
 นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) 
นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท มัด&ฮาวด ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 
บริษัท มัด&ฮาวด ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของขอ้มลูและเคำรพสิทธิควำมเป็น

สว่นตวัของขอ้มลูของผูท้ี่เก่ียวขอ้งในทกุฝ่ำย ดงันัน้ บรษัิทจึงขอแจง้ใหท้รำบถึงนโยบำยในกำร จดัเก็บขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู กำร
ใชข้อ้มลู กำรเปิดเผยขอ้มลู และกำรรกัษำขอ้มลูของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ดงันี  ้

1. นิยาม 

“ทำ่น” หมำยถึง ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ซึง่อำจหมำยรวมถึง ลกูคำ้ ผูใ้หบ้รกิำร คูส่ญัญำ และพนกังำน 

“เรำ” หมำยถึง บรษัิท มดั&ฮำวด ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทในเครอื 

“พนัธมิตรทำงธุรกิจ” หมำยถึง บคุคลหรือองคก์รที่มีขอ้ตกลงหรือสญัญำรว่มด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรอนั
เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่รวมถึงขอ้ตกลงหรอืสญัญำที่จะจดัใหม้ีขึน้ในอนำคต  
เช่น บริษัท โกลเดน้ โดนทั (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท เอบีพี คำเฟ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท 
โกลเดน้ สกู๊ป จ ำกดั, บรษัิท เกรฮำวด ์จ ำกดั, บรษัิท เกรฮำวด ์คำเฟ่ จ ำกดั 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

  
2. รายละเอียดทั่วไป 
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีม้ีขึน้เพื่อกำรชีแ้จงรำยละเอียดและวิธีกำรจดักำรเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท้ี่ เก่ียวขอ้ง
กบัทำงบริษัท โดยท่ำนรบัทรำบว่ำ เรำอำจด ำเนินกำรปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ก ำหนดดงัต่อไปนี ้
รวมทัง้ที่ไดก้ ำหนดไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงอยูใ่นสว่นใดสว่นหนึ่งของแอปพลิเคชนันีไ้มว่ำ่บำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นครัง้ครำว เพื่อให้
สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรใหบ้ริกำรและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบนโยบำย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ก ำหนดไวน้ีไ้ดอ้ยูเ่สมอที่ https://www.mudandhound.co.th/ โดยเรำจะไดเ้ผยแพรก่ำรเปลีย่นแปลง
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในหนำ้เว็บไซทน์ี ้และในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงในสำระส ำคญั เรำจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบตำม
ช่องทำงที่เหมำะสมตอ่ไป 
  
อนึ่ง นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีม้ีขึน้เพื่อบงัคบัใชก้บัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัทำงบริษัท ตลอดจนบริกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ใหบ้รกิำรของเรำทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่เรำจะไดพ้ฒันำหรอืจดัใหม้ีขึน้ในอนำคต 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูของทำ่นช่องทำงตำ่งๆ ที่จะท ำใหเ้รำสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัทำ่น
ที่เรำเก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปดว้ย: 
 
 
 



ข้อมูลโดยตรงที่ได้รับจากท่าน 

 
 
 
 

กิจกรรม กลุ่มเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล แผนก 

ลกูคำ้บตัรสมำชิก 
(CTM01, 02, 03, 04, 05) 

ลกูคำ้บตัรสมำชิก 
 

ช่ือ-สกลุ, เบอรโ์ทรศพัท,์ อีเมล,์ วนัเกิด , ท่ีอยู่ (ไม่ไดบ้งัคบั), เพศ (มี option 
ไม่ระบเุพศ), เลขบตัรสมำชิกและรำยละเอียดบตัร,ขอ้มลูกกำรซือ้, คะแนน
สะสม 

Customer Relation & 
Operation 

กำรรบัแจง้ปัญหำและ
รอ้งเรยีน 

(CNM01, 02) 

ลกูคำ้ ช่ือ-สกุล, เบอรต์ิดต่อ, Email, Line ID, Facebook, ท่ีอยู่, รำยละเอียดกำร
รอ้งเรียน, รูปถ่ำยหลกัฐำนใบเสรจ็ 

Customer Relation & 
Operation 

กำรจดัท ำใบเสนอรำคำ 
(Co-promotion, Delivery) 

(CNM03) 

ลกูคำ้ ช่ือและท่ีอยู่บริษัท, ช่ือ-สกุล ผูต้ิดต่อประสำนงำน, อีเมล,์ เบอรโ์ทรศพัท ,์ 
ช่ือ-สกลุผูอ้นมุตั,ิ ลำยมือช่ือ, ต ำแหน่งงำนผูอ้นมุตั,ิ นำมบตัร 

Operation/Catering 

กิจกรรมหนำ้รำ้น /ชิงรำงวลั 
(CNM04) 

ลกูคำ้ ช่ือ-สกลุ, เบอรโ์ทรศพัท,์อีเมล,์ ท่ีอยู่, ส ำเนำบตัรประชำชน Operation & 
Marketing 

ลกูคำ้สั่งซือ้สนิคำ้ Online 
(CNM05) 

ลกูคำ้ ช่ือ-สกลุ, เบอรต์ดิตอ่,ท่ีอยู่จดัสง่, หลกัฐำนกำรช ำระเงิน Catering/Operation/
Online 

กำรขำยสนิคำ้ปกตแิละกำรรบั 
Order ลว่งหนำ้

(CNM06,CNM15,CNM16) 

ลกูคำ้&พนกังำน 
 

ขอ้มูลลกูคำ้ ช่ือ-สกุล, เบอรโ์ทรศพัท,์ ขอ้มูลกำรซือ้ขำยและรำยละเอียด , 
รหสัพนกังำนขำย, ช่ือ-สกลุพนกังำนขำย 

Operation 

กำรจดัสง่ Food delivery 
(CNM07, 08, 09, 10, 11) 

 

ลกูคำ้, ขอ้มลูผูส้ง่ 
Delivery, พนกังำน

ขำย 
 

ข้อมูลลูกคำ้delivery, รหัสลูกคำ้ (ถ้ำมี), ช่ือ-สกุล, เบอรโ์ทรศัพท์, ท่ีอยู่
จัดส่ง, ข้อมูลกำรซือ้ขำยและรำยละเอียด,รหัสพนักงำนขำย, ช่ือ-สกุล
พนกังำนขำย 

Operation 

กำรออกใบก ำกบัภำษีเตม็รูป 
(CNM13) 

 

ลกูคำ้ผูข้อใบก ำกบัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ, เลขบตัรประชำชน/เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, โทรศพัทมื์อถือ,ท่ีอยู่
ปัจจบุนั, เลขท่ีใบก ำกบัภำษีอย่ำงย่อ, วนัท่ีใบก ำกบัภำษีอย่ำงย่อ 

Operation 

กิจกรรม Co-pro  
 (CNM14) 

ลกูคำ้ co-pro 
 

ช่ือ-สกลุ, เบอรโ์ทร, Promotion code, ลำยมือช่ือ Operation 

Sponsor สนบัสนนุสนิคำ้ 
(CNM17) 

ลกูคำ้ sponsor 
 

ช่ือ-สกุล, เบอรต์ิดต่อ, ช่ือบริษัท หรือ หน่วยงำน,    ท่ีอยู่, Email, LINE, 
ต ำแหน่ง 

