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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัผู้ถือหุ้น ฉบบัท่ี 2 

บรษิัท ดเิอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอืตามเอกสารแนบท้าย ( “บริษัทฯ” “เอราวณั” “เรา” หรอื "ของเรา")       
ได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรบัผู้ถือหุ้นฉบบันี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบฉันทะบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ดูแลรบัฝากทรพัย์สิน (Custodian) ("ท่าน") เพื่ออธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล       
ส่วนบุคคลของท่าน 

เอราวัณ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นครัง้คราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมี                 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เตมิที่มนีัยส าคญัต่อนโยบายฉบบันี้ตามช่องทางที่เหมาะสม ทัง้นี้  เราขอความกรุณาใหท้่านตรวจสอบ    
การแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวันี้อยู่เสมอ 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ประมวลผล 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวกบัท่านที่ระบุหรอืสามารถระบุตวัตนของท่านได้ ตามที่ระบุไว้ขา้งล่างนี้ ซึ่งอาจ
รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ราไดร้บัโดยตรงจากท่าน หรอืโดยออ้มจากช่องทางอื่น ๆ 

"ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจดัว่าเป็นขอ้มูลประเภทที่ละเอียดอ่อน บรษิัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย     และ/หรอื โอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ในกรณีที่บรษิัทฯได้รบัความยนิยอมโดย         
ชดัแจง้ของท่าน หรอืเท่าทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เท่าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของท่าน บรษิทัฯ จะท าการเกบ็
รวบรวมใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามหมวดหมู่และประเภทดงัต่อไปนี้ 

▪ ข้อมูลท่ีระบุตวัตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสยีงบนัทกึ ลายมอืชื่อ ส าเนา
หรือข้อมูลตามเอกสารทางราชการที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง         
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น            
คสัโตเดยีน) ใบอนุญาตขบัขี)่ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายละเอยีดการมอบฉนัทะ (เช่น ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่
ของผู้มอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธอิอกเสียงของท่าน          
ในแต่ละวาระ) 

▪ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น หมายเลขโทรศพัท ์และอเีมล 

▪ ข้อมูลการเงินและหลกัทรพัย ์เช่น รายละเอยีดการถือหุน้ / หลกัทรพัย์ (เช่น บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ จ านวนทีถ่ือ 
หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) จ านวนเงินปันผล รายละเอียดตามเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น              
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ใบหุน้) 

▪ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เช่น แบบสอบถามคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือ          
โรคระบาด)  
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2. เหตุผลในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เวน้แต่ในบางกรณีทีเ่ราแจง้ว่าวตัถุประสงคป์ระเภทนัน้ ๆ ขึน้อยู่กบัความยนิยอมของท่าน เราเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอน
ไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศยัฐานทางกฎหมายว่าด้วย (1) ฐานสญัญา การเขา้ท าและการปฏิบตัิตาม
สญัญา (2) ฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงคป์ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ
บรษิทั หรอืของบุคคลอื่นซึ่งไดส้ดัส่วนกบัผลประโยชน์และสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน (4) การป้องกนั
หรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล (5) ประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจของหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมาย           
(6) ฐานการก่อตัง้ หรอืยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในอนาคต และ/หรอื ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ สามารถอาศยัได้
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถุประสงคท์ีเ่ราเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่  

▪ การตรวจสอบ ยนืยนัตวัตน และการด าเนินการตามค าขอของท่าน 

▪ การตดิต่อ ประสานงาน ประชาสมัพนัธ ์และเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ท่าน  

▪ การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ และการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้  

▪ การจัดท าเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดท าเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน การออกใบหุ้น ใบ
หลกัทรพัยใ์หม่ และ/หรอื การแตกใบหุน้ ใบหลกัทรพัย ์การซื้อขาย และ/หรอืการแลกเปลีย่นหุน้หรอืหลกัทรพัย์ 

▪ การด าเนินการจ่ายเงนิปันผล 

▪ การตอบรบัและปฏบิตัติามค าขอและค าสัง่ทางกฎหมายจากหน่วยงานรฐั และ/หรอืหน่วยงานผูก้ ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ การใชส้ทิธหิรอืปกป้องประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ตามทีจ่ าเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกนัการ
ฉ้อโกง อาชญากรรม หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

