นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
บริ ษัท เพอร์ เพิล เวนเจอร์ ส จำกัด ("บริ ษัท") เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงำนใหญ่ ตั ้งอยู่ที่ เลขที่ 19
อำคำร 3 ชัน้ 22 ไทยพำณิ ชย์ ปำร์ ค พลำซ่ำ ถนนรั ชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพมหำนคร 10900 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทำงกำรเงิน
การเคารพสิทธิในความเป็ นส่ วนตัวของท่ าน
บริ ษัทเคำรพสิทธิ ในควำมเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของท่ำน และบริ ษัทเข้ ำใจดีว่ำท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะได้ รับควำม
ปลอดภัยสูงสุดในกำรทำธุรกรรมผ่ำนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรื อช่องทำงอื่นใดของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะนำข้ อมูล
ของท่ำนที่บริ ษัทได้ รับไปใช้ ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนัน้ และบริ ษัทจะดำเนินมำตรกำรที่เข้ มงวดใน
กำรรักษำควำมปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้ มีกำรนำข้ อมูลของท่ำนไปใช้ โดยมิได้ รับอนุญำต
ข้ อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษาไว้
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลของท่ำน ซึง่ รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลชีวภำพ (เช่น ลำยนิ ้วมือ ใบหน้ ำ เป็ นต้ น) ข้ อมูลกำร
ทำธุรกรรม และ/หรื อข้ อมูลอื่นใด ไม่ว่ำเป็ นข้ อมูลที่ท่ำนให้ แก่บริ ษัทโดยตรง หรื อข้ อมูลที่บริ ษัทเก็บรวบรวมจำกกำรที่ท่ำน
ทำธุรกรรมและ/หรื อใช้ บริกำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Call Center และ/หรื อช่องทำงให้ บริกำรอื่นใด
หรื อข้ อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจำกแหล่งอื่นใดที่น่ำเชื่อถือ เช่น หน่วยงำนรำชกำร บริษัทในเครื อ และ/หรื อบริษัทพันธมิตร
ของบริ ษัท เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ของท่ำนในกำรทำธุรกรรมและ/หรื อใช้ บริ กำรกับ บริ ษัท เพื่อประโยชน์ ในกำร
ให้ บริ กำรแก่ท่ำน เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อเพื่อ ประโยชน์ อื่นใดที่ท่ำนได้ ให้ ควำม
ยินยอมไว้ แก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษำข้ อมูลของท่ำนตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของบริษัท
การใช้ ข้อมูลของท่ าน
บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลของท่ำนเพื่อประกอบกำรทำธุรกรรมและ/หรื อกำรใช้ บริ กำรของท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรให้ บริ กำรแก่
ท่ำน และ/หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่ำนได้ ให้ ควำมยินยอมไว้ แก่บริษทั ซึง่ รวมถึงเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ/
หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ กำรใดๆ นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจใช้ ข้อมูลของท่ำนเพื่อ กำรปฏิบัติหน้ ำที่ตำมสัญญำ
ระหว่ำงบริษัทและท่ำน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบของหน่วยงำนของรัฐหรื อหน่วยงำนกำกับดูแล
การเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ บุคคลภายนอก
ท่ำนมีสิทธิ ในควำมเป็ นส่วนตัว ในข้ อมูลของท่ำน และบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลของท่ำนให้ แก่บุคคลภำยนอก ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
• กำรเปิ ด เผยข้ อ มูลให้ แ ก่ พ นัก งำนผู้ที่ ได้ รั บ อนุญ ำตของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ รวมถึ ง ผู้สอบบัญ ชี ห รื อ ผู้
ตรวจสอบภำยนอกของบริษัท สถำบันกำรเงิน และ/หรื อบุคคลภำยนอกที่บริษัทเป็ นคู่สญ
ั ญำหรื อมีควำมสัมพันธ์
ด้ วย และ/หรื อผู้ให้ บริกำร Cloud Computing ทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ
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•
•
•
•