Marketing & 
Operation 

กำรตดิตอ่(กำรอำ้งองิ) และ
ประสำนงำนกำรรบัสนิคำ้ 

CAT02, CAT03 

ลกูคำ้เก่ำ/ลกูคำ้ท่ี
ตดิตอ่เขำ้มำ 

 

ช่ือ, เบอรโ์ทรศพัท,์ หรือพืน้ท่ีสะดวกในกำรซือ้ฯ(ถำ้มี) 
 

Catering 

กิจกรรมขำย&กำรจดัท ำใบ
ฟังกช์ั่น 

(CAT04, CAT05,CAT06) 

ลกูคำ้ 
 

ช่ือ-สกุล, เบอรต์ิดต่อ, Line ID, ช่ือบริษัท, ท่ีอยู่จัดส่ง, email, ท่ีอยู่ออก
ใบก ำกบัภำษี, เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีหรือบตัรประชำชน, รำยกำรซือ้ขำย 

Catering 

ตรวจสอบกำรรบัช ำระ(DD) 
(CAT08) 

ลกูคำ้/หน่วยงำน
ช ำระเงิน(บรษัิท) 

ช่ือท่ีท  ำกำรโอนเงินจำกแอพ ธนำคำร,จ ำนวนเงิน, เลขท่ีบัญขีบำงส่วนท่ี
โชวใ์นสลปิ, ธนำคำรท่ีโอนเขำ้ 

Catering 

กำรออกใบก ำกบัภำษี 
(CAT07, 09) 

 

ลกูคำ้ 
 

ช่ือ-นำมสกุล/ช่ือบริษัท, ท่ีอยู่/ท่ีตัง้ตำมใบ ภพ.20หรือตำมบตัรประชำชน, 
เลขบตัรประชำชนหรือเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, ช่ือผูร้บัเอกสำร, เบอรโ์ทร
ผูร้บัเอกสำร, ท่ีอยู่ในกำรจดัสง่เอกสำร  

Catering 



 
กิจกรรม กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล แผนก 

กำรสรรหำพนกังำน ทำง 
Social Media, กำรจดัเก็บ
ขอ้มลูผูส้มคัรงำนทำง 

Google Form Cloud (HR07) 

ผูส้มคัร 
 

ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, ช่ือเลน่, อำย,ุ สว่นสงู, น ำ้หนกั, 
โทรศพัทมื์อถือ, ท่ีอยู่ปัจจบุนั, สถำนะทำงทหำรประวตั,ิ 
กำรศีกษำ,Facebook, Line ID 

Human Resource 
 

กำรจดัท ำรำยงำนตำ่งๆ 
(HR08) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ช่ือเลน่, วนัเกิด,อำย,ุ เพศ, อำชีพ, ต ำแหน่งงำน, ขอ้มลู
กำรจำ้งงำน, ขอ้มลูกำรประเมินผลกำร,ท ำงำนหรือควำมเหน็
ของนำยจำ้งตอ่กำรท ำงำนของลกูจำ้ง, ขอ้มลูบนัทกึตำ่งๆท่ีใช้
ตดิตำมตรวจสอบกิจกรรมตำ่งๆ ของบคุคล เช่น Log Files เวลำ
กำรเขำ้ท ำงำน เวลำในกำรเขำ้ออกพืน้ท่ี 

Human Resource 
 

กำรแจง้ผลกำรท ำงำน/กำร
ปรบัต ำแหน่ง/เงินเดือน

(HR12) 

พนกังำน ขอ้มลูกำรประเมินผลกำรท ำงำน 
หรือควำมเหน็ของนำยจำ้งตอ่กำรท ำงำนของลกูจำ้ง 

Human Resource 
 

กำรจดัทะเบียนประวตัิ
พนกังำนและกำรจดัท ำ

เงินเดือน 
(HR16, HR17) 

พนกังำน 1 ช่ือ นำมสกลุ ช่ือเลน่ 2 เลขบตัรประชำชน 3.วนัเดือนปีเกิด 4 อำย ุ5 
ท่ีอยูปั่จจบุนั  6 ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น 7.เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้
8.ศำสนำ 9.เชือ้ชำติ 10.สญัชำติ 11.เพศ 12.เลขท่ีบญัชีธนำคำร 13.
ขอ้มลูกำรศึกษำ 14.สถำนะกำรแต่งงำน 15.กำรค ำ้ประกนักำรท ำงำน 
16.ใบรบัรองแพทย ์17.กำรตรวจสอบประวติักำรท ำงำน 18.ลำยเซ็นต ์
19.แผนท่ีบำ้น 20.ขอ้มลูผูติ้ดต่อฉกุเฉิน 

Human Resource 

พนกังำนใหม่ (HR13, 47, 51) 
 

พนกังำน ช่ือ-นำมสกลุ, ช่ือเลน่, วนัเดือนปีเกิด, อำย,ุ ต ำแหน่ง, ใบรบัรอง
แพทย,์ ช่ือ-สกลุของบคุคลอำ้งอิง,ควำมสมัพนัธก์บับคุคลอำ้งอิง, 
ต ำแหน่งของบคุคลอำ้งอิง, เบอรโ์ทรศพัทข์องบคุคลอำ้งอิง  

Human Resource 
 

สวสัดกิำรพนกังำน 
(HR14, 20, 25, 27, 28, 29, 

35, 48, 49) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, วนั-เดือน-ปีเกิด,ต ำแหน่ง, ขอ้มลูรำยได,้ 
โทรศพัทมื์อถือ, เลขท่ีบตัรประชำชน, เลขบญัชีธนำคำร,ขอ้มลู
กำรจำ้ง, ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น, ลำยมือช่ือ, ใบมำณะบตัร,ผูร้บั
ผลประโยชน,์ ท่ีอยู่ผูร้บัผลประโยชน,์ ควำมเก่ียวขอ้ง, สว่นแบง่
ผลประโยชนค์ดิเป็นรอ้ยละ 

Human Resource 
 

กำรยกเลกิสญัญำจำ้ง 
(HR19) 

พนกังำน ช่ือ-นำมสกลุ, ช่ือเลน่, อำชีพ, ต  ำแหน่งงำน, ขอ้มลูกำรจำ้ง, 
ลำยมือช่ือ 

Human Resource 

รบัเรื่องตรวจสอบขอ้มลู
พนกังำน(HR21, 22) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, เลขท่ีบตัรประชำชน, ขอ้มลูกำรจำ้ง Human Resource 

กำรโอนยำ้ยพนกังำนภำยใน
เครือ (HR24) 

พนกังำน รหสัพนกังำน ช่ือ-สกลุ หน่วยงำนและบรษัิทเดมิ และบรษัิทใหม่ Human Resource 

หนงัสือยินยอมกำรหกั
เงินเดือนพนกังำน(HR36) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง,รำยละเอียดกำรหกั, จ ำนวนเงินท่ีหกั, ลำยมือ
ช่ือ 

Human Resource 

กำรก ำหนด/ยกเลกิสทิธระบบ 
POS(HR37) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, ขอ้มลูกำรจำ้ง, สำขำรำ้น Human Resource 

กำรใชส้ทิธิลำผ่ำนระบ HRMs 
(HR38, 39, 40, 41, 42, 43) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, ขอ้มลูกำรจำ้ง, ขอ้มลูกำรลำ Human Resource 

