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คำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

ของการร5าง รีวิว และแกJไขสัญญาที่เก่ียวขJองกับบริษัท 

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

คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำเพื่อใหDท4านซึ่งเป1นคู4สัญญาทราบถึง

กิจกรรมการร4าง รีวิว และแกDไขสัญญาที่เกี่ยวขDองกับท4าน (ซึ่งต4อไปในประกาศน้ี เรียกว4า (“กิจกรรมการ

ประมวลผล”) ไดDทราบและเขDาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชD และเปRดเผย (“ประมวลผล”) ขDอมูลส4วนบุคคล

ท่ี บริษัท สินวัฒนา คราวดWฟYนดิง คอรWปอเรช่ัน จำกัด (ซ่ึงต4อไปในประกาศน้ี เรียกว4า “สินวัฒนา” หรือ “เรา”) 

ดำเนินการ ในฐานะผูDควบคุมขDอมูลส4วนบุคคล ในขDอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท4านเพื่อการดำเนินการ

ภายใตDกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดWฟYนดิง คอรWปอเรชั่น จำกัด เป1นแพลตฟอรWมที่ใหDบริการในดDานของการเป1น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุDนนอกตลาดที่ใหDบริการระหว4าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

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

โดยอยู4ภายใตDการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยWและตลาดหลักทรัพยW (กลต.) อย4างถูกตDอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ท้ังน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชD หรือเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลของท4าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขJอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลส4วนบุคคลของท4านภายใตDฐาน ดังต4อไปน้ี 

1.1 ความจำเป1นในการปฏิบัติตามสัญญา 

• สัญญาจDางทำของ (ขDอมูลที่จัดเก็บ ไดDแก4 ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู4 เพื่อใชDในร4างและการระบุตัวตน

ของคู4สัญญา)  

• สัญญานายหนDา (ขDอมูลที่จัดเก็บ ไดDแก4 ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู4 เพื่อใชDในร4างและการระบุตัวตน

ของคู4สัญญา)  

• สัญญาใหDบริการผูDเสนอขาย (ขDอมูลที่จัดเก็บ ไดDแก4 ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู4 เพื่อใชDในการร4าง  

และระบุตัวตนของคู4สัญญา)  

• สัญญาร4วมการคDา (ข Dอม ูลที ่จ ัดเก ็บ ได Dแก4 ช ื ่อ-นามสกุล หร ือที ่อยู4  เพ ื ่อใช Dในการร 4าง 

และระบุตัวตนของคู4สัญญา) 
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• การรีวิวสัญญาต4าง ๆที่เกี่ยวขDองกับบริษัท (ขDอมูลที่บริษัทไดDรับไดDแก4 ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู4 เพ่ือ

ใชDในการระบุตัวตนของคู4สัญญา) 

2. วัตถุประสงค[ในการเก็บรวบรวมขJอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลส4วนบุคคลของท4านเพ่ือวัตถุประสงคW ดังต4อไปน้ี 

2.1 ตรวจสอบ แกDไขและร4างสัญญา 

2.2 เพ่ือเป1นหลักฐานในการตรวจสอบหากมีขDอสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาของสัญญา หนังสือ หรือเอกสาร 

2.3 เพ่ือเป1นหลักฐานในกรณีท่ีเกิดคดีและตDองเขDาสู4กระบวนการยุติธรรม 

 

 

3. ขJอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชJ 

3.1 แหล4งขDอมูลและรายการขDอมูลส4วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขJอมูลส5วนบุคคล 

1. ไดDรับมาจากแผนกต4าง ๆ ในบริษัท เช4น แผนก IT 

การตลาด ฝrายพัฒนาธุรกิจ 

1. ช่ือ, นามสกุล  

2. ที่อยู4 

3. ขDอมูลความสามารถในการทำนิติกรรม (ถDา

ม)ี 

 

3.2 จุดประสงคWของการใชDขDอมูล 

 

จุดประสงค[ในการใชJขJอมูล รายการขJอมูลส5วนบุคคลท่ีใชJ 

1. เพ่ือร4าง แกDไข ตรวจสอบสัญญา 1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ท่ีอยู4 

2. เพ่ือเป1นหลักฐานในการตรวจสอบหากมีขDอสงสัย

เก่ียวกับเน้ือหาของสัญญา หนังสือ หรือเอกสาร 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ท่ีอยู4 

