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นโยบายความเป็นส่วนตวั ภายนอกองค์กร 

ส าหรับลูกค้าสมาชกิ 

บทน า 
 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้บริการ ข้อมลู และขายสนิค้าผา่นสาขาและทางช่องทางตา่งๆ อีก
ทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดัท าและให้บริการด้านออนไลน์ และดิจิทลั ครอบคลมุบริการในสือ่ออนไลน์ทกุประเภท ส าหรับให้บริการ
ข้อมูลและการสั่งซื อ้สินค้าทุกประเภทแก่ลูกค้าสมาชิก  ซึ่งบริษัทฯ ผู้ เป็นเจ้าของเว็บไซต์  www.siammakro.co.th  
www.makroclick.com,  www.makrohorecaacademy.com,  www.โชห่วยไทย.com หรือเว็ปไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จะ
พัฒนาต่อไปในอนาคต รวมถึงแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ทัง้หมด (ซึ่งต่อไปในที่นีจ้ะรวมเรียกว่า 
“เว็บไซต์”) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมลูสว่นบคุคลและเคารพถึงสทิธิในความเป็นสว่นตวัของผู้ใช้บริการทกุ
ทา่นมาโดยตลอด  
 
โดยทัว่ไปแล้วท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์และเรียกดูเนือ้หาต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างไรก็ตามท่านจ าเป็นต้องลงช่ือสมคัรเข้าใช้บัญชีเพื่อใช้บริการต่างๆ รวมทัง้ เปิดเผยหรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
ซึง่ตอ่ไปในที่นีจ้ะเรียกวา่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อให้บริษัทฯ สามารถน าข้อมลูสว่นบคุคลไปประมวลผล เพื่อวตัถปุระสงค์
ในการท าธุรกรรมต่างๆ ทัง้การผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ในเว็บไซต์ การลงทะเบียนสมคัรสมาชิก การ
ให้บริการสัง่ซือ้สินค้าทุกประเภท หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีจัดขึน้ส าหรับสมาชิก ดังที่จะกล่าวต่อไปใน
นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “นโยบาย” 
 

ขอบเขตนโยบาย 
 
นโยบายนีค้รอบคลมุถึง  

 วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล และข้อมลูสว่นบคุคลที่จดัเก็บ 

 วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

 การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

 การสง่หรือโอนข้อมลูไปยงัตา่งประเทศ 

 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล 

 สทิธิของทา่น 
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 การปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 มาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 ขา่วสารทางการตลาด 

 โปรแกรมคกุกี ้(Cookies) และข้อมลูเชิงเทคนิค 

 กรณีการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ของบคุคลอื่น 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั 

 ติดตอ่เรา 
 

วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเกบ็ 
เมื่อท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก
เพื่อรับบริการจากบริษัทฯ 

- ข้อมลูระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น ช่ือนามสกลุ วนัเกิด รหสัประจ าตวัประชาชน  
- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า 
อีเมล และเบอร์โทรศพัท์   
 

เมื่อทา่นเข้าสูร่ะบบผา่นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อสัง่ซือ้สนิค้าผา่นทางเว็บไซต์
และช่องทางออนไลน์ตา่งๆ ของบริษัทฯ    
 

- ข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น ช่ือผู้ ใช้ รหัสผ่าน ความสนใจ การตัง้ค่า 
หมายเลขที่ใช้ส าหรับระบุตัวตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เ ช่ือมต่ออยู่บน
เครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชัน่ 
การตัง้ค่าเวลาและที่ตัง้ การเช่ือมต่อและประเภทของบราวเซอร์ที่ใช้เช่ือมต่อ 
ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอปุกรณ์ที่ท่านใช้เข้า
ระบบ 

เมื่อท่านท าธุรกรรมทางการค้าและการ
ช าระเงิน รวมทัง้การใช้บตัรสมาชิก 

- ข้อมูลการท าธุรกรรม ตวัอย่างเช่น ข้อมูลยอดรวมการซือ้สินค้าที่ท่านได้ซือ้
จากบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ  
 

