
   

ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรับลูกคา้                                                            หนา้ท่ี 1/10 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับลูกค้า 
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 

 
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (“บริษทั”) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“ประกาศ”) เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ปัจจุบนัและ
ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต (“ลูกคา้”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และแนวทางการ
จดัการขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งทีม่าของข้อมูล 
 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้                 

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
บริษทัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลท่ีใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง วนั เดือน ปีเกิด เพศ สัญชาติ หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Wallet ID) ภาพถ่าย และในบางกรณีบริษทัอาจประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหว 
เช่น ข้อมูลสแกนลายน้ิวมือโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 ขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชีเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการท าธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการ        
(ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท) ของบริษทั ขอ้มูลการช าระหน้ี ค่าสินคา้หรือบริการ 

 ขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ลกัษณะอาชีพ/การประกอบธุรกิจ ขอ้มูลต าแหน่งท่ีอยู ่ขอ้มูลการ
เป็นสมาชิก และขอ้มูลการใชง้านแอปพลิเคชนัของบริษทั     
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 ขอ้มูลการติดต่อกบับริษทั (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทึกภาพหรือเสียงเม่ือ
มีการติดต่อกบับริษทั  

 
1.3 แหล่งทีม่าของข้อมูล  
บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้จากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
(1) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากลูกคา้โดยตรง เช่น  

 ขั้นตอนการสมคัรใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ (ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท) กบับริษทั ลงนามใน
ค าขอใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการและสัญญา กรอกขอ้มูลเพื่อลงทะเบียนเขา้ใชง้านแอปพลิเค
ชนัของบริษทั หรือกรอกขอ้มูลลงในแบบพิมพค์  าขอใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการและสัญญา 
ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นขอ้เรียกร้อง  หรือค าร้องขอใช้
สิทธิต่าง ๆ  

 การติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศพัท ์อีเมล  
 บริษทัอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือลูกคา้เขา้ใช้งานเว็บไซต์ หรือแอป

พลิเคชนัของบริษทั 
(2) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้จากแหล่งอ่ืน เช่น  

 ลูกคา้ของบริษทั ตวัแทนหรือผูใ้หบ้ริการของบริษทั  
 บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั   
 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั ขอ้มูลท่ีคน้หา

ไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) แอป
พลิเคชนัไลน์ (LINE Application)  

 
2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษทัด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการโดยข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการพิจารณาอนุมติัค าขอใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทั เช่น 
ค าขอลงทะเบียนใช้งานไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชนั (Micro 

• การปฏิบติัตามสัญญา หรือการ 



   

ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรับลูกคา้                                                            หนา้ท่ี 3/10 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
Pay e-Wallet Application) หรือค าขอลงทะเบียนร้านคา้ท่ีรับช าระผา่น
ไมโครเพย ์อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชนั 

ด าเนินการตามค าขอก่อนเข้าท า
สัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยินยอมโดยชัดแจ้ง  (กรณี

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว) 
เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท การปฏิบัติตาม
กระบวนการภายในของบริษทั เก่ียวกบัการอนุมติัค าขอใชผ้ลิตภณัฑ์หรือ
บริการของบริษทั  การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหวา่งลูกคา้กบับริษทั 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการลงทะเบียนเขา้ใช้บริการสะสมคะแนนของไมโครเพย ์อี-วอล
เล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) ส าหรับน าไป
แลกเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ได้ยอมรับในเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริการดงักล่าว 

• การปฎิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบงัคบัใช้
กฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ     
ฟอกเงิน กรมสรรพากร หรือเม่ือได้รับค าสั่ง/หมาย/หนังสือแจง้ให้
ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาศยัอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น  

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 

เพื่อป้องกนัและตรวจสอบการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการฉ้อฉล 
การฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระท า
ผดิทางอาญา หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ของบริษทั รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั ให้ดียิ่งข้ึน
เพื่อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

• ความยนิยอม 

เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั  • ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตั้ งสิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย 
เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ • ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่าง
ลูกคา้กบับริษทั รวมถึงการโอนหรือขายหน้ี การโอนเน่ืองมาจากการ
แปลงสินทรัพยห์รือหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนใด • การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ี                     
ของบริษทั รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้พื้นท่ีส านกังาน การบนัทึกภาพ
ผูท่ี้มาติดต่อกบับริษทั ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการบริหารความเส่ียง การก ากบัการตรวจสอบ และการบริหาร
จดัการภายในองคก์ร 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของบริษทั เช่น การด าเนินการ
เก่ียวกับการสอบถามข้อมูล การจดัการขอ้ร้องเรียน การเสนอสิทธิ
ประโยชน์โดยไม่มีวตัถุประสงคท์างการตลาด  

