HELPING HAND – THAI

หากลููกค้้าถููกกัันออกนอกบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั น แต่่ยังั พยายามจะเข้้าไปในบริิเวณนั้้�น
� ?
จะมีีอะไรเกิิดขึ้้น
ลููกค้้าอาจถููกกระทรวงกิิจการภายในประเทศดำำ�เนิิ นคดีี และเสีียค่่าปรัับ หากลููกค้้ายัังอยู่่�ในบริิเวณที่่เ�

เป็็ นห่่วงการเล่่นการ
พนัั นของคนบางคน
หรืือเปล่่า?
SkyCity
สามารถช่่วยเหลืือได้้

ล่่นการพนัั นของ SkyCity ลููกค้้าอาจได้้รับั “Requirement to Leave the Premises Notice (RTLP)"
(ประกาศให้้ออกจากสถานที่่)� และ “Trespass Notice” (ประกาศการบุุกรุุกสถานที่่)� หมายความว่่าบุุคค
ลที่่� ได้้รับั แจ้้งจะไม่่สามารถเข้้าไปในบริิเวณใดๆ ของ SkyCity ได้้ (เพิ่่�มเติิมจากบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั น
) เป็็ นระยะเวลา 2 ปีี หากลููกค้้าฝ่่ าฝืื น "Trespass Notice" (ประกาศการบุุกรุุกสถานที่่)� บุุคคลนั้้�นอาจถูู
กตำำ�รวจนิิ วซีีแลนด์์ดำ�ำ เนิิ นคดีี
ลููกค้้าที่่ถู� กู กัันออกนอกสถานที่่� จะยัังได้้รับั เอกสารส่่งเสริิมการขายที่่ส่� ง่ ไปทางไปรษณีีย์์ต่่
อไปหรืือไม่่?
ไม่่ อย่่างไรก็็ตาม SkyCity อาจใช้้ระยะเวลาในการปรัับปรุุงประวััติลูิ กู ค้้า และยกเลิิกการสื่่อ� สารเกี่่�
� บั ลููกค้้าท่่านนั้้�น ขอความกรุุณาติิดต่่อกัับเรา
ยวกัับการส่่งเสริิมการขาย และกิิจกรรมต่่างๆ ที่่มีีกั
�
หากท่่านมีีข้้อสงสััยเกี่่ยวกัับการส่่งเสริิมการขายที่่ส่� ง่ ไปทางไปรษณีีย์์ของ SkyCity
ลููกค้้าคนดัังกล่่าวนั้้�นยัังสามารถเข้้าไปในร้้านอาหารหรืือบาร์์ ได้้หรืือไม่่?
การกัันออกนอกสถานที่่� เป็็ นการห้้ามไม่่ ให้้ลูกู ค้้าเข้้าไปในบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั นของ SkyCity
ในโอ๊๊คแลนด์์ และ SkyCity ในฮามิิลตัน
ั รวมถึึงร้้านอาหารและบาร์์ ในบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั นด้้วย แต่่
ลููกค้้ายัังสามารถเข้้าไปในบริิเวณบาร์์ ร้้านอาหาร โรงแรม และศููนย์์การประชุุมที่่ตั้้� ง� อยู่่�ภายนอกบริิเวณ
ที่่เ� ล่่นการพนัั นที่่� SkyCity ในโอ๊๊คแลนด์์ และ SkyCity ในฮามิิลตัน
ั ได้้ อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรับั SkyCity
ในควีีนส์์ทาวส์์คาสิิ โนนั้้�น ลููกค้้าที่่ถู� กู กัันออกนอกสถานที่่จ� ะถููกห้้ามมิิ ให้้เข้้าไปในสถานที่่ทั้้� ง� หมด

ความมุ่่ง� มั่่�นที่่เ� รามีีต่่อลููกค้้าของเรา

บุุคคลที่่ถู� กู กัันออกนอกสถานที่่ส� ามารถได้้รับั การช่่วยเหลืืออะไรได้้บ้า้ ง?
� กึ ษาเพื่่อ� คอยให้้กำ�ลั
SkyCity สนัั บสนุุนให้้บรรดาผู้ที่
้� ถู�่ กู กัันออกนอกสถานที่่� ให้้หาที่่ปรึ
ำ งั ใจ และห
�
�
�
�
าผู้้� ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาที่่เชี่่ยวชาญเพื่่อให้้คำ�ชี้้
ำ แนะ และการช่่วยเหลืือ เราสามารถให้้รายชื่่อ� หน่่ วยงานบริิ
การที่่� ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา ที่่� ให้้บริิการฟรีี เก็็บเป็็ นความลัับ และบริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง นอกจากนี้้ �ยังั มีี
หน่่ วยงานบริิการที่่คำ� �ำ ให้้ปรึกึ ษาเป็็ นภาษาต่่างๆ ด้้วย
SkyCity AUCKLAND โทรศััพท์์ 0800 SKYCITY (0800 759 2489)
SkyCity HAMILTON โทรศััพท์์ 07 834 4900
SkyCity QUEENSTOWN โทรศััพท์์ 03 441 0400
SkyCity HOST RESPONSIBILITY
อีีเมล: hostresponsibility@skycity.co.nz

