
 

 

นโยบายความเป,นส.วนตัว 

1. บทนำ 

บริษัท สินวัฒนาคราวด/ฟ1นดิง คอร/ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ใหAความสำคัญอยEางยิ่งกับการคุAมครอง

ขAอมูลสEวนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ AมครองขAอมูลสEวนบุคคล พ.ศ. 2562 และโดยที่การ

ดำเนินงานของบริษัทตAองมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล จึงเปYนผูAควบคุมขAอมูลสEวนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ตAองมีหนAาที่และความรับผิดชอบในการคุAมครองขAอมูล

สEวนบุคคลตามกฎหมาย 

บริษัทจึงไดAมีการจัดทำนโยบายความเปYนสEวนตัวนี้ขึ้น (“นโยบาย”) เพื่อกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติ

ในการดำเนินการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลของบริษัท 

 

2. ขอบเขต 

นโยบายนี้มีผลบังคับใชAกับผูAที่เกี่ยวขAองกับการบริหารจัดการขAอมูล ตลอดจนผูAที่เกี่ยวขAองกับขAอมูลของ

บริษัท เชEน ประธาน คณะกรรมการ พนักงาน คณะทำงาน นักศึกษาฝaกงาน คูEสัญญา หนEวยงานภายนอกหรือ

บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในนามหรือรEวมงานกับบริษัท เปYนตAน ตลอดจนผูAที่มีหนAาที่โดยตรงในการสนับสนุนการ

ดำเนินการและการปฏิบัติตามนโยบายน้ี 

 

บริษัทมุEงหวังใหAผูAที่ตAองปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไดAมีการทำความเขAาใจหลักการและแนวทางที่กำหนดใน

นโยบายนี้ และพึงยึดถือปฏิบัติอยEางเครEงครัด หากมีผูAที่ปฏิบัติฝdาฝeนนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติตEาง ๆ ภายใตA

นโยบายน้ี บริษัทจะพิจารณาดำเนินมาตรการท่ีจำเปYนเพ่ือลงโทษผูAท่ีฝdาฝeนน้ัน 

 



3. วัตถุประสงค> 

1. เพ่ือใหAการดำเนินงานดAานการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลของบริษัทเปYนไปตามขAอกำหนดของกฎหมาย  

2. เพื่อเปYนแนวทางในการดำเนินการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลท่ีบริษัทมีการเก็บรวบรวมและประมวลผล 

ใหAกับพนักงานและผูAท่ีมีสEวนเก่ียวขAองกับขAอมูลสEวนบุคคลดังกลEาวไดAยึดถือปฏิบัติโดยเครEงครัด  

3. เพื่อใหAเจAาของขAอมูลสEวนบุคคลมั่นใจวEาขAอมูลสEวนบุคคลท่ีบริษัทมีการเก็บรวบรวมไวAจะไดAรับการปกปiอง

ดูแลและนำไปประมวลผลอยEางเหมาะสม โปรEงใส และเปYนไปตามขAอกำหนดของกฎหมายคุAมครองขAอมูล

สEวนบุคคล 

 

4. คำนิยาม 

• กฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล หมายความวEา พระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล พ.ศ. 2562 

และท่ีมีการแกAไขเพ่ิมเติมในอนาคต รวมถึงกฎหมายลำดับรองและกฎเกณฑ/ตEาง ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

• ขAอมูลสEวนบุคคล (Personal Data) หมายความวEา ขAอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหAสามารถระบุตัวบุคคลน้ัน

ไดAไมEวEาทางตรงหรือทางอAอม อาทิเชEน ชื่อ นามสกุล ชื่อเลEน อีเมล หมายเลขโทรศัพท/ ที่อยูE ทะเบียน

รถยนต/ รวมถึงขAอมูลทางชีวมิติ (Biometric) เชEน ใบหนAา ลายนิ้วมือ เปYนตAน แตEไมEรวมถึงขAอมูลของผูAถึง

แกEกรรม 

• ผูAควบคุมขAอมูลสEวนบุคคล (Data Controller) หมายความวEา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนAาท่ี

ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชA หรือเป{ดเผยขAอมูลสEวนบุคคล 

• ผูAประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล (Data Processor) หมายความวEา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชA หรือเป{ดเผยขAอมูลสEวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูAควบคุมขAอมูล 

สEวนบุคคล ท้ังน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลEาวไมEเปYนผูAควบคุมขAอมูลสEวนบุคคล 

• เจAาของขAอมูล (Data Subject) หมายความวEา บุคคลธรรมดาที่เปYนเจAาของขAอมูลสEวนบุคคลนั้น แตEไมEใชE

กรณีท่ีบุคคลมีความเปYนเจAาของขAอมูล (Ownership) หรือเปYนผูAสรAางหรือเก็บรวบรวมขAอมูลน้ันเอง  

• การประมวลผล (Processing) หมายความวEา การเก็บรวบรวม ใชA หรือเป{ดเผยขAอมูลสEวนบุคคล  

ตามกฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล 

• พนักงาน หมายความวEา ผูAบริหาร พนักงาน ผูAที่ทำงานหรือปฏิบัติงานใหAกับบริษัทดAวยมีขAอตกลงของ

สัญญา 



 

5. หลักการสำคัญในการคุGมครองขGอมูลส.วนบุคคล 

บริษัทจะประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล โดยอยูEบนพ้ืนฐานหลักการสำคัญดังตEอไปน้ี 

1. การประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคลตAองเปYนไปโดยชอบดAวยกฎหมาย เปYนธรรม และมีความโปรEงใส  

ตEอเจAาของขAอมูลสEวนบุคคล (Lawfulness, Fairness and Transparency)  

2. การประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคลจะดำเนินการภายในขอบเขตวัตถุประสงค/ท่ีบริษัทกำหนด โดยเปYน

วัตถุประสงค/ท่ีมีความชัดแจAง และมีผลบังคับตามกฎหมาย และจะไมEมีการประมวลผลขAอมูลไปในทางท่ีไมE

สอดคลAองหรือไมEเปYนไปตามวัตถุประสงค/ดังกลEาว (Purpose Limitation) 

3. การประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล ตAองเปYนไปเทEาที่เพียงพอ มีความเกี่ยวขAอง และจำเปYนตEอวัตถุประสงค/

ของการประมวลผลขAอมูลดังกลEาว (Data Minimization) 

4. การประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล ตAองเปYนการดำเนินการที่ถูกตAอง และตAองทำใหAขAอมูลเปYนป1จจุบัน 

ในกรณีที่จำเปYน โดยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหAแนEใจวEาขAอมูลที่ไมEถูกตAองดังกลEาว

ไดAรับการปรับปรุงแกAไข (Accuracy) 

5. การจัดเก็บขAอมูลสEวนบุคคลตAองเปYนไปตามระยะเวลาเทEาที่จำเปYนตEอการประมวลผลขAอมูลนั้น (Storage 

Limitation) เวAนแตEกรณีมีกฎหมายกำหนดไวAใหAบริษัทหนAาที่ตAองจัดเก็บขAอมูลสEวนบุคคลไวAนานกวEา

ระยะเวลาเทEาท่ีจำเปYนดังกลEาว  

6. การประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคลตAองมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขAอมูลที่เหมาะสม 

รวมถึงมีการปiองกันการประมวลผลโดยไมEมีสิทธิหรือโดยไมEชอบดAวยกฎหมาย และปiองกันการสูญหาย 

โดยอุบัติเหตุ การถูกทำลาย หรือถูกทำใหAเสียหาย (Integrity and Confidentiality) 

 

6. การปฏิบัติใหGสอดคลGองตามหลักการสำคัญในการคุGมครองขGอมูลส.วนบุคคล 

บริษัทใหAความสำคัญอยEางยิ่งกับการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล โดยมีการกำหนดมาตรการคุAมครองขAอมูล

สEวนบุคคลใหAเปYนไปตามที่กฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลกำหนด รวมถึงมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ คูEมือที่เกี่ยวกับการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล เพื่อใหAการดำเนินงานดAานการคุAมครองขAอมูล