กำรค ำนวณผลประโยชน์
พนกังำน (HR46) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, อำย,ุ วนั-เดือน-ปีเกิด,  เพศ,อำยงุำน, รำยได ้
 

Human Resource 

กำรจดัท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ 
(HR50) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, เลขท่ีบตัรประชำชน Human Resource 

กำรขอใชส้ทิธ์ิตำ่งๆ ในระบบ 
IT (Help Desk) (HR52) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่งงำน, วนัเริ่มงำน, เลขบตัรประชำชน Human Resource 



กิจกรรม กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล แผนก 

กำรตอ่ใบอนญุำตตำ่งๆ ของ
แรงงำนตำ่งดำ้ว (HR53) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, เลขท่ีหนงัสือเดนิทำง, เลขท่ีใบอนญุำต
ท ำงำน, เอกสำรสญัญำจำ้ง, ก ำหนดวนัท่ีหมดอำยขุองวีซำ่ 

Human Resource 

นกัศกึษำฝึกงำน  (HR02, 09) นกัศกึษำ 
 

ช่ือ, เบอรต์ดิตอ่, เลขบตัรประชำชน, Email, สถำนศกึษำ, 
สถำนท่ีท ำงำน, ท่ีพกัอำศยั, รหสัพนกังำน 

Human Resource 
 

กำรเก็บประวตัแิละขอ้มลู
สขุภำพพนกังำน  
ท่ีรำ้น/ครวั/โรงงำน 

(EOPS11,12) 

พนกังำน 1. เอกสำรใบสมคัร ประวตัพินกังำน จำกใบสมคัร หรือขัน้ตอน
กำรรบัสมคัร/สรรหำ 
2. ขอ้มลูกำรตรวจสขุภำพก่อนเริ่มงำน 
3. ขอ้มลูกำรตรวจสขุภำพจำก lab outsource 

Operation Support 

ประเมินผลผ่ำนกำรทดลอง
งำน แลว้สง่เอกสำรให ้HR 

(EOPS13) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุพนกังำนท่ีถกูประเมิน, รหสัพนกังำน, ผลกำรประเมิน 
Pro 119 วนั, Feed back กำรท ำงำน, ช่ือ-สกลุพนกังำนผู้
ประเมิน, ต ำแหน่ง, ลำยมือช่ือ 

Operation Support 

กำรปรบัต ำแหน่ง 
(EOPS15, 16) 

พนกังำน&หวัหนำ้งำน เอกสำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่ง 1. ช่ือ-สกลุ, รหสัพนกังำน, 
หน่วยงำน, บรษัิท,วนัท่ีมีผล, เงินเดือนปัจจบุนั-ใหม่, ต ำแหน่ง
ปัจจบุนั-ใหม่, ระดบัปัจจบุนั-ใหม่ 2. ช่ือ-สกลุหวัหนำ้งำน และ
ระดบัถดัขีน้ไป , ลำยเซน็ 
3. หนงัสือยินยอมกำรปรบัลดต ำแหน่ง (ช่ือ-นำมสกลุ, ลำยเซน็) 

Operation Support 

กำรใชส้ทิธิลำคียผ์่ำนระบบ 
HRMs (EOPS17, 18) 

พนกังำน 
 

ช่ือ-สกลุ, รหสัพนกังำน, วนัท่ีลำ, ขอ้มลูสขุภำพในใบรบัรอง
แพทย ์ 
เลขท่ีใบประกอบโรคฯของแพทย ์

Operation Support 

กำรเบิกสวสัดกิำรฌำปนกิจ 
(EOPS19) 

พนกังำน 
 

ช่ือ-สกลุ, รหสัพนกังำน, บตัรประชำชนพนกังำน, ส ำเนำทะเบียน
บำ้น (ควำมสมัพนัธก์บัผูต้ำย), ใบมรณบตัร 

Operation Support 

กำรตกัเตือน 
(EOPS20, EOPS21) 

พนกังำน 
 

ช่ือ-สกลุ, รหสัพนกังำน, กำรกระท ำควำมผิดนัน้ๆ,บทลงโทษท่ี
ไดร้บั, ลำยเซน็พยำน 

Operation Support 

พนกังำนลำออก(EOPS22) พนกังำนท่ีลำออก ช่ือ-สกลุ, รหสัพนกังำน, หน่วยงำน, บรษัิท,วนัเริ่มงำน,วนัลำออก Operation Support 

กำรอบรมพนกังำน 
(ELD01, 02) 

พนกังำน 
 

ช่ือ-สกลุ,รหสัพนกังำน, ต ำแหน่ง,  เลขบตัรประชำชน, ลำยมือช่ือ Employee Learning 

กำรปรบัต ำแหน่งพนกังำน 
(ELD03, 04) 

พนกังำน 
 

ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง,หมำยเลขบตัรประชำชน ,เพศ, สำขำท่ีท ำงำน 
,อำยงุำน, รหสัพนกังำน, กระดำษค ำตอบ, ผลคะแนน 

Employee Learning 

ก ำหนดสทิธิกำรใชง้ำนระบบ 
IT 

 (IT002,IT004,IT005,IT008) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, ต  ำแหน่ง, ระบบท่ีตอ้งกำรใชง้ำน IT 

กำรจดักำรระบบ  
Finger/Face scan (IT006) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, เลขประจ ำตวับตัรประชำชน IT 

กำรใชง้ำน IT device 
(IT010, 011) 

พนกังำน ช่ือ ,แผนก, บรษัิท, อปุกรณท่ี์ยืม/คืน, วนัท่ียืม/คืน IT 

ก ำหนดสทิธิระบบ POS (HQ) 
(IT013, 014) 

พนกังำน รหสัพนกังำน, ช่ือ-นำสกลุ, Password ตัง้ตน้, กลุม่กำรใชง้ำน IT 

กำรสง่รำยงำนยอดขำย 
(ACC015) 

พนกังำน/กรรมกำร/พนกังำน
ของ Franchisor 

อีเมล ์ Accounting 

จดัท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ 
(ACC032) 

พนกังำนบรษัิท/กรรมกำร
บรษัิท 

ช่ือ-สกลุ, เลขบตัรประชำชน, ท่ีอยู ่ Accounting 



กิจกรรม กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล แผนก 

กำรสรรหำผูข้ำยรำยใหม่/กำร
จดัซือ้จดัจำ้ง 

(VSC01, 02, HR23, IT01) 

ผูข้ำยสนิคำ้ 
 

ช่ือบรษัิท, ท่ีอยู่, E-mail,รำยละเอียดธุรกิจ, ช่ือบคุคลตดิตอ่, 
ต ำแหน่ง, เบอรโ์ทรตดิตอ่, บญัชีธนำคำร, เง่ือนไขกำรช ำระเงิน, 
เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีผูข้ำยรำยใหม่ 

Supply Chain & ทกุ
แผนก 

กำรเปิดบญัชีขอ้มลูผูข้ำย 
(VSC03, 04, 05) 

 
 

ผูข้ำยสนิคำ้ 
 

ช่ือบรษัิท, ท่ีอยู่, E-mail,รำยละเอียดธุรกิจ, ช่ือบคุคลตดิตอ่, 
ต ำแหน่ง, เบอรโ์ทรตดิตอ่, บญัชีธนำคำร, เง่ือนไขกำรช ำระเงิน, 
เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีผูข้ำยรำยใหม่ 

