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ประกาศความเป็นส่วนตวั  

 

ปรบัปรุงขอ้มลูล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2564 

เรยีน คณะกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร 

บรษิัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“เรา”) ใหค้วามสําคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ้มูลส่วน

บุคคลของบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัท่าน หรอืธุรกจิของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดงันันเราจงึจดัใหม้ปีระกาศความเป็นส่วนตวันีเพอือธบิาย

ถงึการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย (รวมเรยีกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทเีราเกบ็รวบรวม โดยรวมถึงขอ้มลูทที่านมอบใหแ้ก่เราเกยีวกบัตวัท่านเอง หรอืบุคคลทมีคีวาม

เกยีวขอ้งกบัท่าน หรอืธุรกจิของท่าน (“ท่าน”)  

 วธิทีเีรานําขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใช ้

 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 ทางเลือกทเีรานําเสนอให้ท่าน รวมถึงวธิีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านเป็นปัจจุบนั 

 สทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเกบ็รวบรวม  

เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเีรามคีวามจาํเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน โดยอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทเีรา

เกบ็รวบรวมนนัขนึอยู่กบัแต่ละสถานการณ์  

เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทหีลากหลาย เช่น 

 ขอ้มูลทไีด้จากท่านโดยตรง ซงึเป็นส่วนหนึงของการลงทะเบยีนคณะกรรมการ และ/หรอืผู้บรหิาร กระบวนการ

อนืๆ ทกีฎหมายกําหนด ตามความผกูพนัธท์างสญัญา หรอืจากเอกสารยนืยนัตวัตน เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน 

หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัข ีเป็นตน้  

 ขอ้มลูทบีรษิทัฯ ไดร้บัในระหว่างกระบวนการสรรหา และการแต่งตงัคณะกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร 

 การตดิต่อกบัท่านผ่านการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการย่อย การประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯหรอื

ดว้ยอุปกรณ์อนื ๆ เช่น กลอ้งวงจรปิด อุปกรณ์บนัทกึภาพ เป็นตน้ 

 การสนทนาระหว่างท่าน และบรษิทัฯ รวมถงึบนัทกึการสนทนาผ่านทางโทรศพัท์ จดหมาย อเีมล์ บนัทกึขอ้ความ 

หรอืวธิกีารอนืใด 

 การเขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ ของบรษิทัฯ 
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ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอนื เช่น หน่วยงานสาธารณะ นายทะเบยีน

หุน้ นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ นายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หน่วยงานคดักรองแหล่งขอ้มูล ขอ้มลูที

เปิดเผยต่อสาธารณะ รายละเอยีดเกยีวกบัท่านทไีดร้บัจากการประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และแหล่งขอ้มลูที

สามารถเขา้ถงึได ้เช่น โปรไฟลท์างอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทเีราอาจเกบ็รวบรวมมดีงัต่อไปนี 

 ข้อมูลส่วนตวั: ชอื นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกิด ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร สถานภาพการ

สมรส หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง สญัชาต ิภาพบนบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื

หนังสือเดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน ลายมือชือ ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เลข

ประจาํตวัผูเ้สยีภาษี ทะเบยีนรถยนต ์เลขบตัรประกนัสงัคม อาชพี ชอืบุคคลทรีบัมอบอํานาจ 

 ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบญัชธีนาคาร เงินเดือน การจ่ายภาษีและสทิธปิระโยชน์ เช่น เงินบํานาญหรอืเงนิ

ประกนั ใบแจง้หนี เอกสารการใชบ้ตัรเครดติ เลขทบีตัรเครดติ และชอืผูถ้อืบตัร และรายละเอยีดของบตัรเครดติ 

 ข้อมูลการศกึษา: รายละเอยีดวุฒกิารศกึษา ความสําเรจ็ทางการศกึษา คุณวุฒ ิทกัษะ ประสบการณ์ 

 ข้อมูลครอบครวั: ชอื และข้อมูลอนื ๆ ของคู่สมรสและสมาชกิในครอบครวั และผู้อยู่ในความอุปการะของท่าน 

