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Pizza Hut จบัมือ AIS เสริมช่องทางช าระเงินออนไลน์ด้วย mPAY PGW – Payment Link solution 

ตอบโจทยดิ์จิทลัไลฟ์สไตล ์ยกระดบัความปลอดภยั ใช้งานง่าย จา่ยได้ครบทุกช่องทาง  

 
18 กมุภาพนัธ์ 2565: พฤตกิรรมการช าระเงนิผ่านโมบายแบงคก์ิง้ หรอืแมแ้ต่ทางระบบดจิทิลัเพยเ์มนตข์องคนไทย มอีตัราการ
ใชง้านทีส่งูเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก นัน่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคุน้ชนิดา้นการจบัจ่ายใชส้อยหรอืแมแ้ต่การชอ้ปป้ิงผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้รโิภค ท าใหร้ะบบการช าระเงนิถูกพฒันาขึน้ใหต้อบโจทยก์บัการใชง้านของลกูคา้ในรปูแบบต่างๆ ล่าสดุ AIS โดย 
mPAY ผู้น าโซลูชนัธุรกรรมทางการเงินที่ครบวงจร ได้จบัมอืกบั Pizza Hut   แบรนด์พซิซ่าระดบัโลก เปิดตวับรกิาร mPAY 
PGW – Payment Link solution พลกิโฉมประสบการณ์การช าระเงนิแนวใหม่ เพื่อใหลู้กคา้ Pizza Hut สามารถขอรบัลงิกช์ าระ
เงนิออนไลน์ผ่าน SMS ได ้ทีท่ าไดอ้ย่างปลอดภยัและสะดวกสบายเพยีงไม่กีข่ ัน้ตอน  

นายวุฒิชยั รตันสุมาวงศ ์ผู้จดัการทัว่ไป บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั แฟรนไชสซี์พิซซ่าฮทั ประเทศไทยได้ 
กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ในช่วง 2 – 3  ปีที่ผ่านมา เป็นตัวเร่งพฤติกรรมของคนไทยให้มีการ
เปลีย่นแปลงสู่สงัคมไร้สมัผสั ( Touchless Society ) และมกีารใชง้าน Contactless Payment ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตและโมบาย
แบงก์กิ้งเติบโตแบบก้าวกระโดด ทาง Pizza Hut จงึเลอืกใช้บรกิาร mPAY PGW -  Payment Link solution ของ AIS ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรกิาร Digital Payment ชัน้น าของประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และสร้างความมัน่ใจใน
ความปลอดภัยของอาหาร “ผ่านบริการจัดส่งแบบไร้สัมผัส“ แบบเต็มรูปแบบและคลายความกังวลของผู้บริโภคในการ
แพร่กระจายของโรคระบาดผ่านการสมัผสั โดยเฉพาะ “มาตรการดา้นความปลอดภยัของอาหาร” ที ่พซิซ่า ฮทั ควบคุมเขม้งวด
และใสใ่จเป็นพเิศษ ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมอาหาร การควบคุมอุณหภูมใินการเกบ็วตัถุดบิ ความสะอาดถูกสขุอนามยัของสนิคา้
ปรุงสกุ ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของอาหารอย่างระมดัระวงัตลอดกระบวนการ จนถงึการสง่มอบถงึบา้นลกูคา้ ขณะนี้ เราได้
จดัเตรยีมทมีพนักงานจดัส่ง ไวจ้ านวนกว่า 1,500 คน เพื่อตอบสนองการสัง่ซือ้แบบจดัส่งถงึบา้นทีเ่พิม่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการโทร.
ผ่านพซิซ่าฮทั 1150 หรอืการสัง่ซือ้ผ่าน www.pizzahut.co.th เพื่อใหล้กูคา้ของเราไดอ้ิม่อร่อยกบัอาหารทีป่ลอดภยั” 



