
นโยบายการใช้คุกกี 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 29 เมษายน 2564 

เรียน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ” “ของเรา” หรือ “เรา”) ให้ความสําคญั

และมุ่งมันทีจะคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพือให้บริการทีมีคณุภาพ

แก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ทีดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงรวมถึงหน้าทังหมดในเว็บไซต์นี (รวม

เรียกว่า “เว็บไซต์”) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับการเข้าเยียมชม

เว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี หรือ 

เทคโนโลยีอืนใดทีคล้ายคลึงกันเมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ สามารถอํานวยความ

สะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พฒันาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของ

ท่าน 

นโยบายคกุกีฉบบันีอธิบายถึงรายละเอียดดงัต่อไปน ี

 คกุกีคืออะไร 

 บริษัทฯ ใช้คกุกีประเภทใด 

 บริษัทฯ ใช้คกุกีอย่างไร 

 การจดัการคกุก ี

1. คุกกีคืออะไร 

คกุกีคือแฟ้มข้อมลูขนาดเล็กซึงถูกจดัเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ทเีชือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต เชน่ สมาร์ท

โฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมือท่านเข้าเยยีมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงโดยปกตคิกุกจีะทําหน้าทบีนัทกึข้อมลู

ส่วนบุคคลของท่านเมือเข้าสูเ่ว็บไซต์ของบริษัทฯ เชน่ ชือ ทีอยู่ อีเมล รหสัผู้ใช้งาน หมายเลขประจําเครือง

คอมพิวเตอร์ (IP Address) คําค้นหา และการตงัค่าผู้ใช้งานต่างๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น 

คกุกีจะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพือทีบริษทัฯ จะสามารถพฒันา

ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานหรือการให้บริการแกท่่านให้ดียงิขึนและตรงกบัความต้องการของท่านได้ โดย

การบนัทกึการตงัค่าของคกุกีจะช่วยจดจําการตงัค่าการใช้งานของท่าน ซงึจะทําให้การเข้าเยียมชมเว็บไซต์

ของท่านในครังต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิงขึน 

 

 

 



2. บริษัทฯ ใช้คุกกีประเภทใด 

บริษัทฯ อาจใช้คกุกีดงัต่อไปนี เมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ก. คกุกีประเภททีมีความจําเป็นอย่างยิงต่อการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) 

ข. คกุกีเพือช่วยการทํางานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies) 

ค. คกุกีเพือการวิเคราะห์/วดัผลการทํางานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies) 

ง. คกุกีเพือปรับเนือหาเข้ากบักลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

จ. คกุกีเพือการโฆษณา (Advertising Cookies) 

ฉ. คกุกีสือสงัคม (Social Media Cookies) 

3. บริษัทฯ ใช้คุกกีอย่างไร 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน ซึงรวมถึงการตงัค่าการใช้งานของท่านเมือ

ท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนําไฟล์คกุกีจํานวนหนึงเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีนี

บริษัทฯ ใช้คกุกีเพือดําเนินการตามวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี 

หมวดหมู่ของคุกก ี คําอธิบายหมวดหมู่ของคุกก ี อายุการใช้งาน 

ก. คกุกีประเภททีมีความจําเป็น

อย่างยิงต่อการทํางานของ

เว็บไซต์ (Strictly Necessary 

Cookies) 

คุกกีประเภทนีมีความสําคัญต่อการทํางานของ

เว็บไซต์ ซึงรวมถึงคกุกีทีทําให้ท่านสามารถเข้าถึง

ข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่าง

ปลอดภยั 

90 วนั 

ข. คกุกีเพือช่วยการทํางานของ

เว็บไซต์ (Site Functionality 

Cookies) 

คุกกีเหล่านีช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และ

ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ  ของเรา เช่น การลงทะเบียน 

การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกีประเภท

นีใช้ในการจดจําตัวท่านเมือท่านกลับมาใช้งาน

เว็บไซต์อีกครัง ซึงจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่ง

เนือหาสําหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึง

จดจําการตงัค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค 

หรือขนาดของตัวอักษรทีท่านเลือกใช้ในการใช้

งานในเว็บไซต์ 

90 วนั 

ค. คกุกีเพือการวิเคราะห์/วดัผล

การทํางานของเว็บไซต์ (Site 

Analytical/Performance 

Cookies) 