ทา่นได้เข้าร่วมท ากิจกรรมตา่งๆ กบั
บริษัทฯ เช่น การถ่ายรูปรับรางวลั หรือ
การร่วมงานประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น ช่ือนามสกลุ วนัเกิด รหสัประจ าตวัประชาชน  
- ข้อมลูติดตอ่ ตวัอยา่งเช่น ท่ีอยูก่ารจดัสง่ 
- ภาพถ่าย หรือภาพเคลือ่นไหวที่ถกูบนัทกึไว้ 
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ทา่นสมคัรรับข้อมลูสือ่โฆษณาหรือ
ข้อมลูขา่วสารด้านการตลาดของบริษัทฯ  
หรือร่วมการแขง่ขนั รับสว่นลด หรือตอบ
แบบสอบถาม 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น ช่ือนามสกลุ วนัเกิด รหสัประจ าตวัประชาชน  
- ข้อมลูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

เมื่อท่านขอเอกสารเก่ียวกับภาษี เช่น 
ใบก ากบัภาษี 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น ช่ือนามสกลุ รหสัประจ าตวัผู้ เสยีภาษี (ถ้ามี) 
- ข้อมลูที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกใบก ากบัภาษี 

กรณีอื่นๆ ภายใต้ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของบริษัทฯ เช่น 
ผา่นระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
 

- ภาพถ่าย หรือภาพเคลือ่นไหวที่ถกูบนัทกึไว้ 

ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนฝ่าย
บริการลกูค้าของบริษัทฯ หรือติดต่อกับ
ตวัแทนฝ่ายบริการลกูค้าซึง่เป็นคูส่ญัญา
ของบริษัทฯ  โดยทัง้ผ่าน/ไม่ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น ช่ือนามสกลุ อีเมล และเบอร์โทรศพัท์   
- ความเห็น ข้อมลู ข้อแนะน าตา่งๆ  
- ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนฝ่าย
บริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็น
คูส่ญัญาของบริษัทฯ 
 

เมื่อท่านแจ้งเหตุการณ์ใดๆ ต่อบริษัทฯ 
เช่น กรณีทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุ 
หรือเกิดการกระท าความผิดภายใน
สถานท่ีของบริษัทฯ 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น ช่ือนามสกลุ วนัเกิด รหสัประจ าตวัประชาชน 

 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเมื่อทา่นให้ความยินยอมในการเก็บ อยา่งไรก็ตาม หากทา่นเป็นลกูค้าของบริษัทฯ 
อยู่แล้วก่อนวนัที่พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใช้บงัคบั 
ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย บริษัทฯ จะยงัคงเก็บและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านที่บริษัทฯ เคยเก็บรวบรวมไว้ต่อไปเพื่อ
วตัถปุระสงค์เดิมที่ทา่นเคยให้ข้อมลูไว้  
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ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมลูสขุภาพ ศาสนา หมู่
เลอืด เป็นต้น โดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากทา่นก่อนหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 
การเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้อง หรือที่จะ
กระท าการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จ าเป็นในการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อการบริหารจดัการเว็บไซต์  ซึ่งรวมถึงการใช้
ข้อมลูสว่นบคุคลภายใต้วตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินการตา่งๆ อาจอาศยั (1) ฐานความยินยอม (Consent) (2) ฐานสญัญา 
(กล่าวคือ เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาหรือการด าเนินการตามค าขอก่อนเข้าท าสญัญา  (Contract)) (3) ฐานหน้าที่ตาม
กฏหมาย (Legal Obligation) และ (4) ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) โดยมีวตัถปุระสงค์ของ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้ 
 
1. เพื่อปฏิบตัิตามค าขอของทา่นในการสมคัรสมาชิก ปฏิบตัิตามค าสัง่ซือ้สนิค้า หรือให้บริการทา่นผา่นทางเว็บไซต์และ