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อให้ ท่ำนสำมำรถทำธุรกรรม และ/หรื อใช้ บริกำรที่ท่ำนประสงค์ได้
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เพื่อกำรสอบสวนหรื อกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อตำมคำสัง่ ของหน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนกำกับดูแล
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่บคุ คลภำยนอกที่บริษัทได้ รับควำมยินยอมจำกท่ำนให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของท่ำนให้ แก่บคุ คล
ดังกล่ำวได้

มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
บริ ษัทมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ เข้ มงวด เพื่อป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของท่ำนโดยมิได้ รับอนุญำต นอกเหนือจำก
กระบวนกำรปกติที่ใช้ ในกำรเข้ ำถึงระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทแล้ ว บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะติดต่อท่ำนเพื่อสอบถำม User
ID, Password หรื อข้ อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่ำน ดังนัน้ หำกท่ำนพบกำรกระทำดังกล่ำว โปรดแจ้ งบริ ษัทที่ Call Center
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-777-7564 หรื อ ติดต่อหน่วยงำนของบริษัทที่ท่ำนใช้ บริกำรอยู่
ท่ำนควรเก็บ User ID และ Password ไว้ เป็ นควำมลับอย่ำ งดีที่สุด อย่ำเขียนหรื อ บันทึกข้ อมูลดังกล่ำวบนสื่อใดๆ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวต่อบุคคลใดๆ เพื่อควำมมัน่ ใจว่ำท่ำนจะทรำบข้ อมูลเหล่ำนี ้เพียงผู้เดียวเท่ำนัน้ บริษัทไม่มีและจะไม่
มีนโยบำยใดๆ ที่จะสอบถำม User ID และ Password ของท่ำน หำกท่ำนสงสัยว่ำ User ID และ/หรื อ Password ของท่ำน
อำจถูกเปิ ดเผยแก่บคุ คลภำยนอก หรื อสูญหำย หรื อถูกขโมย และได้ มีกำรทำรำยกำรโดยมิได้ รับอนุญำต กรุณำแจ้ งบริษัท
ทันที
บริ ษัทจะทรำบ User ID แต่ท่ำนจะทรำบ Password ของท่ำนเพียงผู้เดียว บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับระบบรักษำควำม
ปลอดภัยที่เข้ มงวดเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ Password ของท่ำนจะได้ รับกำรป้องกันให้ ปลอดภัยอย่ำงแท้ จริง อย่ำงไรก็ตำม ท่ำน
ควรตระหนักถึงและปฏิบตั ิตำมแนวทำงและมำตรกำรดังต่อไปนี ้เพื่อป้องกันและรักษำสิทธิในควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำนใน
กำรใช้ บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
• ไม่อนุญำตให้ บุคคลใดๆ เห็น Password ของท่ำน ขณะที่ท่ำนล็อกอินเข้ ำเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน ของ
บริษัท
• พยำยำมจำ Password ของท่ำน และไม่บนั ทึก Password ของท่ำนไว้ ในที่ใดๆ
• เปลี่ยน Password ของท่ำนเป็ นประจำ และไม่นำ Password เดิมของท่ำนกลับมำใช้ ใหม่
• ไม่ใช้ ข้อมูลส่วนตัว เป็ น Password ของท่ำน ซึ่ง อำจทำให้ สำมำรถคำดเดำได้ ง่ำย เช่น นำมสกุล หมำยเลข
โทรศัพท์ หรื อวันเกิด เป็ นต้ น
• Password ต้ องมีควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ 6 ตัวอักษร โดยอำจประกอบด้ วยตัวเลข หรื อตัวอักษรก็ได้ และไม่ควรเป็ น
คำที่อยู่ในพจนำนุกรม
• เปลี่ยน Password ของท่ำนทันทีที่ท่ำนสงสัยว่ำมีบคุ คลอื่นทรำบ Password ของท่ำน
• ไม่อนุญำตให้ บุคคลใดๆ เข้ ำระบบโดยใช้ User ID และ Password ของท่ำน มิฉะนัน้ ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบต่อ
ธุรกรรมใดๆ ก็ตำมที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ User ID และ Password ดังกล่ำว
2

• ควรใช้ User ID และ Password ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ส่วนตัวทีท่ ่ำนสำมำรถมัน่ ใจได้ ว่ำไม่มีกำรติดตั ้งเครื่องมือ
หรื อซอฟต์แวร์ ที่จะสำมำรถเรี ยกคืนข้ อมูลหรื อเปิ ดเผย User ID และ Password ดังกล่ำว ให้ แก่บคุ คลอื่นได้
• ไม่ควรใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สำธำรณะ เช่น อินเทอร์ เน็ต คำเฟ่ เนื่องจำกอำจมีโปรแกรมบำงอย่ำงที่ติดตั ้งบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ดงั กล่ำว ซึง่ สำมำรถดักจับและเรี ยกคืนข้ อมูลที่สำคัญของท่ำนได้