รวมถงึการถอืหุน้ ประวตักิารจา้งงาน ตําแหน่งงานทดีาํรงอยู ่และเป็นกรรมการหรอืมตีําแหน่งในบรษิทัหรอืกจิการ

อนืๆ ของบุคคลดงักล่าว 

 ข้อมูลการทาํงาน: ประวตักิารทาํงาน และการเป็นกรรมการหรอืมตีําแหน่งในบรษิทัหรอืกจิการอืน ๆ 

 ข้อมูลการติดต่อ: ทอียู่ เบอร์โทรศพัท ์อเีมล ์สถานททีาํงาน 

 ข้อมูลธุรกรรม: รายละเอียดข้อมูลการถือครองหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของท่าน ประวัติเกียวกับการ

ดาํเนินคดเีกยีวกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 ข้อมูลเกียวกบัสญัญา: ขอ้กําหนด และเงอืนไขของการเป็นคณะกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารของท่าน 

 ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส:์ ขอ้มลูตําแหน่งทางภูมศิาสตร์  

 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data): 

o ขอ้มลูศาสนา 

o ข้อมูลประวัติอาชญากรรม หรือประวัติเกียวกับการดําเนินคดีเกียวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

นอกจากนี เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวามละเอยีดอ่อนของท่านบางประเภทเพอืใหท้า่นสามารถ

ทาํหน้าทขีองท่านในฐานะคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืผูบ้รหิาร และเพอืปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย อย่างไร

กต็าม เราจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทนีโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณีทกีฎหมายอนุญาต

ใหเ้ราสามารถทาํได ้

ในกรณีทที่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรบัรองว่าท่านไดแ้จง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ

แล้วว่าเราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว รวมทงัไดแ้จ้งใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงประกาศความเป็น

ส่วนตวัของเราแลว้ และในกรณีทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด ท่านไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวตาม

รูปแบบ และเนือหาทเีรากําหนดสําหรบัการทเีราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวแล้ว หรอืมสีทิธโิดยชอบ
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ดว้ยกฎหมาย หรอืไดร้บัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นตวัแทนในการใหค้วามยนิยอมแก่เราในนามของบุคคลนัน โดย

ความยนิยอมดงักล่าวตอ้งเป็นความยนิยอมทใีหโ้ดยอสิระจากบุคคลนัน 

2. วิธีทีเรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ 

เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเีรามคีวามจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเท่านัน  ทงันี เราจะใชฐ้านทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานดงัต่อไปนีในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 ฐานสญัญา - เมอืเราจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพอืทจีะปฏบิตัติามตามสญัญา หรอืก่อนที

เราจะเขา้ทาํสญัญากบัท่าน 

 ฐานหน้าทีตามกฎหมาย -  เมือเรามีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือปฏิบตัิตาม

กฎหมาย หรอืภาระขอ้ผูกพนัตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย - เมอืเป็นประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเราทจีะประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านตามทกีฎหมายอนุญาต เว้นแต่ทเีราเหน็ว่าประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรามคีวามสําคญั

น้อยกว่าประโยชน์ และสทิธเิสรภีาพขนัพนืฐานของท่าน 

 ฐานความยินยอม - เมอืท่านใหค้วามยนิยอมกบัเราในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืวตัถุประสงค์

ใดวตัถุประสงค์หนึงโดยเฉพาะ 

อย่างไรกต็าม เราจะไม่ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวามละเอยีดอ่อนโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน ยกเวน้ใน

กรณีทกีฎหมายอนุญาตใหเ้ราทาํได ้  

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทขีองท่านภายใต้กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และฐานทางกฎหมายเพอืวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 

วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

การปฏบิตัหิน้าทขีองท่านในฐานะคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืผูบ้รหิาร 

 เพอืการเสนอชอื กระบวนการสรรหา การอนุมตั ิแต่งตงั ใหด้ํารง

ตําแหน่งกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 เพอืใชย้นืยนัตวัตนของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร ในฐานะผูม้ี