 นายธโนบล เซ็นภกัดี หวัหน้าแผนกงานบริหารด้านการช าระเงินดิจิทลั AIS และกรรมการผู้จดัการ บริษัท 
แอดวานซ ์เอม็เปย ์จ ากดั กล่าวว่า “ทีผ่่านมา AIS เดนิหน้าพฒันา mPAY ใหเ้ป็น Payment Platform เพื่อสง่มอบประสบการณ์
การใชจ้่ายในรปูแบบของ Digital Payment ทีต่อบโจทยล์กูคา้ทัง้ในรปูแบบบุคคล อาท ิบรกิารช าระบลิ ช าระค่าสนิคา้ รวมทัง้ฝัง่
ของธุรกจิในกลุ่มต่างๆ ดว้ยระบบการช าระเงนิทีง่่าย สะดวกสบาย ปลอดภยั ครอบคลุมทุกรปูแบบการจ่าย โดยไดร้่วมท างานกบั
หลากหลายองคก์ร ล่าสุดเรามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดท้ างานร่วมกบัรา้นพซิซ่ายอดนิยมของคนไทยอย่าง Pizza Hut ในการ
พฒันาช่องทางการช าระเงนิแบบผ่านบรกิาร mPAY PGW - Payment Link solution หรอื การสร้างและส่งลงิก์ช าระเงนิใหก้บั
ลูกค้าของ Pizza Hut ผ่านทาง SMS ซึ่งเป็นการเพิม่ทางเลอืกการช าระเงนิการซื้อของออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่ร้านค้าสามารถ
สรา้งความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ในการจ่ายค่าสนิคา้เพยีงไม่กีข่ ัน้ตอน เพิม่โอกาสการซือ้ขายอกีทัง้ยงัเป็นการยกระดบัความ
ปลอดภยัในการท ารายการช าระเงนิไปอกีขัน้อกีดว้ย”  

 

ส าหรับ mPAY PGW – Payment Link solution คือ บริการลิงก์ช าระเงินออนไลน์ ที่ร้านค้าสามารถสร้างลิงก์และ
สง่ผ่าน SMS , Email หรอืช่องทางอื่นๆทีร่า้นคา้มอียู่ใหก้บัลกูคา้ทีต่้องการช าระเงนิออนไลน์ ซึง่โซลชูนัดงักล่าวรองรบัการช าระ
เงนิที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Credit/Debit Card, Mobile Banking (รองรบัถึง 5 ธนาคารหลกั คอื KBank, KTB, SCB, BBL 
และ BAY) โดยวนันี้ ลูกค้า Pizza Hut ที่โทรสัง่ผ่านทาง 1150 สามารถใชบ้รกิารนี้ได้ง่ายๆ เพยีงแจง้ว่า ต้องการจ่ายเงนิผ่าน 
SMS ดว้ย Payment Link หรอื ขอรบัลงิกช์ าระเงนิออนไลน์ซึง่ทางเจา้หน้าที ่Pizza Hut จะสง่ลงิกส์ าหรบัจ่ายเงนิเขา้มา จากนัน้ 
คลกิทีล่งิกแ์ละเลอืกช่องทางการจ่ายเงนิทีต่อ้งการไดท้นัท ี ถอืเป็นการอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้ของ Pizza Hut ในการช าระ
เงนิ เพราะทีผ่่านมาการสัง่อาหารในรูปแบบเดลเิวอรีม่กัมปัีญหาเรื่องการจ่ายเงนิ ทัง้การเตรยีมเงนิสด และความกงัวลจากการ
สมัผสัที่ใกล้ชดิ แต่การจ่ายเงนิผ่านลงิก์ช าระเงนิในรูปแบบนี้ สามารถแก้ปัญหาทัง้หมดได้ อกีทัง้ยงัเพิม่ความปลอดภัย จาก
มาตรฐานระดับสากล PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ซึ่ง  mPAY PGW ได้รับการ Certify 
มาตรฐานดงักล่าว   

มากไปกว่านัน้ บริการ mPAY PGW – Payment Link solution ยังเข้ามาช่วยร้านค้าเก็บสถิติของข้อมูลการขาย 
ส าหรบัวเิคราะห์การด าเนินธุรกจิของรา้นคา้ ที่ส าคญัมรีะบบความปลอดภยัสูงสุด ตามมาตรฐานสากล และมรีะบบหลงับา้นที่
ตรวจสอบการท างานให้มปีระสทิธภิาพ ตลอด 24 ชม. ช่วยอ านวยความสะดวกให้องค์กรที่ต้องการขอ้มูลดงักล่าวอย่างเต็ม
รปูแบบ  

