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ประกาศความเป็นส่วนตวั 

 

ปรบัปรุงขอ้มลูล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2564 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ 

บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“เรา”) ใหค้วามสําคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดงันันเราจงึจดัใหม้ปีระกาศความเป็นส่วนตวันีเพอือธบิายถงึการ

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

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทเีราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงขอ้มูลทที่านมอบใหแ้ก่เราเกยีวกบัตวัท่านเอง หรอืบุคคลทมีี

ความเกยีวขอ้งกบักบัท่าน (“ท่าน”)  

 วธิทีเีรานําขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใช ้

 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 ทางเลอืกทเีรานําเสนอใหท้่าน รวมถงึวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และการดาํเนินการใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลของท่านเป็นปัจจุบนั 

 สทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเกบ็รวบรวม  

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีเรามีความจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน โดยอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของขอ้มลู

ส่วนบคุคลทเีราเกบ็รวบรวมนันขนึอยู่กบัแต่ละสถานการณ์  

เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทหีลากหลาย เช่น 

 ขอ้มลูทไีดจ้ากท่านโดยตรง ซงึเป็นส่วนหนึงของการจองหุน้/หุน้กู ้เขา้ชอืซอืหุน้/หุน้กู้ การจดทะเบยีนเป็นผูถ้อื

หุน้หรอืผูถ้อืหุน้กูห้รอืจากเอกสารยนืยนัตวัตน เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัข ี

เป็นตน้  

 การติดต่อกบัท่านผ่านการประชุมผูถ้ือหุ้น การประชุมสามญั/วสิามญัประจําปีของบรษิทั หรอือุปกรณ์อืน ๆ 

เช่น กลอ้งวงจรปิด อุปกรณ์บนัทกึภาพ เป็นตน้ 

 การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบนัทึกการสนทนาผ่านทางโทรศพัท์ จดหมาย อีเมล์ บนัทกึ

ขอ้ความ หรอืวธิกีารอนืใด 

 ขอ้มลูทบีรษิัทฯ ไดร้บัหรอือาจไดร้บัเมอืท่านเขา้ใชร้ะบบ เครอืงมอื หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 การเขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ ของบรษิทัฯ 

      ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอืน เช่น เช่น นายทะเบียนหุ้น นาย

ทะเบยีนหลกัทรพัย ์นายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ เป็นตน้ 

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทเีราอาจเกบ็รวบรวมมดีงัต่อไปนี 
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 ข้อมูลส่วนตวั: ชอื นามสกุล หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน อายุ ตําแหน่ง หมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี

 ข้อมูลการติดต่อ: ทอียู่ เบอรโ์ทรศพัท์ อเีมล ์ 

 ข้อมูลครอบครวั: ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร  

 ข้อมูลทางการเงินและธรุกรรม: ขอ้มลูบญัชธีนาคาร  

 รายละเอียดการถือหุ้น: บนัทกึของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือครองหุ้น  จํานวนหุ้น/ หุ้นกู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้  

การซอืหุน้/หุน้กู้ การจําหน่ายหุน้ สทิธใินการรบัเงนิปันผล การลงคะแนนเสยีง การแต่งตงัผูร้บัมอบฉนัทะ คํา

เสนอซอืและเสนอขาย เงอืนไขในการใชส้ทิธ ิและวนัใชส้ทิธ ิสําเนาข้อซกัถามและขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้ือหุน้ 

และการตดิต่ออนื ๆ ระหว่างทา่นและบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 ข้อมูลเกียวกบัสญัญา : ขอ้กําหนด และเงอืนไขของสญัญาผูถ้อืหุน้ของท่าน 

บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพอืให้ท่านสามารถทําหน้าที

ของท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ และเพอืปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้และ/

หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี โดยไม่ได้รบัความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีทกีฎหมายอนุญาตให้

สามารถกระทําได ้

ในกรณีทที่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรบัรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดงักล่าว

ทราบแล้วว่าเราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว รวมทงัไดแ้จง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงประกาศ

ความเป็นส่วนตวัของเราแล้ว และในกรณีทกีฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รบัความยนิยอมจาก

บุคคลดงักล่าวตามรูปแบบ และเนือหาทเีรากําหนดสําหรบัการทเีราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว

แลว้ หรอืมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืไดร้บัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นตวัแทนในการใหค้วามยนิยอมแก่

เราในนามของบุคคลนัน โดยความยนิยอมดงักล่าวต้องเป็นความยนิยอมทใีหโ้ดยอสิระจากบุคคลนัน 

2. วิธีทีเรานําข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไปใช้ 

เราจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีเรามคีวามจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน  ทงันี เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานดงัต่อไปนีในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน 

 ฐานสญัญา - เมอืเราจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืทจีะปฏิบตัิตามตามสญัญา หรือ

ก่อนทเีราจะเขา้ทาํสญัญากบัท่าน 

 ฐานหน้าทีตามกฎหมาย -  เมอืเรามคีวามจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืปฏบิตัิตาม

กฎหมาย หรอืภาระขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย - เมอืเป็นประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเราทจีะประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่านตามทีกฎหมายอนุญาต เว้นแต่ทีเราเห็นว่าประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของเรามี

ความสาํคญัน้อยกว่าประโยชน์ และสทิธเิสรภีาพขนัพนืฐานของท่าน 

 ฐานประโยชน์สาํคญัต่อชีวิต - เมอืเรามคีวามจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือปกป้อง

ประโยชน์สาํคญัต่อชวีติของท่าน หรอืบุคคลอนื 

เราอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทขีองท่านภายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้ง และฐานทางกฎหมายเพอืวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 
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วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

การปฏบิตัหิน้าทขีองท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 เพอืการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 เพอืใหท้่านใชส้ทิธขิองท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ การลงคะแนนเสยีง 

การแต่งตงัผูร้บัมอบฉนัทะ 

 เพอืการลงทะเบยีนสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทงัเกบ็

รกัษาและทาํใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนั 

 เพอืจ่ายเงนิปันผล 

 เพอืติดต่อสอืสารกบัท่านเกยีวกบัข้อมูลทเีกียวข้องกับผู้ถือหุ้น

รวมถึงจดหมายถึงผู้ถือหุ้น หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

ประกาศ และข้อมูลเกียวกับการจ่ายเงินปันผล รายงานการ

ประชุม รวมถึงการประชุมสามญัประจําปีของบริษัทฯ และการ

ประชุมวสิามญัอนื ๆ ทจีะจดัขนึเป็นครงัคราว 

 เพือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้มีอํานาจ รวมถึงนาย

ทะเบยีนหุน้ นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ เพอืประโยชน์ในจดัการการ

ถอืหุน้ของท่านในนามของบรษิทัฯ  

 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทางกฎหมาย 

 ฐานสญัญา 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 

 เพอืการตรวจสอบกจิการภายใน และการบรหิารจดัการธุรกจิของ

บรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 เพอืจดักิจกรรมใหผู้ถ้อืหุ้นมสี่วนร่วมและรูถ้งึกิจการของบรษิทัฯ

โดยสงัเขป เช่น จดักจิกรรมเยยีมชมบรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

การบรหิารจดัการความปลอดภยัและความเสยีง 

 เพือป้องกันอาชญากรรม บริหารจัดการความปลอดภัย และ

สุขลกัษณะของเรา เช่น ติดตงักล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน 

และโดยรอบรา้นอาหาร และ/หรอืพนืทขีองเรา ซงึอาจมกีารเกบ็

ภาพเคลอืนไหว หรอืบนัทกึเสยีงของท่าน 

 เพือจัดทํารายงานการตรวจสอบสรุปการแก้ไข และแนวทาง

ป้องกนัภายใน 

 เพอืจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

 เพอืปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพอืวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไว้ใน

ประกาศความเป็นส่วนตวันี หากเราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพมิเตมิซึงไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศความ

เป็นส่วนตัวนี เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยนิยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที

กฎหมายอนุญาตใหเ้ราดําเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ต้องอาศยัความยนิยอมของทา่น ทงันี ท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอม 

หรอืปฏเิสธการประมวลผลส่วนบุคคลของท่านได ้
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กรณีทีท่านปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนบุคคลกบัเรา  

ในกรณีทเีราจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทกีฎหมายอนุญาต หรอืขอ้กําหนดใน

สญัญาระหว่างท่านกบัเรา และท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกบัเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบตัติามภาระขอ้ผกูพนัทเีรามอียู่ 

