
 

แบบแจ้งเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบคุคล (Privacy Notice) 
ส ำหรบัผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตวัแทนของบุคคลดงักล่ำว 

 
        บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “โซนิค” หรอื “เรำ”) ใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่กบั
กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้กูข้องเรำ รวมทัง้ในกรณีทีท่่ำนเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผูร้บั
มอบอ ำนำจจำกบุคคลดงักล่ำว (ซึง่เรยีกว่ำ “ตวัแทน”) ดว้ย และเพื่อใหท้่ำนมัน่ใจไดว้่ำเรำจะใหค้วำมคุม้ครองและปฏบิัตติ่อ
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เรำจงึไดก้ ำหนดแบบแจง้เกีย่วกบั
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรยีกว่ำ “กำรประมวลผล”) ซึ่งอำจเกิดขึน้ ตลอดจนแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงสทิธใินขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน และช่องทำงกำรตดิต่อเรำ ดงัต่อไปนี้  
 
1. วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

โซนิค. อำจเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน โดยอำศยัฐำนทำงกฎหมำยเพื่อวตัถุประสงค์
ต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้  

 

ขอ้ที ่ วตัถุประสงค ์ ฐำนทำงกฎหมำย 
1.1 เพื่อกำรบรหิำรจดักำรทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้กู้ กำรมอบฉนัทะ และอื่น 

ๆ ทัง้ส ำหรบัผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
หรอืกฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
(Legal Obligation) 

1.2 เพื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ หรอืกำรจ่ำยคนืเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้แก่
ผูถ้อืหุน้กู ้

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
(Legal Obligation) 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
(Contractual Basis) 

1.3 เพื่อกำรด ำเนินกำรสมคัรเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์ หรอืแอปพลเิคชนั ซึ่ง โซนิค. จดั
ใหม้ขีึน้ส ำหรบัผูถ้อืหุน้กู ้เช่น โซนิค. Debenture Cyberplus เป็นตน้ และกำร
ใชง้ำนเวบ็ไซต ์หรอืแอปพลเิคชนั ตำมเงือ่นไขกำรใชบ้รกิำรตำมทีก่ ำหนด 

กำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
(Contractual Basis) 

1.4 เพื่อกำรจดัประชุม กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้และกำรบรหิำร
จดักำรในกำรจดัประชุมดงักล่ำว เช่น กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำร
บนัทกึกำรลงมต ิเป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 
1.5 เพื่อกำรบนัทกึภำพ เสยีง และ/หรอืวดิโีอระหว่ำงกำรประชุม เพื่อประโยชน์ใน

กำรเผยแพร่กำรประชุมผ่ำนเวบ็ไซตข์อง โซนิค. และช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ 
ของ โซนิค. หรือเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รบัชมในภำยหลงั หรือเพื่อกำร

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 



 

ขอ้ที ่ วตัถุประสงค ์ ฐำนทำงกฎหมำย 
ประชำสมัพนัธ์เพื่อประโยชน์ของ โซนิค. หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เขำ้ร่วม
ประชุม 

1.6 เพื่อบันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมส่งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีป่รกึษำกฎหมำยของ โซ
นิค. ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู ้รวมถงึกำรเผยแพร่รำยละเอยีดในเวบ็ไซตข์อง โซนิค. 
และช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ ของ โซนิค. 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.7 เพื่อกำรแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบักิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ทีจ่ดัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตำมที่ โซนิค. เห็นสมควร และใช้เป็นข้อมูลส ำหรับ
กระบวนกำรคดัเลอืกผูม้สีทิธเิขำ้ร่วมกจิกรรม 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 
1.8 เพื่อกำรวเิครำะหข์อ้มลู เพื่อกำรจดัเตรยีมกจิกรรม จดัเตรยีมกำรจดังำน และ

กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้กูท้ีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรมที ่ โซ
นิค. จัดขึ้น ตำมที่ โซนิค. เห็นสมควร เช่น กำรจัดเตรียมสถำนที่ กำร
จดัเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม หรือกำรจดัเตรียมยำนพำหนะ ของที่ระลกึ 
เป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.9 เพื่อเป็นฐำนขอ้มูล และเพื่อด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบักำรใหส้ทิธปิระโยชน์
ใด ๆ ในฐำนะทีท่่ำนเป็นผูถ้อืหุน้ / ผูถ้อืหุน้กู้ของ โซนิค. เช่น สทิธใินกำรจอง
ซื้อหุน้บรษิทัในกลุ่มทีเ่สนอขำยหุน้ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก สทิธกิำร
จองซื้อหุน้กู ้กำรใหส่้วนลดกำรตรวจสุขภำพตำมโรงพยำบำลต่ำง ๆ เป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 

