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คำประกาศเกี่ยวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

สำหรับการสมัครเป2นผูGเสนอขายหลักทรัพยMคราวดMฟPนดิง 

(Issuer Privacy Notice) 

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

คำประกาศเกี ่ยวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) นี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อใหGท6านซึ ่งเป3นผู Gเสนอขาย

หลักทรัพยMบนแพลตฟอรMมของ สินวัฒนา คราวดMฟRนดิง (ซึ ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “กิจกรรมการ

ประมวลผล”) ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชG และเปVดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลที ่

บริษัท สินวัฒนา คราวดMฟRนดิง คอรMปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต6อไปในประกาศนี ้เรียกว6า “บริษัท สินวัฒนา คราวดM

ฟRนดิง คอรMปอเรชั่น จำกัด ” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคล ในขGอมูลส6วนบุคคล

ที่เก็บรวบรวมจากท6านเพ่ือการดำเนินการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดMฟRนดิง คอรMปอเรชั่น จำกัด เป3นแพลตฟอรMมที่ใหGบริการในดGานของการเป3น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุGนนอกตลาดที่ใหGบริการระหว6าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

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

โดยอยู6ภายใตGการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM (กลต.) อย6างถูกตGอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย  

ท้ังน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขGอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1 ความจำเป3นในการปฏิบัติตามสัญญา  

• NDA (Non-disclosure agreement) Contract เป3นเอกสารเริ่มตGนเพื่อการรGองขอเอกสารอ่ืน 

ๆ ที่เกี่ยวขGองกับการระดมทุน ที่จะนำมาใชGในการประเมินมูลค6าธุรกิจ และคัดกรองความเหมาะสมต6อการ

ระดมทุนของธุรกิจน้ัน ๆ โดยเป3นสัญญาเพ่ือเป3นการรักษาขGอมูลของบริษัท ท่ีมาขอทำการเสนอขายหลักทรัพยM 

ผ6านแพลตฟอรMม สินวัฒนา คราวดMฟRนดิง 
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• Issuer contract เอกสารสัญญาเรื ่องการขอเปVดระดมทุนผ6าน สินวัฒนา คราวดMฟRนดิง 

แพลตฟอรMม โดยหากมีการกระทำใด ๆ ท่ีท้ังสองฝzายไม6ปฏิบัติตามสัญญา จะสามารถทำการฟ{องรGองดำเนินคดี

ตามกฎหมายไดG 

1.2 ความจำเป3นเพ่ือการปฏิบัติหนGาท่ีตามกฎหมาย  

 

 

2. วัตถุประสงคMในการเก็บรวบรวมขGอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคM ดังต6อไปน้ี 

2.1 เพื ่อใชGในการตรวจสอบขGอมูลส6วนบุคคลและนิติบุคคลของผู Gเกี ่ยวขGองในธุรกิจ ที ่จะสรGาง 

ความเช่ือม่ันในการลงทุนแก6ผูGลงทุน  

2.2 เพื่อความจำเป3นในการเปVดเผยขGอมูลบุคคลและนิติบุคลของบริษัทที่ขอเสนอขายหุGนอย6างชัดเจน 

ตามเง่ือนไขท่ีทาง กลต. กำหนด  

2.3 เพื ่อความจำเป3นในการยืนยันตัวบุคคลและนิติบุคคลว6ามีการจัดตั ้งองคMกร และดำเนินการ 

อย6างถูกตGองตามเง่ือนไขของการขอการระดมทุน 

 

 

3. ขGอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชG 

3.1 แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขGอมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงผ6านการสอบถามและขอ

ขGอมูลจากเจGาของขGอมูล,จากเอกสารท่ีเจGาของขGอมูลไดG

ทำการจัดส6ง 

1. ช่ือ, นามสกุล ของกรรมการและผูGถือหุGน 

2. ช่ือ นามสกุล ของตัวแทน 

2. เก็บขGอมูลจากแพลตฟอรMมของสินวัฒนา หลังจากที

ท6านลงนามในสัญญา NDA และ Issuer contract 

1. ช่ือ, นามสกุล ของกรรมการและผูGถือหุGน 

2. ช่ือ นามสกุล ของตัวแทน 

 

3.2 จุดประสงคMการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 
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3.3 เปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคล 

 

การเปdดเผยขGอมูลส5วนบุคคล รายการขGอมูลส5วนบุคคล 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะฝzายธุรกิจ  

1. ช่ือ, นามสกุล ของกรรมการและผูGถือหุGน 

2. ช่ือ นามสกุล ของตัวแทน 

2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปVดเผยต6อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาด

หลักทรัพยM เพ่ือการเปVดเผยขGอมูลผูGเสนอขาย

หลักทรัพยM ตามขGอบังคับของ กลต. 