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และผูใ้ห้บริการ
ส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของบริษทั 

• การปฏิบติัตามสัญญา หรือการ 
ด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท า 
สัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั ไทย
ไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั ไดแ้ก่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย 
จ ากดั (มหาชน) และนิติบุคคลอ่ืนใด ได้แก่ บริษทั ไทยประกนัชีวิต 
จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) บริษทั 
ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที.ซี.อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด เพื่อการเข้าท าสัญญา และการด าเนินการตามสัญญา
ระหวา่งลูกคา้และนิติบุคคลดงักล่าว 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อการวิเคราะห์ วิจยั และ/หรือพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการของธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

• ความยนิยอม 
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วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
การประชาสัมพนัธ์และน าเสนอ ผลิตภณัฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และ
ขอ้เสนอพิเศษอ่ืน ๆของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน)  

•   ความยนิยอม 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั ไดแ้ก่ 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) และนิติบุคคลอ่ืนใด 
ได้แก่ บริษทั ไทยประกันชีวิต จ  ากัด (มหาชน) บริษทั ไทยไพบูลย์
ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)                          
บริษทั ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จ ากดั เพื่อการวิเคราะห์                                   
และวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลใด ๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการให้เหมาะสมและตอบสนองกบั
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และติดต่อลูกค้า เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์และน าเสนอ ผลิตภณัฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และ
ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ ของนิติบุคคลดังกล่าว  รวมถึงเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลและเพื่อให้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) 
สามารถส่งเสริมและแนะน าลูกคา้ให้ใช้บริการในแอปพลิเคชนัของ
บริษทัในการช าระเงินค่างวดเพื่อช าระหน้ีให้เจ้าหน้ีของลูกค้าตาม
ความประสงค์ของลูกคา้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความเส่ียง
จากการทุจริต ทั้งน้ี บริษทัจะประกาศรายช่ือบริษทัในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินบนเวบ็ไซต์ของบริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดัซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ www.thaimicrodigital.com 

• ความยนิยอม 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท         
และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดักิจกรรมทางการบริหารเพื่อสังคมของบริษทั                                       

• ความยนิยอม 

เพื่อแจง้ขอ้มูลหรือสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งแจง้เตือนใด ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีลูกค้ามีอยู่กับบริษทั สอบถามเก่ียวกับการปฏิบติังาน             
และส ารวจความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีบริษทั 

• ความยนิยอม 
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วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แคมเปญ สิทธิ
ประโยชน์ น าเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ ของบริษทั 

• ความยนิยอม 

เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับใช้ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ของบริษทัแก่ลูกคา้ รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัให้ดี
ยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

• ความยนิยอม 

 
3. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บริษทัจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงได้ระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนด
ระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีบริษทัด าเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ และอาจเก็บต่อไปตาม
ระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย  เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
เพื่อเหตุอ่ืนตามประกาศและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบริษทั 

เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นให้
แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 
4. การเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นประกาศน้ี บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่

บุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 บริษทัย่อย บริษทัในเครือ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ (หมายถึง (1) บริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทั 
ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั และ/หรือบริษทัใด ๆ ท่ี บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั ถือหุน้อยู ่และ 
(2) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มด้วย) เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินคา้และบริการอ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้อาจสนใจ รวมถึง
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีระบุในประกาศความเป็นส่วนตวั  
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4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึง      

เจ้าพนักงานซ่ึงใช้อ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ต ารวจ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรมสรรพากร 

  
4.3 ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ เช่น  

 ผูใ้ห้บริการขนส่ง ผูใ้ห้บริการจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ห้บริการเก็บและท าลายเอกสารโรงพิมพ ์
บริษทัรับจา้งพิมพแ์ละบรรจุซอง บริษทัรับจ้างท ากิจกรรมทางการตลาด บริษทัรับจา้งท า
วจิยั บริษทัรับจา้งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความภายในบริษทั หรือผูใ้ห้บริการด าเนินคดี (ในกรณีท่ีบริษทั 
มอบหมายให้ส านักงานทนายความภายนอก เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินคดีลูกหน้ีของบริษทั 
หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีบริษทัมอบหมาย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา  คดีลม้ละลาย และคดีสาขา
อ่ืน ๆ ทุกชั้นศาล) ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาใดๆ 