1.10 เพื่อเป็นฐำนข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของ โซนิค. และ/หรือใช้
ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ หรือกำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบั โซนิค. 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 
1.11 เพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในองค์กร  กำรก ำกับกำร

ตรวจสอบ รวมถงึกำรตรวจสอบภำยในของส ำนักตรวจสอบภำยใน กำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีและกำรบรหิำรจดักำรภำยในองคก์ร 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests) 
1.12 เพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใช้สิทธิ

เรยีกร้องตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึ้นต่อสู้สทิธเิรยีกร้องตำมกฎหมำย กำร
ด ำเนินคดตี่ำง ๆ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพื่อบงัคบัคดตีำมกฎหมำย  

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

(Legitimate Interests 
1.13 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ค ำสัง่ของหน่วยงำน องค์กรอิสระ หรือเจ้ำ

พนักงำนทีม่หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตัติำมหมำยเรยีก 
ค ำสัง่ของศำล เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ อยักำร หน่วยงำนรำชกำร และกำรรำยงำน
หรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงำนรำชกำร หรอืองคก์รอสิระ 

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
(Legal Obligation) 

 
 



 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที ่โซนิค. เกบ็รวบรวมเพื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ กำรจ่ำยเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้แก่
ผูถ้อืหุน้กู ้กำรบรหิำรจดักำรทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้กู ้กำรมอบฉนัทะ เป็นขอ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อ โซนิค. ในกำรปฏบิตัิ
ตำมสญัญำ หรอืขอ้ก ำหนดว่ำด้วยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกหุน้กู้และผูถ้ือหุน้กู้ และปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้
บงัคบั รวมถึงเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ หำกท่ำนไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ ำเป็น โซนิค. อำจไม่สำมำรถบรหิำรหรอืจดักำรสญัญำผูถ้อืหุน้และผูถ้อื
หุน้กู ้ระหว่ำงท่ำนกบั โซนิค. รวมถงึสทิธปิระโยชน์ทีท่่ำนในฐำนะผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้บั (ถำ้ม)ี ได ้    

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรเกบ็รวบรวม 

โดยทัว่ไปแล้ว โซนิค. จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยกำรขอขอ้มูลจำกท่ำนโดยตรง เช่น กำรให้
ท่ำนกรอกขอ้มลูตำมแบบฟอรม์ที ่โซนิค. ก ำหนด หรอืสอบถำมจำกท่ำน หรอืขอใหท้่ำนส่งเอกสำรทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่ำนใหแ้ก่ โซนิค. แต่อย่ำงไรกต็ำม อำจมบีำงกรณีที ่โซนิค. เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกแหล่งอื่น
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำวขำ้งตน้ เช่น นำยทะเบยีนหลกัทรพัย์ 

 
        ทัง้นี้ ขอ้มลูส่วนบุคคลที ่โซนิค. ด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมนัน้ มดีงัต่อไปนี้  
 

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป  
(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือ

เดนิทำง วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ อำยุ สญัชำต ิลำยมอืชื่อ ขอ้มลูเกีย่วกบักำรเปลีย่นชื่อ-สกุล ภำพถ่ำย 
(2) ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล  
(3) ข้อมูลทำงกำรเงิน (Financial Data) เช่น หมำยเลขบัญชีธนำคำร (ที่ใช้ในกำรรับผลประโยชน์กรณี

จ่ำยเงนิปันผล เงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้) จ ำนวนหุน้/หุน้กู ้(หน่วย) 
(4) ขอ้มลูกำรตดิต่อกบั โซนิค. (Communication Data) เช่น ขอ้มลูกำรบนัทกึภำพหรอืเสยีงเมื่อมกีำรติดต่อ

กบั โซนิค. 
(5) ขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมต่ำง ๆ ของ โซนิค. เช่น กำรบนัทกึภำพนิ่ง หรอืวดิโีอ 
(6) ขอ้มลูเกีย่วกบับญัชอีเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ชื่อบญัชผีูใ้ช ้(Username) Line ID 
(7) ขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น อำชพี 

