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ทีD CredoLab 
เราใหค้วามสําคญัตอ่ความสบายใจของคณุและความไวว้างใจของคณุตอ่เราใน
ดา้นขอ้มลูเมืDอคณุใชบ้รกิาร CredoLab 
โปรดสละเวลาสองสามนาทเีพืDออา่นนโยบายความเป็นสว่นตวันี9เพืDอใหค้ณุทําค
วามเขา้ใจถงึขอ้มลูทีDเราเกบ็รวบรวม วธิกีารทีDเราจัดการกบัขอ้มลู 
และเหตผุลในการจัดการ 
 
เหตใุดคณุจงึเก็บรวบรวมขอ้มลูของฉนั? 
 
คําตอบนั9นงา่ยมาก 
เรานําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพืDอชว่ยมอบการตดัสนิใจเกีDยวกบัเครดติในแบ
บเรยีลไทม ์
เราใชข้อ้มลูอปุกรณม์อืถอืเพืDอมอบคะแนนเครดติทางเลอืกผา่นทางแอปพลเิค
ชนัมอืถอืซึDงเป็นกรรมสทิธิdของเรา (CredoApp) 
โดยใชอ้ลักอรทิมึอนัซบัซอ้นเป็นอยา่งยิDงและการวเิคราะหเ์ชงิคาดเดา 
เรามอบคะแนนนี9โดยเกีDยวขอ้งกบับรกิารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิทีDคณุ
กําลงัสมคัรเทา่นั9น เราไมแ่บง่ปันคะแนนเครดติทางเลอืกของคณุกบัผูใ้ด 
ในการคํานวณคะแนนของคณุ เราใชข้อ้มลูทีDไมร่ะบตุวัตนของคณุโดยตรง 
โดยเฉพาะอยา่งยิDง 
เราอาจใชข้อ้มลูดงักลา่วเพืDอสรา้งโปรไฟลข์อ้มลูและมอบโปรไฟลค์วามเสีDยงทีD
แบง่ออกเป็นสว่น ๆ สรา้งขอ้มลูทางสถติเิชงิรวม 
และใชเ้พืDอปรับปรงุและจัดการผลติภณัฑข์องเราในปัจจบุนัและสรา้งผลติภณัฑ์
ใหม ่คณุสามารถมัDนใจไดว้า่เราจะปกป้องขอ้มลูทีDเราเกบ็รวบรวม 
ในการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา คณุยอมรับตอ่การเกบ็รวบรวม 
การใชง้าน และการแบง่ปันขอ้มลูของคณุตามนโยบายความเป็นสว่นตวันี9 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทั 9งหมดของ CredoLab 
ครอบคลมุอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวันี9 
ยกเวน้วา่มกีารกลา่วเป็นอยา่งอืDนสําหรับผลติภณัฑเ์ฉพาะบางรายการ 
 
คณุเก็บรวบรวมขอ้มลูของฉนัอยา่งไร? 
 
เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูของคณุเมืDอคณุดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัของเราและยนิย



อมใหเ้รารับรอ่งรอยในโลกดจิทิลัของคณุ 
เราจะไมทํ่าการแยกและไมส่ามารถแยกขอ้มลูรอ่งรอยในโลกดจิทิลัไดห้ากปรา
ศจากความยนิยอมของคณุ 
 
เราไมร่อ้งขอขอ้มลูของคณุจากสถาบนัการเงนิโดยปราศจากความยนิยอมของ
คณุและไมเ่กบ็รวบรวมหรอืประมวลผลโดยปราศจากความยนิยอมของคณุ 
เรายงัจะขอใหค้ณุคลกิปุ่ มทีDกลา่ววา่ "ดําเนนิการตอ่เพืDอทําการวเิคราะหเ์ครดติ" 
หรอืขอ้ความทีDคลา้ยคลงึกนักอ่นเริDมการประเมนิผลเพืDอใหค้ะแนนเครดติบนโท
รศพัทม์อืถอืของคณุ 
 
คณุเก็บรวบรวมขอ้มลูใด? 
 
เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูหลากหลายประเภทจากสมารต์โฟนของคณุเพืDอมอบบรกิ
ารของเรา แอปพลเิคชนัมอืถอื CredoLab 
ของเราจะเขา้ถงึขอ้มลูบนอปุกรณม์อืถอืของคณุหลงัจากทีDคณุไดย้อมรับตอ่การ
เกบ็รวบรวมและการใชง้านเทา่นั9น ขอ้มลูนี9อาจประกอบไปดว้ยหมายเลข ID 
อปุกรณข์องคณุ, หมายเลข SIM การด์, ประวตักิารโทรขาเขา้และขาออก, 
ขอ้ความและประวตั ิSMS, ประวตัเิบราวเ์ซอร,์ รายชืDอผูต้ดิตอ่, ปฏทินิ, 
รายชืDอแอปพลเิคชนั, ขอ้มลูตําแหน่ง และพื9นทีDจัดเกบ็ 
คณุอาจเปลีDยนการอนุญาตดงักลา่วโดยใชก้ารตั 9งคา่อปุกรณข์องคณุ 
 
นอกจากนี9 เรายงัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพืDอปรับปรงุบรกิารของเรา 
ซึDงประกอบไปดว้ย ID โฆษณาทีDเชืDอมโยงกบัอปุกรณข์องคณุ; 
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืเครอืขา่ยมอืถอืทีDคณุใชเ้พืDอเชืDอมตอ่ไปยงัผลติภณั
ฑข์องเรา; และขอ้มลูเกีDยวกบัแอปพลเิคชนัอืDน ๆ 
ทีDคณุอาจมบีนอปุกรณข์องคณุ พรอ้มทั 9งวธิกีารใชง้านแอปพลเิคชนัดงักลา่ว 
(เราจะไมเ่ขา้ไปยงัแอปพลเิคชนัเหลา่นั9น)  
 
คณุเก็บรวบรวมทีAสามารถระบตุวัตนของฉนัไดห้รอืไม?่ 
 
เราไมเ่กบ็รวบรวมชืDอหรอืทีDอยูอ่เีมลของคณุเพืDอระบตุวัตน 
จงึไมเ่หมอืนกบับรษัิทอืDน ๆ เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูอืDน ๆเกีDยวกบัคณุ เชน่ 
หมายเลข ID อปุกรณ ์ซึDงประกอบไปดว้ย ID เครืDอง, IMEI และ/หรอื MEID; 
ตําแหน่งทางภมูศิาสตรท์ีDไมร่ะบตุวัตนซึDงอยูใ่นไฟลส์ืDอ 
เราใชข้อ้มลูนี9เพืDอตรวจจับแอปพลเิคชนัการฉอ้โกงทีDมาจากอปุกรณเ์ดยีวกนั 
เมืDอทําเชน่นี9 
เราจะปกป้องตวัตนของคณุแตย่งัจะมคีวามสามารถในการรับรูไ้ดว้า่ขอ้มลูใดมคี
วามเกีDยวขอ้งกบัคณุ  
 



ในการปกป้องตวัตนของคณุ 
เรายงัอาจลบตวัระบคุวามเป็นสว่นตวัออกจากขอ้มลูทีDเราเกบ็รวบรวมหรอืรวมก
ลุม่ขอ้มลูและ/หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นตวัทีDเราเกบ็รวบรวมเกีDยวกบัตวัคณุนั9นเป็นแ
บบนรินาม ยกตวัอยา่งเชน่ 
แมว้า่เราจะพจิารณาวา่ตําแหน่งทีDแมน่ยําของคณุเป็นขอ้มลูสว่นตวัทีDเกบ็แยกอ
อกมา 
แตห่ากเรารวมตําแหน่งผูใ้ชข้องเราใหเ้ป็นชดุขอ้มลูทีDเพยีงแคบ่อกเราวา่มผีูใ้ชใ้
นประเทศตา่ง ๆ มากนอ้ยเพยีงใด 
เราจะไมพ่จิารณาวา่ขอ้มลูแบบรวมกลุม่นี9สามารถระบตุวัตนสว่นบคุคลได ้
 
