
 

 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Privacy Policy 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโซนิค 

 

บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า "เรา") และกลุ่มบรษิัทโซนิค ใส่ใจและเคารพสิทธิความเป็น

ส่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิาร ลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูส้มคัรงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท ซึ่งเป็นบคุคล

ธรรมดา รวมถึงบคุคลธรรมดาท่ีดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ คู่คา้ ผูใ้หบ้รกิาร และผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิทั ซึ่งเป็นนิติบคุคลดว้ย 

(ต่อไปนีเ้รียกวา่ "ท่าน")  

 

เราไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้ เพ่ือแจง้ใหท้ราบถงึการดาํเนินการของเราต่อขอ้มลูส่วนบคุคลตามท่ี

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด อาทิเช่น รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย 

(รวมเรียกว่า "การประมวลผล") รวมตลอดถึงการลบและทาํลาย เพ่ือใหเ้กดิความมั่นใจวา่ท่านไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบคุคล ดงันี ้ 

 

คาํแถลงการณ ์ 

 

การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมและมี

การออกกฎหมายใหมใ่ชบ้งัคบัแทนเป็นครัง้คราว เพ่ือคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในประเทศท่ีเราเขา้ไปดาํเนินธุรกจิและมุ่ง

หมายจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย และโอนไปยงัตา่งประเทศซึง่ขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่านตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีเ้ท่านัน้  

 

โปรดอ่านเนือ้หาต่อไปนีเ้พ่ือทาํความเขา้ใจมมุมองและการปฏิบตัขิองเราเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และวิธีการท่ี

เราจะประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว ขอ้มลูบางประการเก่ียวกบัท่านมคีวามจาํเป็นสาํหรบัการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร

ใหแ้ก่ท่าน หากท่านไมต่กลงท่ีจะใหข้อ้มลูดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถใชห้รือเขา้ถึงฟังกช์ั่นและการใชง้านของบรกิารและ

ผลิตภณัฑข์องเราทัง้หมดได ้และอาจทาํใหเ้ราจะไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่ท่านได ้ 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีไ้ดร้บัการปรบัปรุงครัง้ล่าสดุเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 เราขอสงวนสิทธิในการ

ปรบัเปล่ียน แกไ้ข ลบ และปรบัปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีเ้ป็นครัง้คราว โดยดลุยพินิจของเราฝ่ายเดยีว  

 

 

 

 

 



 

 

1. คาํนิยาม  

 

• บรษิัท หมายถงึ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) 

• กลุ่มบรษิัทโซนิค หมายถึง บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทลกู บรษิัทในเครือ หรือ 

   บรษิัทในกลุ่ม (รายละเอียดดไูดจ้าก https://www.sonic.co.th) 

• เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถงึ บคุคลซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งกลุ่มบรษิัทโซนิคมีการเก็บรวบรวม

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถงึ แต่ไม่จาํกดัเพียง ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ผูใ้หบ้รกิาร และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กบับรษิัท  

• ขอ้มลู หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบคุคล และขอ้มลูซึ่งไมใ่ช่ขอ้มลูส่วนบคุคล ขอ้มลูระบบ ขอ้มลูท่ีตัง้ คุก้กี ้ 

• ขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

   ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ และกฎหมายอ่ืนท่ี 

   เก่ียวขอ้ง  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ หรือขอ้มลูละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หมายถงึ ขอ้มลูส่วน 

   บคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรม 

   ทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ 

   หรือขอ้มลูอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในทาํนองเดยีวกนัตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด  

• ขอ้มลูชีวภาพ หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเกดิจากการใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํลกัษณะ 

   เด่นทางกายภาพหรือทางพฤตกิรรมของบคุคลมาใชท้าํใหส้ามารถยืนยนัตวัตนของบคุคลนัน้ท่ีไมเ่หมือนกบั 

   บคุคลอ่ืนได ้เช่น ขอ้มลูจาํลองภาพใบหนา้ ขอ้มลูจาํลองม่านตา หรือขอ้มลูจาํลองลายนิว้มือ  

• ขอ้มลูสาธารณะ (Public Records) หมายถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดเ้ปิดเผยต่อสาธา 

   รณชน เช่น ขอ้มลูโปรไฟลส่ื์อสงัคมออนไลน ์เมื่อมกีารใชข้อ้มลูและรหสัการเขา้ระบบของส่ือสงัคมออนไลน ์ 

   (social media credential) เชน่ Facebook, Instagram, Twitter, Line และรูปแบบแพลตฟอรม์ออนไลนอ่ื์นๆ  