Supply Chain 

กำรจดัท ำสญัญำกำร
ใหบ้รกิำรประจ ำปี 

 (VSC06, 07) 

ผูใ้หบ้รกิำร 
 

ช่ือบรษัิท, ท่ีอยู่, ช่ือบคุคลตดิตอ่, เบอรโ์ทรตดิตอ่, ลำยมือช่ือ Supply Chain 

กำรรบัและสง่ขอ้มลู vendor 
และรำยกำรสนิคำ้ท่ีซือ้ ให้
แผนกที่เก่ียวขอ้ง (ภำยใน

บรษัิท)  
 (VSC08,VSC09,VSC10) 

ผูข้ำยสนิคำ้ 
 

ช่ือบรษัิท, ท่ีอยู่, E-mail,รำยละเอียดธุรกิจ, ช่ือบคุคลตดิตอ่, 
ต ำแหน่ง, เบอรโ์ทรตดิตอ่, บญัชีธนำคำร, เง่ือนไขกำรช ำระเงิน, 
เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีผูข้ำยรำยใหม่, ขอบเขตกำร
ใหบ้รกิำร, รำยละเอียดสนิคำ้ท่ีสั่งซือ้พรอ้มเง่ือนไข 

Supply Chain 

จดัท ำชดุวำงบิลและกำรวำง
บิล กำรตดิตอ่รบัเช็ค 
(ACC016,ACC017) 

ผูซ้ือ้สนิคำ้ / หำ้งท่ีเก็บเงิน
ยอดขำยไปก่อน 

 

ช่ือ-สกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, เลข
บญัชีธนำคำร,ท่ีอยู่, อีเมล,์ เบอรโ์ทรศพัท,์ ID Line 

Accounting 

งำนภำษีปำ้ย 
(ACC018, 019) 

พนกังำนบรษัิท, เจำ้หนำ้ท่ี
เขต/เทศบำลตำมสำขำท่ี

ตัง้อยู่ 

ช่ือ-สกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, ท่ีอยู่, อีเมล, เบอรโ์ทรศพัท,์ 
ID Line 

Accounting 

ตดิตำมรำยงำนยอดขำยและ
ยอดเงิน 

 (ACC021, 022) 

ผูใ้หบ้รกิำร, พนกังำนบรษัิท 
 

ช่ือ-สกลุ, ช่ือเลน่, เบอรโ์ทรศพัท,์ e-mail, ID Line Accounting 

กำรสรำ้ง Supplier Master 
(ACC023, 024) 

พนกังำนของคูค่ำ้ ช่ือ-สกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, ท่ี
อยู่, อีเมล, เบอรโ์ทรศพัท,์ เลขบญัชี 

Accounting 

รบัใบแจง้หนีแ้ละแจง้จ่ำยคำ่
เช่ำโลตสัผ่ำน E-mail 

(ACC026) 

พนกังำนโลตสัส ำนกังำนใหญ่ 
 

ช่ือ-สกลุ, ช่ือเลน่,เบอรโ์ทรศพัท,์ e-mail, ID Line 
 

Accounting 

โอนเงินคำ่ Franchise 
 ไปตำ่งประเทศ 

(ACC027) 

พนกังำนบรษัิท Franchisor 
 

ช่ือ-สกลุ, e-mail 

 

Accounting 

ใบหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ฉบบั
ภำษำองักฤษ(ACC028, 029) 

เจำ้หนำ้ท่ีรฐั, พนกังำนบรษัิท 
Franchisor 

ต ำแหน่ง / หน่วยงำน, ท่ีอยู่, เบอรโ์ทรศพัท,์ e-mail Accounting 

กำรจดักำรเก็บเทป backup 
(IT009) 

ผูใ้หบ้รกิำรรบั-สง่ tape 
backup 

ลำยมือช่ือ, ท่ีอยู่บรษัิท 
 

IT 

กำรสรรหำพืน้ท่ีขำย 
(VDB01, VDB02, VDB04) 

ฝ่ำยอำคำร/Organizer 
 

ช่ือ-นำมสกลุ, ช่ือเลน่, เบอรโ์ทร, อีเมล,์ ท่ีอยู่, ต ำแหน่งงำน, 
ลำยมือช่ือ 

Operation (Booth) 
 

ขอ้มลู Vendor / เปิด vendor 
ในระบบ (VDB03) 

ฝ่ำยอำคำร/Organizer 
 

ช่ือ-นำมสกลุ, ช่ือเลน่, เบอรโ์ทร, อีเมล,์ ท่ีอยู่, ต ำแหน่งงำน, 
ลำยมือช่ือ,เลขท่ีบญัชี 

Operation (Booth) 
 

ดำ้นขอพืน้ท่ีเช่ำ 
(VDC01, 02, 03) 

ผูใ้หเ้ช่ำ 
 

ช่ือ, ต ำแหน่ง, เบอรโ์ทร, ท่ีอยู่อีเมล,์ ลำยมือช่ือ Operation (Booth) 
 

กำรประสำนงำนหน่วยงำน
ภำยนอก (HR01) 

บคุคลท่ีประสำนงำน 
 

ช่ือ, เบอรต์ดิตอ่, Email, หน่วยงำน 
 

HR&ทกุแผนก 



กิจกรรม กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล    แผนก 

กำรจดัโปรโมชั่นรว่มกบัทำง
ศนุยก์ำรคำ้ / Landlord 

(VM03) 

ผูป้ระสำนงำนฝ่ัง
ศนูยก์ำรคำ้/Landlord 

 

ช่ือ-สกลุ, เบอรต์ดิตอ่,Email, Line Operation & 
Marketing 

ตดิตอ่ประสำนงำน 
DELIVERY AGGREGATOR 

(VM04) 

ผูป้ระสำนงำนฝ่ัง Aggregator 
 

ช่ือ-สกลุ, เบอรต์ดิตอ่, Email, Line Operation & 
Marketing 

สรรหำและจำ้งงำน  
(VM05, 06, 07) 

ผูร้บัจำ้งท ำงำน 
 

ช่ือ-สกลุ,  เบอรต์ดิตอ่ประสำนงำน, ช่ือบรษัิท, ท่ีอยู่บรษัิท, 
Email, LINE, ส ำเนำบตัรประชำชน, ท่ีอยู่, รูปถ่ำยผลงำน, คลปิ
วีดีโอ โปรไฟลก์ำรท ำงำน, ส ำเนำบญัชีธนำคำร 

Operation & 
Marketing 

ประชมุผูถื้อหุน้ AGM 
(MM01) 

 

ผูถื้อหุน้, ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

ผูถื้อหุน้>>ช่ือ นำมสกลุ, เลขท่ีบตัรประชำชน/Passport, ท่ีอยู,่ จ ำนวน
หุน้ท่ีถือครอง,บตัรลงคะแนน 
ผูร้บัมอบฉันทะ >> ช่ือ-นำมสกลุ, บตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉันทะ 

Investment Relation 

แจง้ขำ่วSET/SEC/Website/
นสพ. (MM02) 

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
 

1 ช่ือ นำมสกลุ 2 ท่ีอยู ่3 อีเมล 4 เบอรโ์ทรศพัท ์ Investment Relation 

รำยงำนประจ ำปี 56-1/56-2 
(MM03) 