นายธโนบล กล่าวในตอนท้ายว่า “เรายนิดอีย่างยิง่ที ่Pizza Hut มอบความไวว้างใจเลอืกใชบ้รกิาร mPAY Payment 
Gateway และขอยนืยนัว่าลกูคา้ขององคก์รต่างๆจะสามารถมัน่ใจไดใ้นระบบความปลอดภยัและแพลต็ฟอรม์ธุรกรรมทางการเงนิ 
ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถขยายธุรกจิของท่านไปไดต้ามเป้าหมายอย่างแน่นอน” 

องคก์รธุรกจิทีส่นใจ สามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิาร mPAY Payment Gateway ไดท้ี ่
digitalpayment@ais.co.th 

##### 

 

เก่ียวกบั พีเอช แคปปิตอล 
บรษิัท พเีอช แคปปิตอล จ ากดั เป็นบรษิัท ร่วมทุนระหว่างบรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท  พเีอม็ 
แคปปิตอล จ ากดั ซึง่เป็นธุรกจิทีบ่รหิารงานโดยตระกูลมหากจิศริ ิทีม่ชีื่อเสยีงและมปีระสบการณ์ ในการบรหิารธุรกจิอาหารและ



เครื่องดื่มมาอย่างยาวนาน เป็นพนัธมติรกบัแบรนดร์ะดบัโลกอย่างเนสทเ์ล่ มากว่า 40 ปี รวมถงึไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารแบ
รนด์อาหารระดบัโลก อาทิ มาการอง Pierre Hermé (ปิแอร์ แอร์เม่) และ Maison de la Truffe (เมซอง เดอ ลา ทรูฟ) จาก
ฝรัง่เศส และรา้นโดนทั Krispy Kreme  
 
บรษิัท พเีอช แคปปิตอล จ ากดั ได้เขา้ท าสญัญาซื้อขายสนิทรพัย์ในกจิการพซิซ่า ฮทั ในประเทศไทยจาก บรษิัท ยมั  เรสเท
อรองตส ์อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั และได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ป็นแฟรนไชสซ์ ีประกอบธุรกจิบรหิารร้านพซิซ่า ฮทั ใน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2560  

เก่ียวกบั AIS 

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) หรอื AIS ผูน้ าดา้น Digital Life Service Provider อนัดบั 1 ทีม่คีลื่นความถี่
ในการใหบ้รกิารมากทีส่ดุรวม 1420 MHz และมจี านวนผูใ้ชง้านมากทีส่ดุกว่า 44.1 ลา้นเลขหมาย (ณ สิน้ปี 2564) พรอ้ม
ขบัเคลื่อนประเทศไทยดว้ยเทคโนโลย ี5G ทีค่รบ 77 จงัหวดัแลว้เป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกจิ ไดแ้ก่ โทรศพัทเ์คลื่อนที,่ 
อนิเทอรเ์น็ตบา้นความเรว็สงูภายใตแ้บรนด ์AIS Fibre และบรกิารดจิทิลั 5 ดา้น ไดแ้ก่ วดิโีอ คลาวด ์ดจิทิลัเพยเ์มนท ์
อนิเทอรเ์น็ตในทุกสิง่ (IoT) และบรกิารร่วมกบัพารท์เนอรต์ลอดจนขยายสูก่ลุ่มธุรกจิใหม ่อาท ิAIS eSports, AIS Insurance 
Service ทัง้หมดน้ีเพื่อสนบัสนุนความแขง็แกร่งดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัของประเทศขยายขดีความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรม และยกระดบั คุณภาพชวีติของคนไทยไปพรอ้มกนั พบกบัเราไดท้ี ่www.ais.th 

 
 
 
หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อ  
คุณณธษา เอือ้เจรญิงาน  อเีมล natasa_u@thoresen.com  โทร. +662 254 8437 ต่อ 332 หรอื +668 3492 2442 
คุณฐานิตร ์ตริะพาณิชย ์ อเีมล thanit.t@thoresen.com  โทร. +66 2254 8437 ต่อ 393 หรอื +669 3559 6169 
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