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การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัของข้อมูล 

บรษัิทฯก ำหนดใหม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรรกัษำควำมเป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่ส  ำคญัและเป็นควำมลบัของลกูคำ้ เพื่อให้

ลกูคำ้มั่นใจไดว้่ำขอ้มลูของลกูคำ้ไม่รั่วไหลไปสู่บคุคลหรอืองคก์รใดๆ ท่ีจะกอ่ใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัลกูคำ้ได ้ โดยบรษัิทมีกำรน ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู อำทิ เช่น 

 ควำมปลอดภยัของระบบเครอืข่ำย (Network Security) โดยกำรใช ้Firewall 

 กำรยืนยนัผูใ้ชบ้รกิำรดว้ยระบบ One-Time Password (OTP) เพื่อใชย้ืนยนัผูใ้ชบ้รกิำร เมื่อเขำ้ใชง้ำนโดยเชื่อมตอ่ผ่ำนเครอืข่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

 กำรก ำหนดรหสัผ่ำนเฉพำะบคุคลในกำรเขำ้ถงึระบบงำน (User ID, Password) และก ำหนดใหม้ีกำรเปลี่ยน Password ตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 กำรก ำหนดนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั และเพื่อกอ่ใหเ้กิดประโยชนท์ำงกำรตลำดส ำหรบัลกูคำ้ 

 กำรจดัท ำขอ้มลูส ำรอง (Back up data) เพื่อสำมำรถน ำขอ้มลูส ำรองมำใชใ้นกรณีท่ีขอ้มลูจรงิเกิดควำมเสียหำย  

 กำรรกัษำควำมถกูตอ้งของขอ้มลู (Data Integrity) กำรปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลูถกูแกไ้ขและท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัลกูคำ้หรอืบรษัิท 

 มีระบบกำรปอ้งกนักำรโจรกรรมขอ้มลู และปอ้งกนัไวรสัคอมพิวเตอร ์(Anti-Virus, Anti-Spyware)  

ระบบรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 

ระบบรกัษำควำมเป็นส่วนตวัของลกูคำ้ท่ีใชง้ำนผ่ำนระบบ Micro pay application หรอืไมโครเพย ์จะแบง่ออกมำเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ดว้ยกนั คือ 

1) นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิำรทำงดำ้น Micro pay application หรอืไมโครเพย ์โดยทำงบริษัทไดม้ีกำรจดัท ำรำ่งระเบยีบกำร
ใช ้application และกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหล้กูคำ้ท่ีสนใจ ท ำควำมเขำ้ใจในระเบยีบกำรใชด้ังกล่ำว พรอ้มทัง้ใหล้กูคำ้แสดงควำมสมคัรใจ 
และยืนยนัเจตจ ำนงคก์่อนกำรเปิดใชบ้รกิำร 

2) ระบบกำรจดักำรกำรเขำ้ถงึขอ้มลูลกูคำ้จำกอปุกรณโ์ทรศพัทข์องลกูคำ้แต่ละรำย โดยสำมำรถแบง่ออกเป็น 3 หวัขอ้ย่อย 
1. กำรเขำ้ถงึขอ้มลูจำกเครือ่งมอืสื่อสำรโดยลกูคำ้ ดว้ยกำรใชร้หสัผ่ำน PIN และ กำรใช ้OTP ส ำหรบัรำยกำรหรอืขอ้มลูที่มี

ควำมส ำคญั เช่น ค ำสั่งกำรช ำระเงิน โอนเงิน รวมทัง้กำรขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลูเบือ้งตน้ท่ีท ำไดจ้ำกอปุกรณข์องลกูคำ้เอง 
2. ขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรในกำรแกไ้ขขอ้มลูที่ส  ำคญัในกำรยืนยนัตวับคุคลของลกูคำ้เช่น ขอ้มลูหมำยเลขบตัรประชำชน และ

หมำยเลขเบอรโ์ทรติดต่อทำงโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี กำรแกไ้ขขอ้มลูดงักลำ่วทำงบรษัิทมีแนวนโยบำยใหล้กูคำ้สำมำรถท ำค ำรอ้ง
แกไ้ข และรบับรกิำรทำงดำ้นนีผ้่ำนหน่วยงำนบรกิำรลกูคำ้ (Customer service) ของบรษัิทไดเ้พียงชอ่งทำงเดียว เพื่อให้
พนกังำนของบรษัิทสำมำรถท ำกำรยืนยนัตวัตนและเก็บหลกัฐำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

