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นโยบายความเป็นส่วนตวั ฉบบัท่ี 2 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") อธบิายวธิกีารที ่บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
และบรษิทัในเครอืตามเอกสารแนบทา้ยนี้ (“บริษทั” “เอราวณั” “เรา” หรอื "ของเรา") โดยเราเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบุคคลหรือผู้ติดต่อของลูกค้า (ในรณีที่เป็นลูกค้าองค์กร) และบุคคลใดๆที่เราได้รับข้อมูล          
ส่วนบุคคลมา ("ท่าน") และแจง้ท่านถงึสทิธใินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้อธบิายแนวทางปฏิบตัิของ เอราวณั ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากช่องทาง
ดงัต่อไปนี้ 

• จากบรษิทัในเครอื เอราวณั 

• จากโรงแรมในธุรกจิแฟรนไชสแ์ละพารท์เนอร ์
• ผ่านเว็บไซต์ที่ด าเนินการโดยเราซึ่งท่านได้ใช้เพื่อเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้และเว็บไซต์อื่นๆซึ่ง

บรษิทั  ในเครอื โรงแรมในธุรกจิแฟรนไชสแ์ละพารท์เนอรแ์ละผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (เช่น เวบ็ไซตร์บั
จองหอ้งพกั ผูใ้หบ้รกิารการน าเทีย่ว หรอืคณะท่องเทีย่ว) ควบคุมหรอืเป็นเจา้ของ 

• ผ่านซอฟท์แวร์แอปพลิเคชนัซึ่งเข้าถึงได้ที่ด าเนินการโดยโรงแรมในธุรกิจพาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเพื่อใชง้านบนหรอืผ่านคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอื 

• เมื่อท่านตดิต่อหรอืเขา้พกัในฐานะแขกของหนึ่งในโรงแรมของเราหรอืผ่านช่องทางตดิต่อออฟไลน์ เช่น กจิกรรม
โปรโมชัน่ 

• เมื่อท่านติดต่อเราส าหรบับรกิารเช่าพื้นที่ส านักงานและพื้นที่ร้านค้า พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ย่อย และพื้นที่สื่อ
โฆษณา(รวมถงึป้ายโฆษณา)  

• ผ่านรปูแบบการตดิต่อและปฏสิมัพนัธก์บัเรา (เช่น ผ่านตวัแทนขาย หรอืศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้สมัพนัธ)์ และ 
• ช่องทางอื่นใดซึง่ท่านอาจใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกบัเรา 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเกบ็รวบรวม 
 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ หมายถงึ ขอ้มูลใดๆ ที่สามารถระบุตวัตนท่านไดไ้ม่ว่า          
โดยทางตรงหรอืทางอ้อม ที่ท่านมอบให้เรา โดยสมคัรใจเมื่อท่านตดิต่อเราไม่ว่าด้วยวธิกีารใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็น
หนังสอื หรอืผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามทีร่ะบุดา้นล่าง 

"ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน" หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีก่ฎหมายจ าแนกประเภทเป็นขอ้มูลส่วน
บุคคล ที่มคีวามละเอยีดอ่อน โดยเรา จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ี                     
ความละเอยีดอ่อน เมื่อเราไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้หรอืโดยเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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โดยเราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทต่างๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ขอ้มลูส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ 
 
1) ข้อมูลส่วนตวั ข้อมูลระบุตวัตน และข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ 

ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์/โทรศพัท์มอืถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ประวตัิการศกึษา ที่อยู่ที่ท างาน รายได้ 
เงินเดือน ข้อมูลประกันภัย ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น (เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ เลขที่ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร) ลายมอืชื่อ ขอ้มูลส าเนาทะเบยีนบ้าน ขอ้มูลของคนเขา้
เมอืง ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง และวซี่า ทีอ่ยู่ไปรษณีย์ ทีอ่ยู่จดัส่ง ทีอ่ยู่ส าหรบัช าระเงนิ ขอ้มูลของผู้ตดิต่อของท่าน 
(เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูสญัญาจากการโตต้อบสื่อสาร (เช่น การโตต้อบเป็นหนังสอื)) 