ส่่งข้้อความ 8006 หรืือ
โทรหาสายด่่วนช่่วยเหลืือเรื่่อ� งปัญหาการพนัั น
(Gambling Helpline)

� มายเลข 0800 654 655
ได้้ที่่ห
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(ฟรีี และเก็็บเป็็ นความลัับ ตลอด 24 ชั่่�วโมง)

SkyCity มีีความรัับผิิดชอบอย่่างจริิงจััง
ในฐานะที่่เ� ป็็ นเจ้้าของสถานที่่� ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดของเราคืือคว
ามปลอดภััย และสวััสดิิภาพของลููกค้้าของเรา และเรายัังมีีพััน
ธะทางกฎหมายที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในฐานะที่่เ� ป็็ นผู้้�ประกอบการด้้านคาสิิ
โน ภายใต้้ Gambling Act 2003
สำำ�หรับั บางคนนั้้�น การพนัั นเป็็ นต้้นเหตุุแห่่งหายนะ รวมไปถึึงปัญหาทางด้้านการเงิิน
ความเครีียดทางอารมณ์์ และความยุ่่ง� ยากในชีีวิิตสมรส หากท่่านมีีความเป็็ นห่่วงกัังวลต่่อการเล่่
นการพนัั นของเพื่่อ� น หรืือบุุคคลในครอบครััว SkyCity ยิินดีีรัับฟังความกัังวลของท่่าน
ข้้าพเจ้้าเป็็ นกัังวลต่่อการเล่่นการพนัั นของเพื่่อ� นคนหนึ่่� ง เพื่่อ� นคนนั้้�นไม่่ยอมรัับว่่าเขา
มีีปัญหา ทาง SkyCity สามารถช่่วยอะไรได้้บ้า้ ง?
ภายใต้้ Gambling Act 2003 ทาง SkyCity อาจกัันให้้บุุคคลใดก็็ ได้้ออกจากบริิเวณเล่่นการพ
นัั นของคาสิิ โนในนิิ วซีแี ลนด์์ของบริิษััทเป็็ นเวลานาน 2 ปีี ซึ่่ง� เป็็ นขั้้�นตอนที่่ค่� อ่ นข้้างรุุนแรงที่่�
SkyCity จะใช้้ปฏิิบัติั ิ จึึงต้้องพิิจารณาอย่่างรอบคอบในการดำำ�เนิิ นการดัังกล่่าว ท่่านควรติิดต่่อ
กัับแผนกความรัับผิิดชอบของเจ้้าของสถานที่่� เพื่่อ� ปรึึกษาถึึงการดำำ�เนิิ นการในเรื่่อ� งนี้้ �
การกัันออกนอกสถานที่่เ� ป็็ นทางเลืือกเพีียงทางเดีียว หรืือไม่่?
ไม่่ ใช่่ - ทางเลืือกนี้้ �เป็็ นหนึ่่� งในจำำ�นวนขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่ส� ามารถกระทำำ�ได้้ ได้้แก่่ การปฏิิบัติั ติ าม
แนวทางในเล่่นการพนัั นอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ และการเข้้ารัับคำำ�ปรึกึ ษาจากผู้้�เชี่่ย� วชาญ สำำ�ห
รัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับขั้้�นตอนต่่างๆ โปรดติิดต่่อสายด่่วนช่่วยเหลืือเรื่่อ� งปัญหาการพ
� มายเลขโทรศััพท์์ 0800 654 655
นัั น (Gambling Helpline) ที่่ห
หรืือเข้้าเว็็บไซต์์ www.gamblinghelpline.co.nz
ขั้้�นตอนการกัันออกนอกสถานที่่� คืืออะไร?
เราจำำ�เป็็ นต้้องพบปะและพููดคุุยถึึงความกัังวลของท่่าน ท่่านควรนำำ �หลักั ฐานสนัั บสนุุนที่่มีี�
ติิดไปด้้วย หลัักฐานที่่ส� ามารถใช้้ ได้้ (ตััวอย่่างเช่่น เอกสารความเคลื่่อ� นไหวในบััญชีีธนาคาร
� า่ นมีีความเป็็ นห่่วงกัังวล
และใบเรีียกเก็็บเงิินที่่ค้� า้ งชำำ�ระ เป็็ นต้้น) และรููปถ่า่ ยของบุุคคลที่่ท่
หลัังจากนั้้�น SkyCity จะดำำ�เนิิ นการสอบสวน ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่� งของการสอบสวนนั้้�น SkyCity อาจ
เลืือกที่่จ� ะพบกัับลููกค้้าคนดัังกล่่าวเพื่่อ� สอบถามถึึงการเล่่นการพนัั นของเขา ในการพบปะนั้้�น
� า่ นได้้มาติิดต่่อกัับเรา ยกเว้้นว่่าท่่านได้้อนุุญาตไว้้ก่อ่ น
SkyCity จะไม่่กล่่าวถึึงการที่่ท่
หาก SkyCity เห็็นว่่าความกัังวลของท่่านเป็็ นเรื่่อ� งจริิง ทาง SkyCity จะเสนอให้้ลูกู ค้้าท่่านนั้้�นไ
ด้้สมััครใจที่่จ� ะกัันตนเองออกจากสถานที่่ข� อง SkyCity เป็็ นระยะเวลาหนึ่่� ง และจนกว่่าได้้ปฏิิบัั
ติิครบตามเงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปในสถานที่่� ได้้อีีกครั้้�ง
หากลููกค้้าท่่านนั้้�นไม่่ยอมสมััครใจที่่จ� ะกัันตนเองออกนอกสถานที่่� ทาง SkyCity
จะแจ้้งให้้เขาทราบว่่าจะกัันไม่่ ให้้เข้้าไปในสถานที่่เ� ป็็ นระยะเวลาอย่่างน้้ อย 2 ปีี
โดยมีีการบัันทึึกรายละเอีียดต่่างๆ พร้้อมกัับถ่่ายภาพ เพื่่อ� ให้้ SkyCity สามารถระบุุได้้ว่า่ ลููก
ค้้าท่่านนั้้�นได้้กลัับเข้้ามาในบริิเวณเล่่นการพนัั นอีีกครั้้�งหรืือไม่่ ในระหว่่างที่่เ� ขาถููกกัันออกน
อกสถานที่่� ลููกค้้าจะได้้รับั การสนัั บสนุุนให้้เลืือกผู้้� ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา (คนในครอบครััวหรืือเพื่่อ� น)
ที่่� ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจได้้ และ

