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นโยบายความเป็นสว่นตวัของบริษัทสาํหรับการใช้งานแอพพลเิคชั@นด้านลา่ง ซึ@งตอ่ไปนี Gจะเรียกวา่ “แอพพลเิคชั@น” โปรด

อา่นและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นสว่นตวันี Gอยา่งละเอียด การที@ทา่นได้ตดิตั Gง และ/หรือเข้าใช้งาน แอพพลเิคชั@นนี G

แล้ว ถือวา่ทา่นตกลงยอมรับข้อกําหนดที@ระบใุนนโยบายความเป็นสว่นตวันี Gแล้วทกุประการ หากทา่นไมส่ามารถยอมรับ

ข้อกําหนดนโยบายความเป็นสว่นตวันี Gได้ ขอให้ทา่นปฏิเสธการใช้งานแอพพลเิคชั@น โดยถอนการตดิตั Gงแอพพลเิคชั@นจาก

เครื@องโทรศพัท์เคลื@อนที@/อปุกรณ์ดจิิตอลของทา่นทนัที   

 

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตวั   

ในการใช้งานแอพพลเิคชั@นนี G บริษัทมีความประสงค์ที@จะแจ้งให้ทา่นทราบอยา่งชดัเจนวา่บริษัทรวบรวม ข้อมลูอะไรของ

ทา่นบ้าง มีวิธีการใช้และแบง่ปันข้อมลูของทา่นอยา่งไร   

นโยบายความเป็นสว่นตวันี Gจะอธิบายถงึ :   

>> ข้อมลูที@รวบรวมและเหตผุลที@รวบรวม  

>> การใช้ข้อมลูที@รวบรวม  

บริษัทจะใช้ข้อมลูที@รวบรวมจากแอพพลเิคชั@นทั Gงหมดของบริษัท เพื@อให้บริการ บํารุงรักษา ปอ้งกนั ปรับปรุง พฒันาบริการ

ใหม่ๆ  และปกปอ้งบริษัทและทา่น ตลอดจนเพื@อนําเสนอเนื Gอหาที@ได้รับการ ปรับแตง่ (Customize) ให้เหมาะสมกบัการใช้

งานของทา่นโดยเฉพาะ เชน่ แสดงผลการค้นหาที@ เกี@ยวข้องกบัทา่น แสดงโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริการที@ทา่นอาจสนใจ

และเป็นประโยชน์แก่ทา่น  

 

เมื@อทา่นตดิตอ่มายงับริษัท บริษัทอาจเก็บบนัทกึข้อมลูการสนทนาระหวา่งทา่น กบั Call Center ที@บริษัทจดัหามาไว้

สาํหรับเป็นชอ่งทางการรับแจ้ง ให้คําปรึกษา แนะนําวิธีการแก้ปัญหาที@เกี@ยวข้องกบัการใช้งานแอพพลเิคชั@น และอาจเก็บ

บนัทกึที@อยูอี่เมลล์ที@ทา่นแจ้งไว้เพื@อรับคําแนะนําตา่งๆ ทั Gงนี G เพื@อนํามาปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของบริษัท และ

บริษัทในเครือ และแจ้งให้ทา่นทราบผา่นที@อยูที่@ทา่นแจ้งไว้ได้  

 

บริษัทอาจใช้ข้อมลูที@รวบรวมได้จากคกุกี Gและเทคโนโลยีอื@นๆ เชน่ การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้

งานของทา่น และคณุภาพโดยรวมของแอพพลเิคชั@น  

 

>>ข้อมลูที@แบง่ปัน   

บริษัทจะไมนํ่าข้อมลูของทา่นไปแบง่ปันหรือเปิดเผยให้กบับริษัท และ/หรือองค์กรอื@น และ/หรือบคุคลภายนอก ยกเว้นกรณี 

ดงัตอ่ไปนี G   

 



• เมื@อได้รับความยินยอมจากทา่น : บริษัทอาจแบง่ปันหรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นกบับริษัท และ/หรือองค์กรอื@น 