อํานาจกระทาํการแทนบรษิทัฯ ในการดาํเนินการต่าง ๆ ตามที

กฎหมายกําหนด 

 เพอืวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญา ในกรณีทมีี

ขอ้ตกลงการว่าจา้งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร (Directorship 

Agreement) และ/หรอืสญัญาบรหิารจดัการ (Management 

Agreement) ซงึกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารไดเ้ขา้ทาํกบับรษิทัฯ 

 ฐานสญัญา 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

 เพอืตรวจสอบสทิธขิองท่านในการทาํงานในประเทศไทย การยนื

คาํขอรบัในอนุญาตทาํงานและการต่ออายุ การขอวซี่า 

 เพอืการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบยีประชุม 

 เพอืใชใ้นหนังสอืมอบอํานาจ หรอืการอนุมตัเิพอืดาํเนินการตาม

วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

 เพอืใหบ้รกิารดา้น IT แก่ท่าน (เช่น การเขา้ถงึระบบ บรกิารการ

สอืสาร ระบบความปลอดภยั เป็นตน้) 

 เพอืประชุม และการจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร  

การจดัทาํรายงานการประชุม การออกเสยีงและลงมตขิอง

คณะกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร การปฏบิตัติามขอ้กําหนดทาง

กฎหมาย เป็นตน้ 

 เพอืดาํเนินการตามกฎ ระเบยีบ ขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบั

ดแูล หน่วยงานราชการหน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 

 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทางกฎหมาย 

 เพอืเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหวของท่านเพอืใช้

ประกอบการยนืขอหนังสอืรบัรองหรอืใบอนุญาต เป็นตน้ 

 เพอืตรวจสอบและเกบ็หลกัฐานเอกสารการยนืยนัตวัตน ซงึอาจ

รวมถงึเอกสารทมีขีอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหว 

 ฐานสญัญา 

 ฐานความยนิยอม 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 เพอืดาํเนินการตรวจสอบกจิการภายในของบรษิทัฯ 

 เพอืปกป้องสถานะทางกฎหมายของบรษิทัฯ 

 เพอืจดัการ และบรหิารธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 เพอืจดักจิกรรมทางสงัคม หรอืกจิกรรมอนื ๆ ทบีรษิทัฯ จดัขนึ 

 เพอืป้องกนัอาชญากรรม และบรหิารจดัการความปลอดภยัของ

บรษิทัฯ เช่น ตดิตงักลอ้งวงจรปิดภายใน และโดยรอบบรษิทัฯ 

ซงึอาจมกีารเกบ็ภาพ ภาพเคลอืนไหว และเสยีงของท่าน 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

การบรหิารจดัการความปลอดภยัและความเสยีง 

 เพือป้องกันอาชญากรรม บริหารจัดการความปลอดภัย และ

สุขลกัษณะของเรา เช่น ติดตงักล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน 

และโดยรอบรา้นอาหาร และ/หรอืพนืทขีองเรา ซงึอาจมกีารเกบ็

ภาพเคลอืนไหว หรอืบนัทกึเสยีงของท่าน 

 เพอืป้องกนัอุบตัเิหตุทอีาจเกดิขนึในสถานทปีฏบิตังิานของเรา 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 
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วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

 เพือจัดทํารายงานการตรวจสอบสรุปการแก้ไข และแนวทาง

ป้องกนัภายใน 

 เพอืจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

 เพอืปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

 

เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืวตัถุประสงค์อนืนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไวใ้นประกาศ

ความเป็นส่วนตวันี หากเราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพมิเตมิซงึไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี 

เราจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยนิยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทกีฎหมายอนุญาตใหเ้รา

ดําเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมของท่าน ทงันี ท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอม หรอืปฏเิสธการประมวลผล

ส่วนบุคคลของท่านได ้

กรณีทีท่านปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนบุคคลกบัเรา  

ในกรณทีเีราจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทกีฎหมายอนุญาต และท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลกบัเรา เราอาจไม่สามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผูกพนัทเีรามอียู่ หรอืจะมตี่อท่าน และอาจไม่สามารถดาํเนินการใด ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัท่านต่อได ้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเีรามคีวามจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลเท่านัน ซงึอาจรวมถงึกรณีดงัต่อไปนี 

 จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของสญัญา 

 มหีน้าทตีามกฎหมายในการกระทาํการดงักล่าว 

 จาํเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย ดาํเนินคด ีใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืปกป้องสทิธติามกฎหมาย 

 กระทําไปเพอืประโยชน์ของธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรอืเพอืประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น 

เพอืบรหิารความเสยีง เพอืการรายงานภายในองคก์ร เพอืวเิคราะห์ขอ้มลู เพอืยนืยนัตวัตน เป็นตน้) 

  จาํเป็นตอ้งปกป้องประโยชน์สาํคญัต่อชวีติของท่าน หรอืบุคคลอืน 

 ขอความยินยอมจากท่านเพือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน และท่านได้ให้ความยินยอมในการ

ดาํเนินการนัน 

เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอนืดงัต่อไปนี  

 บรษิทัในเครอืของเรา 
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 ผู้รบัเหมาช่วง นายหน้า หรอืผู้ให้บรกิารใด ๆ ททีํางานให้กับเรา หรอืให้บรกิารกบัเรา ซงึรวมถึงผู้รบัเหมาช่วง 

นายหน้า ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าว 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผูต้ิดต่อ และตวัแทนของท่าน 

เช่น ผูร้บัมอบอํานาจ ทนายความ เป็นตน้ 

 บุคคลใด ๆ ทที่านชาํระเงนิให ้และ/หรอืไดร้บัชาํระเงนิ รวมถงึสถาบนัทางการเงนิ และผูใ้หบ้รกิารรบัชาํระเงนิ 

 บุคคล หรอืบรษิทัใด ๆ ซงึเกยีวขอ้งกบัการปรบัโครงสร้างบรษิัท การควบรวมกจิการ หรอืเขา้ถอืครองกจิการที

เกดิขนึ หรอือาจเกดิขนึ โดยรวมถงึการโอนสทิธ ิหรอืหน้าทใีด ๆ ซงึเรามอียู่ภายใต้สญัญาระหว่างเรากบัท่าน 

 หน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมาย รฐับาล ศาล หน่วยงานระงบัข้อพพิาท ผู้ตรวจสอบบญัช ีและบุคคลใด ๆ ซึงถูก

แต่งตงั หรอืรอ้งขอ ใหต้รวจสอบกจิกรรมการดาํเนินงานของเรา 

 บุคคลอนืใดซงึมคีวามเกยีวขอ้งกบัขอ้พพิาทใด ๆ ทเีกดิขนึ  

 หน่วยงานป้องกนัการทุจรติซงึใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือยนืยนัตวัตนของท่าน และสบืหา และป้องกนัการทุจริต 

รวมถงึอาชญากรรมทางการเงนิ 

 บุคคลใด ๆ ทเีราไดร้บัคาํสงัจากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

เราอาจต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพอืการปฏบิตัติามสญัญาททีําขนึระหว่างท่านกบัเรา 

เพอืปฏิบตัิตามขอ้กําหนดทางกฎหมาย เพอืปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพอืผลประโยชน์อนัชอบดว้ย

กฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดใหเ้ราต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กบับุคคล

ตามทกีฎหมายดงักล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี เป็นต้น) ในกรณีนี เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลใหก้บับุคคลทมีสีทิธเิหน็ หรอืเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเท่านัน และจะกําหนดใหม้มีาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลในระดบัทเีหมาะสม  

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเท่าทจีาํเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ทรีะบุไวใ้นประกาศความ

เป็นส่วนตวันี เว้นแต่จะมกีารขยายระยะเวลาตามทถีูกร้องขอ หรอืได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย เมอืเราไม่มคีวามจําเป็น

จะต้องประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านกลายเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได ้หรอืถ้าในกรณีทไีม่อาจจะเป็นไปได ้(เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูก

จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคดัแยกขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี จนกระทงัเราสามารถดาํเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้

ความถกูต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราขอความร่วมมอืจากท่านในการทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านทอียู่ในความครอบครองของเรามคีวามเป็นปัจจุบนั 

สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจง้เราเมอืขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมกีารเปลยีนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่องทางการ

ตดิต่อในขอ้ 8.  
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เราอาจขอใหท้่านปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นครงัคราว เพอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนั 

ถูกตอ้ง และสมบูรณ์  

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านมสีทิธเิกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี 

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมสีทิธใินการขอเพกิถอนความยนิยอมทไีดใ้หไ้วก้บัเราเมอืใดกไ็ด ้ตาม

ขนัตอน และวธิกีารทเีรากําหนด เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยนิยอมได ้

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เรา

เปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามสีทิธปิฏเิสธคาํขอของท่านไดต้ามกฎหมาย หรอื

คาํสงัศาล หรอืกรณีทคีาํขอของท่านจะมผีลกระทบทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธ ิและเสรภีาพของบุคคลอนื 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอแก้ไข หรอืเปลยีนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ใน

กรณีทขีอ้มูลนันไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วน และทําใหข้อ้มูลของท่านเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ 

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลายเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได้ เว้นแต่กรณีทเีราต้องปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกยีวข้องในการเก็บ

รกัษาขอ้มลูดงักล่าว 

 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ทา่นมสีทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามเีหตุในการปฏเิสธคําขอของทา่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิธใินการขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านชวัคราว หรอืถาวรได ้

 สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืขอใหส่้ง หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงับุคคลภายนอก เวน้แต่กรณีทเีราไม่สามารถ

ทาํไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรอืมเีหตุในการปฏเิสธคําขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธใินการร้องเรียนต่อหน่วยงานรฐัทเีกียวข้องในกรณีทที่านเชอืว่าการ

กระทําของเราไม่เป็นไปตามทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดบ้ญัญตัไิว ้

ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านไดต้ลอดเวลาโดยตดิต่อเราผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทรีะบุไวใ้นประกาศความเป็น

ส่วนตวันี โดยไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม อย่างไรกต็ามเราอาจคดิค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของทา่นไม่มมีูล ซําซ้อน 

หรอืมมีากเกนิความจาํเป็น และเราอาจปฏเิสธทจีะดาํเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านันได ้

การจดัการกบัเรืองร้องเรียน 

ท่านสามารถตดิต่อเราเพอืร้องเรยีนเกยีวกบัวธิกีารทเีราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดท้ชี่องทางการติดต่อ

ตามทรีะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี 
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6. การรกัษาปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยงิ ดงันัน เราจะตรวจสอบ และใชม้าตรการ

รกัษาความปลอดภยัทงัทางกายภาพ และทางเทคนิคททีนัสมยัอยู่เสมอเมอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้

กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพอืใหท้่านมนัใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่

ตงัใจ ถูกนําไปใชใ้นทางทผีดิ ถูกเปิดเผย และเขา้ถงึโดยบุคคลทวัไปทไีม่ใช่พนักงานของเรา โดยพนักงานของเรานันไดร้บั

การอบรม และฝึกฝนใหจ้ดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างปลอดภยัภายใตน้โยบายของเราอยู่เสมอ 

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ประกาศความเป็นส่วนตวันีมผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทรีะบุไวด้า้นบนของเอกสาร โดยอาจมกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงเป็นครงั

คราว อย่างไรกต็าม การแกไ้ขเปลยีนแปลงครงัล่าสุดนัน สามารถดไูดจ้ากวนัททีรีะบุไวข้า้งต้นของประกาศความเป็นส่วนตวั

ฉบบันี ดงันัน ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวันีเป็นระยะเพอืรบัทราบการเปลยีนแปลงทอีาจเกดิขนึ 

8. ติดต่อเรา 

หากท่านมขีอ้สงสยัเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่น หรอืต้องการใชส้ทิธใิด ๆ ท่านสามารถตดิต่อเราไดท้ ี

 

  
 

 

 

 

 

 

 ติดต่อที : บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

1200 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 อีเมลถ์ึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรอื 

 หมายเลขโทรศพัท์ : 02-836-1088 หรอื 02-066-1000 