3. ระบบกำรจดักำรเก็บรกัษำขอ้มลุของลกูคำ้ ทำงบรษัิทไดม้ีกำรเขำ้รหสัขอ้มลูที่ส  ำคญัในกำรยืนยนัตวับคุคลของลกูคำ้ในระดบั
ฐำนขอ้มลูเช่นขอ้มลูทำงดำ้น PIN, บตัรประชำชน, หมำยเลขเบอรบ์ญัชีเที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ทำงบรษัิทมีควำมมั่นใจในกำรเก็บ
ขอ้มลูที่ส  ำคญัเหล่ำนี ้

3) นโยบำยกำรใชข้อ้มลูส ำหรบักำรบรกิำรภำยนอกโดยธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะ service outsourcing 
โดยทำงบรษัิทไดม้ีกำรรำ่งกำรใชบ้รกิำรภำยนอกจำกทำงธนำคำร  เบือ้งตน้ทำงธนำคำรจะเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงดำ้นกำรยืนยนัตวับคุคล
ผ่ำนทำงช่องทำง และพนกังำนของธนำคำร ซึง่นโยบำยดงักล่ำวจะระบใุหธ้นำคำรสำมำรถใชข้อ้มลูเพื่อกำรบรกิำร และปฏิบตัิตำม
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัท่ีทำงลกูคำ้ไดม้อบไวก้บัทำงบรษัิทอย่ำงเครง่ครดั 
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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของบรษัิทส ำหรบักำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ผูใ้ชบ้รกิำรโปรดอ่ำน และท ำควำมเขำ้ใจ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีอ้ย่ำงละเอียด กำรท่ีท่ำนไดต้ิดตัง้ และ/หรอืเขำ้ใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพยแ์ลว้ ถอืว่ำท่ำนตกลง
ยอมรบัขอ้ก ำหนดท่ีระบใุนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีแ้ลว้ทกุประกำร หำกท่ำนไม่สำมำรถยอมรบัขอ้ก ำหนดนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีไ้ด ้
ขอใหท่้ำนปฏิเสธกำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์โดยถอนกำรติดตัง้ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์จำกเครื่อง
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี/อปุกรณด์ิจิตอลของท่ำนทนัที 

2.1 วตัถปุระสงคข์องนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั  

ในกำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพยนี์ ้บรษัิทมีควำมประสงคท่ี์จะแจง้ใหท่้ำนทรำบอย่ำงชดัเจนว่ำ บรษัิทรวบรวม ขอ้มลู
อะไรของท่ำนบำ้ง มีวิธีกำรใชแ้ละแบง่ปันขอ้มลูของท่ำนอย่ำงไร นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีจ้ะอธิบำยถงึ: 
(1)   ขอ้มลูที่รวบรวม และเหตผุลท่ีรวบรวม 
(2)   กำรใชข้อ้มลูที่รวบรวม 

บรษัิทจะใชข้อ้มลูที่รวบรวมทัง้หมด เพื่อใหบ้รกิำร บ ำรุงรกัษำ ปอ้งกนั ปรบัปรุง พฒันำบรกิำรใหม่ๆ และปกปอ้งบรษัิท และ
ผูใ้ชบ้รกิำร ตลอดจนเพื่อน ำเสนอเนือ้หำท่ีไดร้บักำรปรบัแต่ง (Customize) ใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้รกิำรโดยเฉพำะ เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิำรติดต่อมำท่ีบรษัิท บรษัิทอำจเก็บบนัทกึขอ้มลูกำรสนทนำระหว่ำงผูใ้ชบ้รกิำร กบัแผนกบรกิำรลกูคำ้ ท่ีบรษัิทจดัหำมำไว้
ส  ำหรบัเป็นช่องทำงกำรรบัแจง้ ใหค้  ำปรกึษำ แนะน ำวิธีกำรแกปั้ญหำท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโคร
เพย ์และอำจเก็บบนัทกึท่ีอยู่ อีเมลลท่ี์ผูใ้ชบ้รกิำรแจง้ไว ้เพื่อรบัค ำแนะน ำต่ำงๆ ทัง้นี ้เพื่อน ำมำปรบัปรุง และพฒันำกำรใหบ้รกิำรของ
บรษัิท บรษัิทอำจใชข้อ้มลูที่รวบรวมไดจ้ำกคกุกี ้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อกำรปรบัปรุงประสบกำรณก์ำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้รกิำร และ
คณุภำพโดยรวมของ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์

