แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “โซนิค” หรือ “เรำ”) ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ กับ
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะผูถ้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื หุน้ กูข้ องเรำ รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่ำนเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ผูร้ บั
มอบอำนำจจำกบุคคลดังกล่ำว (ซึง่ เรียกว่ำ “ตัวแทน”) ด้วย และเพื่อให้ท่ำนมั ่นใจได้ว่ำเรำจะให้ควำมคุม้ ครองและปฏิบ ัตติ ่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เรำจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้นึ เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบรำยละเอียดกำรดำเนิ นกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็ นกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) ซึ่งอำจเกิดขึน้ ตลอดจนแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน และช่องทำงกำรติดต่อเรำ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โซนิค. อำจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำยเพื่อวัตถุประสงค์
ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ กู้ กำรมอบฉันทะ และอื่น
ๆ ทัง้ สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจำกัด หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 เพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ หรือกำรจ่ำยคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ แก่
ผูถ้ อื หุน้ กู้

1.3 เพื่อกำรดำเนินกำรสมัครเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่ง โซนิค. จัด
ให้มขี น้ึ สำหรับผูถ้ อื หุน้ กู้ เช่น โซนิค. Debenture Cyberplus เป็ นต้น และกำร
ใช้งำนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ตำมเงือ่ นไขกำรใช้บริกำรตำมทีก่ ำหนด
1.4 เพื่อกำรจัดประชุม กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้และกำรบริหำร
จัดกำรในกำรจัดประชุมดังกล่ำว เช่น กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำร
บันทึกกำรลงมติ เป็ นต้น
1.5 เพื่อกำรบันทึกภำพ เสียง และ/หรือวิดโี อระหว่ำงกำรประชุม เพื่อประโยชน์ใน
กำรเผยแพร่กำรประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของ โซนิค. และช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ
ของ โซนิค. หรือเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รบั ชมในภำยหลัง หรือเพื่อกำร

ฐำนทำงกฎหมำย
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
(Legal Obligation)

กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
(Legal Obligation)
กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
(Contractual Basis)
กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
(Contractual Basis)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)

ข้อที่

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

วัตถุประสงค์
ประชำสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ ของ โซนิค. หรือเพื่อประโยชน์ ของผู้เข้ำร่วม
ประชุม
เพื่อ บัน ทึก กำรประชุ ม และจัด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีป่ รึกษำกฎหมำยของ โซ
นิค. ผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ กู้ รวมถึงกำรเผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของ โซนิค.
และช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ ของ โซนิค.
เพื่อกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ทจ่ี ดั ให้แก่ผถู้ อื
หุ้ น และผู้ ถื อ หุ้น กู้ ตำมที่ โซนิ ค . เห็ น สมควร และใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ส ำหรับ
กระบวนกำรคัดเลือกผูม้ สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรม
เพื่อกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล เพื่อกำรจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมกำรจัดงำน และ
กำรอำนวยควำมสะดวกสำหรับผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ กูท้ เ่ี ข้ำร่วมกิจกรรมที่ โซ
นิ ค . จัด ขึ้น ตำมที่ โซนิ ค . เห็น สมควร เช่ น กำรจัด เตรีย มสถำนที่ กำร
จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม หรือกำรจัดเตรียมยำนพำหนะ ของที่ระลึก
เป็ นต้น
เพื่อเป็ นฐำนข้อมูล และเพื่อดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรให้สทิ ธิประโยชน์
ใด ๆ ในฐำนะทีท่ ่ำนเป็ นผูถ้ อื หุน้ / ผูถ้ อื หุน้ กู้ของ โซนิค. เช่น สิทธิในกำรจอง
ซื้อหุน้ บริษทั ในกลุ่มทีเ่ สนอขำยหุน้ ต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก สิทธิกำร
จองซื้อหุน้ กู้ กำรให้ส่วนลดกำรตรวจสุขภำพตำมโรงพยำบำลต่ำง ๆ เป็ นต้น
เพื่อ เป็ น ฐำนข้อ มูลผู้มีส่ว นได้เสีย (Stakeholder) ของ โซนิ ค . และ/หรือใช้
ข้อ มูลเพื่อ กำรบริหำรควำมสัมพัน ธ์ หรือ กำรติด ต่ อ ประสำนงำนต่ ำง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับ โซนิค.
เพื่อ กำรบริห ำรควำมเสี่ย งและกำรควบคุ มภำยในองค์ก ร กำรก ำกับ กำร
ตรวจสอบ รวมถึงกำรตรวจสอบภำยในของสำนักตรวจสอบภำยใน กำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี และกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิท ธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำร
ดำเนินคดีต่ำง ๆ ตลอดจนกำรดำเนินกำรเพื่อบังคับคดีตำมกฎหมำย
เพื่อ กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำย ค ำสั ่งของหน่ ว ยงำน องค์ก รอิสระ หรือ เจ้ำ
พนักงำนทีม่ หี น้ำทีแ่ ละอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตั ติ ำมหมำยเรียก
คำสั ่งของศำล เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ อัยกำร หน่ วยงำนรำชกำร และกำรรำยงำน
หรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรอิสระ

