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คำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

สำหรับการบรรจุพนักงาน 

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

คำประกาศเกี่ยวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) น้ีจัดทำขึ้นเพื่อใหGท6านทราบเรื่องการทำสัญญา

จGางพนักงาน (ซ่ึงต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “กิจกรรมการประมวลผล”) ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบการเก็บ

รวบรวม ใชG และเปQดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลท่ี บริษัท สินวัฒนา คราวดWฟYนดิง คอรWปอเรช่ัน 

จำกัด (ซึ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “สินวัฒนา” หรือ “เรา”) ดำเนินการในฐานะผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคล 

ในขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากท6านเพ่ือการดำเนินการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดWฟYนดิง คอรWปอเรชั่น จำกัด เป3นแพลตฟอรWมที่ใหGบริการในดGานของการเป3น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุGนนอกตลาดที่ใหGบริการระหว6าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

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

โดยอยู6ภายใตGการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยWและตลาดหลักทรัพยW (กลต.) อย6างถูกตGอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ท้ังน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขRอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1 ความจำเป3นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 

• สัญญาจGางแรงงาน 

1.2 ความจำเป3นเพื่อประโยชนWโดยชอบดGวยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชนWดังกล6าวมี

ความสำคัญไม6นGอยไปกว6าสิทธิขั้นพื้นฐานในขGอมูลส6วนบุคคลของเจGาของขGอมูล ท้ังน้ี เพื่อการรับสมัคร

พนักงาน 

1.3 ความจำเป3นเพ่ือการปฏิบัติหนGาท่ีตามกฎหมาย 
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2. วัตถุประสงคWในการเก็บรวบรวมขRอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคW ดังต6อไปน้ี 

2.1 เพื่อพิจารณาคุณสมบัต ิทักษะ ความรูGและความสามารถของผูGสมัคร ในการรับเขGาทำงาน ตลอดจน

การเขGาทำสัญญา 

2.2 เพ่ือการจัดการเงินเดือนใหGท6าน 

2.3 เพื่อการจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวขGองกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนWของท6าน 

2.4 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายของหน6วยงานกำกับดูแล 

 

 

3. ขRอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชR 

3.1 แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขRอมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงจากการกรอกใบสมัคร 1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น 

2. วัน/เดือน/ปrเกิด 

3. เพศ 

4. รูปถ6าย (legitimate) 

5. สัญชาติ 

6. เลขประจำตัวประชาชน 

7. ท่ีอยู6 

8. เบอรWโทรศัพทW 

9. ขGอมูลผูGติดต6อสำรอง 

10. สถานะทางการทหาร 

11. ประวัติการศึกษา 

12. ประวัติการฝ�กอบรม 

13. ประวัติการทำงาน 

14. สำเนาบัญชีธนาคาร 

15. สำเนาบัตรประชาชน 

16. ทรานสคริป 

17. สำเนาทะเบียนบGาน (เฉพาะหนGาท่ีมีช่ือลูกจGาง) 

18. สลิปเงินเดือน 

19. ลักษณะความพิการ (ถGามี) 

20. ลายมือช่ือ 
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2.เก็บขGอมูลจากท6านเม่ือท6านลาออก 1. เหตุผลท่ีลาออก 

2. ท่ีอยู6ปYจจุบันท่ีสามารถติดต6อไดG 

3. ลายมือช่ือลูกจGาง 

4. ลายมือช่ือหัวหนGา 

 

3.2 จุดประสงคWการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคWในการใชRขRอมูล รายการขRอมูลส5วนบุคคลท่ีใชR 

1. เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ความรูGและ

ความสามารถของผูGสมัคร ในการรับเขGาทำงาน 

ตลอดจนการเขGาทำสัญญา 

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น  

2. วัน/เดือน/ปrเกิด 

3. เพศ 

4. รูปถ6าย  

5. สัญชาติ 

6. เลขประจำตัวประชาชน 

7. ท่ีอยู6  

8. เบอรWโทรศัพทW   

9. ขGอมูลผูGติดต6อสำรอง 

10. สถานะทางการทหาร 

11. ประวัตการศึกษา 

12. ประวัติการฝ�กอบรม 

13. ประวัติการทำงาน 

14. ขGอมูลครอบครัว 

15. ลักษณะความพิการ 

2. เพ่ือการจัดการเงินเดือนใหGท6าน เช6น ทำสลิป

เงินเดือน  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. หมายเลขบัญชีธนาคาร 

3. เพ่ือการจัดทำประกันสังคมใหGท6าน  1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ท่ีอยู6  

3. เบอรWโทรศัพทW 

4. เลขประจำตัวประชาชน 

4. เพ่ือการจัดทำประกันกลุ6มใหGท6าน  1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ท่ีอยู6  

3. เบอรWโทรศัพทW   
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4. เลขประจำตัวประชาชน 

5. เพ่ือเขGาเป3นสมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เลขบัตร 

3. วันเดือนปrเกิด 

 

3.3 เปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคล 

 

จุดประสงคWในการเป̀ดเผยขRอมูล รายการขRอมูลส5วนบุคคลท่ีใชR 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝ�ายบุคคล  

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น  

2. วัน/เดือน/ปrเกิด 

3. เพศ 

4. รูปถ6าย  

5. สัญชาติ 

6. ท่ีอยู6  

7. เบอรWโทรศัพทW   

8. ขGอมูลผูGติดต6อสำรอง 

9. สถานะทางการทหาร 

10. ประวัตการศึกษา 

11. ประวัติการฝ�กอบรม 

12. ประวัติการทำงาน 

13. ขGอมูลครอบครัว 

2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปQดเผยต6อ

สำนักงานประกันสังคม เพ่ือจัดทำประกันสังคมใหGท6าน  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ท่ีอยู6  

