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นโยบายคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

PRIVACY POLICY 

(แกไขปรับปรุงครั้งลาสุดวันที่ 14.02.21) 

นโยบายคมุครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ ("นโยบายฯ") อธิบายใหทราบถึงวิธีการที่บริษัท ดรีมเมคเกอร อิควิตี้ คราวด

ฟนดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยทูี่ 219/2 ซอย อโศก 

สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ตอไปจะเรียกวา "ดรีมเมคเกอร" "เรา/

บริษัท" หรือ "ของเรา/ของบริษัท") ใชในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลเก่ียวกับ ผูใช 

(ตอไปจะเรียกวา"ผใูช" "ทาน" หรือ"ของผูใช/ของทาน") เว็บไซตของบริษัท ไดแก https://www.dreamaker.co.th 

และ/หรือ แอพพลิเคชั่นใชงานบนโทรศพัทมอืถือ ("แพลตฟอรม") เพื่อจะใช บริการ ของบริษัทผานแพลตฟอรม

ดังกลาว ("บริการ") 

This privacy policy ("Privacy Policy") describes how Dreamaker Equity Crowdfunding Company 

Limited, a privatecompany limited incorporated under the laws of Thailand having its registered 

address located at 219/2 Soi Sukhumvit 21 Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 (hereafter 

referred to as "Dreamaker" or "we", "us", "our") collects, uses, processes, discloses, and/or transfers 

information relating to users (hereafter referred to as "User" or "you" or "your") of our website 

https://www.dreamaker.co.th/en and/or mobile applications ("Platform") in order to use the services 

which we may provide through the Platform ("Services").  

 

เมื่อทานไดกดเลือกชอง "ตกลงยอมรับตามนโยบายฯ และการใชเว็บไซต" ในขณะที่ทานสงแบบลงทะเบียนใหบริษัท 

เพ่ือสมัครใชบริการและใชแพลตฟอรม บริษัท จะถือวา ทานไดอานและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามนโยบายฯ ฉบับนี ้

แลว ทานสามารถเลือกที่ไมตกลงตามเงื่อนไขและขอกำหนดของนโยบายฯฉบับนี้ได โดยไมกดเลือกชองดังกลาว ทั้งนี้ 

ดวยการลงทะเบียนและใชบริการ ทางบริษัทจะถือวาทานยอมรับวา การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน 

นโยบายฯฉบับนี้ มีความสำคัญและหากทานไมเห็นดวยกับขอกำหนด และเงื่อนไขใดในนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทสงวน 

สิทธิในการจำกัดการเขาใชบริการของบริษัท 

By ticking the box "accepting the Privacy Policy and Use of Website" at the time of submitting the 

registration form to us to use the Services and Platform, it shall be deemed that you have read, 

consent to and agree to be bound by this Privacy Policy. You may select not to agree to any terms 

and conditions of this Privacy Policy by not ticking the box. By registering and using the Services, we 

shall deem that you have acknowledged that the personal identifiable information processing as 

defined hereunder are important and if do not agree to terms and conditions of this Privacy Policy, 

we reserve the right to restrict your access to use our Services.   
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1. ขอมูลสวนบุคคลทีบ่ริษัท เก็บรวบรวมไว 

THE PERSONAL IDENTIFIABLE INFORMATION WE COLLECT 

1.1 บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดานลางนี้จากทานผานแพลตฟอรม ไมวาจะเปนขอมูลของบุคคลธรรมดา 

หรือขอมูลตัวแทนของผูลงทุนนิติบุคคล หรือผูออกและเสนอขายหุนคราวดฟนดิ้ง ในขณะที่ทานลงทะเบียน 

หรือ ระหวางที่ทานลงทะเบียนเพ่ือสรางบัญชีสำหรับใชบริการ 

We collect the following personal identifiable information (the “PII”) from you, either as the 

individual user or as the representatives of the corporate investor or issuer, through the 

Platform at the time or during the course of registration to set up an account to use the 

Services: 

 ชื่อนามสกุล (ในฐานะผูลงทุนบุคคลธรรมดา หรือตัวแทนของผูลงทุนนิติบุคคล หรือผูออกและเสนอขาย 

หุนคราวดฟนดิง) 

Name and surname (as an individual investor or  a representatives of  corporate investor 

or issuer) 