สEวนบุคคลเปYนไปอยEางมีประสิทธิภาพ สอดคลAองตามหลักการสำคัญในการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล และพนักงาน

ของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติอยEางเครEงครัด  



บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อใหAมั่นใจไดAวEา หลักการสำคัญในการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลตามขAอ 

5. จะมีการนำไปสูEการปฏิบัติจริงไดA โดย 

 

1. ใหAมีการกำหนดผูAรับผิดชอบ โดยมีหนAาที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและอำนวยการใหAการ

ดำเนินงานของบริษัทมีความสอดคลAองและเปYนไปตามวัตถุประสงค/ของนโยบายนี้ และเปYนไปตามท่ี

กฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลกำหนด ตลอดจนการใหAคำปรึกษาแกEพนักงาน และเปYนตัวแทนของ

บริษัทในการติดตEอประสานงานกับเจAาของขAอมูล และสำนักงานคณะกรรมการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล 

2. ใหAมีการกำหนดแนวปฏิบัติและกำหนดหนAาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเกี่ยวกับการคุAมครองขAอมูล 

สEวนบุคคล ซึ่งสอดคลAองกับนโยบายนี้และกฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียวขAอง 

3. ใหAมีการอบรมใหAความรูA สรAางความตระหนักและความเขAาใจกับพนักงานของบริษัทเก่ียวกับการคุAมครอง

ขAอมูลสEวนบุคคล  

4. ใหAมีการแจAงผูAใชAบริการหรือผูAที่มีการติดตEอกับบริษัทใหAทราบวEา เหตุใดบริษัทตAองมีการประมวลผลขAอมูล

ของผูAใชAบริการหรือผูAที่มาติดตEอกับบริษัท รวมถึงบริษัทจะมีการแบEงป1นหรือเป{ดเผยขAอมูลเหลEานี้กับใคร

บAาง ผEานทางประกาศความเปYนสEวนตัว (Privacy Notice) และประกาศการใชAคุกกี้ (Cookie Notice) ท่ี

ชัดเจน  

5. ในกรณีที่ตAองมีการขอความยินยอมจากเจAาของขAอมูลสEวนบุคคล การขอความยินยอมดังกลEาวตAองชัดแจAง 

มีการใชAถAอยคำท่ีชัดเจน มีแบบหรือขAอความท่ีเขAาถึงไดAงEายและเขAาใจไดA รวมท้ังใชAภาษาท่ีอEานงEาย 

6. ใหAมีการกำหนดวิธีการ ชEองทาง และผูAรับผิดชอบในการรับเรื่องรAองเรียน คำรAอง และดำเนินการใด ๆ 

เก่ียวกับการใชAสิทธิของเจAาของขAอมูลสEวนบุคคลตามกฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล 

7. ใหAมีการกำหนดกระบวนการ และผูAรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ การสืบสวน

สอบสวน และการจัดทำรายงานภายในบริษัทกรณีมีเหตุละเมิดขAอมูลสEวนบุคคล 

8. ใหAมีการบันทึกรายการตามมาตรา 39 กฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล เพื่อใหAเจAาของขAอมูลและบริษัท

คณะกรรมการคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคลตรวจสอบไดA เชEน ขAอมูลสEวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ขAอมูล

เกี่ยวกับผูAควบคุมขAอมูล เปYนตAน และใหAมีการทบทวน ตรวจสอบรายการบันทึกดังกลEาว อยEางนAอยป�ละ 1 

คร้ัง 

9. ใหAมีการจัดทำตารางการจัดเก็บขAอมูล (Retention Schedule) เพื่อใหAมั่นใจวEา ขAอมูลสEวนบุคคลท่ีบริษัท 

จัดเก็บ มีระยะเวลาการจัดเก็บเทEาท่ีจำเปYนและเปYนไปตามวัตถุประสงค/ 



10. ใหAมีการจัดทำขAอตกลงหรือสัญญาการประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล กรณีท่ีบริษัทมีการวEาจAางหรือ