ฐำนทำงกฎหมำย

ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)

ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests)
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
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ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมำย
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กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
(Legal Obligation)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โซนิค. เก็บรวบรวมเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ กำรจ่ำยเงินต้นและหรือดอกเบีย้ แก่
ผูถ้ อื หุน้ กู้ กำรบริหำรจัดกำรทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ กู้ กำรมอบฉันทะ เป็ นข้อมูลทีจ่ ำเป็ นต่อ โซนิค. ในกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำ หรือข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กู้แ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้
บังคับ รวมถึงเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีจ่ ำเป็ น โซนิค. อำจไม่สำมำรถบริหำรหรือจัดกำรสัญญำผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื
หุน้ กู้ ระหว่ำงท่ำนกับ โซนิค. รวมถึงสิทธิประโยชน์ทท่ี ่ำนในฐำนะผูถ้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื หุน้ กูจ้ ะได้รบั (ถ้ำมี) ได้
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม
โดยทัวไปแล้
่
ว โซนิค. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยกำรขอข้อมูลจำกท่ำนโดยตรง เช่น กำรให้
ท่ำนกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มที่ โซนิค. กำหนด หรือสอบถำมจำกท่ำน หรือขอให้ท่ำนส่งเอกสำรทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนให้แก่ โซนิค. แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจมีบำงกรณีท่ี โซนิค. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกแหล่งอื่น
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำวข้ำงต้น เช่น นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โซนิค. ดำเนินกำรเก็บรวบรวมนัน้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั ่วไป
(1) ข้อ มูลที่ใ ช้ร ะบุ ตัว ตน (Identity Data) เช่ น ชื่อ นำมสกุ ล เลขประจ ำตัว ประชำชน หมำยเลขหนั งสือ
เดินทำง วัน เดือน ปี เกิด เพศ อำยุ สัญชำติ ลำยมือชื่อ ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นชื่อ-สกุล ภำพถ่ำย
(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
(3) ข้อ มูลทำงกำรเงิน (Financial Data) เช่ น หมำยเลขบัญชีธนำคำร (ที่ใ ช้ในกำรรับผลประโยชน์ กรณี
จ่ำยเงินปั นผล เงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ) จำนวนหุน้ /หุน้ กู้ (หน่วย)
(4) ข้อมูลกำรติดต่อกับ โซนิค. (Communication Data) เช่น ข้อมูลกำรบันทึกภำพหรือเสียงเมื่อมีกำรติดต่อ
กับ โซนิค.
(5) ข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ โซนิค. เช่น กำรบันทึกภำพนิ่ง หรือวิดโี อ
(6) ข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผใู้ ช้ (Username) Line ID
(7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น อำชีพ
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน
โดยทัวไปแล้
่
ว โซนิค. ไม่มคี วำมประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลศำสนำและหมู่โลหิตทีป่ รำกฏอยูใ่ น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพำะ หำกท่ำนได้มอบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนให้แก่ โซนิค. ขอให้ท่ำนปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำว หำกท่ำนมิได้ปกปิ ดข้อมูลข้ำงต้น ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้
โซนิค. ดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูลเหล่ำนัน้ และถือว่ำเอกสำรทีม่ กี ำรปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำว มีผลสมบูรณ์และบังคับ
ใช้ได้ตำมกฎหมำยทุกประกำร ทัง้ นี้ หำก โซนิค. ไม่สำมำรถปกปิ ดข้อมูลได้เนื่องจำกข้อจำกัดทำงเทคนิคบำง
ประกำร โซนิค. จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสำรยืนยันตัวตนของท่ำนเท่ำนัน้