จะไมม่กีารสง่ขอ้มลูทีDเกบ็รวบรวมโดยแอปพลเิคชนัมอืถอืของเราไปยงัสถาบนั
การเงนิทีDคณุทําการสมคัรรับบรกิารทางการเงนิ 
การประมวลผลขอ้มลูนั9นจะทําในเซริฟ์เวอรท์ีDปลอดภยัของ CredoLab 
สถาบนัการเงนิทีDคณุเลอืกจะไดรั้บขอ้มลูแบบจํากดัและใชน้ามแฝงเกีDยวกบัตวัคุ
ณ ซึDงรวมถงึผลการประเมนิเครดติของคณุ 
แมว้า่ขอ้มลูดงักลา่วจะสามารถบง่ชี9ตวัคณุได ้
แตจ่ะไมส่ามารถทําวศิวกรรมยอ้นกลบัเพืDอสรา้งขอ้มลูดบิแบบดั 9งเดมิทีDเราเกบ็ม
าได ้ 
 
เทคนคิเหลา่นี9จะชว่ยใหเ้ราเกบ็ขอ้มลูทีDสง่ไปยงัเซริฟ์เวอรข์องเราใหป้ลอดภยัแ
ละอนุญาตใหค้ณุเกบ็ขอ้มลูดบิไวใ้นอปุกรณข์องคณุ  
 
แมเ้ราจะไมส่ามารถแจง้รายการขอ้มลูทกุประเภททีDเราเกบ็รวบรวมได ้
แตเ่ราไดพ้ยายามทํารายการดา้นลา่งเพืDอใหค้ณุมคีวามเขา้ใจโดยทัDวไปเกีDยวกั
บประเภทและตวัอยา่งขอ้มลูทีDเราเกบ็รวบรวมและชว่ยใหค้ณุเขา้ใจความหมาย
ของเรา 
 

ยกตวัอยา่งเชน่:  

• แอปพลเิคชนัมอืถอืของเราเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีDยวกบัขอ้ความตวัอกัษรสั 9
น ๆ บนอปุกรณม์อืถอืของคณุและขอ้ความอเีมล 
แมว้า่แอปพลเิคชนัมอืถอือาจสแกนขอ้ความดงักลา่วทั 9งหมดบนโทรศพัท์
ของคณุ 
แตเ่ราจะเกบ็เพยีงขอ้มลูทีDจํากดับางประการเกีDยวกบัแตล่ะขอ้ความ 
(และอปัโหลดไปยงัเซริฟ์เวอร)์ ยกตวัอยา่งเชน่ 
แอปพลเิคชนัมอืถอือาจนับจํานวนขอ้ความทีDไดรั้บและตราเวลา 
แลว้จับคูผู่ส้ง่เขา้กบัรายชืDอสถาบนัการเงนิทีDไดรั้บเลอืก 
มนัยงัอาจสแกนเนื9อหาขอ้ความสําหรับคยีเ์วริด์ทีDระบลุว่งหนา้บางประเภ
ท และทําเครืDองหมายเมืDอขอ้ความประกอบไปดว้ยคยีเ์วริด์ดงักลา่ว 



จะมกีารสง่เฉพาะขอ้มลูนี9ไปยงัเซริฟ์เวอรข์องเราและไมส่ง่ขอ้มลูดบิทีDอยู่
เบื9องหลงั  