ช่องทางอื่นๆ เมื่อท่านท าธุรกรรมทางการค้าและการช าระเงินรวมทัง้การใช้บตัรสมาชิก เช่น การช าระเงินค่าสินค้า 
การคืนเงิน การจดัสง่สินค้า การจดัสง่ของรางวลั การใช้บตัรสมาชิกของท่านในการเข้าท าธุรกรรมตา่ง ๆ กบับริษัทฯ 
เป็นต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบและจดัการธุรกรรมทางการเงินท่ีทา่นได้จดัท าเพื่อช าระคา่สนิค้า  

2. เพื่อน ามาบริหารจดัการและพฒันาปรับปรุงคณุภาพของการบริการได้อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของ

ทา่นมากยิ่งขึน้ เช่น การส ารวจความพงึพอใจในผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงสนิค้าและบริการ การ

ท าวิจยัทางการตลาด หรือการเข้าร่วมการส ารวจด้านการตลาดอื่นๆ 

3. เพื่อการท าการตลาด รวมถึงแจ้งข้อมลูขา่วสารและน าเสนอผลติภณัฑ์ บริการ และรายการสง่เสริมการขายของบริษัท

ฯ ผา่นทางโทรศพัท์ SMS อีเมล ไปรษณีย์ แอปพลเิคชนัแม็คโคร เว็บไซต์แม็คโคร แอปพลเิคชนั Line Facebook และ 

Google ads และวิเคราะห์ประวตัิการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ ตลอดจนพฤติกรรมและความสนใจของลกูค้าเพื่อ

วตัถปุระสงค์ในการท าการตลาดและสง่เสริมการขาย 

4. เพื่อการออกเยี่ยมลกูค้า ณ ร้านค้าเพื่อเสนอผลติภณัฑ์ บริการ และการสง่เสริมการขายตา่ง ๆ 

5. เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ  
6. เพื่อการบริหารจดัการภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ 
7. เพื่อด าเนินการตามค าขอที่เก่ียวข้องกบัภาษี เช่น การออกใบก ากบัภาษี รวมถึงการคืนเงินภาษีส าหรับนกัทอ่งเที่ยว 
8. เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการป้องกนัการทจุริต อาชญากรรม และปฏิบตัิตามกฏหมายรวมถึงใช้เป็นข้อมลูส าหรับติดตาม

และสบืค้นเพื่อการตรวจสอบการกระท าความผิด การทจุริต และเพื่อมาตรการด้านความปลอดภยั  
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9. เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร และสถานท่ีของบริษัทฯ รวมถึงกรณีการรักษาความปลอดภยัผา่น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการด าเนินการกรณีที่ทรัพย์สินของท่านสูญหาย รวมถึงกระบวนการส่งคืน
ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

10. เพื่อสอบสวนและจดัท ารายงานเหตกุารณ์กรณีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้และเพื่อด าเนินการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั 

11. เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ค าสัง่ ข้อก าหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือเปิดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายดัจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงาน
ราชการ ศาล หรือหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นใด รวมทัง้เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

12. เพื่อการโอน สทิธิ หน้าที่ และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญาระหวา่งทา่นกบับริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือ
การโอนสญัญาซึง่ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

ในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมลูที่จ าเป็นตอ่บริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ี

ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสญัญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความรับผิดตาม

กฎหมาย และ/หรือ ไมส่ามารถจดัหาผลติภณัฑ์และบริการให้ทา่นได้ รวมทัง้อาจไมส่ามารถบริหารหรือจดัการสญัญา หรือ

อ านวยความสะดวกให้กบัทา่นได้ 

 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือด าเนินการประมวลผลใดๆ ต่อข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น

นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ในนโยบายฉบบันี ้บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์ หรือแจ้งเป็น

ประกาศที่สาขาของบริษัทฯ ให้ทา่นทราบ โดยอาจจะต้องมีการขอความยินยอมจากทา่นเพิ่มเติม  
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลอื่นที่มีความเก่ียวข้อง  เพื่อวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายนี ้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. บริษัทยอ่ย บริษัทในกลุม่ และบริษัทในเครือ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจกรรมตามที่ระบใุนนโยบายความเป็น

