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คำประกาศเกี่ยวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

สำหรับการประชาสัมพันธHกิจกรรมการลงทุน 

(Advertisement Privacy Notice) 

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

คำประกาศเกี ่ยวกับความเป3นส 6วนตัว (“ประกาศ”) นี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อใหGท6านซึ ่งเป 3นนักลงทุน 

บนแพลตฟอรNมของ สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง (ซึ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “กิจกรรมการประมวลผล”)  

ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชG และเปWดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลที่ บริษัท  

สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง คอรNปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “บริษัท สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง 

คอรNปอเรชั่น จำกัด ” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคล ในขGอมูลส6วนบุคคลที่เกบ็

รวบรวมจากท6านเพ่ือการดำเนินการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง คอรNปอเรชั่น จำกัด เป3นแพลตฟอรNมที่ใหGบริการในดGานของการเป3น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุGนนอกตลาดที่ใหGบริการระหว6าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

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

โดยอยู6ภายใตGการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยNและตลาดหลักทรัพยN (กลต.) อย6างถูกตGอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย  

ท้ังน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข[อมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1 ความจำเป3นในการปฏิบัติตามสัญญา  

• Issuer contract เอกสารสัญญาเรื ่องการขอเปWดระดมทุนผ6าน สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง 

แพลตฟอรNม โดยหากมีการกระทำใด ๆ ที่ทั้งสองฝqายไม6ปฏิบัติตามสัญญา จะสามารถทำการ

ฟrองรGองดำเนินคดีตามกฎหมายไดG 

1.2 ความจำเป3นเพ่ือการปฏิบัติหนGาท่ีตามกฎหมาย 

1.3 ความจำเป3นเพ่ือประโยชนNโดยชอบดGวยกฎหมายของเรา ท้ังน้ี เพ่ือใหGมีการระดมทุนในดีล 
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1.4 ความยินยอม (consent) โดยการเก็บรวบรวม เปWดเผย ใชGขGอมูลส6วนบุคคล ตGองไดGรับความยินยอม 

จากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล เวGนแต6 เขGาขGอยกเวGนตามฐานการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลฐานอ่ืน 

 

 

2. วัตถุประสงคHในการเก็บรวบรวมข[อมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคN ดังต6อไปน้ี 

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธN โดยการส6งจดหมายอิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ 

2.2 เพ่ือนำไปทำส่ือประชาสัมพันธNกิจกรรมของบริษัท และเผยแพร6ผ6านช6องทางต6าง ๆ 

2.3 เพ่ือใชGในการติดต6อส่ือสาร 

 

 

3. ข[อมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช[ 

3.1 แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม 

(ผู[เสนอขายหลักทรัพยH) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงผ6านการสมัครเขGามาเป3น

ผูGระดมทุนในแพลตฟอรNม สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง  

1. ช่ือ, นามสกุลของตัวแทน 

ผูGประสานงาน 

2. เบอรNโทรศัพทNของตัวแทน 

ผูGประสานงาน 

3. ช่ือ, นามสกุลของกรรมการผูGมีอำนาจ 

4. ช่ือ, นามสกุลของผูGถือหุGน 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม 

(นักลงทุน) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงผ6านการสมัครเขGามาเป3น

นักลงทุนในแพลตฟอรNม สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN 

3. อีเมล 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม 

(สมาชิกท่ัวไป) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคล 
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1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงผ6านการสมัครเขGามาเป3น

สมาชิกในแพลตฟอรNม สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN 

3. อีเมล 

 

3.2 จุดประสงคNการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคHในการใช[ข[อมูล 

(ผู[เสนอขายหลักทรัพยH) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคลท่ีใช[ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธN โดยการส6งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN   

3. อีเมล 

2. เพ่ือนำไปทำส่ือประชาสัมพันธNกิจกรรมของบริษัท 

และเผยแพร6ผ6านช6องทางต6าง ๆ 

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น  

2. ท่ีอยู6  

3. เบอรNโทรศัพทN   

4. อีเมล  

5. ตำแหน6ง  

6. ความเช่ียวชาญ 

7. รูปถ6าย รูปใบหนGา  

(ขGอมูลอ6อนไหว)  

 

 

จุดประสงคHในการใช[ข[อมูล 

(นักลงทุน) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคลท่ีใช[ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธN โดยการส6งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN 

3. อีเมล 

 

จุดประสงคHในการใช[ข[อมูล 

(สมาชิกท่ัวไป) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคลท่ีใช[ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธN โดยการส6งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN   

3. อีเมล 
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3.3 เปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคล 

 

การเปfดเผยข[อมูลส5วนบุคคล 

(ผู[เสนอขายหลักทรัพยH) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคล 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการ

ภายในของฝqายออกแบบ เพ่ือนำไปทำส่ือ

ประชาสัมพันธNกิจกรรมของบริษัท และเผยแพร6ผ6าน

ช6องทางต6าง ๆ 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ตำแหน6ง  

3. ความเช่ียวชาญ 

4. รูปถ6าย รูปใบหนGา  

2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปWดเผยต6อ

หน6วยงานเครือข6าย หรือผูGรับจGางท่ีเป3น

บุคคลภายนอก (Outsource) เช6น โรงพิมพNเพ่ือการ

ผลิตส่ือส่ิงพิมพN เป3นตGน 

1. ช่ือ, นามสกุล  

2. ตำแหน6ง  

3. ความเช่ียวชาญ 

4. รูปถ6าย รูปใบหนGา  

 