3. เพ่ือเป1นหลักฐานในกรณีท่ีเกิดคดีและตDองเขDาสู4

กระบวนการยุติธรรม 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ท่ีอยู4 

 

3.3 การเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคล 
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การเปbดขJอมูลส5วนบุคคล รายการขJอมูลส5วนบุคคลท่ีใชJ 

1. ขDอมูลส4วนบุคคลของท4านจะมีการใชDเป1นการภายใน 

เฉพาะฝrายกฎหมาย 

1. ช่ือ, นามสกุล  

2. ท่ีอยู4 

2. ขDอมูลส4วนบุคคลของท4านจะมีการใชDเป1นการภายใน 

เฉพาะฝrาย admin เพ่ือการเก็บสัญญาต4าง ๆ 

1. ช่ือ, นามสกุล  

2. ท่ีอยู4 

 

 

4. การเปbดเผยขJอมูลส5วนบุคคล 

เราเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลของท4านต4อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต4อไปน้ี 

4.1 ขDอมูลส4วนบุคคลของท4านจะมีการใชDเป1นการภายใน เฉพาะฝrายกฎหมาย 

4.2 ขDอมูลส4วนบุคคลของท4านจะมีการใชDเป1นการภายใน เฉพาะฝrาย admin เพ่ือการเก็บสัญญาต4าง ๆ 

 

 

5. สิทธิของเจJาของขJอมูลส5วนบุคคล 

พระราชบัญญัติคุDมครองขDอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคWเพื่อใหDขDอมูลส4วนบุคคลของท4านอยู4

ในความควบคุมของท4านไดDมากขึ้น โดยท4านสามารถใชDสิทธิตามพระราชบัญญัติคุDมครองขDอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส4วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจDาของขDอมูลส4วนบุคคลมีผลใชDบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต4อไปน้ี 

5.1 สิทธิในการเขDาถึง รับสำเนาและขอใหDเปRดเผยที่มาของขDอมูลส4วนบุคคลของท4านที่เราเก็บรวบรวมอยู4 

เวDนแต4กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท4านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท4านจะมี

ผลกระทบท่ีอาจก4อใหDเกิดความเสียหายต4อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกDไขขDอมูลส4วนบุคคลของท4านที่ไม4ถูกตDองหรือไม4ครบถDวน เพื่อใหDมีความถูกตDอง เป1น

ปYจจุบัน สมบูรณW และไม4ก4อใหDเกิดความเขDาใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอใหDระงับการใชDขDอมูลส4วนบุคคลของท4านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต4อไปน้ี 

5.3.1 เมื่ออยู4ในช4วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรDองขอของท4านใหDแกDไขขDอมูลส4วนบุคคลของ

ท4านใหDถูกตDอง สมบูรณWและเป1นปYจจุบัน 

5.3.2 ขDอมูลส4วนบุคคลของท4านถูกเก็บรวบรวม ใชDหรือเปRดเผยโดยมิชอบดDวยกฎหมาย 

5.3.3 เมื่อขDอมูลส4วนบุคคลของท4านหมดความจำเป1นในการเก็บรักษาไวDตามวัตถุประสงคWเราไดDแจDง

ไวDในการเก็บรวบรวม แต4ท4านประสงคWใหDเราเก็บรักษาขDอมูลนั้นต4อไปเพื่อประกอบการใชDสิทธิตามกฎหมาย

ของท4าน 
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5.3.4 เมื ่ออยู 4ในช4วงเวลาที่เรากำลังพิสูจนWใหDท4านเห็นถึงเหตุอันชอบดDวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขDอมูลส4วนบุคคลของท4าน หรือตรวจสอบความจำเป1นในการเก็บรวบรวม ใชD หรือเปRดเผยขDอมูลส4วน

บุคคลของท4านเพื่อประโยชนWสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท4านไดDใชDสิทธิคัดคDานการเก็บรวบรวม ใชD หรือ

เปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลของท4าน 

5.4 สิทธิในการคัดคDานการเก็บรวบรวม ใชD หรือเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลของท4าน เวDนแต4กรณีที่เรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท4านโดยชอบดDวยกฎหมาย (เช4น เราสามารถแสดงใหDเห็นว4าการเก็บรวบรวม ใชD หรือ

เปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลของท4านมีเหตุอันชอบดDวยกฎหมายยิ่งกว4า หรือเพื่อการก4อตั้งสิทธิเรียกรDองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชDสิทธิเรียกรDองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนWสาธารณะตามภารกิจของ

เรา) 

 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขJอมูลส5วนบุคคล 

เราจะเก็บขDอมูลส4วนบุคคลของท4านจนกว4า นิติกรรมดังกล4าวจะมีการลงนามเรียบรDอย 

ท้ังน้ี เม่ือพDนระยะเวลาดังกล4าวเราจะทำการ  

- ลบ ทำลายเม่ือหมดความจำเป1นในการใชDขDอมูลส4วนบุคคลน้ัน 

 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขJอมูลส5วนบุคคล 

เราเก็บรักษาขDอมูลส4วนบุคคลของท4านใน Share drive เพื่อป�องกันมิใหDขDอมูลสูญหาย หรือมีการเขDาถึง 

ทำลาย ใชD เปลี่ยนแปลง แกDไข หรือเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลโดยไม4ไดDรับอนุญาต ซึ่งสอดคลDองกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติดDานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดDกำหนดใหDมีนโยบายการคุDมครองขDอมูลส4วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหDทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคWกร พรDอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหDเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชD และเปRดเผยขDอมูลส4วน

บุคคล โดยธำรงไวDซึ ่งความเป1นความลับ (Confidentiality) ความถูกตDองครบถDวน (Integrity) และสภาพ

พรDอมใชDงาน (Availability) ของขDอมูลส4วนบุคคล โดยเราไดDจัดใหDมีการทบทวนนโยบายดังกล4าวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจJาของขJอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลก็ต4อเมื่อไดDรับคำรDองขอจากเจDาของขDอมูลส4วนบุคคล ผูDสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูDแทนโดยชอบธรรม หรือผูDอนุบาลหรือผูDพิทักษWตามกฎหมาย โดยส4งคำรDองขอผ4าน dpo@sinwattana.com 
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ในกรณีที่เจDาของขDอมูล ผูDสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูDแทนโดยชอบธรรม หรือผูDพิทักษWตามกฎหมายมีการคัดคDานการ

จัดเก็บ ความถูกตDอง หรือการกระทำใด ๆ เช4น การแจDงดำเนินการปรับปรุงแกDไขขDอมูลส4วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคDานดังกล4าวไวDเป1นหลักฐานดDวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดDตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขDอมูลส4วนบุคคลของ

ท4านถูกทำใหDไม4ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท4านไดD 

 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขJอมูลส5วนบุคคล 

เราไดDกำหนดใหDเจDาหนDาท่ีเฉพาะผูDที่มีอำนาจหนDาท่ีเกี่ยวขDองในการจัดเก็บรวบรวม ใชD และเปRดเผยขDอมูล

ส4วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท4านั้นที่จะสามารถเขDาถึงขDอมูลส4วนบุคคลของท4านไดD โดยเราจะ

ดำเนินการใหDเจDาหนDาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย4างเคร4งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแกJไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกDไขเปลี ่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจDงใหDท4านทราบผ4านช4องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรWชั่นล4าสุด

กำกับอยู4 อย4างไรก็ดี เราขอแนะนำใหDท4านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม4อย4างสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะก4อนท่ีท4านจDะเปRดเผยขDอมูลส4วนบุคคลแก4เรา 

โดยในการเขDาใชDงานผลิตภัณฑWหรือบริการภายใตDกิจกรรมการประมวลผลน้ีของท4าน ถือเป1นการรับทราบ

ตามขDอตกลงในประกาศน้ี ทั ้งน้ี โปรดหยุดการใชDงานหากท4านไม4เห็นดDวยกับขDอตกลงในประกาศฉบับน้ี  

หากท4านยังคงใชDงานต4อไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกDไขและนำขึ้นประกาศในช4องทางขDางตDนแลDว  

จะถือว4าท4านไดDรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล4าวแลDว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท4านสามารถติดต4อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดDท่ี 

- ผูJควบคุมขJอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดWฟYนดิง คอรWปอเรช่ัน จำกัด  

- สถานท่ีติดต4อ: 140/17 ITF Tower 11th Floor, Silom road, Suriyawong, Bangrak, 

Bangkok 10500 

- ช4องทางการติดต4อ: (+66) 2-233-3723 หรือทาง E-mail dpo@sinwattana.com 

- เจJาหนJาท่ีคุJมครองขJอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นายชยธวัช อติแพทยW 
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