(3)   ขอ้มลูที่แบง่ปัน 
บรษัิทจะไม่น ำขอ้มลูของท่ำนไปแบง่ปัน หรอืเปิดเผยใหก้บับรษัิท และ/หรอืองคก์รอื่น และ/หรอืบคุคลภำยนอก ยกเวน้กรณี 
ดงัต่อไปนี ้
•   เมื่อไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้ชบ้รกิำร: บรษัิทอำจแบง่ปัน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ของผูใ้ชบ้รกิำรกบับรษัิท และ/หรอืองคก์ร

อื่น และ/หรอืบคุคลภำยนอก เมื่อไดร้บัควำมยิมยอมจำกท่ำนใหแ้บง่ปัน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีละเอียดอ่อนกอ่น 
•   เพื่อกำรใชข้อ้มลูที่รวบรวม: บรษัิทอำจแบง่ปัน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิำร กบับรษัิทในเครอื บรษัิทในกลุ่ม 

ตลอดจนคูส่ญัญำท่ีมีหนำ้ท่ีบรหิำรจดักำร Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ตำมสญัญำกบับรษัิทโดยตรง หรอืบรษัิทอื่นท่ี
มีนโยบำยเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่น่ำเชื่อถอื เพื่อใหบ้รกิำร บ ำรุงรกัษำ ปอ้งกนั ปรบัปรุง พฒันำบรกิำรใหม่ๆ และปกปอ้ง
บรษัิท และผูใ้ชบ้รกิำร ตลอดจนเพื่อน ำเสนอเนือ้หำท่ีไดร้บักำรปรบัแต่ง (Customize) ใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้รกิำร
โดยเฉพำะ โดยด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ และตำมนโยบำยส่วนบคุคลของบรษัิท รวมถงึมำตรกำรกำรรกัษำขอ้มลูที่เป็นควำมลบั 
และกำรรกัษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม 

•   ส  ำหรบัเหตผุลทำงกฎหมำย: บรษัิทอำจแบง่ปัน หรอืเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำรกบับรษัิท และ/หรอืองคก์รอื่น และ/หรอื
บคุคลภำยนอก หำกบรษัิทเชื่อโดยสจุรติว่ำกำรเขำ้ถงึ กำรใช ้กำรเกบ็รกัษำ หรอืกำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้ มีเหตจุ  ำเป็นอนัสมควร:  

     (1) เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์ค ำสั่งท่ีเกี่ยวขอ้ง และกำรรอ้งขอขอ้มลูจำกทำงรำชกำร  
        (2) เพื่อบงัคบัใชข้อ้ก ำหนดในกำรใหบ้รกิำรท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถงึกำรตรวจสอบกำรละเมิดท่ีอำจเกดิขึน้  
        (3) เพื่อตรวจจบั ปอ้งกนั หรอืตรวจสอบกำรทจุรติ ปัญหำดำ้นควำมปลอดภยั หรอืดำ้นเทคนิค  

(4) เพื่อปอ้งกนัอนัตรำยตอ่สิทธิ ทรพัยส์ิน หรอืควำมปลอดภยัของบรษัิทและ /หรอืของผูใ้ชบ้รกิำร หรอืบคุคลอื่นตำมท่ี  กฎหมำย
ก ำหนด 
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บรษัิทอำจแบง่ปันขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัผูใ้ชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์เช่น ผลกำรคน้หำ เครื่อข่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีใชง้ำน ภำษำท่ีใช ้เว็บไซตท่ี์เขำ้ชมบอ่ย เป็นตน้ ตอ่สำธำรณะ หรอืใหแ้ก่พนัธมิตรทำงกำรคำ้ของบรษัิท เช่น ผู้
เผยแพรโ่ฆษณำ ผูล้งโฆษณำ หรอืเว็บไซตท่ี์เชื่อมโยงกนั เช่น บรษัิทอำจแบง่ปันขอ้มลูที่แสดงแนวโนม้กำรใชง้ำน Micro Pay 
Application หรอื ไมโครเพย ์สู่สำธำรณะ เป็นตน้  

หำกบรษัิทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน เช่น กำรควบรวมกิจกำร กำรไดม้ำ หรอืกำรขำยสินทรพัย ์บรษัิทจะยงัคงรกัษำ
ขอ้มลูส่วนบคุคลใดๆ ใหเ้ป็นควำมลบั และแจง้ใหผู้ใ้ชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ท่ีไดร้บัผลกระทบทรำบก่อนกำร
โอนขอ้มลูส่วนบคุคล หรอืใหข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยูภ่ำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัอื่นๆ  

 

2.2 ควำมปลอดภยัของขอ้มลู 

บรษัิทพยำยำมอย่ำงยิ่งท่ีจะปกปอ้งขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำรจำกกำรเขำ้ถงึ กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลง กำรเปิดเผย หรอืกำรท ำลำยโดยไม่ไดร้บั
อนญุำต อย่ำงนอ้ยดงันี ้ 
•   บรษัิทจดัท ำระบบ One-Time Password (OTP) เพื่อใชย้ืนยนัผูใ้ชบ้รกิำร Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์เมื่อเขำ้ใชง้ำนโดย

เชื่อมตอ่ผ่ำนเครอืข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
•   บรษัิทตรวจสอบกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู พืน้ท่ีในกำรจดัเก็บขอ้มลู และหลกัปฏิบตัิในกำรประมวลผล รวมถงึมำตรกำรควำมปลอดภยัทำง

กำยภำพ เพื่อปอ้งกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุำต 
•   บรษัิทจ ำกดักำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ฉพำะกบัพนกังำน ลกูจำ้ง และตวัแทนของบรษัิท ท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถงึขอ้มลูนัน้ๆ เพื่อ

ท ำกำรประมวลผลขอ้มลู โดยท่ีบคุคลดงักล่ำวนัน้จะตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรกัษำขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบัตำมสญัญำอย่ำง
เครง่ครดั หำกฝ่ำฝืนจะมีบทลงโทษขัน้รุนแรง  

 

2.3 ขอ้จ ำกดักำรใชน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวั  

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบักบั Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์นีเ้ท่ำนัน้ ไม่รวมถงึ บรกิำรท่ีมีนโยบำยควำม
เป็นส่วนตวัแยกต่ำงหำก และ/หรอืท่ีไม่ไดก้  ำหนดโดยชดัแจง้ใหใ้ชร้ว่มกนักบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้ตลอดจนไม่มีผลใชบ้งัคบักบับรกิำร 
หรอืเว็บไซตอ์ื่นๆ ท่ีเชื่อมตอ่ (link) กบั Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์นี ้รวมถงึไม่ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิดำ้นขอ้มลูส่วนบคุคลของ
บรษัิทอื่นๆ หรอืองคก์รอื่นๆ ท่ีโฆษณำ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ของบรษัิท ซึง่อำจใชค้กุกี ้พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ 
ในกำรน ำเสนอ และแสดงโฆษณำท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

2.4 กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกำรใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดแูล 

บรษัิทด ำเนินกำรตรวจสอบ และทบทวนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งภำยในองคก์ร
อย่ำงสม ่ำเสมอ (Self-Regulator) หำกบรษัิทไดร้บัหนงัสือรอ้งเรยีน เกี่ยวกบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคล บรษัิทจะด ำเนินกำรติดตำมผล 
ตลอดจนใหค้วำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนของรฐัท่ีมีอ  ำนำจก ำกบัดแูลกำรใหบ้รกิำร Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์และหน่วยงำน
คุม้ครองผูบ้รโิภคต่ำงๆ 
 