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ กู้ โซนิค. อำจมีบำงกิจกรรมที่
โซนิค. จะขอข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมละเอียดอ่อนบำงประกำรเพิม่ เติม เช่น เมื่อท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมสำหรับ
ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ กู้ โซนิค. อำจมีกำรขอทรำบข้อมูลทีม่ คี วำมละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภำพ เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ เพื่อกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใด ตำมทีเ่ รำจะได้
แจ้งไว้โดยเฉพำะในแบบฟอร์มกำรขอควำมยินยอม และ โซนิค. จะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนโดยชัด
แจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมละเอียดอ่อนดังกล่ำว
3. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โซนิค. จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้กำหนดระยะเวลำเก็บ ได้แก่ ระยะเวลำที่
โซนิค. ยังมีควำมสัมพันธ์กบั ท่ำน หรือระยะเวลำที่ โซนิค. ยังมีกำรให้สทิ ธิประโยชน์แก่ท่ำน และอำจเก็บต่อไปตำม
ระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย กำรปฏิบตั ติ ำมหรือกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ
เพื่อเหตุอ่นื ตำมนโยบำยและข้อกำหนดภำยในองค์กรของ โซนิค.
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูล
ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ โซนิค. อำจเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่
บุคคลภำยนอกดังต่อไปนี้
4.1 บริษัท ย่ อ ย บริษัท ในเครือ และบริษัท ในกลุ่ ม โซนิ ค . เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นช่ ว ยกำรด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทร่ี ะบุขำ้ งต้น
4.2 หน่ วยงำนรำชกำร หน่ วยงำนกำกับดูแล หรือหน่ วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำนซึ่งใช้
อ ำนำจตำมกฎหมำย เช่ น ศำล ต ำรวจ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
กรมสรรพำกร
4.3 ตัวแทน ผูร้ บั จ้ำง/ผูร้ บั จ้ำงช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริกำรสำหรับกำรดำเนินงำนใด ๆ เช่น ผูใ้ ห้บริกำรจัดกิจกรรมและ
กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำย สถำบัน
กำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินหรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้
4.4 บริษทั ประกัน และหรือตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย/ประกันชีวติ ทีใ่ ห้บริกำรประกันภัยหรือประกันกำรเดินทำง
สำหรับผูถ้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื หุน้ กู้ หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ในกรณีทม่ี กี ำรทำประกันกำรเดินทำง
สำหรับท่ำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ โซนิค.
4.5 ธนำคำรทีม่ หี น้ำทีจ่ ่ำยเงินให้แก่ผถู้ อื หุน้ /ผูถ้ อื หุน้ กู้
4.6 นำยทะเบียนผูถ้ อื หุน้ /ผูถ้ อื หุน้ กู้
4.7 ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
5. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ
โซนิค. อำจมีกำรเก็บข้อมูลของท่ำนบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลำวด์ของผูใ้ ห้บริ กำรทีอ่ ยู่ต่ำงประเทศ และ
อำจมีกำรประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผูใ้ ห้บริกำรในต่ำงประเทศ