  
2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อน 

โดยทัว่ไปแลว้ โซนิค. ไม่มคีวำมประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศำสนำและหมู่โลหติทีป่รำกฏอยูใ่น
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำนเพื่อวตัถุประสงค์ใดโดยเฉพำะ หำกท่ำนไดม้อบส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนใหแ้ก่ โซนิค. ขอใหท้่ำนปกปิดขอ้มลูดงักล่ำว หำกท่ำนมไิดป้กปิดขอ้มลูขำ้งตน้ ถอืว่ำท่ำนอนุญำตให ้
โซนิค. ด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลเหล่ำนัน้ และถอืว่ำเอกสำรทีม่กีำรปกปิดขอ้มูลดงักล่ำว มผีลสมบูรณ์และบงัคบั
ใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุกประกำร ทัง้นี้ หำก โซนิค. ไม่สำมำรถปกปิดขอ้มลูไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัทำงเทคนิคบำง
ประกำร โซนิค. จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรยนืยนัตวัตนของท่ำนเท่ำนัน้ 



 

        อย่ำงไรกต็ำม ในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้กู ้โซนิค. อำจมบีำงกจิกรรมที ่
โซนิค. จะขอขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนบำงประกำรเพิม่เตมิ เช่น เมื่อท่ำนเขำ้ร่วมกจิกรรมส ำหรบั
ผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้กู ้ โซนิค. อำจมกีำรขอทรำบขอ้มลูทีม่คีวำมละเอยีดอ่อน เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภำพ เป็น
ต้น ทัง้นี้ เพื่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดักจิกรรมดงักล่ำว หรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใด ตำมทีเ่รำจะได้
แจง้ไวโ้ดยเฉพำะในแบบฟอรม์กำรขอควำมยนิยอม และ โซนิค. จะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนโดยชดั
แจง้ก่อนเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนดงักล่ำว  

3.  ระยะเวลำในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   
        โซนิค. จะเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นแบบแจง้ฉบบันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ ำหนดระยะเวลำเกบ็ ไดแ้ก่ ระยะเวลำที ่
โซนิค. ยงัมคีวำมสมัพนัธ์กบัท่ำน หรอืระยะเวลำที ่โซนิค. ยงัมกีำรใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ท่ำน และอำจเกบ็ต่อไปตำม
ระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตำม
กฎหมำย กำรปฏบิตัติำมหรอืกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอื
เพื่อเหตุอื่นตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยในองคก์รของ โซนิค. 

  
4. กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้ฉบบันี้ โซนิค. อำจเปิดเผยขอ้มลูของทำ่นใหแ้ก่
บุคคลภำยนอกดงัต่อไปนี้ 
4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม โซนิค. เพื่อวัตถุประสงค์ในช่วยกำรด ำเนินกำรให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์ีร่ะบุขำ้งตน้ 
4.2 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรอืหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำนซึ่งใช้

อ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น ศำล ต ำรวจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
กรมสรรพำกร  

4.3 ตวัแทน ผูร้บัจำ้ง/ผูร้บัจำ้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิำรส ำหรบักำรด ำเนินงำนใด ๆ เช่น ผูใ้หบ้รกิำรจดักจิกรรมและ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ตรวจสอบบญัช ีทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำย สถำบนั
กำรเงนิทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิหรอืผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้ 

4.4 บรษิทัประกนั และหรอืตวัแทน/นำยหน้ำประกนัภยั/ประกนัชวีติ ทีใ่หบ้รกิำรประกนัภยัหรอืประกนักำรเดนิทำง
ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้กู ้หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้ หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้กู ้ในกรณีทีม่กีำรท ำประกนักำรเดนิทำง
ส ำหรบัท่ำนในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมกบั โซนิค. 

4.5 ธนำคำรทีม่หีน้ำทีจ่่ำยเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้/ผูถ้อืหุน้กู้  
4.6 นำยทะเบยีนผูถ้อืหุน้/ผูถ้อืหุน้กู้ 
4.7 ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

  
5. กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

โซนิค. อำจมกีำรเกบ็ขอ้มูลของท่ำนบนคอมพวิเตอร์เซริ์ฟเวอร์หรอืคลำวด์ของผูใ้หบ้ริกำรทีอ่ยู่ต่ำงประเทศ และ
อำจมกีำรประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัส ำเรจ็รปูของผูใ้หบ้รกิำรในต่ำงประเทศ  



 

ทัง้นี้ ในกำรส่งหรอืโอนขอ้มูลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ โซนิค. จะปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  
6. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล  