และ/หรือบคุคลภายนอก เมื@อได้รับความยิมยอมจากทา่นให้แบง่ปันหรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที@ละเอียดออ่นของทา่น

ก่อน  

• เพื@อ “การใช้ข้อมลูที@รวบรวม” : บริษัทอาจแบง่ปันหรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นกบับริษัทในเครือ บริษัทในกลุม่ 

ตลอดจนคูส่ญัญาที@มีหน้าที@บริหารจดัการแอพพลเิคชั@นตามสญัญากบับริษัทโดยตรง หรือบริษัทอื@นที@มีนโยบายเกี@ยวกบั

ข้อมลูสว่นบคุคลที@นา่เชื@อถือ เพื@อให้บริการ บํารุงรักษา ปอ้งกนั ปรับปรุง พฒันาบริการใหม่ๆ  และปกปอ้งบริษัทและทา่น 

ตลอดจนเพื@อนําเสนอเนื Gอหาที@ได้รับการปรับแตง่ (Customize) ให้เหมาะสมกบัการใช้งานของทา่นโดยเฉพาะ เชน่ 

แสดงผลการค้นหาที@เกี@ยวข้องกบัทา่น แสดงโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริการที@ทา่นอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ทา่น โดย

ดําเนินการตามคําแนะนําและตามนโยบายสว่นบคุคลของบริษัท รวมถงึมาตรการการรักษาข้อมลูที@เป็นความลบัและการ

รักษาความปลอดภยัที@เหมาะสม  

• สาํหรับเหตผุลทางกฎหมาย : บริษัทอาจแบง่ปันหรือเปิดเผยข้อมลูของทา่นกบับริษัท และ/หรือองค์กรอื@น และ/หรือ

บคุคลภายนอก หากบริษัทเชื@อโดยสจุริตวา่การเข้าถงึ การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมลูนั Gน มีเหตจํุาป็นอนั

สมควร : (1) เพื@อการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ คําสั@งที@เกี@ยวข้องและการร้องขอข้อมลูจากทาง

ราชการ (2) เพื@อบงัคบัใช้ข้อกําหนดในการให้บริการที@เกี@ยวข้อง รวมถงึการตรวจสอบการละเมิดที@อาจเกิดขึ Gน (3) เพื@อ

ตรวจจบั ปอ้งกนั หรือตรวจสอบการทจุริต ปัญหาด้านความปลอดภยัหรือด้านเทคนิค (4) เพื@อปอ้งกนัอนัตรายตอ่สทิธิ 

ทรัพย์สนิ หรือความปลอดภยัของบริษัทและ/หรือของทา่น หรือบคุคลอื@นตามที@กฎหมยกําหนด   

 

บริษัทอาจแบง่ปันข้อมลูที@ไมส่ามารถระบตุวัผู้ ใช้งานแอพพลเิคชั@น เชน่ ผลการค้นหา เครื@อขา่ยโทรศพัท์เคลื@อนที@ที@ใช้งาน 

ภาษาที@ใช้ เวบ็ไซต์ที@เข้าชมบอ่ย เป็นต้น ตอ่สาธารณะหรือให้แก่พนัธมิตรทางการค้าของบริษัท เชน่ ผู้ เผยแพร่โฆษณา ผู้ลง

โฆษณา หรือเวบ็ไซต์ที@เชื@อมโยงกนั เชน่ บริษัทอาจแบง่ปันข้อมลูที@แสดงแนวโน้มการใช้งานแอพพลเิคชั@นสูส่าธารณะ เป็น

ต้น   

  

หากบริษัทมีการเปลี@ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน เชน่ การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสนิทรัพย์ บริษัทจะ

ยงัคงรักษาข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ ให้เป็นความลบั และแจ้งให้ผู้ใช้งานแอพพลเิคชั@นที@ได้รับผลกระทบทราบก่อนการโอน

ข้อมลูสว่นบคุคล หรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลนั Gนอยูภ่ายใต้นโยบายความเป็นสว่นตวัอื@นๆ   

 