   เพ่ือเชื่อมต่อหรือเขา้สู่บรกิารใด ๆ ของกลุ่มบรษิัทโซนิค และรายชื่อเพ่ือนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งเจา้ 

   ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถควบคมุการจดัเก็บความเป็นส่วนตวันีผ่้านการตัง้คา่บญัชีส่ือสงัคมออนไลนท่ี์ 

   จดัทาํไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้รกิารส่ือสงัคมออนไลนด์งักล่าว  

• ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถงึ ผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู 

   ส่วนบคุคล  

• ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ผูซ้ึ่งดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน 

   บคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล  

• การประมวลผลขอ้มลู หมายถงึ การดาํเนินการใด ๆ ซึ่งกระทาํต่อขอ้มลูส่วนบคุคลหรือชดุขอ้มลูส่วนบคุคล  

   ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมตัิหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสรา้งเก็บรกัษา เปล่ียนแปลงหรือ 

   ปรบัเปล่ียน การรบั พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร ่หรือการกระทาํอ่ืนใดซึง่ทาํใหเ้กดิความพรอ้ม  

   ใชง้าน การจดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจาํกดั การลบ หรือการทาํลาย  

 

https://www.sonic.co.th/


 

 

 

• แอพพลิเคชนั หมายถึง โปรแกรม หรือชดุคาํสั่งท่ีใชค้วบคมุการทาํงานของคอมพิวเตอรเ์คล่ือนท่ีและอปุกรณ ์

   ต่อพ่วงต่าง ๆ เพ่ือใหท้าํงานตามคาํสั่ง และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชั่น (Application)  

   ตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็นตวักลางการใชง้านต่าง ๆ  

• IP Address หมายถึง สญัลกัษณเ์ชิงหมายเลขท่ีกาํหนดใหแ้ก่อปุกรณแ์ต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร ์หรือ  

   เคร่ืองพิมพ ์ท่ีมีส่วนรว่มอยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอรห์น่ึง ๆ ท่ีใชอิ้นเทอรเ์น็ตโพรโทคอลในการส่ือสาร  

• คกุกี ้(Cookies) หมายถงึ ขอ้มลูขนาดเล็กท่ีเว็บไซตข์องบรษิทั ส่งไปยงัคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

   ท่ีเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต เพ่ือเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล โดยคกุกีจ้ะถกูส่งกลบัไปท่ีเว็บไซตต์น้ทางในแตล่ะครัง้ท่ี 

   กลบัเขา้มาดท่ีูเว็บไซตด์งักล่าว  

• ขอ้มลูนิรนาม หมายถึง ขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้โดยเกิดจากลกัษณะเฉพาะโดยธรรมชาติ หรือเกิด 

   จากการผ่านกระบวนการจดัทาํใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้ 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด  

 

กลุ่มบรษิัทโซนิค เก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านเมื่อท่านและกลุ่มบรษิัทโซนิคไดม้กีารตดิต่อกนัไมว่า่ทางใดทางหน่ึง เช่น เมื่อ

ท่านสมคัรขอใชผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิารของกลุ่มบรษิัทโซนิค หรือเมื่อท่านทาํธุรกรรมทางการเงินกบักลุ่มบรษิัทโซนิค เมื่อ

ท่านสนใจสมคัรเขา้รว่มทาํงานกบักลุ่มบรษิัทโซนิค เมื่อท่านเขา้รว่มงานกจิกรรม หรือเขา้มาในบรเิวณของเรา โดยขอ้มลู

ของท่านท่ีกลุ่มบรษิัทโซนิค จะเกบ็รวบรวม ไดแ้ก่  

 

• ขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน หรือขอ้มลูท่ีใชใ้นการระบแุละยืนยนัตวัตนของท่าน ขอ้มลูชวีภาพ เช่น ชื่อ- 

   นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ขอ้มลูบนบตัรประจาํตวัประชาชน ลายมือชื่อ ขอ้มลูภาพจาํลองใบหนา้ หรือขอ้มลู 

   จาํลองลายนิว้มือ  

• ขอ้มลูสถานท่ีหรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ท่ีอยู่ ช่องทางตดิต่อในโซเชียลมีเดยี  

• ขอ้มลูเก่ียวกบังานของท่าน เช่น อาชีพ ตาํแหน่ง ประสบการณก์ารทาํงาน สถานท่ีทาํงาน  