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร ช่ือ นำมสกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, เลขหนงัสือเดินทำง, 
 เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ,เลขบญัชีธนำคำร , ท่ีอยู ่, อีเมล, เบอร์
โทรศพัท ์, ทรพัยส์ิน, กรรมสิทธใ์นทรพัยส์ิน , วนัเกิด , อำย,ุ สถำนท่ี
เกิด , เชือ้ชำติ , สญัชำติ , สถำนะกำรแต่งงำน, เพศ , ลกัษณะทำง
กำยภำพ , อำชีพ , ต ำแหน่งงำน, ขอ้มลูกำรศึกษำ , ขอ้มลูทำงกำรเงิน 
ขอ้มลูสินเช่ือ, ขอ้มลูกำรกูย้ืม, ขอ้มลูกำรบิดำมำรดำ , ขอ้มลูสำมี
ภรรยำ, ขอ้มลูบตุร 

Investment Relation 

แบบรำยงำนประจ ำปีสว่นประวติั
กรรมกำร และผูบ้ริหำร ตำม
กฏหมำยก ำหนด (MM04) 

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร ช่ือ นำมสกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, เลขหนงัสือเดินทำง, 
 เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ,เลขบญัชีธนำคำร , ท่ีอยู ่, อีเมล, เบอร์
โทรศพัท ์, ทรพัยส์ิน, กรรมสิทธใ์นทรพัยส์ิน , วนัเกิด , อำย,ุ สถำนท่ี
เกิด , เชือ้ชำติ , สญัชำติ , สถำนะกำรแต่งงำน, เพศ , ลกัษณะทำง
กำยภำพ , อำชีพ , ต ำแหน่งงำน, ขอ้มลูกำรศึกษำ , ขอ้มลูทำงกำรเงิน 
ขอ้มลูสินเช่ือ, ขอ้มลูกำรกูย้ืม, ขอ้มลูกำรบิดำมำรดำ , ขอ้มลูสำมี
ภรรยำ, ขอ้มลูบตุร 

Investment Relation 

 
ในกรณีที่ทำ่นติดตอ่สือ่สำรกบัเรำหรอืทีมงำน เรำอำจมีกำรบนัทกึเสยีง หรอืบนัทกึรำยละเอียดกำรติดตอ่ดว้ยวิธีกำรใด ๆ 
 
ข้อมูลจากแหล่งอื่นนอกจากตัวท่านเอง:  
 

กิจกรรม กลุ่มเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

ข้อมูลสว่นบุคคล บุคคลที่สาม แผนก 

กำรคดัรำยช่ือท่ีสนง. 
แรงงำนพืน้ท่ีเพ่ือสรรหำ

พนกังำน 
(EOPS01) 

ผูท่ี้ลงทะเบียนหำงำนไวก้บั
กรมแรงงำน 

 

ช่ือ-สกลุ, ช่ือเลน่, เพศ, อำย,ุ 
โทรศพัทมื์อถือ 

ส ำนกังำนแรงงำนพืน้ท่ี 
 

Operation Support 

กำรเก็บประวตัแิละขอ้มลู
สขุภำพพนกังำนท่ีรำ้น/ครวั/

โรงงำน (EOPS12) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, อำย,ุ เพศ, กรุ๊ปเลือด, น ำ้หนกั, 
สว่นสงู, ผลกำรตรวจขอ้มลูสขุภำพทั่วไป, 
ผล x-ray, ควำมเหน็ของแพทย ์

Lab Outsource Operation Support 

ประสำนงำนทีมตรวจสอบ
งบกำรเงิน (ACC030) 

Auditor ช่ือ-สกลุ, ช่ือเลน่, เบอรโ์ทรศพัท,์ e-mail, 
Line 

Auditor Accounting 



กิจกรรม กลุ่มเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

ข้อมูลสว่นบุคคล บุคคลที่สาม แผนก 

Food delivery via 
aggregators (CNM12) 

ลกูคำ้ผูส้ ั่ง, พนกังำนสง่
อำหำร Aggregator 

ขอ้มลูลกูคำ้ ท่ีอยู่ ขอ้มลูพนกังำนสง่
อำหำร 

Aggregators 
 

Operation 

กำรจดัท ำสญัญำค ำ้ประกนั
กำรท ำงำน 
(HR15) 

 

ผูค้  ำ้ประกนั ช่ือ-นำมสกลุผูค้  ำ้ประกนั, เลขบตัร
ประชำชนผูค้  ำ้ประกนั , ท่ีอยู่ของผูค้  ำ้
ประกนั, เบอรต์ดิตอ่ผูค้  ำ้, ส ำเนำบตัร
ประชำชน ,ทะเบียน, สลปิเงินเดือนผูค้  ำ้
ประกนั, ขอ้มลูคูส่มรสของผูค้  ำ้ประกนั 

ผูค้  ำ้ประกนั Human Resource 

กำรสง่ขอ้มลู บงัคบัคดี 
(HR33) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, เลขท่ีบตัรประชำชน, ขอ้มรูำยได,้ 
จ ำนวนเงิน กยศ., จ ำนวน กรอ., เลขท่ีผู้
เสียภำษีองคก์ร 

กรมบงัคบัคดี 
 

Human Resource 

กำรสง่ขอ้มลู กยศ กรอ. 
(HR34) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, เลขท่ีบตัรประชำชน, ขอ้มลู
รำยได,้จ ำนวนเงิน กยศ., จ ำนวน กรอ., 
เลขท่ีผูเ้สียภำษีองคก์ร 

กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือ
กำรศกึษำ 

 

Human Resource 

กำรรบั/สง่ขอ้มลูจำก
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(HR45) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, เลขบตัรประชำชน/พำสปอรต์, 
เลขผูเ้สียภำษี, เลขบญัชีธนำคำร,อตัรำ
กำรน ำสง่เงินสมทบ จ ำนวนเงินท่ีน ำสง่
ฝ่ำยลกูจำ้ง-นำยจำ้ง, นโยบำยกำรลงทนุ 

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
สนิสถำพร ซึง่จด
ทะเบียนแลว้ 

Human Resource 

ประชมุผูถื้อหุน้ AGM 
(MM01) 

 

ผูถื้อหุน้ 
 

ช่ือ นำมสกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, 
เลขหนงัสือเดนิทำง, เลขประจ ำตวัผูเ้สีย
ภำษี, เลขบญัชีธนำคำร, ท่ีอยู่, email, 
เบอรโ์ทรศพัท,์ จ ำนวนหุน้ 

บรษัิทศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์
 

Investment Relation 

กำรแจง้ข่ำว
SET/SEC/Website/นสพ. 

