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นโยบายความเป็นส่วนตวั ภายนอกองค์กร 

ส าหรับนักลงทุน 

บทน า 
 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมลูสว่นบคุคลและเคารพถึงสิทธิใน
ความเป็นสว่นตวัของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ  นกัวิเคราะห์ หรือบคุคลอื่นผู้ เข้าร่วมการประชุม
เก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุสมัพนัธ์ซึง่จดัขึน้โดยบริษัทฯ มาโดยตลอด  ข้อมลูสว่นบคุคลที่ท่านได้เปิดเผยหรือถกูจดัเก็บ
โดยบริษัทฯ จากนิติสมัพนัธ์ระหว่างท่านกบับริษัทฯ รวมถึงความสมัพนัธ์ทางสญัญา การกรอกแบบฟอร์ม หรือการเข้าใช้
งานทางออนไลน์ ซึ่งต่อไปในที่นีจ้ะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์งาน เว็บไซต์  
www.siammakro.co.th  แอปพลเิคชัน่และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ทัง้หมด (ซึง่ตอ่ไปในที่นีจ้ะรวมเรียกวา่ “เว็บไซต์”)  
บริษัทฯ น าข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวข้องไปใช้ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการท าธุรกรรมตา่งๆ ดงัที่จะกลา่วตอ่ไปในนโยบายความ
เป็นสว่นตวัฉบบันี ้ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “นโยบาย”  

 
ขอบเขตนโยบาย 
 
นโยบายนีค้รอบคลมุถึง  

 วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล และข้อมลูสว่นบคุคลที่จดัเก็บ 

 วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

 การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

 การสง่หรือโอนข้อมลูไปยงัตา่งประเทศ 

 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล 

 สทิธิของทา่น 

 การปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 มาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 โปรแกรมคกุกี ้(Cookies) และข้อมลูเชิงเทคนิค 

 กรณีการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ของบคุคลอื่น 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั 
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 ติดตอ่เรา 
 

วธีิที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่จดัเก็บ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเกบ็ 
ได้รับข้อมลูสว่นบคุคลจากทา่นโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนการด าเนินการตามค าขอก่อนเข้า

ท าสัญญา ลงนามในสัญญา กรอก
แบบฟอร์ม  ส่ง เอกสารประกอบ ท า
แบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง  ๆ หรือ
ขัน้ตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือค าร้องขอ
ใช้สทิธิตา่ง ๆ 

– การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางติดตอ่
ตา่ง ๆ เช่น ทางโทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น 

– บริษัทฯ อาจมีการจัด เ ก็บข้อมูลโดย
อตัโนมตัิ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ
บริษัทฯ หรือแอปพลเิคชนัของบริษัทฯ เป็น
ต้น  

– ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือนามสกุล วันเกิด 
รหสัประจ าตวัประชาชน เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร เลขที่หนงัสอื
เดินทาง สญัชาติ อาชีพ ภาพถ่าย บนัทึกภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ
เสยีง 

– ข้อมลูติดตอ่ ตวัอยา่งเช่น ที่อยูก่ารจดัสง่เอกสาร อีเมล เบอร์โทรศพัท์ 
เบอร์โทรสาร 

– ข้อมลูการท าธุรกรรม ตวัอยา่งเช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร 
– ข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนายจ้างของท่าน 

ต าแหน่งงาน แผนกหรือฝ่ายที่ท่านสงักดั กรณีที่ท่านติดต่อบริษัทฯ 
ในฐานะนกัวิเคราะห์ 

– ข้อมลูทางเทคนิค ตวัอย่างเช่น ช่ือผู้ ใช้ รหสัผ่าน ความสนใจ การตัง้
คา่ หมายเลขที่ใช้ส าหรับระบตุวัตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมตอ่
อยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ เมื่อท่านเข้าสู่
ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ 