1. ช่ือ, นามสกุล ของกรรมการและผูGถือหุGน 

2. ช่ือ นามสกุล ของตัวแทน 

 

 

4. การเปdดเผยขGอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต6อไปน้ี  

4.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะฝzายธุรกิจ 

4.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปVดเผยต6อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาด

หลักทรัพยM เพ่ือการเปVดเผยขGอมูลผูGเสนอขายหลักทรัพยM ตามขGอบังคับของ กลต. 

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท5าน 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคMเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอยู6

ในความควบคุมของท6านไดGมากขึ้น โดยท6านสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 

5.1. สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาและขอใหGเปVดเผยที่มาของขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่เราเก็บรวบรวมอยู6 

เวGนแต6กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท6านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท6าน

จะมีผลกระทบท่ีอาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

จุดประสงคMในการใชGขGอมูล รายการขGอมูลส5วนบุคคลท่ีใชG 

1. เพ่ือยืนยันตัวตน 1. ช่ือ,นามสกุล 

2. เพ่ือการเปVดเผยขGอมูลผูGเสนอขายหลักทรัพยM ตาม

ขGอบังคับของ กลต. 

1. ช่ือ,นามสกุล 
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5.2. สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่ไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความถูกตGอง เป3น

ปRจจุบัน สมบูรณM และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี  

5.3.1. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านใหGแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านใหGถูกตGอง สมบูรณMและเป3นปRจจุบัน  

5.3.2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปVดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 

5.3.3. เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคMเราไดGแจGงไวG

ในการเก็บรวบรวม แต6ท6านประสงคMใหGเราเก็บรักษาขGอมูลนั้นต6อไปเพื่อประกอบการใชGสิทธิตาม

กฎหมายของท6าน 

5.3.4. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาท่ีเรากำลังพิสูจนMใหGท6านเห็นถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของท6านเพื่อประโยชนMสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท6านไดGใชGสิทธิคัดคGานการเก็บ

รวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

5.4. สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณีที่เรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บรวบรวม 

ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายย่ิงกว6า หรือเพื่อการก6อตั้งสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนM

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขGอมูลส5วนบุคคล 

เราเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เป3นระยะเวลา 10 ป�นับจากเราไดGรับขGอมูลหรือจนกว6าเจGาของ

ขGอมูลจะมีคำสั่งใหGทำลายหรือลบขGอมูลจากฐานขGอมูล โดยระยะเวลา 10 ป� ที่กำหนด เป3นระยะในการจัดเก็บ

ขGอมูลสูงสุดตามกฎหมาย เน่ืองจากไม6ไดGมีระยะเวลากำหนดทางสัญญา 

ท้ังน้ี เม่ือพGนระยะเวลาดังกล6าวเราจะทำการ  

- ทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไม6สามารถระบุตัวตนไดGเพื่อการใชGประโยชนMดGานอื่น เช6น การ

วิเคราะหMทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชนMสาธารณะท่ีสำคัญ 

 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขGอมูลส5วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอย6างเหมาะสม โดยการเก็บ

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไวGใน Microsoft team ของฝzายธุรกิจ พรGอมทั ้งมีการเขGารหัส และเก็บไวGใน

ฐานขGอมูลของ AWS เพื่อป{องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมีการเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือ
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เปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดยไม6ไดGรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลGองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดGานความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดGกำหนดใหGมีนโยบายการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหGทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคMกร พรGอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหGเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชG และเปVดเผยขGอมูลส6วน

บุคคล โดยธำรงไวGซึ ่งความเป3นความลับ (Confidentiality) ความถูกตGองครบถGวน (Integrity) และสภาพ

พรGอมใชGงาน (Availability) ของขGอมูลส6วนบุคคล โดยเราไดGจัดใหGมีการทบทวนนโยบายดังกล6าวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจGาของขGอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเมื่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษMตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน dpo@sinwattana.com 

ในกรณีที่เจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษMตามกฎหมายมีการคัดคGานการ

จัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 

 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขGอมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาท่ีเฉพาะผูGท่ีมีอำนาจหนGาท่ีเก่ียวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปVดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท6าน้ันท่ีจะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG โดยเราจะ

ดำเนินการใหGเจGาหนGาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแกGไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกGไขเปลี ่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจGงใหGท6านทราบผ6านช6องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรMชั่นล6าสุด

กำกับอยู6 อย6างไรก็ดี เราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะก6อนท่ีท6านจะเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

โดยในการเขGาใชGงานผลิตภัณฑMหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั ้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับน้ี  



[Version 1.1] 

ปรับปรุงล4าสุดวันท่ี 23/05/2565 

หากท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว  

จะถือว6าท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดGท่ี 

- ผูGควบคุมขGอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดMฟRนดิง คอรMปอเรช่ัน 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 

- เจGาหนGาท่ีคุGมครองขGอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นายชยธวัช อติแพทยM 

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

Bangkok 10500 

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

 