3. เบอรWโทรศัพทW 

4. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปQดเผยต6อบริษัท

ประกัน เพ่ือจัดทำประกันกลุ6มใหGท6าน  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. อายุ 

3. น้ำหนัก, ส6วนสูง 

4. สัญชาติ 

5. เลขประจำตัวประชาชน 

6. ท่ีอยู6 

7. ช่ือ, ท่ีอยู6ของผูGรับประโยชนW 
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5.ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปQดเผยต6อบริษัท

หลักทรัพยWจัดการกองทุน เพ่ือเขGาเป3นสมาชิกกองทุน

สำรองเล้ียงชีพ 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

5. เปQดเผยใหGธนาคาร เพ่ือการจ6ายเงินเดือน 1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เงินเดือน 

 

 

4. การเป̀ดเผยขRอมูลส5วนบุคคล 

เราเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต6อไปน้ี  

4.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝ�ายบุคคล 

4.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGและเปQดเผยเป3นการภายใน เฉพาะผูGสัมภาษณW รวมถึงผูGมีอำนาจ

ตัดสินใจในการจGางงาน 

4.3 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปQดเผยต6อสำนักงานประกันสังคม 

4.4 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปQดเผยต6อบริษัทประกัน 

4.5 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปQดเผยต6อบริษัทหลักทรัพยWจัดการกองทุน 

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุRมครองขRอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท5าน 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคWเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอยู6

ในความควบคุมของท6านไดGมากขึ้น โดยท6านสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 

5.1 สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาและขอใหGเปQดเผยที่มาของขGอมูลส6วนบุคคลของท6านท่ีเราเก็บรวบรวมอยู6 

เวGนแต6กรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท6านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท6านจะ

มีผลกระทบท่ีอาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านท่ีไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความถูกตGอง เป3น

ปYจจุบัน สมบูรณW และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี 

5.3.1 เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านใหGแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านใหGถูกตGอง สมบูรณWและเป3นปYจจุบัน 

5.3.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปQดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 
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5.3.3 เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคWเราไดGแจGง

ไวGในการเก็บรวบรวม แต6ท6านประสงคWใหGเราเก็บรักษาขGอมูลน้ันต6อไปเพ่ือประกอบการใชGสิทธิ

ตามกฎหมายของท6าน 

5.3.4 เมื ่ออยู6ในช6วงเวลาที ่เรากำลังพิสูจนWใหGท6านเห็นถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือ

เปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือประโยชนWสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการท่ีท6านไดGใชGสิทธิ

คัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

5.4 สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณีท่ีเรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บรวบรวม 

ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายยิ่งกว6า หรือเพื่อการก6อตั้งสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนW

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขRอมูลส5วนบุคคล 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคล 

6.1 กรณีที่ท6านไม6ผ6านการทดลองงาน เราจะเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ตลอดระยะเวลาของการ

ทดลองงาน และภายหลังระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเป3นระยะเวลา 1 ปr 

6.2 กรณีท่ีท6านผ6านการทดลองงาน เราจะเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ตลอดระยะเวลาของสัญญา

จGางแรงงาน และภายหลังระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเป3นระยะเวลา 10 ปr 

ท้ังน้ี เม่ือพGนระยะเวลาดังกล6าวเราจะทำการ  

- ลบ ทำลายเม่ือหมดความจำเป3นในการใชGขGอมูลส6วนบุคคลน้ัน  

 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขRอมูลส5วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอย6างเหมาะสม ซึ่งสัญญา

ตGนฉบับจะมีการเก็บในตูG และมีผู Gถ ือกุญแจเพียงสองคน และที ่เป3นอิเล็กทรอนิกสWไฟลW เก็บในระบบ 

sharedrive เพื่อป�องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมีการเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือเปQดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลโดยไม6ไดGรับอนุญาต ซึ่งสอดคลGองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดGานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดGกำหนดใหGมีนโยบายการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหGทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคWกร พรGอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหGเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชG และเปQดเผยขGอมูลส6วน

บุคคล โดยธำรงไวGซึ ่งความเป3นความลับ (Confidentiality) ความถูกตGองครบถGวน (Integrity) และสภาพ
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พรGอมใชGงาน (Availability) ของขGอมูลส6วนบุคคล โดยเราไดGจัดใหGมีการทบทวนนโยบายดังกล6าวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจRาของขRอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเมื่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษWตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน dpo@sinwattana.com 

ในกรณีที่เจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษWตามกฎหมายมีการคัดคGานการ

จัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 

 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขRอมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีอำนาจหนGาที่เกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปQดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท6านั้นที่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG โดยเราจะ

ดำเนินการใหGเจGาหนGาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแกRไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกGไขเปลี ่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจGงใหGท6านทราบผ6านช6องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรWชั่นล6าสุด

กำกับอยู6 อย6างไรก็ดี เราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะก6อนท่ีท6านจGะเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

โดยในการเขGาใชGงานผลิตภัณฑWหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั ้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับน้ี  

หากท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว  

จะถือว6าท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดGท่ี 
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- ผูRควบคุมขRอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดWฟYนดิง คอรWปอเรช่ัน 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 

- เจRาหนRาท่ีคุRมครองขRอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นายชยธวัช อติแพทยW 

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

Bangkok 10500 

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

 

 