• แมว้า่แอปพลเิคชนัมอืถอืของเราอาจสแกนและประมวลผลรายชืDอผูต้ดิต่
อในสมดุโทรศพัทข์องคณุบนอปุกรณม์อืถอื 
แตจ่ะไมม่กีารสง่ชืDอและรายละเอยีดการตดิตอ่ไปยงัเซริฟ์เวอรข์องเรา 
จะมกีารสง่ขอ้มลู เชน่ 
จํานวนผูต้ดิตอ่ในสมดุโทรศพัทไ์ปพรอ้มกบัพารามเิตอร ์เชน่ 
"เปอรเ์ซน็ตก์ารโทรไปยงัผูต้ดิตอ่เมืDอเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตก์ารโทรไปยงัห
มายเลขใหม"่  

• แมว้า่แอปพลเิคชนัมอืถอืของเราอาจสแกนและประมวลผลรายการแอปพ
ลเิคชนัของคณุ 
กลา่วคอืขอ้มลูเกีDยวกบัรายการแอปพลเิคชนัทีDตดิตั 9งบนอปุกรณม์อืถอืขอ
งคณุ 
แตเ่ราจะเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มลูทีDเกีDยวขอ้งกบัตวัตนและความถีDในการใ
ชแ้อปพลเิคชนัดงักลา่วเทา่นั9น 
และไมเ่กบ็ขอ้มลูเกีDยวกบักจิกรรมทีDคณุเขา้รว่มในแอปพลเิคชนัดงักลา่ว 

 
คณุใชข้อ้มลูของฉนัอยา่งไร? 
 
เราใชข้อ้มลูของคณุเพืDอประเมนิสขุภาพและสถานะทางการเงนิของคณุเพืDออนุ
ญาตใหส้ถาบนัการเงนิตดัสนิใจวา่จะมอบเงนิกูห้รอืบรกิารทางการเงนิอืDน ๆ 
ใหก้บัคณุหรอืไม ่
    
เรายงัใชข้อ้มลูของคณุเพืDอ: - 

• รับการประเมนิเกีDยวกบัความสามารถในการชาํระหนี9ของคณุ 
ซึDงรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการประเมนิความน่าจะเป็นทีDคณุจะผดิสญัญา
ตอ่ขอ้ผกูมดัในการชาํระหนี9ตามขอบเขตสญัญาตามขอ้กําหนดของบรกิา
รทางการเงนิ; 

• ประเมนิความสนใจของคณุในการรับบรกิารทางการเงนิโดยใชอ้ลักอรทิมึ
และการสรา้งโมเดลคณติศาสตร;์ 

คณุอาจถอดถอนความยนิยอมของคณุในการรับโฆษณาและการตลาดเฉพาะท
างจากเราและสถาบนัการเงนิไดท้กุเมืDอ 
 
คณุแบง่ปนัขอ้มลูของฉนัหรอืไม?่ 
 
เราแบง่ปันผลการประเมนิเครดติของคณุกบัสถาบนัการเงนิทีDคณุทําการสมคัรรับ



บรกิารทางการเงนิ 
และจะแบง่ปันวา่คณุยนิดทีีDจะสืDอสารโดยตรงกบัสถาบนัการเงนิหรอืไมห่ากสถา
บนัการเงนิทําการรอ้งขอ 
เรายงัอาจแบง่ปันขอ้มลูของคณุในวธิตีอ่ไปนี9: 
เมืDอกฎหมายอนุญาตหรอืเมืDอจําเป็นทีDตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการทางกฎหมาย
ทีDถกูตอ้ง; เมืDอจําเป็นในการปกป้องและคุม้ครองสทิธิdหรอืทรัพยส์นิของ 
CredoLab ซึDงประกอบไปดว้ยความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา; 
เมืDอจําเป็นในการปกป้องความปลอดภยัสว่นบคุคล ทรัพยส์นิ หรอืสทิธิdอืDน ๆ 
ของสาธารณะ CredoLab หรอืลกูคา้หรอืพนักงานของตน; 
หรอืหากมคีวามเชืDอมโยงกบัการขายธรุกจิของเราทั 9งหมดหรอืในบางสว่น 
หากเราเขา้รว่มในการควบรวมกจิการ การเขา้ซื9อกจิการ หรอืการขายสนิทรัพย ์
เราจะปฏบิตัติามนโยบายความเป็นสว่นตวันี9 
และจะมกีารแจง้ใหผู้ใ้ชท้ีDไดรั้บผลกระทบรับทราบหากเราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นตวั
ใด ๆ ไปยงับคุคลทีDสาม 
หรอืหากจะมกีารจัดการขอ้มลูสว่นตวัภายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัอืDน ๆ 
ซึDงเป็นผลมาจากการดําเนนิการดงักลา่ว 
 