สว่นตวัฉบบันี ้ 
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2. ตวัแทน ผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการขนสง่ ผู้ให้บริการสัง่ซือ้
และจดัสง่อาหารออนไลน์ ผู้ให้บริการเก็บและท าลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้ รับจ้างท ากิจกรรมทางการตลาดและสือ่
โฆษณา ผู้ รับจ้างพฒันาและดแูลระบบความปลอดภยัและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบญัชี ทนายความ ที่
ปรึกษากฎหมายและภาษี  ที่ปรึกษาใด ๆ 

3. หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานก ากบัดแูล หรือหนว่ยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถึงเจ้าพนกังานซึง่ใช้อ านาจตาม
กฎหมาย 

4. บริษัทประกนั 
5. คูค้่าทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบคุคลภายนอกอื่น ตามความยินยอมจากทา่น หรือตามข้อก าหนดของสญัญาที่

เก่ียวข้อง หรือตามข้อก าหนดของกฎหมาย แล้วแตก่รณี 
6.  ผู้ รับโอนสทิธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทฯ รวมถงึผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ รับโอนดงักลา่วให้ด าเนินการ

แทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซือ้กิจการ เป็นต้น 
 

 
ในการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่บคุคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยูภ่ายในประเทศ บริษัทฯ จะด าเนินการ
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ หรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการป้องกนัข้อมูลสว่นบุคคลที่เพียงพอ เพื่อป้องกนัความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ และหากการเปิดเผยใดๆ มีความจ าเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทฯ จะด าเนินการขอ
ความยินยอมก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 
 

การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 
 
บริษัทฯ อาจโอนหรือสง่ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้เช่นการสง่
ข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนน าไปประมวลผลต่อ ซึ่งการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บคุคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยูต่า่งประเทศ ในการนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับการสง่หรือ
โอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศ และจะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าประเทศปลายทาง บริษัทต่างๆ หรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมี
มาตรฐานในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภยัข้อมลูสว่นบคุคลที่เพียงพอและเทียบเทา่กบัการคุ้มครองภายใต้หรือใน
มาตรฐานเดียวกนักบั พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
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ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลซึง่ได้ระบไุว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ กลา่วคือ ตลอดระยะเวลาที่ทา่นเป็นสมาชิกของบริษัท
ฯ หรือตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามอายคุวามทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
จนกวา่ทา่นได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น หรือเพื่อเหตอุื่นตามนโยบายและข้อก าหนดภายในองค์กร
ของบริษัทฯ 
 
 

สิทธิของท่าน 
 

ทา่นมีสทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1 สทิธิขอเข้าถงึและขอรับส าเนาข้อมลู
สว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบั
ท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความ
ยินยอม หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วที่ทา่น
ไม่ได้ให้ความยินยอมได้ บริษัทฯ จะจัดส่งส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวให้ท่านภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รับค าขอ และ/หรือ
ตามที่กฏหมายก าหนด ทัง้นีใ้นบางกรณีบริษัทฯ อาจท าการขอข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อยืนยนัตวัตนและสิทธิของท่านอนัเป็นสว่นหนึ่งของมาตรการ
รักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล 
 

2 สทิธิขอให้สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ  และมีสิทธิในการขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยงัผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบคุคล
อื่นโดยตรง เว้นแตโ่ดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได้ 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

3 สทิธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ 
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก่ียวกบัทา่นเมื่อใดก็ได้ ในกรณีตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

1) เพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
2) เพื่อการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือ สถิติ 

เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 

 
4 สทิธิในการขอให้ลบหรือท าลาย หรือ

ท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นข้อมลูที่ไม่
สามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมลูสว่นบคุคลได้  
 