2. ความปลอดภยัของข้อมลู   

บริษัทพยายามอยา่งยิ@งที@จะปกปอ้งข้อมลูของทา่นจากการเข้าถงึ การแก้ไขเปลี@ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทําลายโดย

ไมไ่ด้รับอนญุาต อยา่งน้อยดงันี G   

 

• บริษัทจดัทําระบบ One-Time Password (OTP) เพื@อใช้ยืนยนัผู้ใช้งานแอพพลเิคชั@น เมื@อเข้าใช้งานโดยเชื@อมตอ่ผา่น

เครือขา่ยโทรศพัท์เคลื@อนที@  

• บริษัทตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมลู พื Gนที@ในการจดัเก็บข้อมลูและหลกัปฏิบตัใินการประมวลผล รวมถงึมาตรการ

ความปลอดภยัทางกายภาพ เพื@อปอ้งกนัการเข้าถงึข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  



• บริษัทจํากดัการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลไว้เฉพาะกบัพนกังาน ลกูจ้าง และตวัแทนของบริษัท ที@มีความจําเป็นต้องเข้าถงึ

ข้อมลูนั Gนๆ (Need to Know Basis) เพื@อทําการประมวลผลข้อมลู โดยที@บคุคลดงักลา่วนั Gน จะต้องปฏิบตัติามข้อกําหนด

เกี@ยวกบัการรักษาข้อมลูที@เป็นความลบัตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั Gนรุนแรง   

 

3. ข้อจํากดัการใช้นโยบายความเป็นสว่นตวั   

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี G มีผลใช้บงัคบักบัแอพพลเิคชั@นนี Gเทา่นั Gน ไมร่วมถงึแอพพลเิคชั@นและ/หรือบริการที@มี

นโยบายความเป็นสว่นตวัแยกตา่งหาก และ/หรือที@ไมไ่ด้กําหนดโดยชดัแจ้งให้ใช้ร่วมกนักบันโยบายความเป็นสว่นตวันี G 

ตลอดจนไมมี่ผลใช้บงัคบักบัแอพพลเิคชั@นและบริการ หรือเวบ็ไซต์อื@นๆ ที@เชื@อมตอ่ (link) กบัแอพพลเิคชั@นนี G รวมถงึไม่

ครอบคลมุหลกัปฏิบตัด้ิานข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทอื@นๆ หรือองค์กรอื@นๆ ที@โฆษณาแอพพลเิคชั@นของบริษัท ซึ@งอาจใช้

คกุกี G พิกเซลแทก็ และเทคโนโลยีอื@นๆ ในการนําเสนอและแสดงโฆษณาที@เกี@ยวข้อง   

 

4. การปฏิบตัติามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานกํากบัดแูล  

บริษัทดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบตัติามนโยบายความเป็นสว่นตวั และการปฏิบตัติามกฎหมายที@เกี@ยวข้อง 

ภายในองค์กรอยา่งสมํ@าเสมอ (Self-Regulator) หากบริษัทได้รับหนงัสอืร้องเรียนเกี@ยวกบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล บริษัท

จะดําเนินการตดิตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานของรัฐที@มีอํานาจกํากบัดแูลการให้บริการแอพพลเิคชั@น 

และหนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภคตา่งๆ   

 

5. การเปลี@ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั  

บริษัทขอสงวนสทิธิaในการแก้ไขเปลี@ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวันี Gได้ตลอดเวลา โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจาก

ทา่นลว่งหน้า เว้นแตเ่ป็นการแก้ไขเปลี@ยนแปลงที@เป็นการริดรอนสทิธิของทา่นตามนโยบายความเป็นสว่นตวันี G บริษัทจะ

กระทํามิได้หากไมไ่ด้รับความยินยอมจากทา่นก่อน   

 

6. การเข้าถงึและอปัเดตข้อมลูสว่นบคุคล  

บริษัทมุง่หวงัเป็นอยา่งยิ@งวา่ ในการใช้แอพพลเิคชั@น ทา่นสามารถเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ หากข้อมลูดงักลา่วมี