เทคโนโลยีเสริมสาหรับการรักษาความปลอดภัย
นอกจำกมำตรกำรและวิธีกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยทัว่ ไปที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทยังใช้ เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี ้
เพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของท่ำน
• Intrusion Detection เป็ นระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ ตรวจสอบและดักจับกำรลักลอบเข้ ำระบบโดยไม่ได้ รับอนุญำต ซึ่ง
บริษัทใช้ ระบบที่มีประสิทธิภำพสูงสุดและมีกำร Update อย่ำงสม่ำเสมอ
• Firewall เป็ นระบบซอฟท์แวร์ ที่จะอนุญำตให้ เฉพำะผู้ที่ได้ รับสิทธิจำกบริษัทเท่ำนันในกำรเข้
้
ำถึงข้ อมูล โดยบริษัท
ใช้ ระบบ Double Firewall Protection
• Scan Virus นอกจำกเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ องของบริษัทที่ให้ บริกำรจะมีกำรติดตั ้งซอฟท์แวร์ ป้องกัน Virus ที่
มีประสิทธิ ภำพสูง ซึ่งมีกำร Update อย่ำงสม่ำเสมอแล้ ว บริ ษัทยังได้ ติดตัง้ Scan Virus Software บนเครื่ อง
Server โดยเฉพำะอีกด้ วย
• Secured Socket Layer (SSL.) เป็ นเทคโนโลยีกำรเข้ ำรหัสสำหรับกำรเข้ ำถึงข้ อมูล เพื่อป้องกันกำรแอบดักจับ
ข้ อมูลขณะที่มีกำรส่งผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต โดยเทคโนโลยีนีจ้ ะทำให้ ผ้ ูที่ต้องกำรดักจับข้ อมูลไม่สำมำรถ
เข้ ำใจควำมหมำยของข้ อมูลที่ดักจับไปได้ นอกจำกนี ้ เทคโนโลยีนีย้ ังใช้ สำหรั บกำรยืนยันควำมมีอยู่จริ ง ของ
เว็บไซต์ของบริษัทได้ อีกด้ วย บริษัทใช้ 128 Bits SSL (SSL.128) สำหรับกำรส่งข้ อมูล
• Data Encryption ใช้ ส ำหรั บ ข้ อ มูล ที่ มี ค วำมส ำคัญ มำกๆ เช่ น Password ซึ่ ง บริ ษั ท มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำม
ปลอดภัยอย่ำงเข้ มงวด โดยก่อนนำข้ อมูลเข้ ำสู่ฐำนข้ อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท จะมีกำรเข้ ำรหัสโดยใช้
Algorithm ที่ซบั ซ้ อน ทำให้ ไม่มีผ้ ใู ดสำมำรถรู้ข้อมูลสำคัญดังกล่ำวได้ แม้ แต่พนักงำนของบริษัท
• Cookies เป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์ เล็กๆ ที่จะเก็บข้ อมูลที่จำเป็ นในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่ำนไว้ ชวั่ ครำวเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำร บริ ษัทตระหนักถึงควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำนเป็ นอย่ำงดี จึงหลีกเลี่ยงกำรใช้
Cookies อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ Cookies บริ ษัทจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และตระหนักถึง
ควำมปลอดภัยและควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำนเป็ นลำดับแรก
• Auto Log off ท่ำนควรออกจำกระบบ (Log off) ทุกครัง้ หลังจำกท่ำนได้ ทำธุรกรรมผ่ำนบริกำรของบริษัทเสร็จสิ ้น
แล้ ว กรณีที่ท่ำนลืมออกจำกระบบ (Log off) ระบบจะทำกำร Log off ให้ โดยอัตโนมัติภำยในเวลำที่เหมำะสม
สำหรับกำรใช้ บริกำร ทังนี
้ ้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนเอง
คาแนะนาเรื่องความปลอดภัย
แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีมำตรฐำนเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงด้ ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสูง เพื่อ ป้องกันมิให้ มีกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูลส่วนตัวหรื อข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของท่ำนโดยไม่ได้ รับอนุญำตตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ วก็ตำม แต่ก็เป็ นที่ทรำบกันอยู่
โดยทัว่ ไปว่ำ ปั จจุบนั นี ้ยังไม่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยใดๆ ที่จะสำมำรถปกป้องข้ อมูลของท่ำนได้ อย่ำงเด็ดขำดจำกกำร