2.5 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีไ้ดต้ลอดเวลำ โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้ชบ้รกิำร
ล่วงหนำ้ เวน้แต่เป็นกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นกำรรดิรอนสิทธิของผูใ้ชบ้รกิำร ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้บรษัิทจะกระท ำมิไดห้ำก
ไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้ชบ้รกิำรก่อน  
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2.6 กำรเขำ้ถงึ และอปัเดตขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทมุ่งหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ในกำรใช ้Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเองได ้
หำกขอ้มลูดงักล่ำวมีควำมบกพรอ่งหรอืไม่ถกูตอ้ง บรษัิทจะพยำยำมจดัหำวิธีกำร และ/หรอืช่องทำงใหส้ำมำรถอปัเดต และ/หรอืลบขอ้มลู
ส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม เวน้แต่ ในกรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีบรษัิทจะตอ้งจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิำรไว ้เพื่อ
ประโยชนท์ำงธุรกิจ และ/หรอืเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรด ำเนินกำรอปัเดตขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง บรษัิท
อำจรอ้งขอใหผู้ข้อใชบ้รกิำรยืนยนัตวัตน ก่อนท่ีบรษัิทจะด ำเนินกำรตำมค ำขอของผูใ้ชบ้รกิำรได ้ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธกำรท ำค ำ
ขออปัเดต และกำรเขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิำร ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กำรท ำค ำขอท่ีซบัซอ้น และมีจ ำนวนมำกเกินกว่ำปกติ  
(2) กำรด ำเนินกำรตำมค ำขออำจท ำใหบ้รษัิทตอ้งจดัหำ และ/หรอืพฒันำเทคโนโลยีจำกท่ีบรษัิทมีอยู่เกินสมควร  
(3) กำรด ำเนินกำรตำมค ำขออำจกระทบขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์อื่นๆ หรอื  
(4) กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอไม่สำมำรถปฏิบตัิไดจ้รงิ เช่น ค ำขอเกี่ยวกบักำรเรยีกดขูอ้มลูส่วนบคุคลท่ีอยู่ในระบบส ำรองขอ้มลู  

บรษัิทมุ่งหวงัท่ีจะด ำเนินกำรใหบ้ริกำร Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์เป็นไปอย่ำงปลอดภยั และสำมำรถปอ้งกนักำรท ำลำย
ขอ้มลูจำกอบุตัิเหต ุหรอืกำรมุ่งรำ้ยอื่นๆ ดว้ยเหตนีุ ้ภำยหลงัจำกท่ีผูใ้ชบ้รกิำรลบขอ้มลูออกจำก Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์
ของบรษัิทแลว้ บรษัิทอำจยงัไม่ด ำเนินกำรลบส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีอยูอ่อกจำกเซริฟ์เวอรท่ี์ใชง้ำนอยู่ หรือน ำขอ้มลูออกจำกระบบ
ส ำรองของบรษัิทในทนัที  

(1) ขอ้มลูที่รวบรวมและเหตผุลท่ีรวบรวม 

Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์คือ Application ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนมอืถือ โอนเงิน ถอนเงิน ในกำรช ำระค่ำ
สินคำ้ และบรกิำรต่ำงๆ ผ่ำนกระเป๋ำเงินไดต้ลอด 24 ชั่วโมงทกุท่ีทกุเวลำ โดยบรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อน ำมำใชใ้นกำรพฒันำและ
ปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรท่ีดีขึน้ โดยเริ่มตัง้แต่ขอ้มลูพืน้ฐำน ตลอดจนขอ้มลูที่มีควำมซบัซอ้น เช่น โฆษณำใดท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่
ผูใ้ชบ้รกิำรมำกท่ีสดุ หรอืรำยกำรช ำระเงินท่ีผูใ้ชบ้รกิำรอำจจะชื่นชอบโปรดปรำน เป็นตน้ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้ 

(1.1) ขอ้มลูที่ผูใ้ชบ้รกิำรใหก้บับรษัิท 

บรษัิทขอใหผู้ใ้ชบ้รกิำรแจง้ หรอืกรอกขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น ชื่อ-นำมสกลุ หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์
อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน เป็นตน้ ส ำหรบัลงทะเบยีนก่อนกำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์เพื่อจดัเก็บ และบนัทกึ
ไวใ้นบญัชีผูใ้ชง้ำน ตลอดจนเพื่อใชบ้รกิำรต่ำงๆ ภำยใน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์โดยบรษัิทขอใหผู้ใ้ชบ้รกิำรสรำ้ง
โปรไฟลท่ี์มีชื่อ และรูปภำพของผูใ้ชบ้รกิำรอยู่ดว้ย 