• ขอ้มลูทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเก่ียวกบับญัชขีองท่าน  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีกลุ่มบรษิัทโซนิคไดร้บัจากท่าน เช่น คู่สมรส ขอ้มลูของผูร้บัส่ิงของหรือพสัด ุ 

   เช่น ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอรต์ดิต่อ ทัง้นี ้ท่านมีหนา้ท่ีแจง้ใหผู้ร้บัส่ิงของหรือพสัดทุราบถงึนโยบายความเป็น 

   ส่วนตวัฉบบันีด้ว้ย  

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการซือ้สินคา้ และ/หรือ บรกิาร เช่น ประวตักิารซือ้สินคา้ การใชบ้รกิาร ประวตักิารเคลมสินคา้  

   ขอ้รอ้งเรียนการใชบ้รกิาร  

• ขอ้มลูท่ีท่านไดใ้หไ้วแ้กเ่มื่อท่านติดต่อเรา หรือเราดแูลใหบ้รกิารหลงัการขาย การทาํวจิยั และการสมัภาษณ ์ 

• ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยั เช่น ขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิด  

  • ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ ตามท่ีประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

 



 

 

 

• ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารจดัเก็บเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนต์ามวตัถปุระสงค ์เช่น IP Address  

3. วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล  

เราจะเก็บขอ้มลูของท่านทางใดบา้ง : กลุ่มบรษิัทโซนิคจะเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านผ่านหลากหลายช่องทางทัง้ทาง

ออนไลน ์ออฟไลน ์ซึ่งจะมีชอ่งทางหลกัๆ คือ การไดร้บัขอ้มลูจากการใหบ้รกิารแก่ท่าน การตดิต่อส่ือสารกบัท่าน และจะ

รวมถงึช่องทางดงัต่อไปนีด้ว้ย  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัจากบรษิัทในเครือ  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลจากบคุคลท่ีสาม เช่น ตวัแทน รา้นคา้ หรือบรษิทัท่ีใหก้ารบรกิารจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู คู่คา้  

   พนัธมิตร เป็นตน้  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัจากการเขา้เยี่ยมชมเว็ปไซต ์การสมคัรเขา้ใชบ้รกิารและการใชบ้รกิารผ่านการใชง้าน 

   แอพพลิเคชนั ผ่านโซเชยีลมเีดยีของเรา  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็นขอ้มลูสาธารณะ (Public Records) และขอ้มลูท่ีแมไ้ม่ใช่ขอ้มลูสาธารณะ (Non-Public  

   Records) แตเ่รามีสิทธิเก็บรวบรวมไดต้ามกฎหมาย  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีใชอ้าํนาจตามกฎหมาย  

 

4. วัตถุประสงคใ์นการจัดเก็บ รวบรวม และการใช้ข้อมูล  

 

ทาํไมเราตอ้งเก็บขอ้มลูของท่าน: กลุ่มบรษิัทโซนิคจะเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้และจะใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ฉพาะเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี:้  

 

     1. ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับรษิัทตามกฎหมาย  

     2. เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้                

         ทาํสญัญานัน้  

     3. เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล  

     4. เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเป็นการจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชน ์         

         สาธารณะของเรา หรือปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจท่ีรฐัไดม้อบหมายใหแ้กเ่รา  

     5. เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา หรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืน  

     6. เพ่ือการก่อตัง้สิทธิ การใชสิ้ทธิ การยกขอ้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้ง หรือการขอความยินยอม  

     7. เพ่ือการจดัทาํเอกสารประวตัิศาสตรห์รือจดหมายเหตเุพ่ือประโยชนส์าธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิติ  

         โดยบรษิัทจะจดัใหม้ีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน  

     8. เพ่ือวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ เชน่  

8.1 เพ่ือใหก้ลุ่มบรษิัทโซนิคสามารถใหบ้รกิารแก่ท่านได ้เช่น เพ่ือพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนของท่านก่อนการใช ้



 

 

      ผลิตภณัฑ/์บรกิาร หรือก่อนการทาํธุรกรรมกบักลุ่มบรษิัทโซนิค หรือในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนจากท่าน  

8.2 เพ่ือใชใ้นการบรหิารงานลกูคา้สมัพนัธแ์ละการติดต่อระหว่างกลุ่มบรษิัทโซนิคกบัท่าน เช่น เพ่ือแจง้ผล 

      การสมคัรใชบ้รกิารของท่าน เพ่ือขอขอ้มลูเพ่ิมเตมิ เพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑ/์บรกิาร  