▪ ความปลอดภัยและการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ ความมัน่คงปลอดภัยและการรกัษาความ
ปลอดภยัในบรเิวณ ทีด่นิ หรอืสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัฯ และของบรษิทัอื่น ๆ ภายในเครอื ด ิเอราวณั กรุ๊ป 

▪ ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพ หรอืทรพัย์สนิของท่านหรอืของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อ
การควบคุมโรคตดิต่อหรอืโรคระบาด  

ในกรณีทีท่่านไม่แจง้ขอ้มลูส่วนบุคคลบางประการใหแ้ก่บรษิทัฯ เราอาจไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบันี้ได ้และ/หรอื อาจไม่สามารถอนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมการประชุมทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้ได้ 
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3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อที่จะด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุไวข้า้งต้น บรษิัทฯ อาจจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ซึ่งอาจ
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงบรษิทัอื่น ๆ ภายในเครอื ด ิเอราวณั กรุ๊ป (ตามเอกสารแนบทา้ย) พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ธนาคาร 
สถานบนัการเงนิ บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง (เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการ
ประชุม)  หน่วยงานรฐั (เช่น กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี และ/หรือหน่วยงานผู้ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ              
ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี และบุคคลอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมว ลผลข้อมูล    
ส่วนบุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัฯอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่ยู่ภายนอกประเทศไทย ซึง่ประเทศปลายทางอาจ
ไม่มรีะดบัมาตรฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้งมลูส่วนบุคคลเท่าเทยีมกบัประเทศไทย บรษิทัฯ จะด าเนินการตามมาตรการ
เพื่อท าจะท าให้มัน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยงัต่างประเทศโดยปลอดภัยและผู้รบัมมีาตรการการคุ้มครองขอ้มูล      
ส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดอื่นๆ บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่าน                 
หากเราจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมของท่านในการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิัทฯ จะไม่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตวัตนของท่านได้เป็นระยะเวลานานกว่าที่จ าเป็นส าหรบั
วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวมรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดไวใ้นเรื่องของระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทัง้นี้ บรษิทัฯ อาจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวน้านขึน้หากกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนด 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้                
(1) สทิธใินการขอเขา้ถงึ ขอรบัส าเนา หรอืขอใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีท่่านไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม
แก่บรษิทัฯ (2) สทิธใินการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (3) สทิธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไดใ้นบางกรณี (4) สทิธใินการขอลบ หรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล (5) สทิธใินการระงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นบางกรณี (6) สทิธใินการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง (7) สทิธใินการถอนความ
ยนิยอม ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และ (8) สทิธิ    
ในการร้องเรียนไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล          
ส่วนบุคคล 

ท่านจะสามารถใชส้ทิธติามกฎหมาย โดยตดิต่อที ่dpo@theerawan.com (โดยจะเริม่ใชส้ทิธไิดเ้มื่อกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
มผีลบงัคบัใชก้บัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล) 
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ด ิเอราวณั กรุ๊ปและบรษิทัในเครอื เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลไวก้่อนวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ทัง้นี้บรษิทัฯยงัคงด าเนินการกบัขอ้มลู
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก าหนด  ทัง้นี้ท่านมสีทิธแิจง้ยกเลกิความยนิยอมส าหรบั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ ด ิเอราวณั กรุ๊ป ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ด้วยการยิน่ค าร้องขอยกเลกิความยนิยอมทาง 
dpo@theerawan.com 
 

7.  มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม ซึ่งคลอบคลุมถงึมาตรการป้องกนัดา้นการ
บริหารจดัการ มาตรการป้องกนัด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเขา้ถึงหรือควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล       
ส่วนบุคคลเพื่อธ ารงไวซ้ึง่ความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพพรอ้มใช้งานของขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ หรอืโดยมชิอบ ทัง้นี้ เป็นไปตามที่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั
ก าหนด 

8. ติดต่อเรา  
หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ โปรดตดิต่อเราที ่ 

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 
 
 

พฤษภาคม 2565 
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เอกสารแนบท้าย 
บริษทัในเครือ บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

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

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257 4588  

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

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

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

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

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

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

บรษิทั เอราวณั โกรท เมเนจเมน้ท์ จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซ็นเตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล เมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

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

บรษิทั เอราวณั นาคา จ ากดั  494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
บรษิทั เดอะ รเีสรฟ์ิ จ ากดั 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 
 