 ตำแหนงในบริษัท 

Position in the company 

 ที่อย ูและที่อยอีูเมล 

address and email address 

 หมายเลขโทรศัพท 

Telephone number 

 สัญชาติ 

Nationality 

 วันเกิด 

Date of birth 

 เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน /หมายเลขหนังสือเดินทาง 

National identification number / Passport number  

 บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอาย ุ

A valid national ID card / Passport 

 หมายเลขบัญชีธนาคาร พรอมทั้งขอมูลประกอบอ่ืนๆ รวมถึงสำเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 
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Bank account number and other information, including a copy of the first page of such 

bank account  

 อาชีพ 

Occupation 

 สถานะทางการเงิน แหลงที่มาของรายได และรายไดตอป 

Financial status, source of income, income per year 

 รายการเดินบัญชธีนาคารในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 

Bank statement for the past 6 months 

 ขอมูล หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนที่ระบุไวสำหรับการลงทะเบียน หรือตามที่บริษัท จำเปนตองใชเพ่ือ 

ดำเนินการลงทะเบียน 

Other information, evidences or documents asset out in the application form or as 

requested by us for the purpose of registration.  

 

ในสวนของขอมูลดังกลาวทั้งหมด บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานโดยตรงจากทาน ระหวางการลงทะ 

เบียน และการนำสงเอกสารขอมูลเพ่ิมเติมโดยทาน และบริษัทอาจสามารถเขาถึงและเชื่อมตอขอมูลของทาน 

ไดจากแหลงขอมูลอ่ืนที่นาเชื่อถือ ซึ่งมาจากผูใหบริการภายนอกที่นาเชื่อถือ (เพ่ือใหไดรับขอมูลเพ่ิมเติมอื่นๆที่ 

จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทภายใตกฎหมาย โดยเฉพาะสวนของการรูจักตัวตนของลูกคา และการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขคุณสมบัติของทาน เชน การประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนการ 

กอการราย หรือการประเมินความเสี่ยงดานอ่ืนๆ) 

In this regard, we may receive your personal identifiable information directly from you during 

your registration and submission of additional information and documentation and we may 

have access and link to the reliable sources of information from the third party service 

providers (for the purpose of getting the additional information that are necessary for us to 

comply with the applicable laws particularly for the Know-Your-Customer verification 

purpose and the eligibility checking, including without limitation your potential risk on 

Money Laundering, Financing of Terrorism, or other risk assessment 

 

1.2 นอกจากนี้บริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้จากทานในระหวางที่ทานใชบริการ 

We may also collect the following personal identifiable information from you over the 

course of your use of the Services: 
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 รายละเอียดเก่ียวกับคำขอ ธุรกรรม หรือการกระทำอ่ืนใดที่ทานทำผานแพลตฟอรมของบริษัท  (รวมทั้ง 

ขอมูล หลักฐาน หรือเอกสารที่ทานไดจัดสงใหบริษัท เพ่ือการดังกลาว) (เชน คำจองซื้อหลักทรัพยที่ เสนอ

ขาย การทดสอบความรดูานการลงทุน หลักฐานแสดงการชำระเงินเพ่ือจองซื้อหลักทรัพย คำขอ เปดบัญชี

ธนาคารใหมเพ่ือรับเงินจองซื้อหลักทรัพย เอกสารแสดงการจดทะเบียนเพ่ิมทุน เปนตน) 

Details of any requests, transactions or other acts you make through our Platform 

(including any information, evidence or document you provide to us therefor) (e.g., your 

tender for securities being offered, investment knowledge test, proof of subscription 

payment, your request to open a new bank account for receiving payment of 

subscription, capital increase registration document, etc.); 

 การติดตอสื่อสารของทานกับบริษทั  (เชน เมื่อทานขอความชวยเหลือ เมื่อทานสงขอซักถามและความ 

คิดเห็นถึงบริษัท หรือเมื่อทานแจงปญหาหรือขอรองเรียน) และ  

Communications you have with us (e.g., when you request for support, submit an 

enquiry or comment, or report a problem or complaint); and 

 ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการของทานบนแพลตฟอรม และการปฏิสัมพันธระหวางทานกับแพลตฟอรม 

