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คำประกาศเกี่ยวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

สำหรับการทดสอบการใชJงานเว็บไซตO 

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

คำประกาศเก่ียวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) น้ีจัดทำขึ้นเพื่อใหGท6านในฐานะผูGทดสอบทราบเรื่อง

การทดสอบการใชGงานของเว็บไซตP (ซึ่งต6อไปในประกาศนี ้เรียกว6า “กิจกรรมการประมวลผล”) ไดGทราบและ

เขGาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชG และเปTดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลที่ บริษัท สินวัฒนา คราวดP

ฟYนดิง คอรPปอเรช่ัน จำกัด (ซ่ึงต6อไปในประกาศนี ้เรียกว6า “บริษัท สินวัฒนา คราวดPฟYนดิง คอรPปอเรช่ัน จำกดั 

” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคล ในขGอมูลส6วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท6านเพือ่

การดำเนินการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดPฟYนดิง คอรPปอเรชั่น จำกัด เป3นแพลตฟอรPมที่ใหGบริการในดGานของการเป3น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุGนนอกตลาดที่ใหGบริการระหว6าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

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

โดยอยู6ภายใตGการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยPและตลาดหลักทรัพยP (กลต.) อย6างถูกตGอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ทั้งน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขJอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1 ความยินยอม (consent) โดยการเก็บรวบรวม เปTดเผย ใชGขGอมูลส6วนบุคคล ตGองไดGรับความยินยอม 

จากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล เวGนแต6 เขGาขGอยกเวGนตามฐานการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลฐานอ่ืน 

 

 

2. วัตถุประสงคOในการเก็บรวบรวมขJอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคP ดังต6อไปน้ี 

2.1 เพ่ือใชGในการพัฒนาผลิตภันฑPของเรา 
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2.2 เพ่ือสอบถามและประเมินความพึงพอใจ 

 

 

3. ขJอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชJ 

3.1 แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขJอมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงผ6านการกรอกขGอมูลบน

เซ็บไซตPทดสอบ uatdebt.sinwattana.com หรือ 

Google form (สามารถใส(ข*อมูลท่ีไม(เป4นความจริงได*)  

1. ช่ือ, นามสกุล,  

2. วันเดือนป{เกิด 

3. สัญชาติ 

4. ท่ีอยู6 

5. เบอรPโทรศัพทP 

6. ประวัติส6วนตัว 

7. ประวัติการลงทุน 

8. ตำแหน6ง 

9. รายไดG  

2. เก็บขGอมูลโดยการบันทึกวีดีโอติดตามพฤติกรรมการ

ใชGงานนเว็บไซตPทดสอบ uatdebt.sinwattana.com 

1. ใบหนGา 

2. สีหนGา 

3. น้ำเสียง 

 

3.2 จุดประสงคPการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคOในการใชJขJอมูล รายการขJอมูลส5วนบุคคลท่ีใชJ 

1. เพ่ือใชGในการพัฒนาผลิตภัณฑPของเรา  1. ช่ือ, นามสกุล,  

2. วันเดือนป{เกิด 

3. สัญชาติ 

4. ท่ีอยู6 

5. เบอรPโทรศัพทP 

6. ประวัติส6วนตัว 

7. ประวัติการลงทุน 

8. ตำแหน6ง 

9. รายไดG 
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2. เพ่ือสอบถามและประเมินความพึงพอใจ 1. ช6วงอายุ 

2. ประสบการณPลงทุน  

 
3.3 เปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคOในการเปaดเผยขJอมูล รายการขJอมูลส5วนบุคคลท่ีใชJ 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝ�ายออกแบบ 

1. ช่ือ, นามสกุล,  

2. วันเดือนป{เกิด 

3. สัญชาติ 

4. ท่ีอยู6 

5. เบอรPโทรศัพทP 

6. ประวัติส6วนตัว 

7. ประวัติการลงทุน 

8. ตำแหน6ง 

9. รายไดG 

10. ใบหนGา 

11. สีหนGา 

12. น้ำเสียง 

 

 

4. การเปaดเผยขJอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต6อไปน้ี  

4.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝ�ายออกแบบ 

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุJมครองขJอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท5าน 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคPเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอยู6

ในความควบคุมของท6านไดGมากขึ้น โดยท6านสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 
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5.1. สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาและขอใหGเปTดเผยที่มาของขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่เราเก็บรวบรวมอยู6 

เวGนแต6กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท6านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท6าน

จะมีผลกระทบท่ีอาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2. สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่ไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความถูกตGอง เป3น

ปYจจุบัน สมบูรณP และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี  

5.3.1. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านใหGแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านใหGถูกตGอง สมบูรณPและเป3นปYจจุบัน  

5.3.2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปTดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 

5.3.3. เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคPเราไดGแจGงไวG

ในการเก็บรวบรวม แต6ท6านประสงคPใหGเราเก็บรักษาขGอมูลนั้นต6อไปเพื่อประกอบการใชGสิทธิตาม

กฎหมายของท6าน 

5.3.4. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เรากำลังพิสูจนPใหGท6านเห็นถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปTดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของท6านเพื่อประโยชนPสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท6านไดGใชGสิทธิคัดคGานการเก็บ

รวบรวม ใชG หรือเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

5.4. สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณีที่เรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บรวบรวม 

ใชG หรือเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายยิ่งกว6า หรือเพื่อการก6อตั้งสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนP

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขJอมูลส5วนบุคคล 

เราเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เป3นระยะเวลา 15 วันนับจากไดGรับขGอมูล  

ท้ังน้ี เม่ือพGนระยะเวลาดังกล6าวเราจะทำการ  

- ลบ ทำลายเม่ือหมดความจำเป3นในการใชGขGอมูลส6วนบุคคลน้ัน 

 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขJอมูลส5วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอย6างเหมาะสม โดยจัดเก็บไวGใน 

Harddrive ของบริษัทเพื่อป�องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมีการเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือ
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เปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดยไม6ไดGรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลGองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดGานความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดGกำหนดใหGมีนโยบายการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหGทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคPกร พรGอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหGเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชG และเปTดเผยขGอมูลส6วน

บุคคล โดยธำรงไวGซึ ่งความเป3นความลับ (Confidentiality) ความถูกตGองครบถGวน (Integrity) และสภาพ

พรGอมใชGงาน (Availability) ของขGอมูลส6วนบุคคล โดยเราไดGจัดใหGมีการทบทวนนโยบายดังกล6าวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจJาของขJอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเมื่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษPตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน dpo@sinwattana.com 

ในกรณีที่เจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษPตามกฎหมายมีการคัดคGานการ

จัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 

 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขJอมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีอำนาจหนGาที่เกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปTดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท6านั้นที่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG โดยเราจะ

ดำเนินการใหGเจGาหนGาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแกJไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกGไขเปลี ่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจGงใหGท6านทราบผ6านช6องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรPชั่นล6าสุด

กำกับอยู6 อย6างไรก็ดี เราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะก6อนท่ีท6านจGะเปTดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

โดยในการเขGาใชGงานผลิตภัณฑPหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั ้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับน้ี  



[Version 1.1] 

ปรับปรุงล4าสุดวันท่ี 23/05/2565 

หากท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว  

จะถือว6าท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดGท่ี 

- ผูJควบคุมขJอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดPฟYนดิง คอรPปอเรช่ัน 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 อติแพทยP 

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

Bangkok 10500 

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

 


