นโยบายการใช้ คุกกี
ปรับปรุงข้ อมูลล่ าสุด: 29 เมษายน 2564
เรียน ผู้เข้ าใช้งานเว็บไซต์
บริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ” “ของเรา” หรื อ “เรา”) ให้ ความสําคัญ
และมุ่งมันทีจะคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพือให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพ
แก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ทีดีในการใช้ งานบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึงรวมถึงหน้ าทังหมดในเว็บไซต์นี (รวม
เรี ยกว่า “เว็บไซต์”) บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเกียวกับการเข้ าเยียมชม
เว็บ ไซต์ของท่าน และการใช้ งานเว็บ ไซต์ของท่าน (เรี ย กรวมกันว่า “ข้ อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้ คุก กี หรื อ
เทคโนโลยีอืนใดทีคล้ ายคลึงกันเมือท่านเข้ าเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพือให้ บริ ษั ทฯ สามารถอํานวยความ
สะดวกในการใช้ งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้ งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้ องการเฉพาะของ
ท่าน
นโยบายคุกกีฉบับนีอธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี
 คุกกีคืออะไร
 บริษัทฯ ใช้ คกุ กีประเภทใด
 บริษัทฯ ใช้ คกุ กีอย่างไร
 การจัดการคุกกี
1. คุกกีคืออะไร
คุกกีคือแฟ้มข้ อมูลขนาดเล็กซึงถูกจัดเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ท
โฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมือท่านเข้ าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงโดยปกติคกุ กีจะทําหน้ าทีบันทึกข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเมือเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชือ ทีอยู่ อีเมล รหัสผู้ใช้ งาน หมายเลขประจําเครือง
คอมพิวเตอร์ (IP Address) คําค้นหา และการตังค่าผู้ใช้ งานต่างๆ (เช่น ภาษา) เป็ นต้ น
คุกกีจะช่วยให้ บริษัทฯ ทราบว่าท่านใช้ งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพือทีบริษทั ฯ จะสามารถพัฒนา
ปรับปรุงประสบการณ์การใช้ งานหรือการให้ บริการแก่ท่านให้ ดียงขึ
ิ นและตรงกับความต้ องการของท่านได้ โดย
การบันทึกการตังค่าของคุกกีจะช่วยจดจําการตังค่าการใช้งานของท่าน

ซึงจะทําให้การเข้ าเยียมชมเว็บไซต์

ของท่านในครังต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้ องการของท่านมากยิงขึน

2. บริษัทฯ ใช้ คุกกีประเภทใด
บริษัทฯ อาจใช้ คกุ กีดังต่อไปนี เมือท่านเข้ าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ก. คุกกีประเภททีมีความจําเป็ นอย่างยิงต่อการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)
ข. คุกกีเพือช่วยการทํางานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)
ค. คุกกีเพือการวิเคราะห์/วัดผลการทํางานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)
ง. คุกกีเพือปรับเนือหาเข้ ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
จ. คุกกีเพือการโฆษณา (Advertising Cookies)
ฉ. คุกกีสือสังคม (Social Media Cookies)
3. บริษัทฯ ใช้ คุกกีอย่างไร
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงรวมถึงการตังค่าการใช้ งานของท่านเมือ
ท่านเข้ าเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยการนําไฟล์คกุ กีจํานวนหนึงเข้ าสู่เว็บบราวเซอร์ ของท่าน ในกรณีนี
บริษัทฯ ใช้ คกุ กีเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
หมวดหมู่ของคุกกี
ก. คุกกีประเภททีมีความจําเป็ น
อย่างยิงต่อการทํางานของ
เว็บไซต์ (Strictly Necessary
Cookies)

คําอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี
คุกกีประเภทนีมีความสําคัญต่อการทํางานของ
เว็บไซต์ ซึงรวมถึงคุกกีทีทําให้ ท่านสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลและใช้ งานในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ อย่าง
ปลอดภัย

อายุการใช้ งาน
90 วัน

ข. คุกกีเพือช่วยการทํางานของ
เว็บไซต์ (Site Functionality
Cookies)

คุกกีเหล่านีช่วยให้ คุณสามารถท่องเว็บไซต์และ
ใช้ คุณสมบัติต่าง ๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน
การล็อคอินเข้ าสู่ระบบ เป็ นต้ น โดยคุกกีประเภท
นีใช้ ในการจดจําตัวท่านเมือท่านกลับมาใช้ ง าน
เว็บไซต์อีกครัง ซึงจะช่วยให้ เราสามารถปรับแต่ง
เนือหาสําหรับ ท่าน ปรับ ให้ เ ว็บ ไซต์ของบริ ษัทฯ
ตอบสนองความต้ องการใช้ งานของท่าน รวมถึง
จดจําการตังค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค
หรื อขนาดของตัวอักษรทีท่านเลือกใช้ ในการใช้
งานในเว็บไซต์
คุกกีประเภทนีจะช่วยให้ เราสามารถจดจําและนับ
จํานวนผู้เข้ าเยียมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ เรา
ทราบถึงพฤติกรรมในการเยียมชมเว็บไซต์ เพือ
ปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึน

90 วัน

ค. คุกกีเพือการวิเคราะห์/วัดผล
การทํางานของเว็บไซต์ (Site
Analytical/Performance
Cookies)