        ในฐำนะทีท่่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมสีทิธติำมทีก่ ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถขอใช้สทิธติ่ำง ๆ ของท่ำนได้ตำมช่องทำงที่ โซนิค. ก ำหนดในขอ้ 8. หรอืผ่ำน
เวบ็ไซต์ของ โซนิค. โดยจะสำมำรถเริม่ใชส้ทิธไิด ้เมื่อกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบักบั โซนิค. ซึ่ง
สทิธติ่ำง ๆ ของท่ำนมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

  
6.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

        ในกรณีที่ โซนิค. ขอควำมยนิยอมจำกท่ำน ท่ำนมสีทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยนิยอมกับ โซนิค. ได้ เว้นแต่กำรเพกิถอนควำมยินยอมจะมขีอ้จ ำกดัโดย
กฎหมำยหรอืสญัญำทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่ำน  
        ทัง้นี้ กำรเพกิถอนควำมยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่ำนไดใ้หค้วำม
ยนิยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  

  
6.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

        ท่ำนมสีทิธขิอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มลูของท่ำนซึง่อยู่ในควำมรบัผดิชอบของ โซนิค. รวมถงึขอให ้โซ
นิค. เปิดเผยกำรไดม้ำซึง่ขอ้มูลดงักล่ำวทีท่่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมต่อ โซนิค. ได ้

  
6.3 สิทธิในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 
        ท่ำนมสีทิธขิอให ้โซนิค. โอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนทีท่่ำนใหไ้วก้บั โซนิค. ไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

  
6.4 สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

        ท่ำนมสีทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัท่ำนส ำหรบักรณีกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

  
6.5 สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 

        ท่ำนมสีทิธขิอให ้โซนิค. ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรกต็ำม โซนิค. อำจ
เกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่อำจมบีำงระบบทีไ่ม่สำมำรถลบขอ้มลูได ้ในกรณีเช่นนัน้ 
โซนิค. จะจดัใหม้กีำรท ำลำยหรอืท ำใหข้อ้มลูดงักล่ำวกลำยเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนได้  

  
6.6 สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 
        ท่ำนมสีทิธขิอให ้โซนิค. ระงบักำรใชข้อ้มลูของท่ำนไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

  



 

6.7 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง (Rectification Right) 
        กรณีทีท่่ำนเหน็ว่ำขอ้มลูที ่โซนิค. มอียู่นัน้ไม่ถูกตอ้งหรอืท่ำนมกีำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
เอง ท่ำนมสีทิธขิอให ้โซนิค. แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 

  
6.8 สิทธิในกำรร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

        ท่ำนมสีทิธใินกำรรอ้งเรยีนต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 หำก โซนิค. ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวได ้
        ในกรณีทีเ่จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลยื่นค ำรอ้งขอใชส้ทิธภิำยใตบ้ทบญัญตัขิองพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ โซนิค. ไดร้บัค ำรอ้งขอดงักล่ำวแลว้ จะด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด 
อน่ึง โซนิค. สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืไม่ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอดงักล่ำวไดใ้นกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนด 

  
7. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแจ้งฉบบัน้ี 

        เรำอำจแก้ไขปรบัปรุงแบบแจง้เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้เป็นครัง้ครำว และเมื่อมกีำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เช่นว่ำนัน้ เรำจะประกำศใหท้่ำนทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์อง โซนิค. และ/หรอื หนังสอืเชญิประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
และ/หรอืช่องทำงแจง้ขำ่วของตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืแจง้ใหท้่ำนทรำบผ่ำนทำงอเีมล ทัง้นี้ หำกจ ำเป็นตอ้งขอควำม
ยนิยอมจำกท่ำนเรำจะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนเพิม่เตมิดว้ย  

  
8. วิธีกำรติดต่อ 

        ในกรณีที่มขีอ้สงสยัหรอืต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบักำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
กำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน กำรใชส้ทิธขิองท่ำน หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใด ๆ ท่ำนสำมำรถตดิต่อโซนิค. 
ไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปนี้ 

 
บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนทีต่ดิต่อ:               เลขที ่79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสำธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพมหำนคร 10120 
เบอรโ์ทรศพัท:์               02-6737000  
 
เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สถำนทีต่ดิต่อ:              เลขที ่79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสำธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ  

กรุงเทพมหำนคร 10120 
เบอรโ์ทรศพัท:์               02 213 2999 ต่อ 1271 
อเีมล:                          pdpa@sonic.co.th 

 

https://pttpdpa.pttplc.com/