 
4.4 ผูรั้บโอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษทั รวมถึงผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก            

ผูรั้บโอนดังกล่าวให้ด าเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซ้ือกิจการ โอนทรัพย์สิน                               
โอนหรือขายหน้ี การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

 
4.5 บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั หรือนิติบุคคล

อ่ืนใดตามความยนิยอมจากลูกคา้ หรือตามขอ้ก าหนดของสัญญา หรือตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
 
5. สิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
5.1 สิทธิของลูกค้าภายใต้พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  ลูกคา้มีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
โดยลูกคา้สามารถเร่ิมใช้สิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั 

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
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ลูกคา้มีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีให้ไวแ้ก่บริษทั ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ของลูกคา้เม่ือใดก็ได ้เวน้แต่การเพิกถอนความยนิยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมาย หรือสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ลูกคา้  

ทั้งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีลูกคา้ไดใ้ห้
ความยนิยอมแก่บริษทัไวก่้อนหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

(2) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
ลูกคา้มีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ

บริษทั รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีลูกคา้ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 
(3) สิทธิในการใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 
ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได้

ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ
อตัโนมติั ลูกคา้มีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้จากบริษทัได ้รวมทั้งมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 

ก. ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปย ังผู ้ควบคุมข้อมูล                 
ส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั 

ข. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยงั                
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

  (4) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
ลูกคา้มีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ ส าหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงและกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  (5) สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 

ลูกคา้มีสิทธิขอให้บริษทัลบหรือท าลายหรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุ
ตวัตนไดด้ว้ยเหตุบางประการได ้
  (6) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

ลูกคา้มีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลของลูกคา้ดว้ยเหตุบางประการได ้
(7) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to Rectification) 
บริษัทพยายามท่ีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่

ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี กรณีท่ีลูกคา้เห็นว่าขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยู่นั้นไม่ถูกตอ้งหรือลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เอง ลูกคา้มีสิทธิขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
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                            (8) สิทธิในการร้องเรียน  
ลูกคา้มีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้
 

5.2 ช่องทางการใช้สิทธิ 
  ลูกคา้สามารถใชสิ้ทธิของลูกคา้ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ไดผ้า่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

 ผ่านทางศูนยบ์ริการลูกคา้ ไมโครเพย ์(Micro Pay Customer Service) โทร. 026975353
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): cs@thaimicrodigital.com  
 

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ผลการด าเนินการภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้ความ
ประสงคด์งักล่าว หากบริษทัปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธให้ลูกคา้ทราบดว้ย ผ่านทาง
อีเมล โทรศพัท ์หรือส่งหนงัสือทางไปรษณีย ์
 
 6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  
  6.1 การด าเนินการเกีย่วกบัมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง 
ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 
   

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล 
  บริษทัจะก ากบัดูแลบุคคลอ่ืนซ่ึงบริษทัมอบหมายให้ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ค าสั่งหรือในนามของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
  

7. รายละเอยีดการติดต่อ 
 
 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ การใชสิ้ทธิของลูกคา้ หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ลูกคา้สามารถ
ติดต่อบริษทัไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน้ี  
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 บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 สถานท่ีติดต่อ:   เลขท่ี 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
                                                      เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 หมายเลขโทรศพัท:์ 026975353  
 
 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 ช่ือ:   ฝ่ายก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ 

สถานท่ีติดต่อ:   เลขท่ี 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
                                         เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

 อีเมล:    compliance_tmds@thaimicrodigital.com  
 

8. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อ่ืนผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 

เน่ืองจากประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชส้ าหรับการเสนอขายผลิตภณัฑห์รือการให้บริการ และการใช้
งานเวบ็ไซต์ของบริษทัเท่านั้น หากลูกคา้เขา้ชมเวบ็ไซต์อ่ืนแมจ้ะผ่านช่องทางเวบ็ไซต์บริษทั การคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั้น ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 
9. การแก้ไขเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

 
 บริษทัมีการพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศฉบบัน้ีตามความเหมาะสมอยูเ่ป็นระยะ 
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากประกาศน้ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง บริษทัจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบผา่นทางการประกาศบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั การแจง้เตือนบนอุปกรณ์
ของลูกค้า บนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถเขา้เยีย่มชมหนา้เวบ็ไซตด์งักล่าวไดเ้พื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประกาศ ความเป็นส่วนตวั
ฉบบัแกไ้ขของบริษทั 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กนัยายน 2564 
 