ของบริษัท  (เชน IP Address ประเภทของอุปกรณหรือเบราวเซอรที่ทานใช และการดำเนินการตางๆ 

ของทานบนแพลตฟอรม) 

Information related to your activity on and interaction with our Platform (e.g., your IP 

address, the type of device or browser you use, and any other actions on the Platform) 

 

1.3 บริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลบางอยางผานการใช "Cookies" และเทคโนโลยีติดตามอื่น ท้ังนี้ Cookies คือ 

ไฟลขนาดเล็กที่เบราวเซอรของผใูชติดตั้งไวในคอมพิวเตอรของผใูช ซึ่งบริษัท อาจใช Cookies และระบบ 

ติดตามอ่ืนเพ่ือชวยใหบริษัท สามารถเขาใจไดดีข้ึนวา ผูใชมีปฏิสัมพันธกับบริการของบริษัท อยางไร เพ่ือที ่จะ

ไดติดตามตรวจสอบการใชงานของผูใชและการจัดเสนทางเขาออกของขอมูลผานเว็บ (web traffic routing) 

สำหรับบริการของบริษัท  และเพ่ือนำมาปรับปรุงบริการของบริษัท  ซึ่งเบราวเซอรอินเตอรเน็ต สวนใหญจะ

ยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ดผีูใชสามารถสงคำสั่งใหเบราวเซอรของตน ใหเลิกยอม รับ Cookies 

หรือสงคำสั่งใหแจงผูใชกอนที่จะยอมรับ Cookies จากเว็บไซตที่ผูใชเขาใชงานดวย การแกไข คำสั่งใน

เบราวเซอร 

We may also collect certain information through the use of "Cookies" and other tracking 

technologies. Cookies are small files stored on User’s computer by its browser. We may use 

cookies and other tracking technologies to better understand how Users interact with our 

Services in order to monitor User’s usage , manage web traffic routing on our services, and 
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improve our Services. Most Internet browsers automatically accept cookies,  Users, however, 

can disable the cookies setting on their browsers or notify Users before accepting cookies 

from the websites the Users visit.by editing a command in browsers,  

1.4 บริษัท อาจเก็บขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยเฉพาะสวนของขอมูลชื่อและขอมูลการติดตอ ตามที่ระบุไวขาง 

ตน เมื่อ (i) ทานติดตอมาถึงเรา (ยกตัวอยางเชน เมื่อทานติดตอสอบถามมายังบริษัท ผานชองทางโทรศัพท 

จดหมาย การพบหนา หรือการสงอีเมล); (ii) ทานลงทะเบียนใหความสนใจ หรือสมัครรับขอมูลขาวสารเกี่ยว 

กับสินคา และ/หรือบริการ หรือสื่อประชาสัมพันธจากทางบริษัท; (iii) ทานเขารวมการสำรวจ การแขงขัน การ

ประกวด การจับรางวัล หรือกิจกรรมสงเสริมการขายอ่ืนๆ หรือการเสนอกิจกรรมรูปแบบใดๆ ของบริษัท; (iv) 

ทานตอบรับเอกสารทำการตลาดตางๆของบริษัท; (v) ทานใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆ กับบริษัท ผาน

ชองทางเว็บไซต หรือดวยเอกสารในรูปแบบอื่น และ/หรือ (vi) ทานสงขอมูลสวนบุคคลของทาน ใหแก บริษัท 

ดวยจุดประสงคอ่ืนๆ 

We may also collect your personal identifiable information, in particular name and contact 

information as listed above when (i) you contact us (e.g, for any enquiries by phone, , letters, 

face-to-face meetings and emails); (ii) you register your interest or subscribe to get  

information and news relating to the products and/or services as well as publications from 

us;; (iii) you participate in our survey, competition, contest, lucky draw, promotional events 

or any other forms; (iv) respond to our  marketing materials; (v) you provide feedback or 

suggestion to us via our website or document in other formats ); and/or (vi) you submit your 

PII to us for any other purposes. 

