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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของ บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)  

 
บริษทั เอ็มบีเค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่มเคารพและให้ความสําคญัในความเป็นส่วนตวัและการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ บุคลากร ลูกคา้ คู่คา้ธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดย บริษทั เอ็มบีเค จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัในกลุ่มมีเจตจาํนงจะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการถูกนําไปใช้ในทางท่ีผิดและ
รักษาขอ้มูลดงักล่าวใหป้ลอดภยัตามมาตรฐานสากล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายฉบบัน้ีข้ึนดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
 
1.คาํนิยาม 
ในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี คาํหรือขอ้ความวา่ 
“ลูกคา้” หมายถึง ลูกคา้หรือผูซ้ื้อหรือใชบ้ริการต่างๆของบริษทั รวมถึงการใชบ้ริการเวบ็ไซต์

หรือแอพพลิเคชัน่หรือบริการอ่ืนๆของบริษทั ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  
“บริษทั” หมายถึง บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน)  
“บริษทัในกลุ่มเอม็
บีเค”  

หมายถึง บริษทัท่ี บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในทุกๆทอด ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทันั้น 1 

“เวบ็ไซต”์ หมายถึง เวบ็ไซต ์ซ่ึงบริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของหรือใหบ้ริการ
แลว้แต่กรณี 

“แอปพลิเคชัน่” หมายถึง MBK Application และหรือแอปพลิเคชนัซ่ึงบริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) 
ใหบ้ริการ อน่ึงนโยบายคุม้ครองส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัแอปพลิเคชนัในส่วนท่ีไดมี้
การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง อพัเดต หรือเพิม่เติมโดยบริษทั เวน้แต่แอปพลิเคชนัท่ีไดมี้
การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง อพัเดต หรือเพิม่เติมดงักล่าวจะถูกบงัคบัใชต้ามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างหากจากนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

 
1บริษัทในกลุม่ ได้แก่ บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จํากดั (“TNC”)บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จํากดั (“PDP”),บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง 

จํากดั (“PDPL”),บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิง้ จํากดั (“GHB”),บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จํากดั (“GHR”) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทวัร์ริซึม่ 
จํากดั (“MBK-HT”) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (“MBK-HR”) บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากดั (“MBK-BUS”) บริษัท 
ทรัพย์สินธานี จํากดั (“SSTN”) บริษัท ลนัตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“LLD”) บริษัท แอ๊บโซลทู แทรเวิล จํากดั (“ALT”)  บริษัท เอ็ม บี เค 
เรียล เอสเตท จํากดั (“MBK-RE”) บริษัท แปลน เอสเตท จํากดั (“PST”) บริษัท คริสตลั เลค พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั (“CLP”) บริษัท ปทมุไรซมิล 
แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) (“PRG”) และบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ บริษัท พีอาร์จี พืชผล จํากดั (“PRG-G”) บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (“MBK-FE”) บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จํากดั (“MBK-FI”) บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จํากดั (“INF”) บริษัท 
เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จํากดั (“MBK-RG”)  บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จํากดั (“MBK-FSV”) บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จํากดั (“MBK-
G”)บริษัท ที ลีสซ่ิง จํากดั (“TLS”) บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) (“MBK-LIFE”) บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากดั (“TMB”) 
บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิง้ จํากดั (“MBK-TD”) บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัน่ (ไทยแลนด์) จํากดั (“AAA”) บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 
จํากดั (“MBK-TC”) บริษัท เอ็ม บี เค คลบั จํากดั (“MBK-CB”)ฯลฯ 
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“ผูค้วบคุมขอ้มูล” หมายถึง บริษทัซ่ึงมีอาํนาจตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นๆ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีได้
ขอ้มูลส่วนบุคคลจากลูกคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้หรือตอ้งทาํหรือปฏิบติัตามสญัญา
กบัลูกคา้ 

“เจา้หนา้ท่ีคุม้ครอง     
ขอ้มูลส่วนบุคคล” 