ทา่นมีสทิธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เฉพาะ
ข้อมลูที่ทา่นได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลไม่
สามารถระบตุวัตนของเจ้าของข้อมลูได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อข้อมลูสว่นบคุคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

2) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลและบริษัทฯ ไมม่ีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ตอ่ไป 

3) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลและบริษัทฯ ไมม่ีอ านาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้ 

4) เมื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่
ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
 

5 สทิธิในการระงบัการใช้ข้อมลูสว่น
บคุคล 
 

ทา่นมีสทิธิในการขอให้ระงบัใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

1) อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบข้อมลูสว่นบคุคลวา่มีความถกูต้อง 
เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ หรือไม ่

2) เป็นข้อมลูที่ต้องลบหรือท าลายเมื่อข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไมช่อบด้วยกฎหมายแตท่า่นขอให้
ระงบัแทน 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

3) เมื่อข้อมลูสว่นบคุคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล แตท่า่นยงัมี
ความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้สทิธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สทิธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

4) เมื่อบริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการพิสจูน์สทิธิในการปฏิเสธค าขอ
การคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

 
6 สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความ

ยินยอมนัน้ถกูจ ากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาที่ให้ประโยชน์แก่ทา่น 
 
ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 

7 สทิธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง
เป็นปัจจบุนั 
 

บริษัทฯ ต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทฯ ปฏิเสธค าขอของ
ท่าน บริษัทฯ จะบนัทึกการปฏิเสธดงักลา่วพร้อมด้วยเหตผุลลงในบนัทกึ
รายการ 
 

8 สทิธิในการร้องเรียนตอ่คณะกรรมการ
ผู้ เช่ียวชาญ 
 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 
รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล 
 

 

การใช้สทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นสามารถท าได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หากทา่นมีข้อสงสยัหรือ

ต้องการใช้สทิธิตา่งๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น กรุณาสง่ค าร้องผา่นเวปไซต์ www.siammakro.co.th  
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หวัข้อ การใช้สทิธิตาม PDPA  หรือ ติดตอ่ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ที่สาขา หรือ call center  เบอร์โทร 02-779-9955 

ทกุวนัจนัทร์ถงึศกุร์ เวลา 8:00-18:00 น. 

 

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านt 
 
ในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลที่ทา่นได้ให้ไว้มีการเปลีย่นแปลงไป ทา่นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือท าการปรับปรุงหรือแก้ไข
ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วเพื่อให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นถกูต้องและทนัสมยัตลอดเวลา ทัง้นี ้ทา่นเข้าใจและตกลงวา่ 
หากข้อมลูสว่นบคุคลที่ทา่นได้ให้ไว้ไมถ่กูต้องอาจสง่ผลกระทบตอ่การให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมม่ีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบตอ่ความสญูหายหรือเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัทา่นหรือบคุคลภายนอกอนัเป็นผลจากการท่ีทา่นไมไ่ด้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้ถกูต้อง  
 
 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อมลูทีจ่ดัเก็บทัง้หมดจะถกูจดัเก็บอยา่งปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอด 
ภยัอยา่งเคร่งครัด หากทา่นมีเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นถกูละเมิด หรือมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบันโยบาย
ความเป็นสว่นตวันี ้กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ  
 

ข่าวสารทางการตลาด 
บริษัทฯ จะมีการสง่ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือข่าวสารทางการตลาดตา่งๆ ไปให้ท่านเป็นครัง้คราวหากทา่นแสดงความ
ประสงค์ในการรับข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าวจดหมายประชาสมัพันธ์ โทรศพัท์ อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ 
อย่ า ง ไ ร ก็ตาม  ท่ านสามารถ ยื่ นค า ร้ อง เพื่ อขอยกเลิกการ รับข่ าวสาร ไ ด้ โดย เปลี่ ยนแปลงผ่ าน เวปไซ ต์  
www.siammakro.co.th  หวัข้อ ช่องทางการเปลีย่นแปลงความยินยอม  
 