– ข้อมลูอื่น ตวัอย่างเช่น หมายเลขบญัชีหลกัทรัพย์ ข้อมลูเก่ียวกบัหุ้น 
(เช่น จ านวนและหมายเลขหุ้นท่ีถือ) ข้อมลูเก่ียวกบัภาษีอากร ข้อมลู
ที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการคดักรองเพื่อป้องกนัโรคติดต่อ (รวมถึง
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
สุขภาพของท่านและอาการน่าสงสยั การติดต่อโดยตรงกับผู้ ป่วย
ยืนยนั ประวตัิการเดินทาง ประวตัิการพบปะทางสงัคม ประวตัิการ
กกัตวั เป็นต้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมลูของครอบครัวหรือบคุคลใกล้ชิด
ของทา่นตามความจ าเป็น 

 

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น 
เช่น  
– บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (TSD) 
– หน่วยงานราชการ  ห รือแหล่ง ข้อมูล

สาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ข้อมลูที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

– บริษัทฯ หรือหนว่ยงานซึง่ทา่นท างานให้ 
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ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว
อื่น เช่น ศาสนา และ/หรือ หมูเ่ลอืดที่ปรากฏบนส าเนาบตัรประชาชน เป็น
ต้น หากจ าเป็น 
 

กรณีอื่ นๆ  ภายใ ต้ ระบบการ รักษาความ
ปลอดภยัของบริษัทฯ เช่น 
ผา่นระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

– ภาพถ่ายหรือภาพเคลือ่นไหวที่ถกูบนัทกึไว้ 

 
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล”) อยา่งไรก็ตาม หากข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นข้อมลูที่ทา่นได้ให้แก่บริษัทฯ อยูแ่ล้ว
ก่อนวนัที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ใช้บงัคบั ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย บริษัทฯ จะยงัคงใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
ทา่นท่ีบริษัทฯ เคยเก็บรวบรวมไว้ตอ่ไปเพื่อวตัถปุระสงค์เดิมที่ทา่นเคยให้ข้อมลูไว้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมลูสขุภาพ ศาสนา หมู่
เลอืด เป็นต้น  โดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากทา่นก่อนหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
การเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้อง หรือที่จะ
กระท าการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จ าเป็นในการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลภายใต้วตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินการตา่งๆ ภายใต้
นโยบายฉบบันี ้อาจอาศยั (1) ฐานความยินยอม (Consent) (2) ฐานสญัญา (กล่าวคือ เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาหรือการ
ด าเนินการตามค าขอก่อนเข้าท าสญัญา (Contract)) (3) ฐานหน้าที่ตามกฏหมาย (Legal Obligation) (4) ฐานประโยชน์
อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) (5) ฐานความจ าเป็นเพื่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ (6) ฐานความ
จ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์บางประการ โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้ 
 
1. เพื่อจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เตรียมพร้อมและบริหารจดัการการเข้าร่วมประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนส าหรับ

การประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อการจัดการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อการด าเนินการภายในตา่งๆ รวมถึงติดตอ่สื่อสาร และรับหรือสง่เอกสารระหวา่ง

ท่านกับบริษัทฯ เช่น การส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารแนบที่เก่ียวข้อง และเพื่อด าเนินการเก่ียวกับการมอบ

ฉนัทะ เป็นต้น 
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2. เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น 

3. เพื่อบนัทกึภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว และ/หรือเสยีง ระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. เพื่อด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นในการปอ้งกนัโรคติดต่อ เช่น กระบวนการคดักรองบคุคลที่เข้าร่วมประชมุตามมาตรการ

ปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 

5. เพื่อการติดต่อสื่อสารและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เช่น แจ้งข้อมูลข่าวสารนกั

ลงทนุหรือกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่บริษัทฯ อาจจดัขึน้ในอนาคตแก่ทา่น เป็นต้น  

6. เพื่อการส ารวจความพึงพอใจในกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัขึน้ และวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมใน

อนาคต 

7. เพื่อการบริหารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบริหารจดัการภายในองค์กร 

8. เพื่อการสบืสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมลูตอ่
หน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายดัจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานราชการ ศาล 
หรือหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายอื่นๆ รวมทัง้เพื่อการก่อตัง้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สทิธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

9. เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบตัรก่อนเข้าบริเวณพืน้ท่ี

ดงักลา่ว และการบนัทกึภาพผู้ที่มาติดตอ่กบับริษัทฯ ณ อาคาร และสถานท่ีของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

10. เพื่อโอนสทิธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญาระหวา่งทา่นกบับริษัทฯ ในฐานะคูส่ญัญา หรือในฐานะท่ีทา่น

เป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้ รับมอบอ านาจ หรือผู้ปฏิบตัิงานในนามของนิติบคุคล เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอน

สญัญา ซึง่ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 

11. เพื่อด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการรักษาสทิธิหรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจพงึมใีนอนาคต 

 

ในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมลูที่จ าเป็นตอ่บริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ี

ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสญัญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความรับผิดตาม

กฎหมาย และ/หรือ ไมส่ามารถบริหารหรือจดัการสญัญา หรืออ านวยความสะดวกให้กบัทา่นได้ 

 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือด าเนินการประมวลผลใดๆ ต่อข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น
นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ในนโยบายฉบบันี ้บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์ หรือแจ้งเป็น
หนงัสอืให้ทา่นทราบ โดยอาจจะต้องมีการขอความยินยอมจากทา่นเพิ่มเติม  
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 
บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลอื่นที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายนี ้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ตวัแทน ผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้บริการขนสง่ 

ผู้ ให้บริการเก็บและท าลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้จัดงานกิจกรรม ผู้ รับจ้างพฒันาและดูแลระบบความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบญัชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี  ที่ปรึกษาใด ๆ 

2. หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานก ากบัดแูล หรือหนว่ยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถึงเจ้าพนกังานซึง่ใช้อ านาจตาม
กฎหมาย 

3. ผู้ รับโอนสทิธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ รับโอนดงักลา่วให้ด าเนินการ
แทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซือ้กิจการ เป็นต้น 
 

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทหรือองค์กรที่
ได้รับข้อมลูมีมาตรฐานในการป้องกนัข้อมลูสว่นบคุคลที่เพียงพอ เพื่อป้องกนัความเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดขึน้ และหาก
การเปิดเผยใดๆ มีความจ าเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทฯ จะด าเนินการขอความยินยอมก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่ว 
 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลซึ่งได้ระบไุว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้กลา่วคือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีนิติสมัพนัธ์กบัทาง
บริษัทฯ หรือตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือจนกวา่ทา่นได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น หรือเพื่อเหตอุื่นตามนโยบายและข้อก าหนด
ภายในองค์กรของบริษัทฯ 
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สิทธิของท่าน 
 
ทา่นมีสทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1 สทิธิขอเข้าถงึและขอรับส าเนาข้อมลู
สว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบั
ท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้   บริษัทฯ จะ
จัดส่งส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้ท่านภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
บริษัทฯ ได้รับค าขอ และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นีใ้นบางกรณี
บริษัทฯ อาจท าการขอข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัตวัตนและสิทธิของท่าน
อนัเป็นสว่นหนึง่ของมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล 
 

2 สทิธิขอให้สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ  และมีสิทธิในการขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล
อื่นโดยตรง เว้นแตโ่ดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได้ 
 

3 สทิธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ 
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก่ียวกบัทา่นเมื่อใดก็ได้ ในกรณีตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

1) เพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
2) เพื่อการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือ สถิติ 

เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 

 

4 สทิธิในการขอให้ลบหรือท าลาย หรือ
ท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นข้อมลูที่ไม่
สามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมลูสว่นบคุคลได้  
 

ทา่นมีสทิธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น หรือท า
ให้ข้อมลูสว่นบคุคลไมส่ามารถระบตุวัตนของเจ้าของข้อมลูได้ ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อข้อมลูสว่นบคุคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

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 

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 
 



 