หมายถึง เจา้หนา้ท่ีซ่ึงแต่งตั้งโดยผูค้วบคุมขอ้มูลเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูล” หมายถึง ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทั  
“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
“พนัธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง คู่คา้ซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั  หรือทาํงานร่วมกบับริษทั 

 2. บทท่ัวไป 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อแจง้รายละเอียดและวิธีการคุม้ครองและจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคลของลูกคา้ โดยบริษทัอาจดาํเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี  รวมถึงท่ี
ไดก้าํหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงอยูใ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัน้ีไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดเป็นคร้ังคราว เพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวทางการให้บริการและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น  ลูกค้าจึงควรติดตาม
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกาํหนดไวน้ี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษทัจะเผยแพร่การเปล่ียนแปลง
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในหนา้เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัน้ี และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
สาระสาํคญั ท่ีบริษทัจะตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ  

อน่ึง นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีมีข้ึนเพื่อใชก้บั 

1)  การใหบ้ริการศูนยก์ารคา้ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์เช่าพื้นท่ี ใหบ้ริการพื้นท่ีเพื่อการคา้  และบริการต่างๆ 
ของบริษทั 

2)  การลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการ  MBK Application   

3)  การใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ การเขา้ถึงและใชเ้น้ือหา ฟีเจอร์ เทคโนโลย ีหรือฟังกช์นัท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์
น้ีหรือแอปพลิเคชนักบับริษทั และ 

4)  บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหบ้ริการอ่ืนๆของบริษทั ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีบริษทัจะได้
พฒันาหรือจดัใหมี้ข้ึนในอนาคต  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีรวมถึงเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกก้ี ซ่ึงเป็นช้ินส่วนขอ้มูลเล็ก ๆ ท่ีเก็บอยู่ใน
อุปกรณ์ของลูกคา้ท่ีจะทาํใหเ้วบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัสามารถจดจาํขอ้มูลการเขา้ถึงเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเค
ชนั หรือวิธีท่ีลูกคา้ใชง้านเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัในแต่ละคร้ัง (ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุกก้ี) โดยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ท่ีบริษทัเกบ็ประกอบไปดว้ย 

3.1.   ข้อมูลท่ีลูกค้าให้ไว้โดยตรง บริษทัท่ีจาํเป็นตอ้งให้บริการแก่ลูกคา้หรือตอ้งทาํหรือปฏิบติัตามสัญญา
หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลท่ีลูกค้าส่งให้กับบริษัท เช่น ข้อมูลท่ีลูกค้ากรอกขณะ
ลงทะเบียนสมคัรใช้บริการ ขอ้มูลท่ีใช้ในการสมคัรใช้บริการต่างๆ  และขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ขอ้มูลการทาํแบบสาํรวจ ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) หรือขอ้มูลท่ีลูกคา้ไดแ้กไ้ขปรับปรุงในขอ้มูลบญัชี
ผูใ้ชง้าน (Account) ของลูกคา้ หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีลูกคา้ติดต่อกบับริษทัหรือทีมงานของบริษทั หรือ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าลูกคา้ควบคุมดูแลอยู ่ รวมถึง 
ขอ้มูลทุกชนิดท่ีแสดงบนหนา้ประวติัผูใ้ชง้านและหนา้การสมคัรบริการต่างๆ อาทิ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ วนั/
เดือน/ปี  เกิด  เพศ  อายุ  รูปถ่าย  อีเมล  เลขท่ีบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถา้มี)  หมายเลขบัตร
ประจาํตวัประชาชน  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  หมายเลขโทรศพัท ์รวมถึง  ขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีผูใ้ชง้าน 
ความสนใจ และความเห็นทุกอยา่งท่ีลูกคา้ไดแ้สดงผา่นเวบ็ไซต ์(ถา้มี)   

สาํหรับขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว บริษทัจะจดัเก็บเพียงเท่าท่ีจาํเป็น  เม่ือไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้โดย
ชดัแจง้แลว้เท่านั้น 

