นโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 2
บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือตามเอกสารแนบท้าย ( “บริ ษัทฯ” “เอราวัณ” “เรา” หรือ "ของเรา")
ได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่วนตัว ") ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้รบั มอบฉันทะบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ("ท่ าน") เพื่ออธิบายถึงวิธีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อ มูล
ส่วนบุคคลของท่าน
เอราวัณ ขอสงวนสิท ธิใ นการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ เ ป็ น ครัง้ คราว เราจะแจ้ง ให้ ท่ า นทราบเมื่อ มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติม ที่มนี ัยสาคัญต่อนโยบายฉบับนี้ตามช่องทางที่เหมาะสม ทัง้ นี้ เราขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบ
การแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ
1.

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ ประมวลผล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านที่ระบุหรือสามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ตามที่ระบุไว้ขา้ งล่างนี้ ซึ่งอาจ
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราได้รบั โดยตรงจากท่าน หรือโดยอ้อมจากช่องทางอื่น ๆ
"ข้อมูลที่ ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่ว นบุคคลที่กฎหมายจัดว่าเป็ นข้อมูลประเภทที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ในกรณีท่ี บริษัทฯได้รบั ความยินยอมโดย
ชัดแจ้งของท่าน หรือเท่าทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้ทาได้ เท่าทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของท่าน บริษทั ฯ จะทาการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหมวดหมู่และประเภทดังต่อไปนี้
▪

ข้อมูลที่ระบุตวั ตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ สาเนา
หรือ ข้อ มูลตามเอกสารทางราชการที่อ อกโดยหน่ ว ยงานภาครัฐ (เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน หนั ง สือ เดิน ทาง
บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ หนั ง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติบุค คล หนั ง สือ การรับ อนุ ญ าตประกอบกิจ การ (เช่ น
คัสโตเดียน) ใบอนุ ญาตขับขี)่ หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร รายละเอียดการมอบฉันทะ (เช่น ชื่อ -นามสกุล ทีอ่ ยู่
ของผู้มอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่าน
ในแต่ละวาระ)

▪

ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

▪

ข้อมูลการเงิ นและหลักทรัพย์ เช่น รายละเอียดการถือหุน้ / หลักทรัพย์ (เช่น บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ จานวนทีถ่ ือ
หมายเลข ประเภท สัด ส่ ว นการถือ ) จ านวนเงิน ปั น ผล รายละเอีย ดตามเอกสารและสัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ ง (เช่ น
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ใบหุน้ )

▪

ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลที่ ล ะเอี ยดอ่ อ น เช่ น ข้อ มู ล สุ ข ภาพ (เช่ น แบบสอบถามคัด กรองและควบคุ ม โรคติด ต่ อ หรือ
โรคระบาด)
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2.

เหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว้นแต่ในบางกรณีทเ่ี ราแจ้งว่าวัตถุประสงค์ประเภทนัน้ ๆ ขึน้ อยู่กบั ความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอน
ไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายว่าด้วย (1) ฐานสัญญา การเข้าทาและการปฏิบตั ิตาม
สัญญา (2) ฐานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษทั หรือของบุคคลอื่นซึ่งได้สดั ส่วนกับผลประโยชน์และสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) การป้ องกัน
หรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดาเนินภารกิจเพื่ อ
ประโยชน์ สาธารณะของผู้ควบคุ มข้อ มูลส่ ว นบุค คล หรือ เพื่อ ปฏิบ ัติห น้ าที่ในการใช้อานาจของหน่ วยงานรัฐที่ได้ร ับมอบหมาย
(6) ฐานการก่อตัง้ หรือยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต และ/หรือ ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ สามารถอาศัยได้
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์ทเ่ี ราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่
▪

การตรวจสอบ ยืนยันตัวตน และการดาเนินการตามคาขอของท่าน

▪

การติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ท่าน

▪

การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้

▪

การจัด ท าเอกสารทะเบีย นผู้ถือ หุ้น หรือ การจัด ท าเอกสารสิท ธิใ นการถือ ครอง หรือ การโอน การออกใบหุ้น ใบ
หลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ การแตกใบหุน้ ใบหลักทรัพย์ การซื้อขาย และ/หรือการแลกเปลีย่ นหุน้ หรือหลักทรัพย์

▪

การดาเนินการจ่ายเงินปั นผล

▪

การตอบรับและปฏิบตั ติ ามคาขอและคาสั ่งทางกฎหมายจากหน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานผูก้ ากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง

▪

การใช้สทิ ธิหรือปกป้ องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั ฯ ตามทีจ่ าเป็ น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้ องกันการ
ฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

▪

ความปลอดภัยและการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ ความมั ่นคงปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณ ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างของบริษทั ฯ และของบริษทั อื่น ๆ ภายในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

▪

ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สนิ ของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อ
การควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ในกรณีทท่ี ่านไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางประการให้แก่บริษทั ฯ เราอาจไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ได้ และ/หรือ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ ได้
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3.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อที่จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้ขา้ งต้น บริษัทฯ อาจจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งอาจ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบริษทั อื่น ๆ ภายในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ตามเอกสารแนบท้าย) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ ธนาคาร
สถานบันการเงิน บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด ผูใ้ ห้บริการภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น ผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการ
ประชุม) หน่ วยงานรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศาลหรือ บุ ค คลที่เ กี่ยวข้อ งกับ การดาเนิน คดี และ/หรือ หน่ วยงานผู้กากับดูแลที่เ กี่ยวข้อ ง) ที่ป รึก ษา ผู้เ ชี่ยวชาญ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และบุคคลอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมว ลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
4.

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษทั ฯอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูร้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ภายนอกประเทศไทย ซึง่ ประเทศปลายทางอาจ
ไม่มรี ะดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองข้องมูลส่วนบุคคลเท่าเทียมกับประเทศไทย บริษทั ฯ จะดาเนินการตามมาตรการ
เพื่อทาจะทาให้ม ั ่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังต่างประเทศโดยปลอดภัยและผู้รบั มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลในระดับ ที่เ พีย งพอ หรือ เป็ นไปตามเงื่อ นไขตามที่ก ฎหมายก าหนดอื่ น ๆ บริษั ท ฯจะขอความยิน ยอมจากท่ า น
หากเราจาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้เป็ นระยะเวลานานกว่าที่จาเป็ นสาหรับ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดไว้ในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึน้ หากกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกาหนด
6.

สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บ ทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมายและเงื่อ นไขตามพระราชบั ญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ท่ า นมีสิท ธิด ัง ต่ อ ไปนี้
(1) สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสาเนา หรือขอให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีท่ ่านไม่ได้ให้ความยินยอม
แก่บริษทั ฯ (2) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ในบางกรณี (4) สิทธิในการขอลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล (5) สิท ธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี (6) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง (7) สิทธิในการถอนความ
ยินยอม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ (8) สิทธิ
ในการร้องเรียนไปยังหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อง ในกรณีท่ที ่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อ มูล
ส่วนบุคคล
ท่านจะสามารถใช้สทิ ธิตามกฎหมาย โดยติดต่อที่ dpo@theerawan.com (โดยจะเริม่ ใช้สทิ ธิได้เมื่อกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีผลบังคับใช้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
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ดิ เอราวัณ กรุ๊ปและบริษทั ในเครือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทัง้ นี้บริษทั ฯยังคงดาเนินการกับข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กาหนด ทัง้ นี้ท่านมีสทิ ธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสาหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ด้วยการยิน่ คาร้องขอยกเลิกความยินยอมทาง
dpo@theerawan.com
7.

มาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม ซึ่งคลอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันด้านการ
บริหารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อธารงไว้ซง่ึ ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ หรือโดยมิชอบ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามที่กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
กาหนด
8.
ติ ดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือคาถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 66 (0) 2257 4588
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577
www.TheErawan.com
กรณี บริษทั ในเครืออื่นๆ โปรดดูเอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางอีเมล dpo@theerawan.com

พฤษภาคม 2565
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เอกสารแนบท้าย
บริษทั ในเครือ บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษทั
ทีอ่ ยู่
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด มหาชน
ชัน้ 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257 4588
บริษทั โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน)
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 66 (0) 2254-1234
บริษทั เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จากัด
ชัน้ 1 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2659 -2899
บริษทั ทวีทรัพย์อนันต์ จากัด
ชัน้ 1 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2659 -2899
บริษทั เอราวัณ ภูเก็ต จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ ราชดาริ จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ เจ้าพระยา จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จากัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
จากัด
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 66 (0) 2257-4588
บริษทั เอราวัณ นาคา จากัด
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษทั เดอะ รีเสริฟ์ จากัด
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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