  

ทัง้นี้ สำหรับขอมูลสวนบุคคลนี้ นอกจากที่บริษัทอาจไดรับขอมูลนั้นจากทานโดยตรงแลว บริษัทอาจไดรับ 

ขอมูลสวนบุคคลของทานจากบุคคคลอ่ืนๆ ซึ่งเปนพันธมิตรของเรา หรือที่มีความสัมพันธกับทาน และแหลง 

ขอมูลอื่นๆที่ทาน อาจใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบคุคลของทานใหแกบริษัท และ/หรือเปนกรณี 

ที่บริษัทไดรับการเปดเผยขอมูลมาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

In addition to the direct submission of the PII from you to us, we may also obtain your 

personal identifiable information from third parties we deal with or who are connected with 

you and you have given your consent for the disclosure of your personal identifiable 

information to us, and/or where otherwise lawfully permitted.  

1.5 ในกรณทีี่ทานปฏิเสธในการใหขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่จำเปนในการใชบริการ อาจ (ก) นำไปสูกรณีท่ี 

บริษัทไมสามารถติดตอหรือใหบริการที่ทานตองการได; (ข) กระทบความสามารถของบริษัทในการประมวลผล 

ขอมูลเพ่ือการใหบริการแกทาน; (ค) บริษัทไมสามารถสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการ โปรโมชั่น และ 
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กิจกรรมตางๆที่ทานอาจสนใจ ใหแกทานได และ/หรือ (ง) เปนเหตุใหทานไมสามารถเขารวมในการแขงขัน 

หรือกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ที่ บริษัทจัดขึ้นได 

In case that you refuses to furnish and submit your personal identifiable information needed 

for the use of Services, it may (a) result in us being unable to contact or provide you with 

Services; (b) affect our ability to process your data to provide the Services to you; (c) result 

in us being unable to update you on our Services, promotions, events and/or launches; 

and/or other activities you may be interested in; or (d) result in your inability to participate 

in any contests, promotional activities organised by us. 

1.6 กรุณาใชความระมัดระวังในการสงขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบริษัท โดยเฉพาะเมื่อทานตองกรอกขอมูล 

หรือตองนำสงเอกสารขอมูลตางๆ เนื่องจากบางสวนของการดำเนินการของบริษัท เปนการดำเนินการโดย 

ระบบอัตโนมัติ ดังนั้น บริษัทอาจไมสามารตรวจสอบไดวา ทานใหขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตอง หรือเปนขอมูล 

สวนบุคคลออนไหวสำหรับทานมาในระบบของบริษัทหรือไม และทานตองรับประกันวา ขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งหมดที่ทานใหแกบริษัทนั้น ถูกตอง แมนยำ และครบถวน  

Please be careful when submitting your personal identifiable information to us, in particular 

when filling in information or uploading documents and other materials since it should be 

noted that some of our operations are automatically operated and we may not be able to 

detect whether you have accidentally provided us with incorrect or sensitive information on 

our Platform. You shall also ensure that all personal identifiable information submitted to us 

is correct, accurate, and complete. 

 

2. วิธีการที่บริษัท ใช เปดเผย/โอนขอมูลที่เก็บรวบรวมไว 

HOW WE USE AND DISCLOSE/TRANSFER THE PII COLLECTED 

 

2.1 บริษัท จะจัดเก็บ ใช และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุในขอ 1 ขางตน เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

We shall store, use and process the PII as described in Clause 1 above for the following 

purposes: 

 เพ่ือตรวจสอบตัวตนของผใูช  ความประสงคของผใูชในการลงทะเบียนเพ่ือขอใชบริการ และคุณสมบัติของ 

ผูใชที่จะใชบริการและเพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชบริการเพ่ือวัตถุประสงคที่ผิดกฎหมาย หรือการใชบริการ 

โดยผูใชทีข่าดคุณสมบัติ 
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To verify Users' identity, Users' intention to register for using the Services, Users' 

qualifications to use the Services and to prevent the use of Services for illegitimate 

intention or by unqualified users; 

 เพ่ือดำเนินกระบวนการทำความรูจักลูกคา (Know Your Customer) และมาตรการอ่ืนที่เก่ียวของกับการ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ 

การราย และดำเนินการตรวจสอบผูใชเก่ียวกับการขัดกัน (conflict check) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท่ี 

เก่ียวของ 

To conduct, know your customer process and other measures related to anti-money 

laundering, counter terrorism financing, and conflict checks on Users for the purpose of 

complying with applicable laws; 

 เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียนเปดบัญชี และ/หรือการลงทะเบียนขอใชบริการ 

To process account registration and/or registration for the use of Services; 

 เพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับสมาชิกภาพของทาน และดำเนินการเก่ียวกับการชำระเงิน 

To administer your membership and process payments;  

 เพ่ือตอบขอซักถาม หรือขอรองเรียนของผูใช 

To deal with Users' inquiry or complaints; 

 เพ่ือใหบริการแกผูใชบุคคลอ่ืน เพ่ือแจงขอมูลแกผูใชบุคคลอ่ืน เพื่อการติดตอสื่อสารระหวางผูใชบุคคลอ่ืน 

และทาน ตามที่ระบุในขอตกลงการขอตกลงการใชบริการ 

To provide the Services to other user, to notify your PII to other users for the purpose 

that those users can communicate with you as contemplated in the Terms of Services; 

 เพ่ือพัฒนาบริการใหม 

To develop new Services; 

 เมื่อทานไดใหความยินยอมแกบริษัท เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับเหตุการณตางๆ และเพ่ือวัตถุประสงคดานการ 

ตลาด และการโฆษณาเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการของบริษัท  

Upon receipt your consent, to provide information on events and for marketing and 

advertisement purposes relevant to our products and/or services;  

 เพ่ือวิเคราะหบันทึกการใชบริการ ความถ่ีในการเขาถึงระบบ และสถิติการใชบริการ เพ่ือเสนอบริการที่ 

ตรงตามความตองการของผใูชเฉพาะราย และเพ่ือปรับปรงุบริการใหดีขึ้น 

To analyze service use logs, access frequency, and statistics on the use of the Services in 

order to offer tailor-made Services, and to improve the Services;  
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 เพ่ือสรางและพัฒนาความสัมพันธทางดานธุรกิจ ท่ีบริษัทอาจมีกับทาน โดยเฉพาะในสวนของการใชขอมูล 

เพ่ือการฝกอบรมพนักงาน และการรับประกันคุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับลูกคา 

สัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งชองทางโทรศัพท อีเมล ศูนยบริการลูกคา เพ่ือการวิเคราะห สอบสวน จัด 

การหรือแกไขปญหาความมั่นคงปลอดภัย หรือความออนไหวตางๆ 

To establish and improve business relationship we may have with you, in particular for 

staff training and quality assurance purposes, particularly in relation to customer 

relations via phone calls, email and support centres; to analyze, investigate, manage and 

handle all the security and vulnerability issues of the Platform;  

 

 เพ่ือแจงใหทานทราบเก่ียวกับ ผลประโยชนและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการนำเสนอบริการตางๆ ของ 

บริษัท 

To notify you about benefits and changes to the features of our Services;  

 

 เพ่ือปองกันติดตามและตรวจสอบการกออาชญากรรม และเพ่ือการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง 

ดานธุรกิจตางๆ และ 

To prevent, track and investigate crime and analyze and manage commercial risks; and 

 

 เพ่ือปฏิบัติตามขอกำหนดตามกฎหมาย หรือขอกำหนดตามระเบียบขอบังคับ รวมท้ังเพ่ือดำเนินการตาม 

คำขอตามระเบียบขอบังคับ 

To comply with legal or regulatory requirements, including to respond to any regulatory 

request. 

 

2.2 บริษัท อาจเปดเผยขอมูลท่ีบริษัท เก็บรวบรวมไวตอผูใชรายอ่ืนบนแพลตฟอรม ยกตัวอยางเชน บริษัทอาจ 

เปดเผยขอมูลบางประการเก่ียวกับทานซึ่งเปนผูใชประเภทผลูงทุนแก ผูใชรายอ่ืนซึ่งเปนผูออกหลักทรัพยที่ 

ทานไดลงทุนผานแพลตฟอรม โดยจะเปนการเปดเผยที่ดำเนินการผานชองทางแพลตฟอรมเฉพาะของบริษัท 

เทานั้น 

We may disclose certain collected PII of yours to other Users on the Platform.  For example, 

if you are a User as an investor, certain PII about you may be disclosed to other Users who 

are issuers you invested in through the Platform; provided that the disclosure shall only be 

executed through the designated channel of the Platform. 
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2.3 บริษัท อาจเปดเผย และ/หรือโอนขอมูลท่ีบริษัท เก็บรวบรวมไว ไมวาภายในประเทศไทย และ/หรือ ในตาง 

