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คำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

ของการยืมใชJอุปกรณM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำประกาศเกี ่ยวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) นี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อใหGท6านซึ ่งเป3นพนักงานของ 

สินวัฒนา คราวดLฟNนดิง ในการยืมใชGอุปกรณL (ซึ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “กิจกรรมการประมวลผล”)  

ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชG และเปXดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลท่ี บริษัท สิน

วัฒนา คราวดLฟNนดิง คอรLปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “สินวัฒนา” หรือ “เรา”) ดำเนินการ 

ในฐานะผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคลในขGอมูลส6วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท6านเพื่อการดำเนินการภายใตG

กิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดLฟNนดิง คอรLปอเรชั่น จำกัด เป3นแพลตฟอรLมที่ใหGบริการในดGานของการเป3น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุGนนอกตลาดที่ใหGบริการระหว6าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

ในการลงทุนในหุGนสามัญหรือหุGนบุริมสิทธิ (Investors) และ บริษัท (จำกัด) ที่จดทะเบียนในไทย (Issuer)  

โดยอยู6ภายใตGการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยL (กลต.) อย6างถูกตGอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย  

ท้ังน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขJอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1 ความจำเป3นจำเป3นเพื่อประโยชนLโดยชอบดGวยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชนLดังกล6าวมี

ความสำคัญไม6นGอยไปกว6าสิทธิขั้นพื้นฐานในขGอมูลส6วนบุคคลของเจGาของขGอมูล เพื่อการจัดเก็บขGอมูลการใชG

งาน เพ่ือความสะดวกในการทำงาน และเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีทำการ 

 

 

2. วัตถุประสงคMในการเก็บรวบรวมขJอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคL ดังต6อไปน้ี 

2.1 เพ่ือจัดทำอีเมลLใหGแก6บุคคลเจGาของขGอมูลเพ่ือความสะดวกในการทำงาน 

2.2 เพ่ือจัดทำเอกสารการบันทึกการใชGงานทรัพยLสินของบริษัทบันทึกการใชGงานของพนักงาน 
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3. ขJอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชJ 

3.1 แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขJอมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรง 1. ช่ือ, นามสกุล 

2. อีเมล 

3. รายละเอียดอุปกรณLท่ียืม 

 

3.2 จุดประสงคLการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคMในการใชJขJอมูล รายการขJอมูลส5วนบุคคลท่ีใชJ 

1. เพ่ือจัดทำอีเมลLใหGแก6บุคคลเจGาของขGอมูลเพ่ือความ

สะดวกในการทำงาน 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. อีเมล 

3. รายละเอียดอุปกรณLท่ียืม 

2. เพ่ือจัดทำเอกสารการบันทึกการใชGงานทรัพยLสินของ

บริษัทบันทึกการใชGงานของพนักงาน 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. อีเมล 

3. รายละเอียดอุปกรณLท่ียืม 

 

3.3 จุดประสงคLการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

 

การเปaดเผยขJอมูลส5วนบุคคล รายการขJอมูลส5วนบุคคลท่ีใชJ 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝqาย operation  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. อีเมล 

3. รายละเอียดอุปกรณLท่ียืม 

 

 

4. การเปaดเผยขJอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต6อไปน้ี  

4.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปXดเผยเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝqาย operation 
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5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุJมครองขJอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท5าน 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคLเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอยู6

ในความควบคุมของท6านไดGมากขึ้น โดยท6านสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 

5.1 สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาและขอใหGเปXดเผยที่มาของขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่เราเก็บรวบรวมอยู6 

เวGนแต6กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท6านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท6านจะ

มีผลกระทบท่ีอาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่ไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความถูกตGอง เป3น

ปNจจุบัน สมบูรณL และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี 

5.3.1 เม่ืออยู6ในช6วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านใหGแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านใหGถูกตGอง สมบูรณLและเป3นปNจจุบัน  

5.3.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปXดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 

5.3.3 เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคLเราไดGแจGง

ไวGในการเก็บรวบรวม แต6ท6านประสงคLใหGเราเก็บรักษาขGอมูลน้ันต6อไปเพ่ือประกอบการใชGสิทธิตาม

กฎหมายของท6าน 

5.3.4 เมื ่ออยู 6ในช6วงเวลาที่เรากำลังพิสูจนLใหGท6านเห็นถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปXดเผย

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพื่อประโยชนLสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท6านไดGใชGสิทธิคัดคGานการ

เก็บรวบรวม ใชG หรือเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

5.4 สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณีที่เรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บรวบรวม 

ใชG หรือเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายยิ่งกว6า หรือเพื่อการก6อตั้งสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนL

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขJอมูลส5วนบุคคล 

เราเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจGางแรงงาน 

ท้ังน้ี เม่ือพGนระยะเวลาดังกล6าวเราจะทำการ  

- ลบ ทำลายเม่ือหมดความจำเป3นในการใชGขGอมูลส6วนบุคคลน้ัน  
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7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขJอมูลส5วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอย6างเหมาะสมซ่ึงสัญญตGนฉบับ

จะมีการเก็บในตูG และมีผูGถือกุญแจเพียงสองคน และท่ีเป3นอิเล็กทรอนิกสLไฟลL เก็บในระบบ sharedrive เพ่ือ

ป}องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมีการเขGาถึง ทำลาย ใชG เปล่ียนแปลง แกGไข หรือเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดย

ไม6ไดGรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลGองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดGานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Policy) ของเรา   

นอกจากน้ี เราไดGกำหนดใหGมีนโยบายการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหGทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคLกรพรGอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหGเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวมใชGและเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคล 

โดยธำรงไวGซึ่งความเป3นความลับ (Confidentiality) ความถูกตGองครบถGวน (Integrity) และสภาพพรGอมใชGงาน 

(Availability)ของขGอมูลส6วนบุคคลโดยเราไดGจัดใหGมีการทบทวนนโยบายดังกล6าวรวมถึงประกาศนี ้ใน

ระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม  

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจJาของขJอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเมื่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษLตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน dpo@sinwattana.com 

ในกรณีที่เจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษLตามกฎหมายมีการคัดคGานการ

จัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 

 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขJอมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีอำนาจหนGาที่เกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปXดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท6านั้นที่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG โดยเราจะ

ดำเนินการใหGเจGาหนGาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแกJไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกGไขเปลี ่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจGงใหGท6านทราบผ6านช6องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรLชั่นล6าสุด
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กำกับอยู6 อย6างไรก็ดี เราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะก6อนท่ีท6านจGะเปXดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

โดยในการเขGาใชGงานผลิตภัณฑLหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั ้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับน้ี  

หากท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว  

จะถือว6าท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดGท่ี 

- ผูJควบคุมขJอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดLฟNนดิง คอรLปอเรช่ัน จำกัด  

- สถานท่ีติดต6อ: 140/17 ITF Tower 11th Floor, Silom road, Suriyawong, Bangrak, 

Bangkok 10500 

- ช6องทางการติดต6อ: (+66) 2-233-3723 หรือทาง E-mail dpo@sinwattana.com 

- เจJาหนJาท่ีคุJมครองขJอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นายชยธวัช อติแพทยL 

- สถานท่ีติดต6อ: 140/17 ITF Tower 11th Floor, Silom road, Suriyawong, Bangrak, 

Bangkok 10500 

- ช6องทางการติดต6อ: (+66) 2-233-3723 หรือทาง E-mail dpo@sinwattana.com 

 

 