2) ข้อมูลผู้เข้าพกั เช่น จ านวนผูเ้ขา้พกั จ านวนหอ้ง แผนการเดนิทาง ขอ้มูลการจองในอดตี วนัทีเ่ขา้-ออกจากการ
พกั         ที่โรงแรม หรอืวนัที่ยกเลกิการเขา้พกั ความชอบของแขกผู้เขา้พกั ขอ้ซกัถามหรอืความคดิเหน็และ
ขอ้มลูอื่นๆ เช่น ความสนใจ กจิกรรมทีส่นใจ หรอืตวัเลอืกอาหารหรอืเครื่องดื่มทีส่นใจ บรกิารหรอืสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัท่าน ทีท่่านแนะน าเราหรอืทีเ่ราทราบในระหว่างการเขา้พกัของท่าน 

3) ข้อมูลการช าระเงิน เช่น ข้อมูลบตัรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต บัตรเดบิต 
ประเภทของบตัร รอบตดับญัช ีรายละเอยีดบญัชธีนาคาร บนัทกึและประวตักิารช าระเงนิ 

4) ข้อมูลโซเชียลมีเดีย เช่น บญัชเีขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี หรอื รายละเอยีดทีป่รากฎบนบญัชหีรอืเวบ็ไซตโ์ซเชยีลมเีดยี
ของท่าน 

5) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ข้อมูลบญัชีโปรแกรมสะสมคะแนน หมายเลขบตัร
สมาชิก จ านวนแต้มสะสม ข้อมูลวนัที่ออกและวนัหมดอายุของบตัรเครดิต หมายเลขสมาชกิ ประเภทสมาชกิ 
ประเภทลูกคา้ วนัและเดอืนทีเ่ขา้ร่วมหรอืสมคัรสมาชกิ ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ บญัชธีนาคารและรายละเอยีด
การช าระเงนิ ขอ้มูลการสมคัรผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (เช่น การสมคัรสมาชกิ หรอืการสมัครประกนัภยั) ขอ้มูลบตัร
ช าระเงินประเภทแบรนด์พนัธมติร (co-branded payment cards) โปรแกรมท่องเที่ยวของพนัธมติรทางธุรกิจ 
บญัชโีซเชยีลมเีดยีทีเ่ชื่อมต่อเขา้กบัโปรแกรมสะสมคะแนน 

6) ข้อมูลท่ีเกบ็จากอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกสข์องท่าน เช่น เลขทีอ่ยู่ไอพหีรอือนิเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) 
คุกกี ้ขอ้มลูทีอ่ยู่การควบคุมการเขา้ใชง้านสื่อกลาง (Media Access Control) ลอ็ก (Log) รหสัอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์
และประเภทของอุปกรณ์ ขอ้มูลการเชื่อมต่อ เครอืข่าย ขอ้มูลการเขา้ถงึ วนัและเวลาทีเ่ขา้ถงึ ระยะเวลาทีใ่ช้บน
หน้าเพจของเรา ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวตักิารคน้หา รายละเอยีดเบราวเ์ซอร์ (Browser) ประเภทและเวอรช์ัน่
ของเบราว์เซอร์ การตัง้ค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตัง้ ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อิน
เบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏบิตักิารและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยอีื่น ๆ บนอุปกรณ์ทีคุ่ณใชใ้นการ
เข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ ข้อมูลการจราจรทางเว็บไซต์ (เช่น 
เน้ือหาทีท่่านเขา้ชม ลงิคท์ีท่่านคลิก๊เพื่อด ูและขอ้มลูอื่นๆ) 

7) ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้
ผลติภณัฑ ์และบรกิารของเรา 
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8) ข้อมูลโพรไฟล ์เช่น ชื่อบญัชแีละรหสัผ่าน ขอ้มูลโพรไฟล์และรปูภาพ ประวตักิารสัง่ซื้อ ประวตักิารสัง่จองบรกิาร 
รายละเอียดทางการเงิน ความสนใจ ความชอบ ความคิดเห็นและผลส ารวจ ข้อมูลส ารวจความพงึพอใจ การ
ปฏิสมัพนัธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การใช้รหสัโปรโมชัน่หรือส่วนลดต่างๆ 
ค าอธิบายการสัง่ซื้อ ข้อมูลบริการลูกค้า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทัง้งานนิทรรศการ มหกรรมของเรา การ
ฟ้องรอ้งคด ีการทดลอง และ   การจ าลองการรบับรกิาร 

9) ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อส่ือสาร เช่น ขอ้มลูทีท่่านไดใ้หเ้ราผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรม แบบส ารวจ           
การแขง่ขนั และกจิกรรมโปรโมชัน่ต่างๆ  

10) ข้อมูลสมาชิกในครอบครวัและบุคคลท่ีเดินทางมาด้วย เช่น ชื่อและอายุบุตรของท่าน 
11) ข้อมูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด เช่น ภาพ และวดิโิอจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ทีถู่ก

บนัทกึในพืน้ทีข่องเรา 
12) ข้อมูลความชอบของแขกผู้เข้าพกั เช่น การพกัในชัน้ทีส่งูหรอืชัน้ล่าง หอ้งพกัสามารถสบูบุหรีไ่ด ้หรอืพกัในชัน้

ส าหรบัผู้หญิง อาหารและเครื่องดื่มที่ชอบ จดัให้มีหนังสือพิมพ์ และประเภทของหมอน ข้อซักถามและความ
คดิเห็นและขอ้มูลอื่นๆ เช่น ความชอบ กิจกรรม หรอืตวัเลอืกอาหารหรอืเครื่องดื่ม บรกิารหรอืสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัท่าน ทีท่่านแนะน าเรา หรอืทีเ่รารบัรูร้ะหว่างการเขา้พกัของท่าน 

13) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มลูการจดทะเบยีนบรษิทั (ส าหรบัลูกคา้องคก์ร) รายงานจากสถานีต ารวจ (ส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ที่
ส านักงาน) ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กดิจากความสมัพนัธท์ีท่่านมกีบัเรา เช่น ลายมอืชื่อ และการโตต้อบสื่อสารกบัเรา 

14) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลสุขภาพ (ภูมแิพ)้ ขอ้มูลความพกิาร (เช่น พกิารทางการได้
ยนิ         การเคลื่อนไหว ทางสายตา หรอืต้องการรถเขน็คนพกิาร) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนจาก
เอกสารระบุตวัตนต่างๆ (เช่น ศาสนา เชือ้ชาต ิและเผ่าพนัธุ)์ ขอ้มลูศาสนา  
 

เราจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนกต็่อเมื่อไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 
หรอืกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้
 
หากท่านไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่เรา หรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา เช่น เมื่อท่านจองหอ้งพกัส าหรบับุคคลอื่น 
โปรดแจ้งบุคคลเหล่านัน้ให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ และ/หรือ ได้รบัความยินยอมจากบุคคลเหล่านัน้            
หากจ าเป็น หรอือาศยัฐานทางกฎหมายอื่น 
 
2. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายท่ีเราเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราต้องอาศยัฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล        
ส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั (1) ฐานการปฏบิตัติามสญัญา ส าหรบัการเริม่ต้นท าสญัญาหรอืการเขา้ท าสญัญาหรอืปฏบิตัิ
ตามสญัญากบัท่าน (2) ฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัสมดุลกบัผลประโยชน์และสทิธเิสรภีาพ      
ขัน้พืน้ฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  (4) ฐานการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอื
สุขภาพของบุคคล   (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ ส าหรบัการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ
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ใชอ้ านาจรฐั และ/หรอื (6) เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
 
 
2.1. วตัถปุระสงคท่ี์เราด าเนินการโดยต้องขอความยินยอมจากท่าน  
 
เราอาจอาศยัความยนิยอมของท่านในการ 
 

1) การตลาดและการติดต่อส่ือสาร เพื่อท าการตลาด การตดิต่อสื่อสาร การขาย การเสนอขอ้เสนอพเิศษ การเสนอ
โปรโมชัน่ การแจง้เตอืน การแจง้ขา่วสารและการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยเรา บรษิทัในกลุ่มของ       
ด ิเอราวณั กรุ๊ป และ/หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ราไม่สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นใดได ้ 

2) วตัถปุระสงค์ต่างๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน ซ่ึงต้องได้รบัความยินยอมจากท่าน 
โดยวตัถุประสงค์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน         
มดีงัต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ภมิูแพ้) เพื่อจดัใหม้กีารอ านวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและใหบ้รกิารแก่
ลูกค้าหรอืแขกผู้เขา้พกัโรงแรมของเรา (เช่น เพื่อป้องกนัภูมแิพ้ฝุ่ นหรอือาหาร) และเพื่อวตัถุประสงค์      
ในการจดัการบรหิารการบนัทกึขอ้มลูของลูกคา้หรอืแขกผูเ้ขา้พกัโรงแรม 