3.2.  ข้อมูลท่ีได้รับจากการใช้บริการของลูกค้า บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริการท่ีลูกค้าใช้และ
วิธีการใชง้านของลูกคา้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีรวมถึงขอ้มูลภาพและเสียง ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีลูกคา้ใชส้าํหรับการเขา้
ใช้งานเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชัน  ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)  ขอ้มูลการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ลูกคา้และผูใ้ช้งานรายอ่ืน  และขอ้มูลจากการบนัทึกการใช้งาน เช่น ตวัระบุอุปกรณ์   หมายเลข IP ของ
คอมพิวเตอร์ รหัสประจาํตวัอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ขอ้มูลเครือข่ายมือถือ ขอ้มูลการเช่ือมต่อ    ขอ้มูล
ตาํแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราวเ์ซอร์ (Browser) ขอ้มูลบนัทึกการเขา้ออกเวบ็ไซต์ ขอ้มูล
เว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้งานเข้าถึงก่อนและหลงั (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวติัการใช้เว็บไซต์ ข้อมูล
บนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login Log) ขอ้มูลรายการการทาํธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใชง้าน 
(Customer Behavior) สถิติการเขา้เวบ็ไซต ์เวลาท่ีเยีย่มชมเวบ็ไซต ์(Access Time)  ขอ้มูลท่ีลูกคา้คน้หา  การ
ใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในเวบ็ไซต ์และขอ้มูลท่ีบริษทัไดเ้กบ็รวบรวมผา่นคุกก้ีหรือเทคโนโลยอ่ืีนท่ีคลา้ยกนั 

อน่ึง  การท่ีลูกคา้ติดต่อส่ือสารกบับริษทัหรือทีมงานของบริษทัอาจมีการบนัทึกเสียง หรือบนัทึกรายละเอียด
การติดต่อดว้ยวิธีการใด ๆ  
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รายละเอียดขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งของขอ้มูล บริษทัอาจจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เฉพาะ
ขอ้มูลท่ีจาํเป็น และการจดัเกบ็รวบรวมในระยะเวลานานเท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงปัจจุบนับริษทักาํหนดระยะเวลาการ
จดัเกบ็สูงสุดไวท่ี้ 10 ปี  หลงัจากลูกคา้เลิกใชบ้ริการหรือส้ินสุดสัญญากบับริษทั  บริษทัจะดาํเนินการทาํลาย  
เพื่อประโยชน์ในการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 4 เท่านั้น 

4. วตัถุประสงค์การเก็บ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัเกบ็และนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชใ้นวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

4.1   เพื่อใหก้ารใชบ้ริการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและสอดคลอ้งกบักฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือใชบ้งัคบักบับริษทั ทั้ง
ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนัและท่ีจะมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต  
4.2   เพื่อประโยชน์ในการยืนยนัหรือระบุตวัตนของลูกคา้เม่ือเขา้ใช้งานบริการต่าง ๆ การทาํสัญญา การ
ปฏิบติัตามสัญญา และเพื่อประโยชน์ในการยนืยนัหรือระบุตวัตนของลูกคา้เม่ือเขา้ใชง้านบริการต่างๆ  และ
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
4.3. เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการของลูกคา้ ตามมาตรฐานความปลอดภยัและความมัน่คงของระบบใน
การใช้บริการ การจดัการและการคุม้ครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงบริษทัอาจนาํ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เพียงเท่าท่ีจาํเป็นและอาจดาํเนินการให้มีการเขา้รหัส (Encrypt) ก่อนนาํไปใช้
และ/หรือจดัให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเขา้ใชง้านโดยบุคคลอ่ืนเพื่อนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการ
ความเส่ียง ตรวจจบั ป้องกัน หรือขจดัการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเป็นการละเมิดกฎหมาย 
ระเบียบการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชง้านเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบริษทั  
และเพื่อการปรับปรุงพฒันามาตรฐานความปลอดภยัและความมัน่คงของระบบ 
4.4. เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการงานดา้นต่าง ๆ แก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน  
4.5. เพื่อติดต่อลูกคา้ ผ่านทาง Social network โทรศพัท ์ขอ้ความ (SMS) อีเมล(E-mail) หรือไปรษณีย ์หรือ
ผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจง้ให้ลูกคา้ทราบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีของ
ลูกคา้ หรือสํารวจความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของบริษทัตามท่ี
จาํเป็น 
4.6. เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น เพื่อประโยชน์
ในการตั้งค่าและการจดัการบญัชี การส่งมอบการส่ือสารการตลาด และกิจกรรมการศึกษา วิจยั จดัทาํสถิติ 
สาํรวจ วิจยัและพฒันาการจดัหาสินคา้และบริการพฒันาการให้บริการและจดัทาํการตลาดหรือการโฆษณา
ภายในกลุ่มบริษทั  เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัส่งเน้ือหา การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและ
โปรโมชนัต่างๆ ตลอดจนการให้คาํแนะนาํต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ  ให้ตรงกบัความ
สนใจของลูกค้า  การทาํให้เป็นส่วนตัวของเน้ือหาข้อมูลธุรกิจหรือประสบการณ์ของผูใ้ช้ ป้องกันการ
ฉอ้โกง ตลอดจนเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดการตรวจสอบภายใน  
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4.7.  เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของลูกคา้ รวมถึงทรัพยสิ์นของลูกคา้ หรือ
เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั หรือปฏิบติั
หน้าท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่บริษทัหรือลูกจา้งหรือผูแ้ทนของบริษทั หรือเป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมาย   
4.8 เพื่อการทาํการตลาดร่วมกนั (Share marketing)กบับริษทัในกลุ่ม โดย บริษทัเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลให้
บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงการประมวลผลจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เฉพาะ 12 รายการน้ีเท่านั้น ทั้งน้ีโดยการ
ขอความยนิยอมจากลูกคา้ก่อน   