(MM02) 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
ครอบครวัคณะกรรมกำร 

ผูบ้รหิำร 

1 ช่ือ นำมสกลุ 2 ท่ีอยู ่3 อีเมล 4 เบอร์
โทรศพัท ์

บรษัิท ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์

Investment Relation 

รำยงำนประจ ำปี 56-1/56-
2 (MM03) 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ จ ำนวนหุน้ บรษัิท ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์

Investment Relation 

แบบรำยงำนประจ ำปีสว่น
ประวตักิรรมกำร และ
ผูบ้รหิำร ตำมกฏหมำย
ก ำหนด (MM04) 

บคุคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบั
กรรมกำร  และผูบ้รหิำร 

 ช่ือ นำมสกลุ  เลขบตัรประชำชน  ท่ีอยู ่ 
วนันเกิด  อำย ุ สถำนท่ีเกิด  เชือ้ชำต ิ 
สญัชำต ิ เพศ  อำชีพ  ขอ้มลูกำรบิดำ
มำรดำ  ขอ้มลูสำมีภรรยำ ขอ้มลูบตุร 

บรษัิทศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์ 
ส ำนกังำนกลต  
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 

Investment Relation 

รำยงำนกำรจ่ำยดอกเบีย้
หุน้กู ้(MM05) 

ผูถื้อหุน้กู ้ ช่ือ นำมสกลุ  เลขประจ ำตวัประชำชน/
หนงัสือเดนิทำง/เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 
เลขบญัชีธนำคำร ท่ีอยู่ อีเมล เบอร์
โทรศพัท ์

นำยทะเบียน ธนำคำร Investment Relation 

รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผล 
(MM06) 

ผูถื้อหุน้ ช่ือ นำมสกลุ  เลขประจ ำตวัประชำชน/
หนงัสือเดนิทำง/เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 
เลขบญัชีธนำคำร ท่ีอยู่ อีเมล เบอร์
โทรศพัท ์

บรษัิท ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย,์ ส ำนกังำน 

กลต., ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

Investment Relation 

 
 
 



ข้อมูลอ่อนไหวที่เราประมวลผล: 
 

กิจกรรม กลุ่มเจ้าของขอ้มูลสว่น
บุคคล 

ข้อมูลสว่นบุคคล แผนก 

เพ่ือกำรสมคัรงำน 
(ท่ีสำขำรำ้น,office,ครวั) 

(EOPS02, 04) 

ผูส้มคัร เชือ้ชำต,ิ ศำสนำ, เพศ, ผลตรวจสขุภำพ, Operation Support 

กำรรบัเขำ้ท ำงำนและกำรเพิ่มลำยนิว้มือท่ี 
Finger scan สำขำ 

(EOPS06) 

พนกังำน ลำยนิว้มือ, ใบหนำ้ 
 

Operation Support 

ระบบกลอ้งวงจรปิด 
(IT007) 

ลกูคำ้, พนกังำน, ผูม้ำตดิตอ่ 
 

ใบหนำ้ และกำรกระท ำในรศัมีกลอ้ง 
 

Operation, Kitchen, 
Factory, IT, HR 

กำร Add User เขำ้สูร่ะบบ Digital Staff 
(IT015) 

พนกังำน รูปภำพพนกังำน 
 

IT 

กำรสรรหำพนกังำน(HR03, 04, 05, 06, 
10) 

ผูส้มคัร 
 

เชือ้ชำต,ิ ศำสนำ, เพศ Human Resource 

กำรจดัท ำสญัญำจำ้งเพ่ือบรรจพุนกังำน 
(HR11) 

พนกังำน 
 

เชือ้ชำต,ิ ศำสนำ, เพศ Human Resource 

Pay Roll เงินเดือน และกำรจดัทะเบียน
ประวตัพินกังำน 

(HR16, 17) 

พนกังำน, กรรมกำร 
 

ศำสนำ, เชือ้ชำต,ิ เพศ, ท ำงำน,  Human Resource 

อพัเดตขอ้มลูพนกังำนใหเ้ป็นปัจจบุนั 
ส  ำนกังำนใหญ่ 

(HR18) 

พนกังำน,ผูค้  ำ้ประกนั, กรรมกำร
, ผูบ้รหิำร 

 

เชือ้ชำต,ิ ศำสนำ, เพศ Human Resource 

เก็บลำยนิว้มือ ใบหนำ้ 
(HR55) 

พนกังำน ลำยนิว้มือ ใบหนำ้ Human Resource 

  

ทัง้นี ้รำยละเอียดตำมขำ้งตน้เป็นตวัอยำ่งขอ้มลู โดยเรำจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเฉพำะขอ้มลูที่จ  ำเป็น และใน
ระยะเวลำนำนเทำ่ที่จ ำเป็นเพื่อประโยชนใ์นกำรใชง้ำนขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 4 เทำ่นัน้ 
 
 4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 
เรำน ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชใ้นวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึง่รวมถึง 

● เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบัติตำมหนำ้ที่ที่ผูกพันตำมสญัญำ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมหนำ้ที่ของคู่คำ้และองค์กร

ภำยนอกที่จ ำเป็นจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมสญัญำ 

2. เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยซึง่รวมถึง 
● ใหก้ำรใชบ้ริกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและสอดคลอ้งกับกฎหมำย หลกัเกณฑ ์และระเบียบต่ำง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงเพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งหรือใชบ้งัคบักบัเรำ อนัรวมถึง
แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ และพระรำชบญัญตัิวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 ทัง้ที่มีผล
ใชบ้งัคบัในปัจจบุนัและที่จะมีกำรแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมในอนำคต 
 



3. เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย ซึง่รวมถึง 
● เพื่อตรวจสอบขอ้มูลกำรใชบ้ริกำรของท่ำนเพื่อกำรพฒันำมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภยัในกำรใชบ้ริกำร 

กำรจดักำรและกำรคุม้ครอง โดยในเรำอำจน ำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน เพียงเท่ำที่จ  ำเป็นและอำจสด ำเนิน
กำรใหม้ีกำรเขำ้รหสั (Encrypt) ก่อนน ำไปใชแ้ละ/หรือจัดใหม้ีกำรสุ่มตรวจ กำรทดสอบกำรเขำ้ใชง้ำนโดย
บคุคลอื่นเพื่อน ำไปใชใ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง ตรวจจบั ป้องกนั หรือขจดักำรฉอ้โกง หรือกิจกรรมอื่น 
ๆ ท่ีมีแนวโนม้วำ่จะเป็นกำรละเมิดกฎหมำย  

● เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรใหบ้รกิำรงำนดำ้นตำ่ง ๆ แก่ทำ่นมำกยิ่งขึน้  
● เพื่อติดต่อท่ำน ผ่ำนทำงโทรศพัท ์ขอ้ควำม (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย ์หรือผ่ำนช่องทำงใด ๆ เพื่อสอบถำม 

หรือแจง้ใหท้่ำนทรำบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูลเก่ียวกับบญัชีของท่ำน หรือส ำรวจควำมคิดเห็น หรือ
แจง้ขอ้มลูขำ่วสำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรของเรำตำมที่จ ำเป็น 
 

4. เพื่อประโยชนอ์ื่นใดตำมที่ทำ่นไดใ้หค้วำมยินยอมที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของเรำ เช่น  
● เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย จัดท ำสถิติ พัฒนำกำรใหบ้ริกำรและจัดท ำกำรตลำดหรือกำรโฆษณำ

เป้ำหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรจัดส่งเนือ้หำ กำรโฆษณำประชำสมัพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่ำงๆ 
ตลอดจนกำรใหค้  ำแนะน ำตำ่ง ๆ ที่เหมำะสมเพื่อใหก้ำรใหบ้รกิำรตำ่ง ๆ ตรงกบัควำมสนใจของทำ่น 

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 
เรำจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวต่อบุคคลใดที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมที่ท่ำนมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยปรำศจำกฐำนโดย
ชอบดว้ยกฎหมำยโดยชดัแจง้ของทำ่น  
 

กิจกรรม กลุ่มเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

ข้อมูลสว่นบุคคล บุคคลภาย
นอก 

แผนก 

กำรย่ืนภำษี 
(ACC020) 