8.3 เพ่ือประโยชนใ์นการปรบัปรุงคณุภาพการบรกิาร เช่น เพ่ือการวิเคราะหแ์ละประเมินความพึงพอใจของท่าน 

      ท่ีมีต่อบรกิารของกลุ่มบรษิัทโซนิคหรือ เพ่ือวิเคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการพฒันาผลิตภณัฑ/์บรกิารใหท่้าน 

      ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ  

8.4 เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบักลุ่มบรษิัทโซนิค  

8.5 เพ่ือใหก้ลุ่มบรษิัทโซนิคประสานงาน ดาํเนินธุรกรรมท่ีมีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีท่านสงักดั  

 

นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทโซนิคจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูและใชข้อ้มลูของท่านเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ซึง่รวมถึง

การใชข้อ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวในลกัษณะขอ้มลูนิรนาม ทัง้นี ้หากท่านไม่ยินยอมใหข้อ้มลูดงักล่าว กลุ่มบรษิัทโซนิคอาจ

ไม่สามารถใหบ้รกิารหรือดาํเนินการตามท่ีท่านรอ้งขอได ้ 

 

เราจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลหากเราทราบอยู่แลว้ว่าขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูของผูเ้ยาวท่ี์อายนุอ้ยกวํ่า 20 ปี หรือ

ยงัไม่บรรลนิุติภาวะตามท่ีกาํหนดในประเทศท่ีท่านอาศยัอยู่ เวน้เสียแต่ไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด ในทาํนองเดียวกนั หากเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลของคนเสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไรค้วามสามารถ เราจะเก็บ

ขอ้มลูดงักล่าวเมื่อไดร้บัความยินยอมจากผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นบุาลตามกฎหมาย  

 

5. การจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลทีม่ีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ  

 

เราอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลกาํหนด (ขอ้มลูละเอียดอ่อน) และในกรณีท่ีเราจะประมวลผลขอ้มลูละเอียดอ่อนของท่าน เราจะดาํเนินกาต่อเมื่อ

ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือเป็นกรณีจาํเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้เรา

จะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสดุในการจดัใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพ่ือปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลชนิดพิเศษของท่าน  

 

6. มาตรการความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล  

 

กลุ่มบรษิัทโซนิคไดจ้ดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม โดยไดน้าํมาตรฐานความปลอดภยัทัง้ทางเทคนิค

และทางการบรหิารมาใชเ้พ่ือปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลจากการสญูหาย การเขา้ถึงการใชห้รือการเปิดเผยโดยไม่ไดร้บั

อนญุาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บคุคล

ท่ีไดร้บัอนญุาตเท่านัน้ท่ีเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โดยกลุม่บรษิัทโซนิคจะจดัใหม้ีและใชม้าตราฐานในการคุม้ครอง

เช่นนีอ้ยู่ตลอดแมใ้นขัน้ตอนการทาํลายจนกวา่จะมีการทาํลายขอ้มลูเสรจ็สิน้  

 



 

 

เราจดัใหม้มีาตรการท่ีเหมาะสม หากมกีารสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลจากผูท่ี้ไม่มี

สิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

 

เราจะจดัใหม้ีการทบทวนมาตรการความปลอดภยัเมื่อมคีวามจาํเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหม้ี

ประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

  

เราจะจดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเพ่ือใหต้ระหนกัรูเ้ก่ียวกบัความสาํคญัของการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล และ

กาํหนดใหพ้นกังาน บคุลากร ตวัแทน และผูร้บัขอ้มลูจากบรษิัท มหีนา้ท่ีรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไวเ้ป็นความลบัและมีความ

ปลอดภยัตามมาตรการท่ีกาํหนด เมื่อตอ้งมีการดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

  

เราจะแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือตรวจสอบการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบคุคล ใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ 

คาํสั่ง ของบรษิัท รวมทัง้ประสานงานและใหค้วามรว่มมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และมี

หนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกาํหนด 

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายการทาํลาย  

 

กลุ่มบรษิัทโซนิคเก็บขอ้มลูของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด: กลุ่มบรษิัทโซนิคจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระยะเวลาท่ี

จาํเป็นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วนบคุคลแตล่ะประเภท  

 

ในกรณีท่ีไม่สามาถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ตลอดระยะเวลาท่ีท่านยงัคงใชผ้ลิตภณัฑ/์บรกิารของกลุ่มบรษิัทโซนิคหรือตลอดระยะเวลาท่ีท่านยงัมี

ความสมัพนัธก์บักลุ่มบรษิัทโซนิค แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

เราจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพ่ือดาํเนินการลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลเมื่อพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บรกัษาหรือ

เมื่อพน้ความเก่ียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  

 

กรณีท่ีเราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวจนกวา่

ท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและเราดาํเนินการตามคาํขอของท่านเสรจ็สิน้แลว้ อยา่ไรก็ดี เราจะยงัเก็บขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรบับนัทึกเป็นประวตัวิ่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพ่ือให ้เราสามารถตอบสนองต่อคาํ

ขอของท่านในอนาคตได ้ 

 

 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล  



 

 

 

กลุ่มบรษิัทโซนิคเปิดเผยขอ้มลูของท่านไปท่ีใดบา้ง: กลุ่มบรษิัทโซนิคอาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหก้บับคุคล/หน่วยงาน 

ดงัตอ่ไปนี ้

 
• กลุ่มบรษิัทท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และบรษิัทในเครือของบรษิัท: เราจะแชรห์รือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

  ภายในกลุ่มบรษิัท  

• ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลภายนอก เช่นสาํนกังานบญัชี ผูต้รวจสอบบญัชี  

• ผูใ้หบ้รกิารภายนอกซึ่งรบัจา้งงานช่วงต่อจากกลุ่มบรษิัทโซนิค พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์ว่มกนัใน 

   ลกัษณะ co-brand รวมถงึพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืน ๆ  

• สถาบนัการเงิน และผูใ้หบ้รกิารระบบการชาํระเงิน เพ่ือใหบ้รกิารท่ีเก่ียวกบัการโอนเงิน  

• หน่วยงานของรฐั รฐับาล องคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

   คาํสั่ง คาํรอ้งขอ เพ่ือการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

 

9. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  

 

ในกรณีท่ีบรษิทัมกีารโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งขอ้มลูไปยงัต่างประเทศ บรษิัทจะกาํหนดมาตรฐานในการทาํขอ้ตกลง และ/

หรือ สญัญารว่มธุรกจิกบัหน่วยงาน องคก์รท่ีจะไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็น

ท่ียอมรบั และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ จะไดร้บัการคุม้ครองอยา่งปลอดภยั 

 

 

10. สิทธิตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูล  

 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเก่ียวกบัการเก็บรวมรวบ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่าน ดงันี ้ 

• สิทธิในการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคล  

• สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

• สิทธิในการลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคล  

• สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล  

• สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

• สิทธิในการขอรบั ส่ง หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล  

• สิทธิในการรอ้งเรียนในกรณีท่ีท่านเห็นวา่มิไดป้ฏิบตัติามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลู ส่วนบคุคล  

 



 

 

 

โดยท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิดงักล่าวตัง้แต่ 1 มิถนุายน 2565 หรือ เมื่อกฎหมายเริม่มีผลบงัคบัใชเ้ป็น

ตน้ไป ผ่านช่องทางการติดต่อท่ีระบดุา้นล่าง 

 

11. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 

ขอ้มลูถือเป็นทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็น

อย่างยิ่ง บรษิัทฯ จะตรวจสอบ และใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัขององคก์ร ทัง้ทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ี

ทนัสมยัอยู่เสมอเมื่อประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน บรษิัทฯ ไดว้างนโยบายและมาตรการควบคมุภายในเพ่ือใหท่้าน

มั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไม่สญูหาย ถกูทาํลายโดยไมต่ัง้ใจ ถกูนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด ถกูเปิดเผย และเขา้ถงึโดย

บคุคลทั่วไปท่ีไม่ใช่พนกังานท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีของบรษิัทฯ โดยพนกังานของบรษิัทฯ นัน้ไดร้บัการอบรม และฝึกฝนใหจ้ดัการ

กบัขอ้มลูส่วนบคุคลอยา่งปลอดภยั หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามท่ีไดร้บัการอบรมฝึกฝนดงักล่าว พนกังานจะไดร้บัโทษทาง

วินยั 

 
 

12. คาํถามและข้อเสนอแนะ  

 

หากท่านมีขอ้เสนอแนะ ตอ้งการสอบถามขอ้มลู หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวนโยบายฉบบันี ้รวมถงึการขอใชสิ้ทธิตามนโยบาย

ฉบบันี ้ท่านสามารถตดิต่อมายงัเรา ผ่านช่องทางการตดิต่อ ดงันี ้ 

 

ช่องทางการติดต่อ  

 

• เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ท่ี pdpa@sonic.co.th 

• จดัส่งทางไปรษณีย ์ท่ี 79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

วนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 

 