การเปfดเผยข[อมูลส5วนบุคคล 

(นักลงทุน) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคล 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน

ของฝqายการตลาดเพื ่อประชาสัมพันธN โดยการส6ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN 

3. อีเมล 

 

การเปfดเผยข[อมูลส5วนบุคคล 

(สมาชิกท่ัวไป) 

รายการข[อมูลส5วนบุคคล 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน

ของฝqายการตลาดเพื ่อประชาสัมพันธN โดยการส6ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ 

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรNโทรศัพทN 

3. อีเมล 

 

 

4. การเปfดเผยข[อมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต6อไปน้ี  

4.1 ผูGเสนอขายหลักทรัพยN 

4.1.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายในของฝqายออกแบบ เพื ่อนำไปทำส่ือ

ประชาสัมพันธNกิจกรรมของบริษัท และเผยแพร6ผ6านช6องทางต6าง ๆ 
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4.1.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปWดเผยต6อหน6วยงานเครือข6าย หรือผู GรับจGางที ่เป3น

บุคคลภายนอก (Outsource) เช6น โรงพิมพN เพ่ือการผลิตส่ือส่ิงพิมพN เป3นตGน 

4.2 นักลงทุน 

4.2.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝqายการตลาดเพ่ือ

ประชาสัมพันธN โดยการส6งจดหมายอิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ 

4.3 สมาชิกท่ัวไป 

4.3.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝqายการตลาดเพ่ือ

ประชาสัมพันธN โดยการส6งจดหมายอิเล็กทรอนิกสN และส่ือ Social Media ต6าง ๆ 

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ[มครองข[อมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท5าน 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคNเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอยู6

ในความควบคุมของท6านไดGมากขึ้น โดยท6านสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 

5.1. สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาและขอใหGเปWดเผยที่มาของขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่เราเก็บรวบรวมอยู6 

เวGนแต6กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท6านตามกฎหมายหรือคำส่ังศาล หรือกรณีที่คำขอของท6าน

จะมีผลกระทบท่ีอาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2. สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่ไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความถูกตGอง เป3น

ปQจจุบัน สมบูรณN และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี  

5.3.1. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านใหGแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านใหGถูกตGอง สมบูรณNและเป3นปQจจุบัน  

5.3.2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปWดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 

5.3.3. เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคNเราไดGแจGงไวG

ในการเก็บรวบรวม แต6ท6านประสงคNใหGเราเก็บรักษาขGอมูลนั้นต6อไปเพื่อประกอบการใชGสิทธิตาม

กฎหมายของท6าน 

5.3.4. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เรากำลังพิสูจนNใหGท6านเห็นถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปWดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของท6านเพื่อประโยชนNสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท6านไดGใชGสิทธิคัดคGานการเก็บ

รวบรวม ใชG หรือเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

5.4. สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณีที่เรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บรวบรวม 
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ใชG หรือเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายยิ่งกว6า หรือเพื่อการก6อตั้งสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนN

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข[อมูลส5วนบุคคล 

เราเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เป3นระยะเวลา 3 ป�นับจากเราไดGรับขGอมูลหรือจนกว6าเจGาของ

ขGอมูลจะมีคำส่ังใหGทำลายหรือลบขGอมูลจากฐานขGอมูล  

ท้ังน้ี เม่ือพGนระยะเวลาดังกล6าวเราจะทำการ  

- ทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไม6สามารถระบุตัวตนไดGเพื่อการใชGประโยชนNดGานอื่น เช6น การ

วิเคราะหNทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชนNสาธารณะท่ีสำคัญ 

 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข[อมูลส5วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอย6างเหมาะสม โดยการเก็บ

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไวGใน Share Drive และโปรแกรม Mailchimp เพื่อปrองกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมี

การเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดยไม6ไดGรับอนุญาต ซึ่งสอดคลGองกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติดGานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดGกำหนดใหGมีนโยบายการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหGทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคNกร พรGอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหGเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชG และเปWดเผยขGอมูลส6วน

บุคคล โดยธำรงไวGซึ ่งความเป3นความลับ (Confidentiality) ความถูกตGองครบถGวน (Integrity) และสภาพ

พรGอมใชGงาน (Availability) ของขGอมูลส6วนบุคคล โดยเราไดGจัดใหGมีการทบทวนนโยบายดังกล6าวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจ[าของข[อมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเมื่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษNตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน dpo@sinwattana.com 

ในกรณีที่เจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษNตามกฎหมายมีการคัดคGานการ

จัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 
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9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลข[อมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีอำนาจหนGาที่เกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปWดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท6านั้นที่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG โดยเราจะ

ดำเนินการใหGเจGาหนGาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแก[ไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกGไขเปลี ่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจGงใหGท6านทราบผ6านช6องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรNชั่นล6าสุด

กำกับอยู6 อย6างไรก็ดี เราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะก6อนท่ีท6านจGะเปWดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

โดยในการเขGาใชGงานผลิตภัณฑNหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั ้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับน้ี  

หากท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว  

จะถือว6าท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดGท่ี 

- ผู[ควบคุมข[อมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดNฟQนดิง คอรNปอเรช่ัน 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 

- เจ[าหน[าท่ีคุ[มครองข[อมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นายชยธวัช อติแพทยN 

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

Bangkok 10500 

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

 