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ถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อถูกเข้ ำถึงโดยบุคคลที่ปรำศจำกอำนำจได้ ดังนัน้ ท่ำนจึงควรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและ
วิธีกำรดังต่อไปนี ้
• ระมัดระวังในกำรดำวน์โหลดซอฟท์แวร์ ที่ให้ ใช้ งำนได้ ฟรี (freeware) ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต และควรตรวจสอบที่อยู่
ของเว็บไซต์ให้ ถกู ต้ องก่อนล็อกอินเข้ ำใช้ บริกำรเพื่อป้องกันกำรเข้ ำเว็บไซต์ที่ถกู ปลอมแปลง
• ควรติดตั ้งซอฟท์แวร์ ตรวจสอบไวรัสบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของท่ำนและควร update อย่ำงสม่ำเสมอ
• ติดตั ้งซอฟท์แวร์ ประเภท personal firewall เพื่อป้องกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ จำกกำรจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น
Cracker หรื อ Hacker
• ควรติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
• ควรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อควำมปลอดภัย เช่น ยอดเงินคงเหลือ วันที่ทำรำยกำร เป็ น
ต้ น
• ควรลงชื่อออกจำกระบบ (sign off) หลังจำกทำธุรกรรมเสร็ จสิ ้นแล้ ว และไม่ควรละทิ ้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ ขณะ
กำลังทำธุรกรรม
• เก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทำงกำรเงิน หรื อหมำยเลขบัตรเครดิตไว้ เป็ นควำมลับ ข้ อมูลส่วนบุคคลไม่ควร
ถูกเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ รับรองโดยผู้ให้ บริ กำรทำงด้ ำนควำมปลอดภัยอินเตอร์ เน็ตที่ไว้ ใจได้ ( a trusted
Internet security solution provider) และ
• หลีกเลี่ยงกำรเปิ ดอีเมลขยะ (junk mail)
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัย ของข้ อมูลของบริ ษัทฉบับล่ำสุดได้ ในหน้ ำเว็บไซต์นี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลของบริ ษัทได้ ทุกเมื่อ และบริ ษัทจะแจ้ ง
ให้ ท่ำนทรำบโดยเร็ วหำกบริ ษัทมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรรั กษำควำมปลอดภัย ของข้ อมูลในสำระสำคัญที่
กระทบสิทธิในควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน
การติดต่ อสื่อสารกับบริษัท
กรณี ท่ำนต้ องกำรควำมช่วยเหลือจำกบริ ษัท ไม่ว่ำในกรณี เกี่ ยวกับข้ อมูลเพิ่มเติม ควำมผิดพลำด ข้ อสงสัยของกำร
เคลื่อนไหวบัญชีหรื อธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ รับอนุญำตจำกท่ำน ท่ำนจะต้ องแจ้ งบริษัทโดยกำรติดต่อ Call Center
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-777-7564 หรื อส่งหนังสือมำยังแผนกที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริกำรโดยไม่ชกั ช้ ำ ทังนี
้ ้ ท่ำนจะต้ องแจ้ ง
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริษัท
• ชื่อและหมำยเลขบัญชีของท่ำน
• จำนวนที่ผิดพลำดโดยประมำณ
• ประเภทของธุรกรรมหรื อกิจกรรม รวมทังวั
้ นและเวลำของเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
• รำยละเอียดของควำมผิดพลำดและหมำยเลขอ้ ำงอิง (reference code) (ถ้ ำมี) และ
• ชื่อและที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ รวมทัง้ Email Address (ถ้ ำมี)
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หลังจำกบริ ษัทได้ รับข้ อมูลควำมผิดพลำดหรื อกิจกรรมที่ผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ ้นตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น บริ ษัทจะดำเนินกำร
ตรวจสอบควำมผิดพลำดหรื อควำมผิดปกติดงั กล่ำวโดยทันที และแจ้ งท่ำนให้ ทรำบผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวโดยเร็ว
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Privacy Policy
PURPLE VENTURES CO., LTD. (the “Company”), is registered in Thailand with its headquarter located at SCB
Park Plaza, 22 Floor, Building 3, 19 Rutchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, and with the
purpose for conducting the business of financial technology.