(1.2) ขอ้มลูที่บรษัิทไดร้บัจำกกำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์

บรษัิทรวบรวมขอ้มลูจำกกำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์เช่น เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรใชบ้รกิำรใดๆ จำก Micro Pay 
Application หรอื ไมโครเพย ์หรอืเมื่อเรยีกดแูละโตต้อบกบัโฆษณำ และเนือ้หำของบรษัิท เป็นตน้ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำง
นอ้ยดงันี ้ 

(1.2.1) ขอ้มลูเครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี/อปุกรณด์ิจิตอล: บรษัิทจะรวบรวมขอ้มลูเฉพำะของอปุกรณ ์เช่น รุน่ฮำรด์แวร ์
ระบบปฏิบตัิกำร และรุน่ของระบบปฏิบตัิกำร ขอ้มลูเครอืข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หมำยเลขโทรศพัท ์ตลอดจนตวัระบุ
อปุกรณท่ี์ท ำใหบ้รษัิททรำบว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำรเขำ้ใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์จำกเครือ่งใด เพื่อน ำมำ
ปรบัแต่งกำรใหบ้รกิำร และวิเครำะหปั์ญหำท่ีเหมำะสมกบัอปุกรณน์ัน้ๆ  
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(1.2.2) ขอ้มลูที่ถกูบนัทกึ: เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรเรยีกดขูอ้มลู และ/หรอืเนือ้หำจำก Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์นี ้บรษัิทจะ

บนัทกึกำรเรยีกดขูอ้มลู และ/หรอืเนือ้หำดงักล่ำวไวใ้นแหล่งรวบรวมดงัต่อไปนี ้ในเซริฟ์เวอรข์องบรษัิทเอง และ/หรอืของ
บรษัิทในเครอื และ/หรอืของคู่สญัญำท่ีเชื่อถอืไดข้องบรษัิทท่ีท ำหนำ้ท่ีบรหิำรจดักำรขอ้มลูใน Micro Pay Application 
หรอื ไมโครเพย ์ตำมสญัญำ  

(1.2.3) ขอ้มลูรำยช่ือผูต้ิดต่อ (Contacts): เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์บรษัิทอำจเขำ้ถงึกำร
รวบรวม และประมวลผลขอ้มลูรำยช่ือผูต้ิดต่อ หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ภำยในเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีของผูใ้ชบ้รกิำร 
วตัถปุระสงคเ์พื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำร ในกำรท ำรำยกำรออกโปรโมชั่นทำงกำรเงินใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรใน
อนำคต 

(1.2.4) ขอ้มลูสถำนะของเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (Phone State): บรษัิทอำจเขำ้ถงึ และประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัสถำนะกำร
ท ำงำนของเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีของผูใ้ชบ้รกิำรว่ำเปิดเครื่อง หรอืปิดเครื่องอยู่ และ/หรอืขอ้มลูเกี่ยวกบักำรเชื่อมตอ่
เครอืข่ำย เช่น เลือกเชื่อมต่อผ่ำนเครอืข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรอืระบบ Wi-Fi เป็นตน้ วตัถปุระสงคด์งันี ้

• เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบไดว้่ำผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ไดโ้ดยทนัที โดย
ไม่จ ำเป็นตอ้งกรอกขอ้มลู OTP ก่อนใชง้ำนหรอืไม่ 

• เพื่อปรบัแต่งกำรใหบ้รกิำร Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ท่ีเหมำะสมกบัสถำนะกำรใชง้ำนเครื่องแต่ละ
รูปแบบ เช่น กำรสลบัรูปแบบกำรใชง้ำน เป็นตน้ 

(1.2.5) ขอ้มลูกลอ้งถ่ำยรูป (Camera): เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์บรษัิทอำจเขำ้ถงึกำร
รวบรวม และประมวลผลขอ้มลูรูปถ่ำยของผูใ้ชบ้รกิำร วตัถปุระสงคด์งันี ้

• เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรในท ำรำยกำรช ำระเงินตำมใบแจง้หนีท่ี้มีบำรโ์คด้  

• เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรในกำรท ำรำยกำรช ำระเงินใหแ้ก่รำ้นคำ้ท่ีมี QR code รบัช ำระเงิน 