มอบหมายใหAบุคคลภายนอกมาดำเนินการประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคลของบริษัท 

11. ใหAมีการกำหนดมาตรการภายใน สำหรับกรณีการสEงหรือโอนขAอมูลสEวนบุคคลไปนอกบริษัททั้งในประเทศ

และตEางประเทศ 

 

7. หลักการในการประมวลผลขGอมูล 

การประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคลใด ๆ ท่ีดำเนินการโดยบริษัทจะเปYนไปโดยชอบดAวยกฎหมาย โดยอยูEบน

หลักการสำคัญ ดังน้ี 

1. การประมวลผลขAอมูลนั้นเปYนการจำเปYนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจAาของขAอมูลสEวนบุคคลเปYนคูEสัญญา 

หรือเพ่ือใชAในการดำเนินการตามคำขอของเจAาของขAอมูลสEวนบุคคลกEอนเขAาทำสัญญาน้ัน 

2. การประมวลผลขAอมูลนั้นเปYนการจำเปYนเพื่อปiองกันหรือระงับอันตรายตEอชีวิต รEางกาย หรือสุขภาพ 

ของบุคคล 

3. การประมวลผลขAอมูลน้ันเปYนการจำเปYนเพ่ือการปฏิบัติหนAาท่ีในการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน/สาธารณะ

ของผูAควบคุมขAอมูลสEวนบุคคล หรือปฏิบัติหนAาที ่ในการใชAอำนาจรัฐที ่ไดAมอบใหAแกEผู AควบคุมขAอมูล 

สEวนบุคคล 

4. การประมวลผลขAอมูลนั ้นเปYนการจำเปYนเพื ่อประโยชน/โดยชอบดAวยกฎหมายของผู AควบคุมขAอมูล 

สEวนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไมEใชEผูAควบคุมขAอมูลสEวนบุคคล เวAนแตEประโยชน/ดังกลEาวมี

ความสำคัญนAอยกวEาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขAอมูลสEวนบุคคลของเจAาของขAอมูลสEวนบุคคล 

5. การประมวลผลขAอมูลน้ันเพ่ือใหAบรรลุวัตถุประสงค/ท่ีเก่ียวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร/หรือจดหมาย

เหตุ เพื ่อประโยชน/สาธารณะ หรือที่เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ ่งไดAจัดใหAมีมาตรการปกปiอง 

ท่ีเหมาะสม เพ่ือคุAมครองสิทธิและเสรีภาพของเจAาของขAอมูลสEวนบุคคล โดยเปYนไปตามท่ีกฎหมายคุAมครอง

ขAอมูลสEวนบุคคลกำหนด 

6. การประมวลผลขAอมูลน้ันเปYนการปฏิบัติตามหนAาท่ีท่ีกฎหมายกำหนด 

7. เจAาของขAอมูลไดAใหAความยินยอมแลAว 

 

8. สิทธิของเจGาของขGอมูล 



บริษัทตระหนักดีวEา เจAาของขAอมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุAมครองขAอมูลสEวนบุคคล และบริษัทใหAความสำคัญ

อยEางย่ิงในการดูแลและอำนวยความสะดวกแกEเจAาของขAอมูลในการดำเนินการตามสิทธิเหลEาน้ัน ดังน้ี 

 

1. สิทธิในการไดAรับแจAง สำนักงานจะมีการแจAง “ประกาศความเปYนสEวนตัว (Privacy Notice)” ที ่มี

รายละเอียดวัตถุประสงค/ในการประมวลผลที่ชัดเจน รวมถึง “ประกาศการใชAคุกกี้ (Cookie Policy)” ท่ี

แสดงถึงประเภทเทคโนโลยีคุกกี้ท่ีบริษัทมีการใชA รวมถึงวัตถุประสงค/ในการใชAเทคโนโลยีคุกกี้เหลEาน้ัน 

และในกรณีท่ีบริษัทมีการประมวลผลขAอมูลไมEเปYนไปตามวัตถุประสงค/ หรือที่นอกเหนือความยินยอมใด ๆ 