Respectfulness on Your Privacy Right
The Company respects your privacy right and recognizes that your expectation is to obtain the highest standard
of security in entering into any transactions with the Company via the Company’s website, application and/or
other channels. Therefore, your information received by the Company will principally be used pursuant to the
purpose permitted by you only and the Company will proceed with rigorous measures and procedures for
security purpose and prevent such information from any unauthorized use without obtaining your prior
permission.
Information Collected or Retained by the Company
The Company will collect your information, which includes personal information, biometric data (such as
fingerprints, face, etc.), transaction data and/or other information, whether provided by you to the Company or
collected by the Company from your execution of transactions and/or from your use of services via websites,
applications, call center and/or other channels, or collected by the Company from reliable sources, such as
governmental authorities, group companies and/or business partners of the Company, for your benefit in
executing transactions and/or using services with the Company, for providing services to you, for the purpose
of the compliance with relevant laws and regulations and/or for any other purposes specified in your consent
provided to the Company. The Company will keep your information secure under the Company’s security
measures.
Use of Your Information
The Company will use your information in connection with your execution of transactions and/or your use of
services, for providing services to you, and for any other purposes specified in your consent provided to the
Company, which includes for the purpose of data analysis, offering, giving, using and/or improving any
products and/or services of the Company. In addition, the Company may use your information to perform any
contractual obligations between the Company and you and to comply with the relevant laws and regulations of
governmental authorities or regulatory body.
Disclosure of Information to Third Party
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You have privacy right over your information. The Company will disclose your information to third parties under
the following circumstances:
• the disclosure of information is made to the Company’s authorized officers and group companies,
including the Company’s auditors or external auditors, financial institution and/or any third persons
which are the Company’s partner of contract or having the relationship with the Company, and/or Cloud
Computing service providers, in Thailand or overseas.
• the disclosure of such information is for the purpose of executing the transaction and/or using services
required by you;
• the Company is legally compelled or required to disclose such information for any investigation or legal
proceeding;
• the disclosure of such information is made in compliance with any laws, orders or instructions of any
governmental authorities or regulatory body; or
• the Company has obtained consent or permission from you to disclose such information to such
person.
General Security Measures and Procedures
Rigid security system is applied by the Company in order to protect your information from being accessed
without your permission. Further to normal process required for internet access of the Company's system, the
Company does not have policy to contact you directly for inquiry of your User ID, Password, account number
or your personal information. Hence, if you detect or spot any of such actions other than normal process needed
to be rendered for your access to the Company's system via Internet, please inform the Company at Call Center
at +662-777-7564 or at the Company's division in charge of such service provision.
You should keep your User ID and Password at utmost confidential. Please do not write them down or record
them in or on any media or disclose them to any person(s) in order to ensure you that you are the only person
knowing your User ID and Password. The Company does not and will not have any policy to query you for them.
If you are in doubt that your User ID and/or Password may have been disclosed to any third person or lost or
stolen and that there were any transactions executed without your authorization, please notify the Company
promptly.
The Company knows your User ID but only you know your Password. Strict security system is focused on by
the Company to ensure that your Password is truly and well protected. You, however, should be aware of the
following guidelines and comply with these recommended measures in order to protect and maintain your
privacy rights in connection with your using of the Company's electronic services:
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• do not allow any person to see your Password when you are logging in the Company's website or
applications;
• memorize your Password and do not record it on any place;
• change your Password regularly and do not re-use your recent Password;
• do not use any of your personal information as Password which may be guessed easily; such as, family
name, telephone number, date of birth, etc.;
• at least 6 characters are required to identify your Password, each of which could either be a number
or a letter, and any words contained in the dictionaries should not be used as your Password;
• do change your Password immediately upon your uncertainty as to whether your Password is known
by any other person(s) or not;
• do not allow or authorize anyone to access the system by using your User ID and Password as you will
have to be responsible for all actions and transactions executed by using those User ID and Password;
• use your User ID and Password with your private computer on which you may rely and be able to
ensure that there is no equipment or software installed on it that could retrieve or disclose such User
ID and Password to other person(s); and
• public computers are not recommended for use; such as, computers in any Internet Cafes, since there
might be some computer program installed on those computers that could detect and retrieve your
material information.