• เพื่อบนัทกึรูปภำพไวใ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชบ้รกิำรเอง 
(1.2.6) ขอ้มลู SMS: เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรใชง้ำน Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์บรษัิทอำจเขำ้ถงึ และประมวลผลขอ้มลู

เกี่ยวกบัรำยชื่อผูต้ิดต่อ หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีส ำหรบัใชใ้นกำรส่งขอ้ควำมสัน้ (SMS) ของผูใ้ชบ้รกิำร วตัถปุระสงค์
เพื่ออนญุำตให ้Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์สำมำรถสง่ขอ้มลูต ำแหน่งท่ีแทจ้รงิของท่ำนไปยงัผูร้บั SMS ได ้

(1.2.7) คกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคลำ้ยกนั (Cookies and Similar Technologies): เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรใชง้ำน Micro Pay Application 
หรอื ไมโครเพย ์บรษัิทอำจเขำ้ถงึ และประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัรำยชื่อผูต้ิดต่อ หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีส ำหรบัใชใ้น
กำรส่งขอ้ควำมสัน้ (SMS) ของผูใ้ชบ้รกิำร วตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิท กบับรษัิทในเครอื และ/หรอืพนัธมิตรทำงธุรกิจของ
บรษัิท อำจใชเ้ทคโนโลยีต่ำงๆ ในกำรรวบรวม และจดัเก็บขอ้มลูเมื่อผูใ้ชบ้รกิำรเยี่ยมชมเว็บไซต ์และ/หรอืบรกิำรของ
บรษัิท โดยกำรใชค้กุกี ้และเทคโนโลยีท่ีคลำ้ยกนั เพื่อระบบุรำวเซอรห์รอือปุกรณ ์และ/หรอืเพื่อรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลู
เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรมีกำรโตต้อบ กบับรกิำรท่ีบรษัิทใหก้บับรษัิทในเครอื และ/หรอืพนัธมิตรทำงธุรกิจ เช่น บรกิำรโฆษณำ เป็น
ตน้ 

(1.2.8) ขอ้มลูหมำยเลขเฉพำะของ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์(Unique Application Number) มีหมำยเลขเฉพำะ
ของ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ส ำหรบักำรส่งขอ้มลูมำยงับรษัิท เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรท ำกำรติดตัง้ หรอืถอนกำร
ติดตัง้ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์นัน้ๆ หรอืเมื่อ Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์นัน้ติดต่อกบัระบบ
เซริฟ์เวอรก์ำรใหบ้รกิำรของบรษัิทเป็นครำวๆไป วตัถปุระสงคเ์พื่อกำรอปัเดตขอ้มลู Micro Pay Application หรอื ไมโคร
เพยโ์ดยอตัโนมตัิ 
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การเปิดเผยค่าธรรมเนียม 

บรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยเงื่อนไข ขอ้ตกลงต่ำงๆ รวมไปถงึค่ำธรรมเนียมในกำรใหบ้รกิำรของผลิตภณัฑ ์โดยบรษัิทจะประกำศใหผู้ใ้ชบ้รกิำร
ทรำบท่ีเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaimicrodigital.com ซึง่บรษัิทสำมำรถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่ำงๆ ตลอดจนอตัรำค่ำธรรมเนียม
ในกำรใหบ้รกิำรได ้กรณีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียม และจะประกำศ หรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิำรทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั ใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนด หรอืกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
 

ช่องทางและวิธีการส าหรับการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 

บรษัิทก ำหนดใหม้ีกระบวนกำรกำรบรหิำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนของลกูคำ้   ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิของธนำคำรแห่งประเทศไทย และ
ส ำนกังำนคุม้ครองผูบ้รโิภค  โดยลกูคำ้สำมำรถย่ืนขอ้รอ้งเรยีนกำรใหบ้รกิำร Micro Pay Application หรอื ไมโครเพย ์ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้

o ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ไมโครเพย ์(Customer Service ) เบอรโ์ทรศพัท ์02-697-5353 
o ช่องทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส ์(อีเมล ์) cs@thaimicrodigital.com   
o ช่องทำง Website ของบรษัิท (ติดต่อเรำ) www.thaimicrodigital.com 

 
 