โปรแกรมคุกกี ้(Cookies) และข้อมูลเชิงเทคนิค 
 
โปรแกรมคกุกี ้(Cookies) จะถกูสง่ไปในเว็บบราวเซอร์ของทา่นหรือบนอปุกรณ์ของทา่น เมื่อทา่นเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดู
ข้อความ โดยโปรแกรมนีจ้ะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และการสัง่ซือ้สินค้า รวมถึงข้อมูลทาง
เทคนิคซึ่งอาจหมายถึงช่ือผู้ ใช้ รหสัผ่าน ความสนใจ การตัง้ค่า หมายเลขที่ใช้ส าหรับระบตุวัตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
เช่ือมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมลูการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชัน่ การตัง้ค่าเวลาและที่ตัง้ การ

http://www.siammakro.co.th/#  หัวข้อ
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เช่ือมต่อและประเภทของบราวเซอร์ที่ใช้เช่ือมต่อ ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอปุกรณ์ที่ท่าน
ใช้เข้าระบบ 
 

 
ข้อมลูเหลา่นีจ้ะช่วยท าให้บริษัทฯ สามารถติดต่อและจดจ าบราวเซอร์หรืออปุกรณ์ของท่านได้ อีกทัง้จะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของทา่น ทัง้นี ้หากทา่นไมป่ระสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคกุกี ้ ทา่นสามารถปฏิเสธการติดตัง้
โปรแกรมดงักล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคกุกีน้ีอ้าจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือ
บริการออนไลน์ของบริษัทฯ หรืออาจท าให้ท่านได้รับความล าบากในการสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์ หรืออาจท าให้ต้องใช้เวลาในการขอข้อมลูเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัโปรแกรมคกุกี ้(Cookies) ได้ที่นโยบายการใช้คกุกี ้(Cookies Policy) ของ

บริษัทฯ ที่ https://www.siammakro.co.th/cookies-policy.php 
 

กรณีการเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอ่ืน 
 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์อื่นๆ ของบคุคลอื่น เพื่อวตัถปุระสงค์ในการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเท่านัน้ ซึ่งเว็บไซต์เหล่านีอ้าจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องหรือมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการจดัเก็บรวบรวม ใช้ข้อมลูดงักลา่ว หรือในการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไป
ยงัเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบคุคลอื่น หรือในการจดัท านโยบายความเป็นสว่นตวัของเว็บไซต์เหลา่นีแ้ต่อย่างใด ด้วยเหตนุี  ้
บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของเว็บไซต์เหล่านีอ้ย่างระมดัระวงัก่อนที่ท่านจะเข้าใช้
บริการในเว็บไซต์ดงักลา่วนัน้ๆ ตอ่ไป   
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นสว่นตวัได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดย
แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดงักลา่วเอาไว้ใน  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึง่ทา่นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
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การแจ้งเหตุละเมิดและการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดและการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึน้ บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ แจ้งเหตุละเมิด ต้องแจ้งไปยงั
ช่องทางตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือแจ้งตอ่ DPO โดยทนัที โดยช่องทางในการแจ้งเหตลุะเมิดฯ มีดงันี ้

เบอร์โทรศพัท์: 02-067-9700  ทกุวนัจนัทร์ถึงศกุร์ เวลา 8:00-18:00 น. 
อีเมล:        : DPO@siammakro.co.th   

 

ตดิต่อเรา 
 

หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ ค าถาม หรือต้องการร้องเรียนในเร่ืองที่เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน ท่านสามารถ

ติดตอ่บริษัทฯ ได้ที่  

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  

สถานท่ีติดตอ่:  1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

เบอร์โทรศพัท์:  02-779-9955  ทกุวนัจนัทร์ถึงศกุร์ เวลา 8:00-18:00 น.  

 
เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

สถานท่ีติดตอ่:  1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

อีเมล:   DPO@siammakro.co.th 

 
___________________________________________________________________________________________________  