Additional Technology Used for Security
In addition to general security measures and procedures stated above, the Company also employs the following
leading edge technologies to protect your private information:
• Intrusion Detection: Intrusion Detection is a system software used for checking up and detecting any
intrusion into the system without authorization. The most efficient intrusion detection system is
employed by the Company and such system is regularly updated.
• Firewall: Firewall is a software system that will allow only the person authorized by the Company to
access the information. In this regard, Double Firewall Protection is employed by the Company.
• Scan Virus: In addition to high efficient scan virus software installed onto all computers of the Company
which has been regularly updated), Scan Virus Software for the server is also specifically installed.
• Secured Socket Layer ("SSL"): SSL is an encryption technology for information access. This encryption
technology is applied in order to prevent any information from being detected while transmitted via
Internet. By using this technology, any person wishing to detect or grasp information will not be able
to understand the information detected or grasped. Moreover, this technology is used for confirmation
as to the existing of the Company's website. The Company uses 128 Bits Secured Socket Layer for
transferring data.
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• Data Encryption: Data Encryption is employed in respect of vital information; such as, Password which
is the information on where stringent security is concentrated by the Company. Complex algorithm is
always used prior to transferring those data into the Company's databases. In this way, there will be
no person knowing such vital information, including the Company's officers.
• Cookies: Cookies are small computer files that temporarily collect necessary information in your
personal computer in order to facilitate and expedite your communication. The Company recognizes
your privacy right; therefore, the Company tries to avoid using Cookies. If the Company deems that
using Cookies is necessary in some certain aspects, due care in using Cookies will be rendered, and
your security and privacy right are first priority of the Company.
• Auto Log Off: You should log off every time when you have completed your transactions via the
Company's services. Should you forget to log off, the system will, for your security, be automatically
logged off within an appropriate period of time for each use of the services.
Security Tips
Although high security standards, technologies and procedures are employed by the Company to help
unauthorized access to your private or confidential information as discussed above, it is envisaged by everyone
that there is currently no security measure that could absolutely prevent your information from being attacked
by computer virus or worm or being accessed by unauthorized persons. Therefore, the Company recommends
that the following procedures should also be observed and followed:
• be careful when download freeware via the Internet. Always check the address of the website that you
enter before login to prevent accessing to false website;
• anti-virus software should always be installed on your personal computer and be updated regularly;
• personal firewall software should be installed for protection against any crackers or hackers;
• keep yourselves updated in respect of computer news;
• check your financial status regularly for security purpose; such as, account balance, transaction date,
etc.;
• always sign off the system after completing your transaction. Do not leave your computer unattended
during the transaction;
• keep your personal information, financial status or credit card number confidential. Personal
information should not be disclosed on websites that are not certified by a trusted Internet security
solution provider; and
• avoid opening Junk mail.
Changes to this Privacy Policy
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You can access to the latest Privacy Policy of the Company via this website. The Company reserves its rights
to make any changes to this Privacy Policy at any time. The Company shall inform you as soon as possible, in
case the Company has made any substantial change that may affect to your privacy right.
Communication with the Company
If you want any assistance from the Company regardless of whether such assistance is required in respect of
any additional information, any errors, any doubts of your account movement, or any transactions previously
executed without your permission, you yourselves shall have to inform the Company by contacting call center
at +662-777-7564 or by writing a letter to the Company's department by which the relevant service is being or
was previously provided without any delay. In connection with this, you shall have to provide the Company with
the following details:
• your name and account number;
• estimated amount of errors;
• type of transaction or activity, including the date and time of occurrence thereof;
• details of errors and reference code (if any); and
• your reachable contact name and address, including your e-mail address (if any).
After the Company receives information of any errors or irregular activity incurred as stated above, the Company
will investigate such error or irregularity promptly and inform you the result of such investigation as soon as
possible.
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