90 วัน

หมวดหมู่ของคุกกี

คําอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี
อายุการใช้ งาน
และมีความเหมาะสมมากขึน อีกทังเพือรวบรวม
ข้ อมูลทางสถิติเกียวกับวิธีการเข้ าและพฤติกรรม
การเยี ยมชมเว็ บ ไซต์ ซึ งจะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง การ
ทํางานของเว็บไซต์โดยให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถค้ นหา
สิ งที ต้ อ งการได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย และช่ ว ยให้ เ รา
เข้ าใจถึ ง ความสนใจของผู้ ใ ช้ แ ละวั ด ความมี
ประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
ง. คุกกีเพือปรับเนือหาเข้ ากับ
คุก กีประเภทนีจะบัน ทึก การเข้ าชมเว็บ ไซต์ของ
90 วัน
กลุ่มเป้าหมาย (Targeting
ท่าน หน้ าเว็บ ไซต์ ทีท่านได้ เ ยียมชมและลิ ง ค์ ที
Cookies)
ท่านเยียมชม เราจะใช้ ข้อมูลนีเพือปรับให้ เว็บไซต์
และเนือหาใดๆ ทีปรากฏอยู่บนหน้ าเว็บตรงกับ
ความสนใจของคุณมากขึน นอกจากนีเรายังอาจ
เปิ ดเผยข้ อมูลนีกับบุคคลทีสามเพือวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
จ. คุกกีเพือการโฆษณา
คุกกีประเภทนีจะจดจําการตังค่าของท่านในการ
90 วัน
(Advertising Cookies)
เข้ าใช้ งานหน้ าเว็บไซต์ และนําไปใช้ เ ป็ น ข้ อมูล
ประกอบการปรับเปลียนหน้ าเว็บไซต์เพือนําเสนอ
โฆษณาที เหมาะสมกับ ท่ า นมากที สุดเท่ าทีจะ
เป็ น ไปได้ ตัวอย่า งเช่น การเลือกแสดงโฆษณา
สิ น ค้ า ที ท่ า นสนใจ การป้ อ งกัน หรื อ การจํ า กัด
จํานวนครังทีท่านจะเห็นหน้ าเว็บไซต์ของโฆษณา
ซําๆ เพือช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
ฉ. คุกกีสือสังคม (Social Media คุก กีเหล่านีจะใช้ เ มือคุณ แบ่งปั น ข้ อมูลผ่านสือ
90 วัน
Cookies)
สังคมร่วมกับปุ่ มแชร์ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ สือ
สังคมจะทําการบันทึกสิงทีคุณได้ ใช้ งาน ข้ อมูลนี
อาจจะเชื อมโยงกั บ การกํ า หนดเป้ า หมาย/
กิจกรรมโฆษณาต่างๆ
โปรดทราบว่าคุกกีบางประเภทในเว็บไซต์นีจัดการโดยบุคคลที สาม เช่น เครื อข่ายการโฆษณา ลักษณะการ
ทํางานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้ บริการเว็บไซต์ภายนอกอืนๆ เช่น บริการวิเคราะห์
การเข้ าเยียมชมเว็บไซต์ เป็ นต้ น คุกกีเหล่านีมักจะเป็ นคุกกีเพือการวิเคราะห์/วัดผลการทํางาน หรื อคุกกีเพือ

ปรับเนือหาเข้ ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้ องศึกษานโยบายการใช้ คกุ กีและนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์
ของบุคคลทีสาม เพือให้ เข้ าใจถึงวิธีการทีบุคคลทีสามอาจนําข้ อมูลของท่านไปใช้
4. การจัดการคุกกี
ท่านสามารถจัดการคุกกี โดยการเปลียนแปลงการตังค่าคุกกี โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคุกกีซึงถูกตังค่า
ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ โดยการเลือกการตังค่าคุกกีหรื อตังค่าบราวเซอร์
ของท่าน เช่น ห้ ามการติดตังคุกกีลงบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิ ดการใช้ งานคุกกีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การตังค่าคุกกีดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนืองจากท่านอาจไม่สามารถ
ใช้ งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้ อมูลการตังค่าการใช้ งานของท่านได้ นอกจากนีอาจส่งผลต่อ
การแสดงผลหน้ าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงอาจทําให้ ไม่อาจแสดงผลได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
5. ประกาศความเป็ นส่วนตัว
หากท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โปรดอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึงเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้ คกุ กี
นีถือเป็ นส่วนหนึงของประกาศความเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ
6. การแก้ ไขนโยบายคุกกี
เราขอสงวนสิท ธิ ในการเปลียนแปลงและแก้ ไขประกาศฉบับ นี โปรดเยียมชมเว็บ ไซต์นีเป็ น ระยะๆ เพือ
ตรวจสอบนโยบายคุกกี รวมถึงข้ อมูลเพิมเติมอืนๆ ทีเราจะปรับปรุงข้ อมูลทีเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นปัจจุบัน และในกรณีทีเหมาะสม เราอาจจะแจ้ งให้ ท่านทราบถึงการเปลียนแปลงใดๆ ผ่านทางอีเมลที
ท่านได้ ให้ ไว้
7. การจัดการกับเรืองร้ องเรียนหรือข้ อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพือร้ องเรียนเกียวกับวิธีการทีบริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้ อสงสัยได้ ทช่ี องทางดังต่อไปนี
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2066-1000
อีเมล: dpo@mkrestaurantgroup.com