พนกังำน, ผูใ้หบ้รกิำร ช่ือ-สกลุ, เลขประจ ำตวัประชำชน, เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, 
เบอรโ์ทรศพัท ์

กรมสรรพำกร Accounting 

กำรขอเขำ้พืน้ท่ีขำยหรือ
ท ำงำน (VDB05) 

พนกังำนขำยแผนก Booth 
(Operation) 

ช่ือ-สกลุ, ช่ือเลน่, เบอรโ์ทร, ต ำแหน่งงำน, รูปถ่ำย ฝ่ำยอำคำร/ 
Organizer 

Operation  
(Booth) 

กำรตดิตอ่ขอเขำ้อำคำร 
(VM01, 02) 

เจำ้หนำ้ท่ีของอำคำรหรือ
หำ้ง, ผูม้ำตดิตอ่ขอเขำ้พืน้ท่ี 

 

เจำ้หนำ้ท่ีอำคำรหรือหำ้ง  
ช่ือ-สกลุ , เบอรต์ดิตอ่,นำมบตัร, Email, LINE  
ผูต้ดิตอ่ขอเขำ้พืน้ท่ี  
ช่ือ-สกลุ , เบอรต์ดิตอ่,นำมบตัร, Email, LINE, หมำยเลข
บตัรประชำชน (กรณีท่ีขอเขำ้งำนเวลำหำ้งเปิด ), ท่ีอยู่ตำม
บตัรประชำชน (กรณีท่ีขอเขำ้งำนเวลำหำ้งเปิด), หมำยเลข
ทะเบียนรถ (กรณีท่ีขอเขำ้งำนเวลำหำ้งเปิด) 

ฝ่ำยอำคำร Operation 

กำรจดัทะเบียนประวติั
พนกังำนและกำรจดัท ำ

เงินเดือน 
(HR16, HR17) 

พนกังำน 1 ช่ือ นำมสกลุ ช่ือเลน่ 2 เลขบตัรประชำชน 3.วนัเดือนปีเกิด 4 
อำย ุ5 ท่ีอยูปั่จจบุนั  6 ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น 7.เบอรโ์ทรศพัทท่ี์
ติดต่อได ้8.ศำสนำ 9.เชือ้ชำติ 10.สญัชำติ 11.เพศ 12.เลขท่ีบญัชี
ธนำคำร 13.ขอ้มลูกำรศึกษำ  14.สถำนะกำรแต่งงำน 15.กำรค ำ้
ประกนักำรท ำงำน 16.ใบรบัรองแพทย ์17.กำรตรวจสอบประวติั
กำรท ำงำน 18.ลำยเซ็นต ์19.แผนท่ีบำ้น 20.ขอ้มลูผูติ้ดต่อฉกุเฉิน 

บริษัทท่ี
ประมวลผล
เงินเดือน 

Human 
Resource 



กิจกรรม กลุ่มเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

ข้อมูลสว่นบุคคล บุคคลภาย
นอก 

แผนก 

กำรน ำสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบ
ธนำคำร  

(HR31, 32) 

พนกังำน ช่ือ-สกลุ, เลขบญัชีธนำคำร                                                     
ขอ้มลูรำยได ้

 

ธนำคำรไทย
พำณิชย ์จ ำกดั 

(มหำชน) 

Human 
Resource 

สง่รำยงำนใหก้องทนุส ำรอง
เลีย้งชีพ 

(HR30, 44) 

พนกังำน, ผูร้บัผลประโยชน ์ ช่ือ-สกลุ, ต ำแหน่ง, อำย,ุ วนั-เดือน-ปีเกิด โทรศพัทมื์อถือ, ท่ี
อยู่ปัจจบุนัท่ีตดิตอ่ไดส้ะดวก, 
เลขท่ีบตัรประชำชน/พำสปอรต์, เลขท่ีขอใบอนญุำต
ท ำงำน/Work Permit (ถำ้มี), เลขท่ีผูเ้สียภำษี, เลขบญัชี
ธนำคำร, สถำนะครอบครวั (โสด,สมรส), ช่ือคูส่มรส, 
จ ำนวนบตุรทัง้หมด, ลำยมือช่ือ, ขอ้มลูกำรจำ้ง, ผูร้บั
ผลประโยชน,์ ท่ีอยู่ผูร้บัผลประโยชน,์ ควำมเก่ียวขอ้ง, สว่น
แบ่งผลประโยชนค์ดิเป็นรอ้ยละ, อตัรำกำรน ำสง่เงินสมทบ, 
จ ำนวนเงินท่ีน ำสง่ฝ่ำยลกูจำ้ง, จ ำนวนเงินท่ีน ำสง่ฝ่ำย
นำยจำ้ง, นโยบำยกำรลงทนุ 

กองทนุส ำรอง
เลีย้งชีพ สนิ
สถำพร ซึง่จด
ทะเบียนแลว้ 

Human 
Resource 

กำรจดัท ำขอ้มลูและเผยแพร่
ตำมกฏเกณฑข์อง ก.ล.ต.และ 

SET  (MM02) 

คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร ช่ือ –นำมสกลุ ท่ีอยู ่email เบอรโ์ทรศพัท ์ SET/SEC Investor 
Relation 

รำยงำนประจ ำปี 56-1/56-2 
(MM03, MM04) 

คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร 1 ช่ือ นำมสกลุ 2 เลขประจ ำตวัประชำชน 4 เลขหนงัสือเดินทำง 5 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 6 เลขบญัชีธนำคำร 7 ท่ีอยู ่8 อีเมล 9 
เบอรโ์ทรศพัท ์10 ทรพัยส์ิน กรรมสิทธใ์นทรพัยส์ิน 11 วนัเกิด 12 
อำย ุ13 สถำนท่ีเกิด 14 เชือ้ชำติ 15 สญัชำติ 15 สถำนะกำร
แต่งงำน 16 เพศ 17 ลกัษณะทำงกำยภำพ 18 อำชีพ 19 ต ำแหน่ง
งำน 20 ขอ้มลูกำรศึกษำ 21 ขอ้มลูทำงกำรเงิน ขอ้มลูสินเช่ือ 
ขอ้มลูกำรกูย้ืม 22 ขอ้มลูกำรบิดำมำรดำ 23 ขอ้มลูสำมีภรรยำ 24 
ขอ้มลูบตุร 

บริษัท ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย,์ 
ส ำนกังำน กลต., 
ตลำดหลกัทรพัย์

ฯ 

Investor 
Relation 

รำยงำนกำรจ่ำยดอกเบีย้หุน้กู/้
รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผล 

(MM05, MM06) 

ผูถื้อหุน้กู ้ ช่ือ นำมสกลุ  เลขประจ ำตวัประชำชน /เลขหนงัสือเดินทำง เลข
ประจ ำตวัผูเ้สียภำษีเลขบญัชีธนำคำร ท่ีอยู ่อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์

กรมสรรพำกร Investor 
Relation 

 
นอกจำกนี ้เรำอำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 
- ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครฐั หน่วย งำนที่มี

หนำ้ที่ก ำกบัดแูลกำรใหบ้ริกำร หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ำน รวมถึงในกรณีที่มีกำรรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยอำศยั
อ ำนำจตำมกฎหมำย อำทิ กำรรอ้งขอขอ้มูลเพื่อกำรฟ้องรอ้งหรือด ำเนินคดีตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรรอ้งขอจำก
หนว่ยงำนเอกชน หรอืบคุคลภำยนอกอื่น ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกฎหมำย  