คณุเก็บขอ้มลูของฉนัไวน้านเพยีงใด? 
 
เพืDอใชง้านและปรับปรงุความสามารถในการทํางานของแอปพลเิคชนัมอืถอืและ
เพืDออปัเดตใบคะแนนเครดติทีDพัฒนาขึ9นมาเพืDอลกูคา้ซึDงเป็นสถาบนัการเงนิ 
เราจะเกบ็ขอ้มลูของคณุไวน้านถงึสาม 3 ปี 
ยกเวน้วา่คณุรอ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุออกกอ่นหนา้นั9น 
 
ฉนัมสีทิธ ิLใดตอ่ขอ้มลูของฉนั? 
 
คณุมสีทิธิdในการถามเราเกีDยวกบัขอ้มลูทีDเราประมวลผลเกีDยวกบัคณุ 
วตัถปุระสงคแ์ละลกัษณะทีDแทจ้รงิของการประมวลผล 
และเพืDอมอบขอ้มลูเกีDยวกบัผูท้ีDเราแบง่ปันขอ้มลูดว้ย 
คณุมสีทิธิdในการรอ้งขอใหเ้ราทําการอปัเดตหรอืลบขอ้มลูของคณุไดท้กุเมืDอ 
(โดยมขีอ้แมว้า่การดําเนนิการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บรกิารทีDเรานําเสน
อใหก้บัคณุ) 
โปรดทราบวา่เราอาจปฏเิสธการรอ้งขอซึDงมคีวามเสีDยงตอ่ความเป็นสว่นตวัของ
ผูอ้ ืDนหรอืไมส่มเหตสุมผลหรอืเกดิขึ9นซํ9า ๆ 
หรอือาจทําใหเ้ราตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งไมส่มสว่น 
โปรดทราบวา่เราอาจเกบ็ขอ้มลูของคณุหลงัจากทีDคณุเลกิเป็นผูใ้ช ้
ยกเวน้วา่คณุรอ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุออก 
(แตโ่ดยปกตแิลว้เราจะไมเ่กบ็ขอ้มลูของคณุนานเกนิกวา่ทีDมคีวามจําเป็นอยา่งส
มเหตสุมผลตามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ขอ้มลูดงักลา่ว) 



คณุมสีทิธิdในการคาดหวงัวา่เราจะปกป้องขอ้มลูของคณุและรักษาใหป้ลอดภยั 
เราทํางานเป็นอยา่งหนักเพืDอปกป้อง CredoLab 
และผูใ้ชข้องเราจากการเขา้ถงึทีDไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการปรับเปลีDยน 
การเปิดเผยหรอืการทําลายขอ้มลูทีDเราครอบครองโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
โดยเฉพาะอยา่งยิDง: 
เราปฏบิตัติามนโยบายความเป็นสว่นตวัเกีDยวกบัขอ้มลูทั 9งหมดทีDเราเกบ็จากคณุ; 
เราจํากดัการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูของคณุ 
และทํางานเพืDอยนืยนัวา่ทกุคนทีDเราแบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วดว้ยจะจัดการตอ่ขอ้มู
ลดงักลา่วโดยมอบความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัในระดบัทีDคูค่วร; 
และเราไดป้รับใชว้ธิปีฏบิตัทิางกายภาพ 
ทางเทคนคิและทางการบรหิารซึDงเป็นทีDยอมรับในวงการเพืDอป้องกนัและรักษาค
วามปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูทีDเกบ็ 
คณุมสีทิธิdทีDจะรอ้งเรยีนกบัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูทีDเกีDยวขอ้งสําหรับการละเมิ
ดกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีDปรับใชไ้ด ้
 
คณุไดท้าํการเปลีAยนแปลงใดเมืAอเร็ว ๆ นีP? 
 
เราสงวนสทิธิdในการเปลีDยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวันี9ไดท้กุเมืDอและจะระ
บวุนัทีDทีDมกีารอปัเดตนโยบายความเป็นสว่นตวัครั 9งลา่สดุ 
หากมกีารเปลีDยนแปลงในเนื9อหาสําคญั 
เราจะเนน้ยํ9าการเปลีDยนแปลงดงักลา่วและจะพยายามเตอืนใหค้ณุทราบโดยตรง
หากเป็นไปได ้
เรายงัจะเกบ็นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบักอ่นหนา้นี9ไวใ้นหน่วยเกบ็ถาวรเพืDอใ
หค้ณุตรวจสอบ 
 
การเปลีDยนแปลงเมืDอเร็ว ๆ นี9: ในการอปัเดตครั 9งลา่สดุของเรา 
เราไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนถงึวธิกีารทีDเราเกบ็รวบรวม ใช ้
และแบง่ปันขอ้มลูของคณุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิDงวธิกีารทีDเราอนุญาตใหผู้ใ้ชทํ้าการเลอืกและมาตรการทีDเราใ
ชเ้พืDอปกป้องตวัตนของผูใ้ชผ้า่นทางผลติภณัฑข์องเรา 
 

ฉนัจะตดิตอ่คณุไดอ้ยา่งไร? 
 
หากคณุมคํีาถามใด ๆ เกีDยวกบันโยบายนี9หรอืเนื9อหาใด ๆ ขา้งตน้ 
โปรดสง่อเีมลหาเราทีD privacypolicy@credolab.com 
คณุยงัอาจตดิตอ่เราทางจดหมายไดท้ีD CredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital 
Tower, 168 Robinson Road, Singapore 068912 
 
ฉนัควรทราบอะไรอกีหรอืไม?่ 



 
คณุอาจเลอืกไมเ่ขา้รว่มในการเกบ็รวบรวม การใชง้าน 
และการเปิดเผยขอ้มลูของคณุของเราโดยการลบแอปพลเิคชนัของเราออกจาก
อปุกรณม์อืถอืของคณุและรอ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุ 
เราตอ้งการขอ้มลูจากคณุเพืDอใหม้อบบรกิารตามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ความสามารถในการทํางานบางสว่นหรอืทั 9งหมดในบรกิารของเรานั9นอาจไมแ่ม่
นยําหรอืไมส่ามารถใชง้านไดห้ากคณุเลอืกทีDจะไมแ่บง่ปันขอ้มลูกบัเรา 
เว็บไซตห์รอืผลติภณัฑข์องเราอาจประกอบไปดว้ยลงิกท์ีDสง่ไปยงัเว็บไซตห์รอื
ปลายทางภายนอกอืDน ๆ 
ทีDจัดการโดยบคุคลทีDสามหรอืสง่มาจากสถานทีDเหลา่นั9นเป็นระยะ 
หากคณุตดิตามลงิกไ์ปยงัปลายทางเหลา่นี9 (เชน่ ขอ้เสนอบนรา้นคา้แอปมอืถอื 
ฯลฯ) โปรดทราบวา่เว็บไซตเ์หลา่นั9นจะมนีโยบายความเป็นสว่นตวัของตนเอง 
เมืDอคณุอยูบ่นเว็บไซตเ์หลา่นั9น คณุจะอยูภ่ายใตน้โยบายเหลา่นั9น 
ดงันั9นคณุจงึควรอา่นและทําความเขา้ใจกอ่นทีDจะสง่ขอ้มลูสว่นตวัไปยงัเว็บไซต์
เหลา่นั9น 