คกุกีประเภทนีจะช่วยให้เราสามารถจดจําและนบั

จํานวนผู้เข้าเยียมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เรา

ทราบถึงพฤติกรรมในการเยียมชมเว็บไซต์ เพือ

ปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ให้มีคณุภาพดีขึน

90 วนั 



หมวดหมู่ของคุกก ี คําอธิบายหมวดหมู่ของคุกก ี อายุการใช้งาน 

และมีความเหมาะสมมากขึน อีกทังเพือรวบรวม

ข้อมูลทางสถิติเกียวกบัวิธีการเข้าและพฤติกรรม

การเยียมชมเว็บไซต์ ซึงจะช่วยปรับปรุงการ

ทํางานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา

สิงทีต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เรา

เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้และวัดความมี

ประสิทธิผลของโฆษณาของเรา 

ง. คกุกีเพือปรับเนือหาเข้ากบั

กลุ่มเป้าหมาย (Targeting 

Cookies)  

คุกกีประเภทนีจะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของ

ท่าน หน้าเว็บไซต์ทีท่านได้เยียมชมและลิงค์ที

ท่านเยียมชม เราจะใช้ข้อมลูนีเพือปรับให้เว็บไซต์

และเนือหาใดๆ ทีปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับ

ความสนใจของคณุมากขึน นอกจากนีเรายงัอาจ

เปิดเผยข้อมูลนีกบับุคคลทีสามเพือวัตถุประสงค์

ดงักล่าว 

90 วนั 

จ. คกุกีเพือการโฆษณา 

(Advertising Cookies)  

คุกกีประเภทนีจะจดจําการตงัค่าของท่านในการ

เข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนําไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับเปลียนหน้าเว็บไซต์เพือนําเสนอ

โฆษณาทีเหมาะสมกับท่านมากทีสุดเท่าทีจะ

เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณา

สินค้าทีท่านสนใจ การป้องกันหรือการจํากัด

จํานวนครังทีท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณา

ซําๆ เพือช่วยวดัความมีประสิทธิผลของโฆษณา 

90 วนั 

ฉ. คกุกีสือสงัคม (Social Media 

Cookies) 

คุกกีเหล่านีจะใช้เมือคุณแบ่งปันข้อมูลผ่านสือ

สังคมร่วมกับปุ่ มแชร์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สือ

สังคมจะทําการบนัทึกสิงทีคณุได้ใช้งาน ข้อมูลนี

อาจจะเชือมโยงกับการกําหนดเป้าหมาย/

กิจกรรมโฆษณาต่างๆ 

90 วนั 

โปรดทราบว่าคุกกีบางประเภทในเว็บไซต์นีจดัการโดยบุคคลทีสาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการ

ทํางานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอืนๆ เช่น บริการวิเคราะห์

การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกีเหล่านีมักจะเป็นคกุกีเพือการวิเคราะห์/วดัผลการทํางาน หรือคุกกีเพือ



ปรับเนือหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คกุกีและนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์

ของบุคคลทีสาม เพือให้เข้าใจถึงวิธีการทีบุคคลทีสามอาจนําข้อมลูของท่านไปใช้ 

4. การจัดการคุกก ี

ท่านสามารถจดัการคกุกี โดยการเปลียนแปลงการตงัค่าคกุกี โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคกุกีซึงถูกตงัคา่

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถดําเนินการดงักล่าวได้โดยการเลือกการตงัค่าคกุกีหรือตงัค่าบราวเซอร์

ของท่าน เช่น ห้ามการติดตังคุกกีลงบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิดการใช้งานคุกกีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

การตงัค่าคกุกีดงักล่าวอาจส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซตข์องบริษัทฯ เนืองจากท่านอาจไม่สามารถ

ใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมลูการตงัค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนีอาจส่งผลตอ่

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงอาจทําให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 

5. ประกาศความเป็นส่วนตัว 

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเพิมเติมเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของทา่น 

โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัของบริษัทฯ ซึงเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้คกุกี

นีถือเป็นส่วนหนึงของประกาศความเป็นส่วนตวัของบริษัทฯ 

6. การแก้ไขนโยบายคุกก ี

เราขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี โปรดเยียมชมเว็บไซต์นีเป็นระยะๆ เพือ

ตรวจสอบนโยบายคกุกี รวมถึงข้อมลูเพิมเติมอืนๆ ทีเราจะปรับปรุงข้อมลูทีเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีทีเหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลียนแปลงใดๆ ผ่านทางอีเมลที

ท่านได้ให้ไว้ 

7. การจัดการกบัเรืองร้องเรียนหรือข้อสงสัย 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพือร้องเรียนเกยีวกบัวิธีการทบีริษัทฯ จดัเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมลู

ส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสยัได้ทชี่องทางดงัต่อไปนี 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทรศพัท์: 0-2066-1000 

อีเมล: dpo@mkrestaurantgroup.com 