2. ข้อมูลความพิการ (เช่น พิการทางการได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางสายตา หรือต้องการรถเขน็คน
พิการ) เพื่อจดัใหม้กีารอ านวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและใหบ้รกิารแก่ลูกคา้หรอืแขกผูเ้ขา้พกั
โรงแรมของเรา และเพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัการบรหิารการบนัทกึขอ้มูลของลูกค้าหรอืแขกผู้เขา้พกั
โรงแรม 

3. ข้อมูลศาสนา เพื่อจดัใหม้กีารอ านวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและใหบ้รกิารแก่ลูกคา้หรอืแขก 
ผู ้เขา้พกัโรงแรมของเรา และเพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัการบรหิารการบนัทกึขอ้มลูของลูกคา้หรอืแขก  
ผูเ้ขา้พกัโรงแรม 

4. ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจ าใบหน้า) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัอาชญกรรมและการรกัษาความ
ปลอดภยั  

 
หากเราอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธใินการถอนความยนิยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่ อ เจ้าหน้าที่คุ้มครอง              
ขอ้มูลส่วนบุคคล ผ่านทางอีเมล  dpo@theerawan.com โดยการถอนความยนิยอมของท่านจะไม่กระทบกบัต่อการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้โดยชอบ 
 
กรณีทีท่่านไดใ้หส้ าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาเอกสารระบุตวัตนซึง่มขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน เช่น ศาสนา 
เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละหมู่โลหติ รวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยทัว่ไปแลว้ เอราวณัไม่มคีวามประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศาสนา 
เชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื่อ
วตัถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านไดม้อบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาเอกสารแสดงตนใหแ้ก่ บรษิทัฯ ขอให้
ท่านปกปิดขอ้มูลดงักล่าว หากท่านมไิดป้กปิดขอ้มลูขา้งตน้ ถอืว่าท่านอนุญาตให้บรษิทฯั ด าเนินการปกปิดขอ้มูลเหล่านัน้ 
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และถอืว่าเอกสารทีม่กีารปกปิดขอ้มูลดงักล่าว มผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ ทัง้นี้ หาก บรษิทัฯ ไม่
สามารถปกปิดขอ้มลูไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของเอกสารยนืยนัตวัตนของท่านเท่านัน้  
 
 
2.2. วตัถปุระสงคท่ี์เราด าเนินการโดยอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ  
 
เราอาจเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
 

1) เพื่อมอบบริการตามท่ีท่านร้องขอ เช่น ไม่ว่าบรกิารนัน้จะเป็นบรกิารโรงแรมของเรา หรอื บรกิารใหเ้ช่าพืน้ที่
ส านักงาน โดยรวมถงึ การอ านวยความสะดวกแก่การจองหอ้งพกัของแขกของเรา การรบัประกนัและยนืยนัการ
จองและการเข้าพัก การระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การตอบค าร้องขอบริการและข้อซักถามของลูกค้า          
การจดัท าใบเสนอราคา (quotation) การออกใบส าคญัรบัเงนิ ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ การคนืเงนิ และการช าระเงนิ    
การใหบ้รกิารแก่ท่านตามความชอบของท่าน เขา้ท าสญัญาเช่ากบัลูกคา้ผูเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน และด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ รวมถงึ การคนืและ        การแลกเปลีย่นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เพื่อด าเนินการ เพื่อตดิตาม และเพื่อบรหิาร
เวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่อใหม้ัน่ใจว่าสามารถท างานไดอ้ย่างปกต ิมปีระสทิธภิาพ และมัน่คงปลอดภยั 
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเขา้ชมเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อพฒันาแผนผงัและเน้ือหาของเวบ็ไซต์
และแพลตฟอรม์ของเรา 