ความบกพร่องหรือไมถ่กูต้อง บริษัทจะพยายามจดัหาวิธีการ และ/หรือชอ่งทางให้ทา่นสามารถอปัเดตและ/หรือลบข้อมลู

สว่นบคุคลของทา่นได้อยา่งเหมาะสม เว้นแต ่ในกรณีมีความจําเป็นที@บริษัทจะต้องจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้ เพื@อ

ประโยชน์ทางธรุกิจ และ/หรือเพื@อการปฏิบตัติามกฎหมายที@ใช้บงัคบั เมื@อทา่นดําเนินการอปัเดตข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

บริษัทอาจร้องขอให้ทา่นยืนยนัตวัตนก่อนที@บริษัทจะดําเนินการตามคําขอของทา่นได้ ทั Gงนี G บริษัทขอสงวนสทิธิaปฏิเสธการ

ทําคําขออปัเดตและการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี G (1) การทําคําขอที@ซบัซ้อนและมีจํานวนมาก

เกินกวา่ปกต ิ(2) การดําเนินการตามคําขออาจทําให้บริษัทต้องจดัหา และ/หรือพฒันาเทคโนโลยีจากที@บริษัทมีอยูเ่กิน

สมควร (3) การดําเนินการตามคําขออาจกระทบข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานแอพพลเิคชั@นอื@นๆ หรือ (4) การดําเนินการ

ตามคําขอไมส่ามารถปฏิบตัไิด้จริง เชน่ คําขอเกี@ยวกบัการเรียกดขู้อมลูสว่นบคุคลที@อยูใ่นระบบสาํรองข้อมลู   

  



บริษัทมุง่หวงัที@จะดําเนินการให้บริการแอพพลเิคชั@นของบริษัทเป็นไปอยา่งปลอดภยั และสามารถปอ้งกนัการทําลายข้อมลู

จากอบุตัเิหตหุรือการมุง่ร้ายอื@นๆ ด้วยเหตนีุ G ภายหลงัจากที@ทา่นลบข้อมลูออกจากแอพพลเิคชั@นของบริษัทแล้ว บริษัทอาจ

ยงัไมด่ําเนินการลบสาํเนาข้อมลูสว่นบคุคลที@มีอยูอ่อกจากเซร์ิฟเวอร์ที@ใช้งานอยู ่หรือนําข้อมลูออกจากระบบสาํรองของ

บริษัทในทนัที   

 

ข้อมลูที@รวบรวมและเหตผุลที@รวบรวม   

mPAY Application คือแอพพลเิคชั@นในการทําธรุกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ในการชําระคา่สนิค้าและบริการตา่งๆ เตมิ

เงินคา่โทรศพัท์มือถือ โอนเงิน ถอนเงิน และอื@นๆ ผา่นกระเป๋าเงินของ mPAY (mPAY Wallet) ได้ตลอด 24 ชั@วโมงทกุที@

ทกุเวลา   

  

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลู เพื@อนํามาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการที@ดีขึ Gนแก่ทา่น โดยเริ@มตั Gงแตข้่อมลูพื Gนฐาน 

อยา่งเชน่ ภาษาที@ทา่นใช้ ตลอดจนข้อมลูที@มีความซบัซ้อน เชน่ โฆษณาใดที@จะเป็นประโยชน์แก่ทา่นมากที@สดุ หรือเราย

การชําระเงินที@ทา่นอาจจะชื@นชอบโปรดปราน เป็นต้น ด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี G   

 

ข้อมลูที@ทา่นให้บริษัท   

ให้ทา่นแจ้งหรือกรอกข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เชน่ ชื@อ-นามสกลุ หมายเลขประจําตวัประชาชน ที@อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ 

อาชีพ สถานที@ทํางาน เป็นต้น สาํหรับลงทะเบียนก่อนการใช้งานแอพพลเิคชั@น เพื@อจดัเก็บและบนัทกึไว้ในบญัชีผู้ใช้งาน 