 PDPA Document 

PDPA ID No PDPA 001-003 : นโยบายความเป็น
ส่วนตวั ภายนอกองค์กร ส าหรับนกัลงทนุ 

Effective Date:  
30 December 2021 

Page 10 of 13 

 

 

 

 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

7 สทิธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง
เป็นปัจจบุนั 
 

บริษัทฯ ต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทฯ ปฏิเสธค าขอของ
ท่าน บริษัทฯ จะบนัทึกการปฏิเสธดงักลา่วพร้อมด้วยเหตผุลลงในบนัทกึ
รายการ 
 
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะผู้ ให้บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย์  
 

8 สทิธิในการร้องเรียนตอ่คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 
รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือประกาศที่ออกตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล 
 

 
การใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถท าได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการใช้สิทธิต่างๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน กรุณาส่งค าร้องผ่านเว็บไซต์ www.siammakro.co.th 
หวัข้อ การใช้สทิธิตาม PDPA  หรือ ติดตอ่เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ที่สาขา หรือ call center  เบอร์โทร 02-779-9955 ทกุวนั
จนัทร์ถึงศกุร์ เวลา 8:00-18:00 น. 
 

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
ในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลที่ทา่นได้ให้ไว้มีการเปลีย่นแปลงไป ทา่นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือท าการปรับปรุงหรือแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื่อให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านถกูต้องและทนัสมยัตลอดเวลา ทัง้นี ้ท่านเข้าใจและตกลงว่า 
หากข้อมลูสว่นบคุคลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถกูต้องอาจสง่ผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบต่อความสญูหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัท่านหรือบคุคลภายนอกอนัเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้ถกูต้อง  
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มาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อมลูทีจ่ดัเก็บทัง้หมดจะถกูจดัเก็บอยา่งปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอด 
ภยัอยา่งเคร่งครัด หากทา่นมีเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นถกูละเมิด หรือมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบันโยบาย
ความเป็นสว่นตวันี ้กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ  

 

โปรแกรมคุกกี ้(Cookies) และข้อมูลเชิงเทคนิค 
 
โปรแกรมคกุกี ้(Cookies) จะถกูสง่ไปในเว็บบราวเซอร์ของทา่นหรือบนอปุกรณ์ของทา่น เมื่อทา่นเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดู
ข้อความ โดยโปรแกรมนีจ้ะเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมลูทางเทคนิคซึง่อาจหมายถึงช่ือ
ผู้ ใช้ รหสัผ่าน ความสนใจ การตัง้ค่า หมายเลขที่ใช้ส าหรับระบตุวัตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมตอ่อยู่บนเครือข่าย ( IP 
Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น การตัง้ค่าเวลาและที่ตัง้ การเช่ือมต่อและประเภทของ
บราวเซอร์ที่ใช้เช่ือมตอ่ ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอปุกรณ์ที่ทา่นใช้เข้าระบบ  
 
ข้อมลูเหลา่นีจ้ะช่วยท าให้บริษัทฯ สามารถติดต่อและจดจ าบราวเซอร์หรืออปุกรณ์ของท่านได้ อีกทัง้จะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของทา่น ทัง้นี ้หากทา่นไมป่ระสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคกุกี ้ ทา่นสามารถปฏิเสธการติดตัง้
โปรแกรมดงักล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคกุกีน้ีอ้าจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือ
บริการออนไลน์ของบริษัทฯ เนื่องจากข้อมลูไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ หรืออาจท าให้ต้องใช้เวลาในการขอข้อมลูเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  
ทัง้นี ้ทา่นสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัโปรแกรมคกุกี ้(Cookies) ได้ที่นโยบายการใช้คกุกี ้(Cookies Policy) ของ

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

 

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

 
การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นสว่นตวัได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดย
แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดงักลา่วเอาไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ทา่นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือ แจ้งเป็นหนงัสอืให้ทา่นทราบ 
 

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.  
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เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

สถานท่ีติดตอ่:  1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

อีเมล:   DPO@siammakro.co.th 

 

 
___________________________________________________________________________________________________  