ประเทศตอบุคคลดังตอไปนี้ 

We may disclose and/or transfer the PII collected, either within Thailand and/or overseas, to 

the following parties: 

  

 บริษัทในเครือ ผูใหบริการของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงและไมจำกัดเพียงบริษัท ที่

ปรึกษาซึ่งตกลงจะเขาทำสัญญาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับบริษัทเพ่ือดำเนินการหรือใหบริการ 

โดยมีวัตถุประสงคเก่ียวกับบริการของบริษัท หรือที่เก่ียวของกับบริการของบริษัท เพ่ือประมวลผลขอ มูลที่

บริษัท เก็บรวบรวมไวแทนบริษัท และ/หรือเพ่ือใหบรรลตุามวัตถุประสงคเก่ียวกับวัตถุประสงคที่ ระบุไว

ตามขอ 2.1 ขางตน  

Our affiliates, service providers and/or any third parties including but not limited to 

consulting companies, who agree to enter into PII processing agreement with us and to 

perform functions or provide services for the purpose of or in connection with the 

Services, to process the PII collected on our behalf, and/or to fulfill any purpose related 

to the purposes stated in Clause 2.1 above; 

 บุคคลภายนอกเพื่อ วัตถุประสงคในการขายทรัพยสิน/ธุรกิจบางสวนหรือทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี ้ขอมูล ท่ี

บริษัท เก็บรวบรวมไวอาจเปนหนึ่งในทรัพยสินที่บริษัท ประสงคจะโอนหรือขายใหบุคคลดังกลาว  

Any third party for the purpose of selling partial or all of our assets/business where the 

PII collected may be regarded as one of the assets that will be transferred to or acquired 

by such third party;  

 

 บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งทานไดใหความยินยอมอยางชัดแจงแกบริษัท ในการเปดเผยขอมูลดังกลาว 

Other third parties whom you give consent to us explicitly to disclose such information;  

 

 ในกรณทีี่บริษัทพิจารณาวา มีความจำเปนและเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการเก็บรักษา หรือประมวลผล 

ขอมูล ในการใหบริการแกทาน บริษัทอาจพิจารณาสงตอขอมูลสวนบุคคลของทาน ใหแกผูใหบริการภาย 

นอก (รวมถึงบริษัทในเครือ) ซึ่งอาจอยภูายนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนประเทศที่มีมาตรฐานการคมุ 

ครองขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงตองอยภูายใตเงื่อนไขการรักษาความลับและ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลระดับเดียวกันกับของบริษัท; และ/หรือ 
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To provide you with our service, we may transfer your personal identifiable information 

where we consider it necessary or appropriate for the purposes of data storage or 

processing to third-party service providers (including affiliates) within or outside Thailand 

who have adequate data protection standards under the same level of confidentiality 

and security safeguards as ours; and/or 

 

 หนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล ศาล และสวนราชการ โดยการเปดเผยเปนไปตามกฎหมายที ่

เก่ียวของ 

Governmental agencies and regulators, courts, and government authorities all in 

accordance with applicable laws. 

 

3. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล 

3.1 บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการรับประกันวาขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดท่ีจะใช และสงตอนั้น 

ถูกตอง แมนยำ เปนปจจุบัน และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

 We will reasonably take all steps to ensure that all PIIs being processed or transferred are 

accurate, complete, up-to-date and not misleading. 

 

3.2 บริษัทรับประกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางระมัดระวัง และบริษัทจะดำเนินการ 

ทุกขั้นตอนในการปกปองขอมูลสวนบุคคลที่เราครอบครอง เพ่ือปองกันการสูญหาย การใชประโยชนไมถูกตอง 

การแกไข การทำลาย หรือการเขาถึงการเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต โดยไมจงใจ  

We commit to seriously apply the security and protection measures for your PII .  We shall 

take all reasonable steps to protect the PII we hold from loss, misuse, modification, 

destruction or accidentally unauthorized access to any disclosure.  