ทัง้ นี้ ในกำรส่งหรือโอนข้อมูลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ โซนิค. จะปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6. สิ ทธิ ของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล
ในฐำนะทีท่ ่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิตำมทีก่ ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ ท่ำนสำมำรถขอใช้สทิ ธิต่ำง ๆ ของท่ำนได้ตำมช่องทำงที่ โซนิค. กำหนดในข้อ 8. หรือผ่ำน
เว็บไซต์ของ โซนิค. โดยจะสำมำรถเริม่ ใช้สทิ ธิได้ เมื่อกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับกับ โซนิค. ซึ่ง
สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนมีรำยละเอียด ดังนี้
6.1 สิ ทธิ ในกำรเพิ กถอนควำมยิ นยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีท่ี โซนิค. ขอควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสทิ ธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับ โซนิค. ได้ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัดโดย
กฎหมำยหรือสัญญำทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ท่ำน
ทัง้ นี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่ำนได้ให้ควำม
ยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย
6.2 สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่ำนมีสทิ ธิขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลของท่ำนซึง่ อยู่ในควำมรับผิดชอบของ โซนิค. รวมถึงขอให้ โซ
นิค. เปิ ดเผยกำรได้มำซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวทีท่ ่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อ โซนิค. ได้
6.3 สิ ทธิ ในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ โซนิค. โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีท่ ่ำนให้ไว้กบั โซนิค. ได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
6.4 สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับท่ำนสำหรับกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
6.5 สิ ทธิ ในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ โซนิค. ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม โซนิค. อำจ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ อำจมีบำงระบบทีไ่ ม่สำมำรถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนัน้
โซนิค. จะจัดให้มกี ำรทำลำยหรือทำให้ขอ้ มูลดังกล่ำวกลำยเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถระบุตวั ตนของท่ำนได้
6.6 สิ ทธิ ในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ โซนิค. ระงับกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

6.7 สิ ทธิ ในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Rectification Right)
กรณีทท่ี ่ำนเห็นว่ำข้อมูลที่ โซนิค. มีอยู่นัน้ ไม่ถูกต้องหรือท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เอง ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ โซนิค. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
6.8 สิ ทธิ ในกำรร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรร้องเรียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจตำมพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 หำก โซนิค. ฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวได้
ในกรณีทเ่ี จ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สทิ ธิภำยใต้บทบัญญัตขิ องพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ โซนิค. ได้รบั คำร้องขอดังกล่ำวแล้ว จะดำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด
อนึ่ง โซนิค. สงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินกำรตำมคำร้องขอดังกล่ำวได้ในกรณีทก่ี ฎหมำยกำหนด
7. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
เรำอำจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็ นครัง้ ครำว และเมื่อมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เช่นว่ำนัน้ เรำจะประกำศให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ โซนิค. และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี
และ/หรือช่องทำงแจ้งข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล ทัง้ นี้ หำกจำเป็ นต้องขอควำม
ยินยอมจำกท่ำนเรำจะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพิม่ เติมด้วย
8. วิ ธีกำรติ ดต่อ
ในกรณีท่มี ขี อ้ สงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน กำรใช้สทิ ธิของท่ำน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อโซนิค.
ได้ตำมช่องทำงดังต่อไปนี้
บริษทั โซนิ ค อิ นเตอร์เฟรท จำกัด (มหำชน)
สถำนทีต่ ดิ ต่อ:
เลขที่ 79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
เบอร์โทรศัพท์:
02-6737000
เจ้ำหน้ ำที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถำนทีต่ ดิ ต่อ:
เลขที่ 79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
เบอร์โทรศัพท์:
02 213 2999 ต่อ 1271
อีเมล:
pdpa@sonic.co.th