หรอืจะมตี่อท่าน และอาจไม่สามารถดาํเนินการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัท่านต่อได ้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณทีเีรามคีวามจาํเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลเท่านัน ซงึอาจรวมถงึกรณีดงัต่อไปนี 

 จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของสญัญา 

 มหีน้าทตีามกฎหมายในการกระทาํการดงักล่าว (เช่น การหกัภาษี ณ ทจี่าย เป็นตน้) 

 จาํเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย ดาํเนินคด ีใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืปกป้องสทิธติามกฎหมาย 

 กระทาํไปเพอืประโยชน์ของธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืเพอืประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรา (เช่น 

เพอืบรหิารความเสยีง เพอืการรายงานภายในองค์กร เพอืวเิคราะห์ขอ้มูล เพอืยนืยนัตวัตน เพอืใหบ้รษิทัอนื

สามารถใหบ้รกิารตามทที่านรอ้งขอได ้เป็นตน้)  

 จาํเป็นตอ้งปกป้องประโยชน์สาํคญัต่อชวีติของท่าน หรอืบุคคลอนื 

 ขอความยนิยอมจากท่านเพอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน และท่านได้ให้ความยินยอมในการ

ดาํเนินการนัน 

เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอนืดงัต่อไปนี  

 บรษิทัในเครอืของเรา  

 ผูร้บัเหมาช่วง นายหน้า หรอืผูใ้หบ้รกิารใด ๆ ททีํางานใหก้บัเรา หรอืใหบ้รกิารกบัเรา ซงึรวมถงึผูร้บัเหมาช่วง 

นายหน้า ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าว 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถงึคนกลาง บุคคลผู้ตดิต่อ และตวัแทนของ

ท่าน เช่น ผูร้บัมอบอํานาจ ทนายความ เป็นตน้ 

 บุคคลใด ๆ ทที่านชาํระเงนิให ้และ/หรอืไดร้บัชาํระเงนิ รวมถงึสถาบนัทางการเงนิ และผูใ้หบ้รกิารรบัชาํระเงนิ 

 บุคคล หรอืบรษิทัใด ๆ ซงึเกยีวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทั การควบรวมกจิการ หรอืเขา้ถอืครองกจิการ

ทเีกิดขนึ หรืออาจเกิดขนึ โดยรวมถงึการโอนสทิธ ิหรอืหน้าทใีด ๆ ซงึเรามอียู่ภายใต้สญัญาระหว่างเรากบั

ท่าน 

 หน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมาย รฐับาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พพิาท ผูต้รวจสอบบญัช ีและบุคคลใด ๆ ซงึถูก

แต่งตงั หรอืรอ้งขอ ใหต้รวจสอบกจิกรรมการดาํเนินงานของเรา 

 บุคคลอนืใดซงึมคีวามเกยีวขอ้งกบัขอ้พพิาทใด ๆ ทเีกดิขนึ  

 หน่วยงานป้องกนัการทุจรติซงึใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพอืยนืยนัตวัตนของท่าน และสบืหา และป้องกนัการทุจรติ 

รวมถงึอาชญากรรมทางการเงนิ 

 บุคคลใด ๆ ทีเราได้ร ับคําสังจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว เช่น 

สถานศกึษา เป็นตน้ 
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

เราอาจต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพอืการปฏบิตัติามสญัญาททีําขนึระหว่างท่านกบั

เรา เพอืปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมาย เพอืปกป้องคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรอืเพอืผลประโยชน์อนัชอบ

ดว้ยกฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดใหเ้ราต้องเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลบางประเภทใหก้บั

บุคคลตามทกีฎหมายดงักล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี เป็นต้น) ในกรณีนี เราจะเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลทมีีสิทธเิห็น หรอืเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่านัน และจะกําหนดให้มมีาตรการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัทเีหมาะสม  

4. การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเท่าทจีําเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ทรีะบุไวใ้นประกาศ

ความเป็นส่วนตวันี เวน้แต่จะมกีารขยายระยะเวลาตามทถีูกรอ้งขอ หรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย เมอืเราไม่มคีวาม

จําเป็นจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เราจะดาํเนินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลของท่านกลายเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได ้หรอืถ้าในกรณีทไีม่อาจจะเป็นไปได ้(เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านถูกจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลสํารองแบบถาวร) เราจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภยั และคดั

แยกขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี จนกระทงัเราสามารถดาํเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านได ้

ความถกูต้องของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

เราขอความร่วมมอืจากท่านในการทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทอียู่ในความครอบครองของเรามคีวามเป็น

ปัจจุบนั สมบูรณ์ และถูกตอ้ง โดยท่านสามารถแจง้เราเมอืขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านมกีารเปลยีนแปลงใด ๆ ไดผ้่านช่อง

ทางการตดิต่อในขอ้ 8.  