1. ประเภทบตัรประจาํตวั: บตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง 
2. รหสับตัรประจาํตวั 
3. ช่ือ-สกลุ: ไทย หรือ องักฤษ 
4. เบอร์ท่ีติดต่อได ้เช่น  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ เบอร์โทรศพัทบ์า้น หรือเบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน 
5. E-mail 
6. Social network: Line หรือ Facebook 
7. เพศ 
8. ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้
9. วนัเดือนปีเกิด 
10. สญัชาติ 
11. คาํนาํหนา้ช่ือ 
12. ประเภทลูกคา้: เช่น ผูเ้ช่า   

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการยินยอมจากลูกค้า อย่างไรก็ดี   เพื่อ
ประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกคา้ บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ให้กบับริษทัในกลุ่มหรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงทาํงานร่วมกับบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีต้องทาํงานให้บริษทัหรือลูกค้าทั้ งในและ
ต่างประเทศ เช่น บุคคลท่ีบริษทัไดว้่าจา้งให้ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อนาํขอ้มูลส่วน
บุคคลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
หรือเพื่อปรับปรุงและพฒันารูปแบบการให้บริการและการเขา้ถึงเน้ือหาต่าง ๆ ในเวบ็ไซต ์การรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัและเครือข่ายท่ีให้บริการโดยบริษทั หรือ  เพื่อประโยชน์ใน
การดาํเนินกิจการของบริษทั โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการ
ให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่นาํไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค์
อ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้
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ในกรณีท่ีลูกคา้เช่ือว่าบุคคลท่ีบริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ตามขา้งตน้ ไดมี้การนาํขอ้มูลส่วน
บุคคลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้ลูกคา้สามารถแจง้
บริษทัเพื่อดาํเนินการในส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป โดยบริษทัขอแนะนาํให้ลูกคา้ตรวจสอบไปพร้อมกนัดว้ยว่า 
ลูกคา้ไดมี้การใชง้านเวบ็ไซต ์สินคา้ หรือบริการของบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บขอ้มูลต่อหรือไม่ เน่ืองจากอาจเป็นไป
ไดว้่าผูรั้บขอ้มูลต่ออาจดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกบัการใชบ้ริการของลูกคา้จากการใช้
งานเวบ็ไซต ์สินคา้ หรือบริการของผูรั้บขอ้มูลต่อ ซ่ึงในกรณีดงักล่าวบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบในความ
ปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ของลูกคา้ท่ีเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ
ของผูรั้บขอ้มูลต่อดงักล่าวได ้ลูกคา้จึงควรใชค้วามระมดัระวงัและตรวจสอบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของผูรั้บขอ้มูลดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น การ
เปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกาํกบัดูแลการให้บริการ หรือ
หน่วยงานกาํกบัดูแลลูกคา้ รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย อาทิ 
การร้องขอขอ้มูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน 
หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีท่ีมีความจาํเป็น
ตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเง่ือนไขการใชข้องบริษทั ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมี
การปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวมบริษทั การขายกิจการ การขายสินทรัพยบ์างประเภท บริษทัอาจถ่าย
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมไวไ้ปยงับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ประสงคจ์ะรับขอ้มูลและข่าวสารประชาสัมพนัธ์จากบริษทัโปรดแจง้ความประสงค์
ไดท่ี้  MBK Contact Center:  Tel:  (66) 2853-9000   