2) การตลาดและการติดต่อส่ือสาร เช่น เพื่อมอบสทิธพิเิศษ ขอ้เสนอ การอพัเดท การขาย การเสนอขอ้เสนอ
พเิศษ           การเสนอโปรโมชัน่ โฆษณา การแจ้งเตอืน ข่าวสาร ขอ้มูลและการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑ์และบรกิารของเรา บรษิทัในเครอืของเรา และบรษิทัย่อยของ ด ิเอราวณั กรุ๊ป ซึ่งเป็นไปตามประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมายของท่าน หรอื ตามความชอบทีท่่านไดแ้สดงต่อเราไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

3) เพื่อการบริหารจดัการโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ด าเนินการเพื่อใหส้มาชกิสามารถเขา้ร่วม และสรา้ง
บญัชโีปรแกรมการสะสมคะแนน เพื่อใชแ้ละสะสมคะแนน เพื่อส่งขอ้เสนอ โปรโมชัน่และขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะและ
กิจกรรมส าหรบับญัชโีปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน (เช่น ส่งจดหมายแจง้เตอืนแก่ท่าน) เพื่อด าเนินการสะสม      
เพิม่ แลกเปลี่ยน รบั และแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม เพื่อจดัการและบรหิารการสมคัรบญัชโีปรแกรมสะสมคะแนน
ของท่าน บญัชขีองขวญั สมคัรเขา้ร่วมกจิกรรม หรอืเพื่อตรวจสอบประวตักิารใชบ้ญัชขีองท่าน หรอืเพื่อจดัหาให้
มอบบตัรส่วนลดของขวญัและบตัรของขวญัแก่ท่าน 

4) เพื่อติดตามและท าให้มัน่ใจในความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การพฒันาบรกิารของเราใหด้ยีิง่ขึน้ การส่งแบบ
ส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้และการส ารวจการรบัประกนัคุณภาพ และการปรบัเปลีย่นการด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามความชอบส่วนบุคคลของลูกคา้ 

5) เพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ และการบริการให้ดีย่ิงขึ้น เช่น เพื่อพิจารณาประสิทธภิาพในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินบริการที่เรามอบให้แก่ท่านเพื่อที่จะพัฒนาบริการและ          
การด าเนินงานของเรา   เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ เพื่อระบุความสนใจของท่านและ
ใหบ้รกิารตามความสนใจของทา่น เพื่อสรา้งรายงานทีป่กปิดการระบุตวับุคคล เพื่อวดัผลการปฏบิตังิานของการท า
แคมเปญการตลาด เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัท่าน ผลติภณัฑ์และบรกิารทีท่่านรบั รวมถึงผลติภณัฑ์และบรกิารอื่นๆที่
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ท่านอาจสนใจ เพื่อวดัผลการมส่ีวนร่วมในผลติภณัฑ์และบรกิารของเรา เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าโพรไฟล์ลิง่ 
(profiling) ศกึษาตลาด ประเมนิ พฤตกิรรม สถติ ิและการจ าแนกขอ้มูล และแนวโน้มและรูปแบบของการบรโิภค 
และการท าโพรไฟลส์ิง่โดยการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพจิารณาจากประเภทของผลติภณัฑ์
และบรกิารทีท่่านใชข้องเรา และวธิกีารทีท่่านรบัการตดิต่อ 

6) การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การติดตามตรวจสอบระบบ และการบริหารจดัการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น เพื่อระบุและยนืยนัตวับุคคล เพื่อท าใหม้ัน่ใจในความมัน่คงปลอดภยัส าหรบัลูกคา้ พนักงาน และ
ผูต้ดิต่อของโรงแรมและส านักงานของเราทุกคน เพื่อจดัท าการควบคุมการเขา้ถึงระบบและการจดัท าล็อกตามที่
สามารถท าได ้เพื่อตดิตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และอนิเทอร์เน็ต และเพื่อท าใหม้ัน่ใจในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการจดัการบริหารธุรกิจของเรา รวมถึง การด าเนินงานทางด้านเทคโนโลย ี    
การบรหิารจดัการระบบตดิต่อสื่อสาร การด าเนินงานและการตรวจสอบในเรื่องที่ เกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัทางเทคโนโลย ีและการบรหิารจดัการธุรกจิภายในองค์กร ส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั นโยบาย และ
แนวปฏบิตัติ่างๆภายในองคก์ร 

7) เพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การอนุญาตการเขา้ถงึโรงแรมและส านักงานของเรา การด าเนินงานตาม
ค าขอส าหรบัทรพัย์สนิสูญหาย (lost and found) การบนัทกึและปรบัปรุงและการแบ่งปันขอ้มูล การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลในการจอดรถยนต ์การจดัท าการศกึษาและวเิคราะหต์ลาด และการด าเนินการหรอืขยายกจิกรรมทางธุรกจิ
ของเรา 

8) เพื่อบงัคบัและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและข้อเรียกร้องของเรา เช่น การระงบัและการจดัการขอ้พพิาท    
การด าเนินการตามสญัญา และก่อตัง้ ใชส้ทิธ ิหรอืปกป้องสทิธติามขอ้เรยีกรอ้งต่างๆ 

9) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เช่น เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของเรา บริษัทในเครือหรือ               
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อจ าเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อ           
ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการทุจรติ ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืการละเมดิกฎหมาย เพื่อจดัการ
และป้องกนัการสูญเสยีทรพัยส์นิ เพื่อตดิตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกนัและรายงานอาชญากรรม เพื่อรกัษา
ความปลอดภยัและความถูกตอ้งของธุรกจิของเรา  

10) การปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมายและค าสัง่ของหน่วยงานรฐั เช่น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
รวมถึงการบนัทึกและการส่งรายงานบนัทกึประจ าวนั และการจดัท าทะเบียนผู้เขา้พกัโรงแรมตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อด าเนินกระบวนพจิารณา หรอืค าสัง่ของหน่วยงานรฐัซึ่งรวมถึงหน่วยงานรฐัภายนอกประเทศไทย 
และ/หรอืใหค้วามร่วมมอืกบัศาล ผูก้ ากบัดูแล หน่วยงานรฐั และหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีทีม่เีหตุผล
อนัควรเชื่อไดว้่าเราตอ้งด าเนินการดงักล่าว และเมื่อการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจ าเป็นต่อการปฏบิตัติาม
กฎหมาย กระบวนพจิารณา หรอืค าสัง่จากรฐัโดยเคร่งครดั เพื่อออกใบก ากบัภาษ ีเพื่อจดัท าการคนืภาษมีลูค่าเพิม่ 
เพื่อบนัทกึและติดตามตรวจสอบการตดิต่อสื่อสาร เพื่อเปิดเผยขอ้มูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรฐัอื่นๆ และเพื่อการสืบสวน
สอบสวนหรอืป้องกนัอาชญากรรม 

11) การท าธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณีที่มกีารขาย การซื้อ การโอน หรอืการจ าหน่ายกิจการ การควบรวม
กจิการ      การปรบัโครงสรา้งองค์กร หรอืการท าธุรกรรมทีค่ล้ายกนั เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บั
ผูร้บัโอนสทิธแิละ/หรือบรษิทัไม่ว่าจะรายเดยีวหรอืหลายรายอนัเป็นส่วนหนึ่งของการท าธุรกรรมนัน้ๆ ซึ่งรวมถงึ 
บรษิทัต่างๆ บรษิทัในเครอื บรษิทัย่อยภายใต ้ด ิเอราวณั กรุ๊ป  
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12) เพื่อด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียง การตรวจสอบผลการปฎิบติังาน และการประเมินความเส่ียง 

และ/หรือ 
13) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 
หากเรามคีวามจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืเพื่อเขา้ท าหรอื
ปฏบิตัติามสญัญาทีเ่รามกีบัท่าน แต่ท่านไม่สามารถใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวแก่เรา เมื่อมกีารรอ้งขอ เราอาจไม่สามารถ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุขา้งตน้ได ้
 
ในกรณีทีเ่รามคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่านในการด าเนินกจิกรรมทีม่กีารเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยนิยอมของท่านส าหรบัแต่ละกจิกรรมดงักล่าว 
 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงัต่อไปนี้  
 

• บริษัทในเครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวณั กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ และโรงแรมท่ีเราบริหาร โดยข้อมูล      
ส่วนบุคคลของท่านอาจเขา้ถงึไดห้รอืถูกเปิดเผยไปยงับรษิทัในเครอื หรอื บรษิทัย่อยภายในกลุ่ม ด ิเอราวณั กรุ๊ป
(ตามเอกสารแนบทา้ย นี้) รวมถงึบรษิทัต่างๆทีด่ าเนินธุรกจิของโรงแรมฮอ็ป อนิน์ ตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดใน
นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 

• โรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์ โดยรวมถึงตวัแทนที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ส าหรบัวตัถุประสงค์ที่ก าหนด
ขา้งตน้และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกจิของเรา 

• ลูกค้าของเรา หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆส าหรบัการประกอบธุรกิจของเรา โดยเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น 
ตวัแทน หรอื   ผูร้บัจา้งในการใหบ้รกิารในนามของเรา หรอือ านวยความสะดวกในการมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ใหก้บัท่าน โดยเราอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้หบ้รกิารหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายซึง่เป็นบุคคลภายนอก 
ต่อไปนี้  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง (1) ผู้พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ 
ผูพ้ฒันาเวบ็ไซต ์และผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเกบ็และ/หรอืท าลายเอกสาร
และบรกิารคลาวด์ (Cloud) (3) ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมและการสื่อสาร (4) ผูใ้หบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้ ขนส่งสนิคา้
และโลจสิติกส์ (5)  ผู้ให้บรกิารช าระเงนิ (6) ผู้ให้บรกิารด้านค้นหาขอ้มูล (research agencies) (7) ผู้ให้บรกิาร
วเิคราะหข์อ้มลู (8) ผูใ้หบ้รกิารส ารวจตลาด (survey agencies) (9) ผูต้รวจสอบบญัช ี(10) บรษิทัตวัแทนดา้นการ
ติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา และการตลาด (11) ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ (12) ผู้จดังานแคมเปญและงานแสดง 
(campaign and event organizers) (13) บรษิทัตวัแทนขาย (sale representative agencies) (14) ผูใ้หบ้รกิารการ
น าเทีย่วหรอืรบัจองตัว๋ (15) บรษิทัประกนัภยั (16) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร/ตวัแทนดา้นการช าระ
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เงินและระบบการช าระเงิน และการยืนยันตัวตน ( 17) ผู้ให้บริการภายนอกด้านการจัดการบริหาร                      
(18) บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื (19) ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสุขหรอืโรงพยาบาล     

• ท่ีปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรอืผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรอืผู้ตรวจสอบบญัชทีี่ช่วยด าเนินธุรกิจของ เรา และ
ปกป้องหรอืเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ทางกฎหมาย 

• หน่วยงานรฐับาล หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรฐั ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย เช่น 
(ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง กรมการปกครอง ต ารวจ  ส านักงานก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื 
กรมสรรพากร) เพื่อปฏบิตัติามหมาย หรอืการด าเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหน้าที่
ตามกฎหมายหรอืกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรอืเพื่อการปกป้องสทิธขิองเรา หรอืเมื่อเราพบว่าการกระท าของ
ท่านฝ่าฝืนข้อก าหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆของ เราส าหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างใด
โดยเฉพาะ 

• บุคคลภายนอกผู้รบัโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี ในกรณีมกีารปรบัโครงสรา้งองค์กร การควบรวมกจิการ การขาย 
การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสทิธ ิการโอน หรอืการจ าหน่ายกิจการ ทรพัย์สนิ หรอืหุ้น หรอืการท าธุรกรรมที่
คลา้ยกนั         ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด  

บุคคลทีเ่ราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจม ีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูล         
ส่วนบุคคลทีส่งูกว่าหรอืต ่ากว่าประเทศไทย ในกรณีนี้ เราจะด าเนินการใหแ้น่ใจว่ามมีาตรการการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่  
ถูกโอนในระดบัทีเ่หมาะสม หรอืด าเนินการใหแ้น่ใจบุคคลผูท้ี่เราเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหน้ัน้ไดด้ าเนินการตามนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบันี้และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง โดยจะต้องมมีาตรการรกัษา           
ความมัน่คงปลอดภัยที่เพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ                     
ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
4. ผู้เยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ 
 
หากท่านเป็นผูเ้ยาวท์ีอ่ายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ หรอืเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนไรค้วามสามารถ ท่านอาจไม่สามารถ
ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่เรา ก่อนทีเ่ราไดร้บัความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ หรอืผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณี         
ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั โดยเราไม่ประสงคท์ีจ่ะเกบ็รวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีเ่ป็นผูเ้ยาวท์ีอ่ายุ
ไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ หรอืเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนไรค้วามสามารถ (ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั) เวน้แต่เราจะไดร้บั
ความยนิยอมหรอืเวน้แต่ตามกฎหมายเราไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบาล
แลว้แต่กรณี 
 