ตลอดจนเพื@อใช้บริการตา่งๆ ภายในแอพพลเิคชั@น โดยบริษัทขอให้ทา่นสร้างโปรไฟล์ที@มีชื@อและรูปภาพของทา่นอยูด้่วย   

 

ข้อมลูที@บริษัทได้รับจากการใช้งานแอพพลชิั@นของทา่น   

บริษัทรวบรวมข้อมลูจากการใช้งานแอพพลเิคชั@นของทา่น เชน่ เมื@อทา่นใช้บริการใดๆ จากแอพพลเิคชั@น หรือเมื@อทา่น

เรียกดแูละโต้ตอบกบัโฆษณาและเนื Gอหาของบริษัท เป็นต้น ซึ@งประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงันี G   

 

(1) ข้อมลูเครื@องโทรศพัท์เคลื@อนที@/อปุกรณ์ดจิิตอล : บริษัทจะรวบรวมข้อมลูเฉพาะของอปุกรณ์ เชน่ รุ่นฮาร์ดแวร์ 

ระบบปฏิบตักิารและรุ่นของระบบปฏิบตักิาร ข้อมลูเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื@อนที@ หมายเลขโทรศพัท์ ตลอดจนตวัระบอุปุกรณ์

ที@ทําให้บริษัททราบวา่ทา่นเข้าใช้งานแอพพลเิคชั@นจากเครื@องใด เพื@อนํามาปรับแตง่การให้บริการและวิเคราะห์ปัญหาที@

เหมาะสมกบัอปุกรณ์นั Gนๆ   

  

(2) ข้อมลูที@ถกูบนัทกึ : เมื@อทา่นเรียกดขู้อมลูและ/หรือเนื Gอหาจากแอพพลเิคชั@นนี G บริษัทจะบนัทกึการเรียกดขู้อมลูและ/หรือ

เนื Gอหาดงักลา่วไว้ในแหลง่รวบรวมดงัตอ่ไปนี G ในเซร์ิฟเวอร์ของบริษัทเอง และ/หรือของบริษัทในเครือ และ/หรือของ

คูส่ญัญาที@เชื@อถือได้ของบริษัทที@ทําหน้าที@บริหารจดัการข้อมลูในแอพพลเิคชั@นตามสญัญา   

  



(3) ข้อมลูรายชื@อผู้ตดิตอ่ (Contacts) : เมื@อทา่นใช้งานแอพพลเิคชั@นนี G บริษัทอาจเข้าถงึ รวบรวม และประมวลผลข้อมลู

รายชื@อผู้ตดิตอ่ หมายเลขโทรศพัท์เคลื@อนที@ ภายในเครื@องโทรศพัท์เคลื@อนที@ของทา่น วตัถปุระสงค์ ดงันี G  

• เพื@ออํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นในการทํารายการชําระเงินคา่ใช้บริการโทรศพัท์เคลื@อนที@หรือบริการเตมิเงินให้แก่

หมายเลขโทรศพัท์เคลื@อนที@ของผู้ตดิตอ่ของทา่นได้ โดยทา่นไมก่รอกหมายเลขโทรศพัท์เคลื@อนที@ในการทํารายการ   

  

(4) ข้อมลูสถานะของเครื@องโทรศพัท์เคลื@อนที@ (Phone State) : บริษัทอาจเข้าถงึและประมวลผลข้อมลูเกี@ยวกบั

สถานะการทํางานของเครื@องโทรศพัท์เคลื@อนที@ของทา่นวา่เปิดเครื@อง หรือปิดเครื@องอยู ่และ/หรือข้อมลูเกี@ยวกบัการเชื@อมตอ่

เครือขา่ย เชน่ เลอืกเชื@อมตอ่ผา่นเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื@อนที@ หรือระบบ Wi-Fi เป็นต้น วตัถปุระสงค์ดงันี G  

• เพื@อให้สามารถตรวจสอบได้วา่ทา่นสามารถใช้งานแอพพลเิคชั@นได้โดยทนัที โดยไมจํ่าเป็นต้องกรอกข้อมลู OTP ก่อนใช้