เราอาจขอใหท้่านปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นครงัคราว เพอืให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทเีป็น

ปัจจุบนั ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 

 

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านมสีทิธเิกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี 

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมสีทิธใินการขอเพกิถอนความยนิยอมทไีดใ้หไ้วก้บัเราเมอืใดกไ็ด ้

ตามขนัตอน และวธิกีารทเีรากําหนด เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยนิยอมได้ 

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึ ขอรบัสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืขอใหเ้รา

เปิดเผยการไดม้าของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามสีทิธปิฏเิสธคาํขอของท่านไดต้ามกฎหมาย 

หรอืคาํสงัศาล หรอืกรณีทคีาํขอของท่านจะมผีลกระทบทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธ ิและเสรภีาพของ

บุคคลอนื 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอแก้ไข หรอืเปลยีนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีทขีอ้มลูนันไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น และทาํใหข้อ้มลูของท่านเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจผดิ 
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 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอใหล้บ ทําลาย หรอืทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

กลายเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได้ เว้นแต่กรณีทเีราต้องปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งในการเกบ็

รกัษาขอ้มูลดงักล่าว 

 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ทา่นมสีทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามเีหตุในการปฏเิสธคาํขอของทา่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธใินการขอให้ระงบัการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านชวัคราว หรอืถาวรได ้

 สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงับุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีทเีราไม่

สามารถทาํไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรอืมเีหตุในการปฏเิสธคาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมสีทิธใินการร้องเรยีนต่อหน่วยงานรฐัทเีกยีวขอ้งในกรณีทที่านเชอืว่าการ

กระทาํของเราไม่เป็นไปตามทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดบ้ญัญตัไิว ้

ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านไดต้ลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทรีะบุไวใ้นประกาศความ

เป็นส่วนตวันี โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคดิค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มี

มลู ซําซอ้น หรอืมมีากเกนิความจาํเป็น และเราอาจปฏเิสธทจีะดาํเนินการตามคาํขอของท่านในสถานการณ์เหล่านันได ้

การจดัการกบัเรอืงร้องเรียน 

ท่านสามารถติดต่อเราเพอืร้องเรยีนเกียวกบัวธิกีารทเีราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ทชี่องทางการ

ตดิต่อตามทรีะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี 

6. การรกัษาปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิง ดงันัน เราจะตรวจสอบ และใช้

มาตรการรกัษาความปลอดภยัทงัทางกายภาพ และทางเทคนิคททีนัสมยัอยู่เสมอเมอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน เราไดก้ําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพอืใหท้่านมนัใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูก

ทําลายโดยไม่ตังใจ ถูกนําไปใช้ในทางทีผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทวัไปทีไม่ใช่พนักงานของเรา โดย

พนักงานของเรานันได้รบัการอบรม และฝึกฝนใหจ้ดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างปลอดภยัภายใต้นโยบายของเราอยู่

เสมอ 

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ประกาศความเป็นส่วนตวันีมผีลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัทรีะบุไวด้้านบนของเอกสาร โดยอาจมกีารแก้ไขเปลยีนแปลง

เป็นครงัคราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลยีนแปลงครงัล่าสุดนัน สามารถดูได้จากวนัททีรีะบุไว้ขา้งต้นของประกาศ

ความเป็นส่วนตวัฉบบันี ดงันัน ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวันีเป็นระยะเพอืรบัทราบการเปลยีนแปลงที

อาจเกดิขนึ 
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8. ติดต่อเรา 

หากทา่นมขีอ้สงสยัเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืตอ้งการใชส้ทิธใิด ๆ ทา่นสามารถตดิต่อเรา

ไดท้ ี
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