ทัง้นี้ หากเราทราบว่า เราไดบ้งัเอญิเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากบุคคลเหล่าน้ี เราจะด าเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล
ดงักล่าวทนัทหีรอืเราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปเท่าทีเ่ราจะสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือ 
จากความยนิยอมได ้
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5. ระยะเวลาท่ีเราเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
เราจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท์ี่เราแจง้แก่ท่าน
ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้และเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทัง้นี้ เราอาจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านนานขึน้หากจ าเป็นตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
 
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งภายใต ้พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมสีทิธดิงัต่อไปนี้ 

1) สิทธิในการเข้าถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน รวมถงึสทิธใินการขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัท่านทีเ่รามี
อยู่และในการตรวจสอบถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  

2) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถงึการขอรบัขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื ขอใหเ้ราส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น 

3) สิทธิในการคดัค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านส าหรบัการท าการตลาดแบบตรง 

4) สิทธิในการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นขอ้มูล   
ส่วนบุคคลทีไ่ม่สามารถระบุตวัท่านได ้เมื่อเราไม่มฐีานทีช่อบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป 

5) สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมสีทิธขิอใหเ้ราระงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

6) สิทธิการแก้ไขให้ถกูต้อง ซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมสีทิธขิอใหเ้ราด าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลที่
เกีย่วกบัท่านนัน้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

7) สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ 
8) สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดกไ็ด ้ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย บนฐานที่

ท่านได้ให้ความยนิยอมแก่เรา โดยการถอนความยนิยอมของท่านจะไม่กระทบกบัต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้โดยชอบ 

ด ิเอราวณั กรุ๊ป และบรษิัทในเครอื เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ทัง้นี้บรษิัทฯยงัคง
ด าเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก าหนด      ทัง้นี้ท่านมี
สทิธแิจง้ยกเลกิความยนิยอมส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที ่ด ิเอราวณั กรุ๊ป ไดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัที ่1 มถิุนายน 2565 
ดว้ยการยิน่ค ารอ้งขอยกเลกิความยนิยอมทาง dpo@theerawan.com 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 

 

7. ลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซต์อ่ืนๆ 
 
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดย เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                            
ต่อบุคคลภายนอกเหล่าน้ี และเราจะไม่รบัผดิชอบต่อแนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
เหล่าน้ี เวน้แต่ทีร่ะบุในนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ ดงันัน้ เราแนะน าใหท้่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง
บนเวบ็ไซตข์องบุคคลดงักล่าว 
 
8. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 
 
เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้คราว หากการแก้ไขดงักล่าวมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เราจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราแนะน าใหท้่านคอยตดิตาม
นโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นระยะเพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงต่างๆ  
 
9. ติดต่อเรา 
 
หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค าถามเกี่ยวกบันโยบายฉบบันี้ หรอืหากท่านประสงค์ที่จะใช้สทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูล  
ส่วนบุคคล โปรดตดิต่อเราผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 6 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257 4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577 
www.TheErawan.com 
กรณีบริษทัในเครืออ่ืนๆ โปรดดเูอกสารแนบท้าย 
รายละเอยีดการตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทางอเีมล  dpo@theerawan.com 
 
ฉบบัเดอืน พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theerawan.com/
mailto:dpo@theerawan.com
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เอกสารแนบท้าย 
บริษทัในเครือ บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั มหาชน ชัน้ 6 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257 4588  

บรษิทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2254-1234 

บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั ชัน้ 1 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

บรษิทั ทวทีรพัยอ์นันต ์จ ากดั ชัน้ 1 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

บรษิทั เอราวณั ภูเกต็ จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588  

บรษิทั เอราวณั ราชด าร ิจ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั เจา้พระยา จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั โกรท เมเนจเมน้ท ์จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล เมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั นาคา จ ากดั  494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เดอะ รเีสรฟ์ิ จ ากดั 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

 
 