งานหรือไม ่  

• เพื@อการจดัทําหน้าจอแสดงผลก่อนการเข้าถงึหน้าหลกัของแอพพลเิคชั@น (Splash Screen)   

• เพื@อปรับแตง่การให้บริการแอพพลเิคชั@นที@เหมาะสมกบัสถานะการใช้งานเครื@องแตล่ะรูปแบบ เชน่ การสลบัรูปแบบการใช้

งานและปรับระดบัเสยีงในการนําทาง เป็นต้น  

  

(5) ข้อมลูกล้องถ่ายรูป (Camera) : เมื@อทา่นใช้งานแอพพลเิคชั@นนี G บริษัทอาจเข้าถงึรวบรวม และประมวลผลข้อมลูรูป

ถ่ายของทา่น วตัถปุระสงค์ดงันี G  

• เพื@ออํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นในทํารายการชําระเงินตามใบแจ้งหนี Gที@มีบาร์โค้ด   

• เพื@ออํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นในการทํารายการชําระเงินให้แก่ร้านค้าที@มีควิ อาร์ โค้ด  

• เพื@อบนัทกึรูปภาพไว้ในโปรไฟล์ของทา่น  

  

(6) ข้อมลู SMS : เมื@อทา่นใช้งานแอพพลเิคชั@นนี G บริษัทอาจเข้าถงึและประมวลผลข้อมลูเกี@ยวกบัรายชื@อผู้ตดิตอ่ หมายเลข

โทรศพัท์เคลื@อนที@สาํหรับใช้ในการสง่ข้อความสั Gน (SMS) ของทา่น วตัถปุระสงค์ดงันี G  

• เพื@ออนญุาตให้แอพพลเิคชั@นสามารถสง่ข้อมลูตําแหนง่ที@แท้จริงของทา่นไปยงัผู้ รับ SMS ได้  

  

(7) คกุกี Gและเทคโนโลยีที@คล้ายกนั (Cookies and Similar Technologies) : เมื@อทา่นใช้งานแอพพลเิคชั@นนี G บริษัทอาจ

เข้าถงึและประมวลผลข้อมลูเกี@ยวกบัรายชื@อผู้ตดิตอ่ หมายเลขโทรศพัท์เคลื@อนที@สาํหรับใช้ในการสง่ข้อความสั Gน (SMS) 
ของทา่น วตัถปุระสงค์ดงันี G  

บริษัท กบับริษัทในเครือ และ/หรือพนัธมิตรทางธรุกิจของบริษัท อาจใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ในการรวบรวมและจดัเก็บข้อมลู

เมื@อทา่นเยี@ยมชมเวบ็ไซต์และ/หรือบริการของบริษัท โดยการใช้คกุกี Gและเทคโนโลยีที@คล้ายกนั เพื@อระบบุราวเซอร์หรือ

อปุกรณ์ และ/หรือเพื@อรวบรวมและจดัเก็บข้อมลูเมื@อทา่นมีการโต้ตอบกบับริการที@บริษัทให้กบับริษัทในเครือ และ/หรือ

พนัธมิตรทางธรุกิจของบริษัท เชน่ บริการโฆษณา เป็นต้น  

  



(8) ข้อมลูหมายเลขเฉพาะของแอพพลเิคชั@น (Unique Application Number) แอพพลเิคชั@นนี Gมีหมายเลขเฉพาะของ

แอพพลเิคชั@น สาํหรับการสง่ข้อมลูมายงับริษัท เมื@อผู้ใช้บริการทําการตดิตั Gง หรือถอนการตดิตั Gงแอพพลเิคชั@นนั Gนๆ หรือเมื@อ

แอพพลเิคชั@นนั Gนตดิตอ่กบัระบบเซร์ิฟเวอร์การให้บริการของบริษัทเป็นคราวๆไป วตัถปุระสงค์ดงันี G  

• เพื@อการอปัเดตข้อมลูแอพพลเิคชั@นโดยอตัโนมตั ิ

 