 

3.3 บริษัท จะไมเก็บขอมูลสวนบุคคลไวเปนเกินกวาระยะเวลาที่จำเปน โดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคลทีจ่ำเปนสำ 

หรับการใหบริการ บริษัทจะเก็บขอมูลดังกลาวไวตราบเทาที่ทานยังเปนผูใชบริการ และตลอดระยะเวลาที่ 

กฎหมายกำหนดไว และหลังจากนั้นบริษัทจะทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาว หรือทำใหขอมูลนั้นกลายเปน 

นิรนามที่ไมสามารถระบุตัวตนได  

We shall not store PII for longer than is reasonably necessary, in particular the PII needed for 

providing the Services, we shall store those information for as long as you are our Users and 
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for the reasonable period of times as required under the applicable laws and then, we shall 

destroy or convert such information to the anonymized form.  

4. สิทธิของเจาของขอมูล 

DATA SUBJECT RIGHTS  

 บริษัทตกลงปกปองสิทธิเจาของขอมูล ดังนี้ 

We agree to protect the Data Subject’s rights indicated hereunder: 

 สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันและถูกตอง 

Right to access; to request for the copy of all the PII; and to rectify or update their own 

PII; 

 สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอานหรือใช 

งาน โดยท่ัวไปดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอใหสงหรือโอนขอมูล 

รูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน 

Right to request for the PII that the Company has processed in the readable forms by 

the tools or automatic mechanics and to request for the data portability to other data 

controller; 

 สิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

Right to object to the PII process being undertaken; 

 สิทธิขอใหลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลได เม่ือขอมูลนั้น 

หมดความจำเปนหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม 

Right to request for the erasure or de-identification of any PII that does not have any 

necessary basis to process or after the consent withdrawal; 

 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีเมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบ หรือเมื่อขอมูล 

ดังกลาวหมดความจำเปน 

Right to request for the PII process suspension in case that request for erasure is being 

exercised or when such PII is not necessary;  

 สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอมูลท่ีผใูชบริการเคยใหไวตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

Right to withdraw consent that has been given for the PII process for specific purpose. 
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5. การแกไขนโยบายคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

MODIFICATION OF PRIVACY POLICY 

ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม และประมวลผลอยูภายใตนโยบายฯฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใชในแตละ 

ชวงระยะเวลาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว แตทั้งนี้ บริษัทอาจแกไขหรือปรับปรุงนโยบายฯฉบับนี้ ตาม 

แตละระยะเวลา ทั้งนี้หากมีการแกไขนโยบายฯฉบับนี้ ในสาระสำคัญ บริษัทอาจแจงใหทานทราบถึงการแกไข 

ดวยการประกาศผานหนาเว็บไซต หรือดวยการสงอีเมลหรือสงแจงเตือนไปยังทาน และหากตองขอความยิน 

ยอม บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอน โดยบริษัทจะแจงใหชัดเจนถึงระยะเวลาท่ีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

นั้นจะมีผลบังคบัใช 

Personal identifiable information collected by us is subject to this Privacy Policy and is in 

effect at the time such information is collected. We may, however, modify and revise our 

Privacy Policy from time to time. If we make any material changes to our Privacy Policy, we 

will notify you of such changes by announcing on the website or by sending you an email or 

other notification and; provided that we require your consent, and we shall apply for your 

prior consent and inform you of the effective period of the change.  

 

6. ขอมูลการติดตอ 

CONTACT US 

 

บริษัทในฐานะผูใหบริการแพลตฟอรมและใหบริการ หากทานตองการใชสิทธิใดๆ หรือมีคำถามเก่ียวกับ 

นโยบายฯ กรุณาติดตอหรือสงคำขอของทานมาถึงเราไดที่ชองทาง ดังนี้:  

We are the Platform and Services provider. If you wish to exercise your rights or have any 

queries regarding this Privacy Policy, please contact or submit your request to us through the 

channel below:  

ที่อย:ู บริษัท ดรีมเมคเกอร อิควิตี ้คราวดฟนดิ้ง จำกัด หอง 415 ชั้น 19 เลขที่ 100 อาคาร สาทรนครทาว

เวอร ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500 

Address: [Dreamaker Equity Crowdfunding 415, 19th floor, 100 Sathorn Nakorn Tower, North 

Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500] 

เบอรโทรศัพท:  02-109-9554 หรือ 093-991-5369 

Contact detail: [02-109-9554 or 093-991-5369] 

อีเมล: contact@dreamaker.co.th 

Email address: [contact@dreamaker.co.th] 