ที่ไดAใหAไวA บริษัทจะแจAง และ/หรือขอความยินยอมจากเจAาของขAอมูลกEอนการประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล

ท่ีอยูEนอกวัตถุประสงค/ดังกลEาว 

2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เจAาของขAอมูลสามารถขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยใหAบริษัทไวAไดAทุก

เม่ือ 

3. สิทธิในการเขAาถึงขAอมูล เจAาของขAอมูลสามารถขอเขAาถึงขAอมูลสEวนบุคคลของตนเอง และขอสำเนาขAอมูล

กิจกรรมการประมวลผลขAอมูลสEวนบุคคล ตลอดจนสามารถขอใหAบริษัทเป{ดเผยการไดAมาซึ่งขAอมูลดังกลEาว

ไดA 

4. สิทธิในการแกAไขขAอมูล เจAาของขAอมูลสามารถขอปรับปรุงแกAไขขAอมูลสEวนบุคคลที่ไมEถูกตAองไดA เพื่อใหA

ขAอมูลดังกลEาวมีความถูกตAอง เปYนป1จจุบัน และไมEกEอใหAเกิดความเขAาใจผิด  

5. สิทธิในการลบขAอมูล เจAาของขAอมูลสามารถขอใหAบริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำใหAขAอมูลสEวนบุคคลเปYน

ขAอมูลท่ีไมEสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปYนเจAาของขAอมูลไดA  

6. สิทธิในการโอนขAอมูล ในกรณีที่ระบบขAอมูลของบริษัทรองรับการอEานหรือใชAงานโดยทั่วไปดAวยเครื่องมือ

หรืออุปกรณ/ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใชA หรือเป{ดเผยขAอมูลสEวนบุคคลไดAดAวยวิธีการอัตโนมัติ 

เจAาของขAอมูลสEวนบุคคลสามารถขอรับสำเนาขAอมูลสEวนบุคคลของตนไดA รวมถึงขอใหAมีการโอนถEายขAอมูล

ดังกลEาวไปยังผูAควบคุมขAอมูลอ่ืนโดยอัตโนมัติไดA และขอรับขAอมูลสEวนบุคคลท่ีมีการสEงหรือโอนดังกลEาวไดA  

7. สิทธิในการระงับการใชAขAอมูล เจAาของขAอมูลสEวนบุคคลมีสิทธิขอใหAบริษัทระงับการใชAขAอมูลสEวนบุคคลไดA 

8. สิทธิในการคัดคAานการประมวลผลขAอมูล เจAาของขAอมูลสามารถขอคัดคAานการประมวลผลขAอมูลสEวน

บุคคลไดA  

เจAาของขAอมูลสามารถอEานเงื่อนไขการขอใชAสิทธิเพิ่มเติมไดAในประกาศความเปYนสEวนตัว (Privacy Notice) 

ทั้งนี ้ ในบางกรณี บริษัทอาจปฏิเสธคำขอใชAสิทธิขAางตAน หากมีเหตุอันชอบธรรมดAวยกฎหมาย หรือเปYนการ



ดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค/หรือเปYนกรณีที่ตAองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเปYนกรณีที่อาจสEงผล

กระทบและกEอใหAเกิดความเสียหายตEอสิทธิหรือเสรีภาพของเจAาของขAอมูลหรือบุคคลอ่ืน  

 

กรณีที่เจAาของขAอมูลตAองการดำเนินการตามสิทธิที่กลEาวมาขAางตAน สามารถแจAงขอใชAสิทธิไดAที่ E-mail 

dpo@sinwattana.com โดยรายละเอียดวิธีการขอใชAสิทธิสามารถอEานไดAที่ การตรวจสอบและการขอใชAสิทธิบน

เว็บไซต/ของบริษัท 

 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายนี้ใหAเปYนป1จจุบันเสมออยEางนAอยป�ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีจำเปYนตAองไดAรับการปรับปรุง เพ่ือใหAนโยบายน้ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ/ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และจะมีการ

ประกาศใหAทราบบนเว็บไซต/ของบริษัท. และชEองทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

 

 