เลืือกหน่่ วยงานบริิการที่่� ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาเพื่่อ� เข้้าไปรัับบริิการ หากลููกค้้าท่่านนั้้�นมีีบััต
รพรีีเมีียร์์รีีวอร์์ดส์์ (Premier Rewards) สามารถนำำ �แต้้มที่่เ� หลืือไปใช้้แลกคืืนได้้
แต่่บัตั รจะถููกยกเลิิกหลัังจากนั้้�น
เก็็บเป็็ นความลัับ หรืือไม่่?
กระบวนการกัันออกนอกสถานที่่เ� ป็็ นการปฏิิบัติั ที่
ิ ่� ไม่่ต่อ่ เนื่่� อง และดำำ�เนิิ นการอยู่่�ภายนอกพื้้ �
นที่่เ� ล่่นการพนัั น รายละเอีียดต่่างๆ ที่่� ได้้มาจากกระบวนการนี้้ �จะถููกเก็็บเป็็ นความลัับ และ
SkyCity สามารถเผยแพร่่รายละเอีียดนี้้ � ได้้เฉพาะกรณีีที่่จำ� �ำ เป็็ นต้้องปฏิิบัติั เิ ท่่านั้้�น (ตามกฎ
� ๆ) หรืือในกรณีีที่่� SkyCity มีีเหตุุผลเชื่่อ� ได้้ว่า่ มีีความเสี่่ย� งต่่อชีีวิิต
หมายหรืือสาเหตุุจำำ�เป็็ นอื่่น
หรืือสุุขภาพของบุุคคล
โปรดตระหนัั กว่่า SkyCity ไม่่สามารถแจ้้งให้้ท่า่ นทราบถึึงผลหรืือสิ่่�งที่่� ได้้รับั จากการสอบสวนไ
� า่ นได้้มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้อ
ด้้ เนื่่� องจากเป็็ นการปฏิิบัติั ติ ามพระราชบััญญััติิ Privacy Act 1993 สิ่่�งที่่ท่
งในกระบวนการ จะถููกเก็็บไว้้เป็็ นความลัับ หากท่่านต้้องการ เราจะไม่่แจ้้งให้้ลูกู ค้้าท่่านนั้้�นทร
าบว่่า ท่่านได้้มาติิดต่่อเราถึึงความกัังวลของท่่าน
เงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปในสถานที่่� คืืออะไร?
• ไม่่มีีการบัังคัับใช้้ “Requirement to Leave Premises” (RTLP)
(ประกาศให้้ออกจากสถานที่่)� และ/หรืือ Trespass Notice(s) (ประกาศบุุกรุุกสถานที่่)� ซึ่่ง� ออ
กให้้กับั ตััวท่่านโดยสถานที่่ข� อง SkyCity ในนิิ วซีีแลนด์์
หากลููกค้้าได้้ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปในสถานที่่� และประสงค์์ที่จ่� ะกลัับเข้้าไปในส
ถานคาสิิ โนของ SkyCity บุุคคลนั้้�นจำำ�เป็็ นต้้องกรอกแบบฟอร์์มสมััครขอกลัับเข้้าไปในสถาน
ที่่ข� อง SkyCity ลููกค้้าท่่านนั้้�นไม่่สามารถเข้้าไปในบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั นได้้ จนกว่่า SkyCity
จะอนุุมััติิ ใบสมััครดัังกล่่าว SkyCity ยัังอาจเลืือกให้้มีีการเพิ่่�มเติิมเงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปใน
สถานที่่อีี� ก ตามที่่เ� ห็็นสมควร