6.2  ในกรณีดงัต่อไปน้ีขอใหลู้กคา้กรอกแบบฟอร์ม “คาํร้องขอขอ้มูลส่วนบุคคล” และแจง้บริษทั   

- เม่ือลูกคา้เช่ือว่าบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ และลูกคา้ประสงคจ์ะเขา้ถึงหรือ
รับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีบริษทัไดจ้ดัเกบ็ไว ้

- เม่ือลูกคา้ประสงคจ์ะปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ให้มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบนั    

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกและใช้บริการ MBK Application ลูกคา้สามารถ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ในส่วนของขอ้มูลท่ีลูกคา้ไดใ้ห้ไว ้ผ่านการสมคัร
ใชบ้ริการ MBK Application ได ้  โดยการเขา้สู่ระบบ (Login) และไปยงัเมนู “Setting ” > 
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“ Profile” เพื่อแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งรวมถึงสามารถตั้งค่าการใชง้านในส่วนต่าง ๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง 

- เม่ือลูกค้าประสงค์จะให้บริษทัดาํเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าออกจากระบบ หรือ
ฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั 

6.3 ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ยินยอมให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรือให้บริษทัดาํเนินการลบขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกคา้ออกจากระบบของบริษทั อาจทาํใหลู้กคา้ไม่สามารถรับบริการจากบริษทัได ้หรือ
อาจทาํใหบ้ริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจากบริษทัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

6.4 บริษทัจะพยายามอย่างเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่ออาํนวยความสะดวกและ
ดาํเนินการตามคาํร้องขอของลูกคา้ เวน้แต่จะปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ การดาํเนินการตามคาํร้องขอนั้นเส่ียง
ต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้านรายอ่ืน หรือเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือนโยบาย
ค ว ามป ลอดภั ย ข อ งระบ บ  ห รือก ร ณี ท่ี เป็ น ก ารพ้น วิ สั ย ใน ท างป ฏิ บั ติ ต าม คํ า ร้ อ งข อ        
 
ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้จากระบบนั้น บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่ง
เต็มท่ีเพื่อดาํเนินการลบขอ้มูลของลูกคา้ออกจากระบบดว้ยเทคโนโลยีและความสามารถของระบบงาน
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี  ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยงัคงได้รับการบันทึกหรือทําสําเนาไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์ 
(Server) หรือระบบสํารอง (Backup System) ของบริษทั เพื่อเป็นการสํารองขอ้มูลในกรณีท่ีเกิดความ
ผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขดัขอ้งของระบบ หรือในกรณีท่ีเกิดจากการการกระทาํใด ๆ ท่ีมี
จุดประสงคมุ่์งร้ายต่อบุคคลหรือซอฟตแ์วร์อ่ืน ตลอดจนเพ่ือเกบ็เป็นพยานหลกัฐาน หรือเพื่อปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

6.5 ในกรณีดงัต่อไปน้ีขอใหลู้กคา้ติดต่อบริษทั  เม่ือลูกคา้เห็นวา่บริษทัเกบ็รวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกคา้ จะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม General Data Protection Regulation ของสหภาพ
ยโุรป และลูกคา้มีความประสงคห์รือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสิทธิของลูกคา้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- สิทธิในการไดรั้บแจง้ขอ้มูล (Right to be Informed) 
- สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล (Right of Access) 
- สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูล (Right to Rectification) 
- สิทธิในการลบขอ้มูล (Right to Erasure) 
- สิทธิในการจาํกดัการประมวลขอ้มูล (Right to Restrict Processing) 
- สิทธิในการขอโอนขอ้มูล (Right to Data Portability) 
- สิทธิในการทกัทว้ง (Right to Object) 
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- สิทธ์ิท่ีจะไม่อยูภ่ายใตก้ารตดัสินใจจากการประมวลผลโดยอตัโนมติั (Right not to be subject to a 
Decision Based Solely on Automated Processing, including Profiling) 

7. มาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัหรืออา้งอิงถึงลูกคา้อย่างจริงจงั  
บริษทัมีมาตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้สูญหายโดยบงัเอิญ 
ถูกใช ้เขา้ถึง เปล่ียนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  บริษทัจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้สาํหรับพนกังาน ตวัแทน ผูรั้บจา้งและบุคคลภายนอกท่ีมี 'ความจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูล' และพวกเขา
จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามคาํแนะนําของเราบิษทัเท่านั้น บริษทัได้จดัทาํและ/หรือ
เลือกใชร้ะบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคท่ีเหมาะสม รวมทั้งจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกคา้จากพนักงาน ลูกจา้ง และตวัแทนของบริษทั เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้ถูกนาํไปใช ้เปิดเผย ทาํลาย หรือเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่อาจรับรองไดว้่า
จะไม่มีความบกพร่องหรือความผดิพลาดใด ๆ เกิดข้ึนจากการดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว ดงันั้น บริษทั
จึงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธความรับผดิในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี 

อน่ึง บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้แก่ลูกคา้ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
และให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และในกรณีท่ีบริษทัจะว่าจา้งบริษทับุคคลภายนอก ให้ดาํเนินการ
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ บริษทัจะคดัเลือกบริษทัท่ีมีระบบการคุม้ครองขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐานและ
จดัทาํขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามนโยบายเช่นเดียวกนั 

บริษทัมีขั้นตอนในการจดัการกบัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และจะแจง้ให้ลูกและหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี
เก่ียวข้องทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนหรือในกรณีท่ีสงสัยว่าอาจมีการละเมิด ตาม
ขอ้กาํหนดของสญัญาหรือกฎหมาย 

  

 8. การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก  

เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีล้ิงก์เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซ่ึง
บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกับการใช้บริการของลูกคา้ โดยบริษทัไม่
สามารถรับผิดชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ของลูกคา้ท่ีเก็บรวบรวมโดย
เวบ็ไซต์ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดงักล่าว ลูกคา้ควรใชค้วามระมดัระวงัและตรวจสอบ
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นดว้ย 
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9.  การติดต่อบริษัทและเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล 

หากลูกคา้มีขอ้สงสยัหรือคาํถามเก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ลูกคา้สามารถติดต่อ  บริษทั เอม็ 
บี เค จาํกดั (มหาชน) 444 ชั้น 8 อาคาร เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
10330  Tel:  (66) 2853-9000   
 
บริษทัไดม้อบหมายให้ ……………………………….. เป็นเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  เป็นผู ้
ประสานงานเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  
 
ทั้งน้ี ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในการดาํเนินตามสิทธิขา้งตน้ โดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผล
การพิจารณาตามคาํร้องของท่านภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว 

10. การใช้บังคบันโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีบริษทัเป็นผูเ้ก็บรวบรวม 
และลูกคา้ตกลงให้บริษทัมีสิทธิในการเก็บ รักษา และนาํขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีบริษทัไดร้วบรวมไว้
แลว้ (หากมี)  ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีบริษทัจดัเก็บในปัจจุบนั และท่ีจะไดจ้ดัเก็บในอนาคต 
ไปใช ้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนภายในขอบเขตตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

11. การทบทวนนโยบาย 

ดว้ยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะทบทวนนโยบายฉบบัน้ี   
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

12. กฎหมายท่ีใช้บังคบัและเขตอํานาจศาล 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นผู ้
มีอาํนาจในการพิจารณาขอ้พิพาทใดท่ีอาจเกิดข้ึน 

ประกาศ ณ วนัท่ี  14  กมุภาพนัธ์ 2563   