- ในกรณีที่มีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรควบรวมบรษัิท หรอืกำรขำยกิจกำร เรำอำจถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น
ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นท่ีเรำเก็บรวบรวมไวไ้ปยงับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว เรำจะไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบใหม้ีควำมปลอดภยัและไมม่ีผลกระทบตอ่ทำ่น 
 
เรำไมม่ีกำรสง่ขอ้มลูไปยงัตำ่งประเทศ แตม่ี Data Center/Cloud  ที่มีมำตรฐำน 
  
 
 
 



6. สิทธิตามกฎหมาย 
ทำ่นมีสทิธิในขอ้มลูสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

- สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล (Right of Access) โดยท่ำนสำมำรถขอรบัส ำเนำขอ้มลูของท่ำนและตรวจสอบ

วำ่เรำไดป้ระมวลผลขอ้มลูของทำ่นตำมกฎหมำยหรอืไม่ 

- สิทธิในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เรำไดจ้ัดท ำขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบที่

สำมำรถอำ่นหรอืใชง้ำนโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครือ่งมือหรอือปุกรณท์ี่ท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิ และสำมำรถใชห้รอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิ ทำ่นสำมำรถขอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไปยงัหนว่ยงำนอื่น

ไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิ หรอืขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่เรำสง่หรอืโอนไปยงัหนว่ยงำนอื่นโดยตรง เวน้แตโ่ดยสภำพทำง

เทคนิคไมส่ำมำรถท ำได ้

- สิทธิในกำรคัดคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่ำนสำมำรถคัดคำ้นในกรณีที่เรำ

ประมวลผลขอ้มลูของทำ่น 

o ตำมภำรกิจสำธำรณะ (Public Task) หรอืตำมประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย (Legitimate Interest) 

o เพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบตรง 

o เพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรศกึษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์หรือสถิติ เวน้แต่เป็นกำรจ ำเป็น

เพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะของเรำ 

- สิทธิในกำรลบขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Erasure) โดยท่ำนสำมำรถขอใหล้บขอ้มลู หรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลู

สว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัทำ่นได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

o เมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

o เมื่อท่ำนถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและเรำไม่มีเหตุผลตำมกฎหมำยที่จะ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไดต้อ่ไป 

o เมื่อทำ่นคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นแลว้ 

o เมื่อขอ้มลูสว่นบคุคลไดถ้กูประมวลผลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมำย 

- สทิธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (Right to Restrict Processing) โดยทำ่นสำมำรถขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลู

สว่นบคุคลของทำ่นได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

o เมื่ออยูใ่นระหวำ่งกำรตรวจสอบตำมที่ทำ่นขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล 

o เมื่อเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ตอ้งลบหรอืท ำลำย แตท่ำ่นขอใหร้ะงบักำรใชแ้ทน 

o เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำไวต้ำมวตัถุประสงค ์แต่ท่ำนมีควำมจ ำเป็นตอ้ง

ขอใหเ้ก็บรกัษำไวเ้พื่อใชใ้นกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้ง

ตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 

o เมื่ออยูใ่นระหวำ่งกำรพิสจูน ์หรอืตรวจสอบ ตำมค ำขอใชส้ทิธิในกำรคดัคำ้นของทำ่น 

- สิทธิในกำรแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่ำนสำมำรถขอแก้ไขขอ้มูลของท่ำนใหถู้กตอ้ง 

สมบูรณ ์และเป็นปัจจุบันได ้หำกท่ำนพบว่ำขอ้มูลของท่ำนไม่ถูกตอ้ง สมบูรณ ์และเป็นปัจจุบนั เรำไม่สำมำรถ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูดงักลำ่วไดด้ว้ยตนเอง 

 



ในบำงกรณีตำมสภำพของกำรด ำเนินกำร เรำอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมที่ท่ำนขอได ้เช่น มีควำมจ ำเป็นตอ้ง

ด ำเนินกำรตำมหนำ้ที่ตำมสญัญำหรอืกฎหมำย เป็นตน้ อยำ่งไรก็ดีในกรณีที่ทำ่นไดใ้หค้วำมยนิยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลเอำไว ้ทำ่นสำมำรถถอนควำมยินยอมนัน้เมื่อใดก็ไดด้ว้ยกำรติดตอ่ไปยงัสว่นงำนที่เก่ียวขอ้ง โดยเรำจะยตุิกำรประมวลผล

ขอ้มลูดงักลำ่วโดยเรว็ที่สดุ แต่กำรถอนควำมยินยอมนัน้จะไมม่ีผลเป็นกำรยกเลิกเพิกถอนกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ได้

ด  ำเนินกำรไปแลว้  

ขอใหท้่ำนรบัทรำบว่ำเรำจะบันทึกรำยกำรต่ำง ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรเก่ียวกับค ำรอ้งของท่ำนเอำไวเ้พื่อใชใ้นกำรแกไ้ข

ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ หำกมีขอ้สงสยัในรำยละเอียดทำงปฏิบตัิของกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรคุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคล (ท่ำน

อำจศกึษำไดจ้ำกแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้ีh่ttps://www.law.chula.ac.th/event/9705/) 

 
7. ความม่ันคงปลอดภยัในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เรำไดจ้ดัท ำและเลือกใชร้ะบบกำรจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้ีกลไกและเทคนิคที่เหมำะสม รวมทัง้จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่น
บคุคลของทำ่นจำกพนกังำน ลกูจำ้ง และตวัแทนของเรำ เพื่อปอ้งกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นถกูเขำ้ถึง แกไ้ข หรอืท ำใหใ้ช้
งำนไมไ่ด ้โดยมิชอบ 
  
 8. ติดต่อเรา 
 ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้โดยหำกท่ำนมีขอ้สงสยัหรือค ำถำม
เก่ียวกบันโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทำ่นสำมำรถติดตอ่ไดท้ี่หนว่ยงำนท่ีไดใ้หข้อ้มลูไว ้:  

 
ฝ่ายบริการลูกค้าของแบรนดใ์นเครือมัด&ฮาวด ์ 

 Dunkin’, Au Bon Pain, Baskin Robbins, Funky Fries, Simon Says Shabu, M kitchen  
           โทร. 020 799 765 ตอ่ 1103 

 Greyhound Original, SmileyHound, Greyhound Coffee โทร. 02 260 7121 

 Greyhound Café , Another Hound Café , BAAN hound, BeanHound โทร. 02 260 7178 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล T. 020 799 765 ตอ่ 9600, 9601 
Email:  sathita@mudandhound.co.th, surachai@mudandhound.co.th 
 
หรอื  บมจ. มัด&ฮาวด ์

                      เลขที่ 206 ซอยพฒันำกำร 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
             Email: dpo@mudandhound.co.th 
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เอกสารแนบท้าย 

 
บรษัิทในเครอื บมจ. มดั แอนด ์ฮำวด ์ไดแ้ก่ 

 บรษัิท โกลเดน้ โดนทั (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 บรษัิท เอบีพี คำเฟ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 บรษัิท โกลเดน้ สกู๊ป จ ำกดั 
 บรษัิท เกรฮำวด ์จ ำกดั 
 บรษัิท เกรฮำวด ์คำเฟ่ จ ำกดั 

 
 

 


