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หนังสือขอความยินยอมในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 

 

 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารทางการเงนิทีด่ทีีสุ่ดแก่ท่าน และเพือ่มอบผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ทีต่รงตามความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้แต่ละท่าน และเพือ่ใหธ้นาคารสามารถมอบบรกิารทีม่คีุณภาพเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ธนาคารจงึ
ขอความยนิยอมจากท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยธนาคารจะด าเนินการดว้ยมาตรการทีเ่ขม้งวดในการรกัษา
ความลบัและดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ใหป้ลอดภยั เพือ่วตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยตามวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัตวัท่าน 
รายละเอยีดของครอบครวัและประวตักิารศกึษาของท่าน รายละเอยีดทางด้านการเงนิ การท าธุรกรรม ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ ขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิดของ
ธนาคารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัพกิดัสถานที ่ (geolocation) ของท่าน (ต่อไปนี้เรยีก “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทัง้นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยจาก “ประกาศความเป็นส่วนตวั” ของธนาคาร (www.cimbthai.com/th/personal/privacy-
notice.html หรอืประกาศความเป็นส่วนตวัทีธ่นาคารแจง้ ณ วนัทีท่่านท าธุรกรรมกบัธนาคาร)  

ท่านมสีทิธทิีจ่ะเลอืกให ้หรอืไม่ใหค้วามยนิยอมในการใหธ้นาคารเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์
ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้เมือ่ใดกไ็ด ้ทัง้นี้ การปฏเิสธดงักล่าวจะไมก่ระทบต่อการใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารของธนาคาร 

1. ความยินยอมเพ่ือเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ แนวทาง การตีความ ความเหน็ทางกฎหมาย และการแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีอาจออกโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจเป็นครัง้
คราวภายใต้พระราชบญัญติัดงักล่าว (“พระราชบญัญติัฯ”) เพื่อวตัถปุระสงคท์างการตลาดของธนาคาร ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บคุคลของท่านเพ่ือวตัถปุระสงคท์างการตลาดของธนาคาร 

1.1 เพือ่เสนอผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารทางการเงนิทีธ่นาคารวเิคราะหแ์ลว้ว่าตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 

1.2 เพือ่เสนอผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารทางการเงนิแก่ท่าน รวมถงึการส ารวจเพือ่วตัถุประสงค์ทางการตลาดโดยผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ ซึง่ไดร้บัอนุญาต
จากทางธนาคาร ทัง้นี้ เป็นการด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่รวมถงึขอ้ความทางโทรศพัท ์(SMS) โทรศพัท ์จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(email) 
หรอืแอปพลเิคชนับนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(mobile application) หรอืทางอื่นใดทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกนั  

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 

2.  ความยินยอมเพ่ือเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบญัญติัฯ และหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการด้าน
การให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ แนวทาง การตีความ ความเหน็ทางกฎหมาย และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมท่ีอาจออกโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจเป็นครัง้คราวภายใต้หลกัเกณฑ์ดงักล่าว (“หลกัเกณฑ์”) เพื่อวตัถปุระสงคท์างการตลาด
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (รายช่ือของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถตรวจสอบได้จาก 
https: / /www.cimbthai.com/ th/personal/who-we-are/about-us.html#financial-holding-structure)  และ CIMB Group*  ซ่ึงรวมถึงการ
วิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลของท่านเพ่ือวตัถปุระสงคท์างการตลาดของบริษทัในกลุ่มธรุกิจทางการเงินของธนาคารและ CIMB Group  

2.1 เพือ่เสนอผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารทางการเงนิทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารวเิคราะหแ์ลว้ว่าตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 

2.2 เพื่อเสนอผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารทางการเงนิแก่ท่านทีด่ าเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งรวมถงึขอ้ความทางโทรศพัท์ (SMS) โทรศพัท์ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (email) หรอืแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลื่อนที ่(mobile application) 
หรอืช่องทางอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม   

ชือ่-นามสกุล: _____________________________________________   
 
หมายเลขเอกสารแสดงตน (เช่น บตัรประชาชน ,หนงัสอืเดนิทาง): ________________________________ 

http://www.cimbthai.com/th/personal/privacy-notice.html
http://www.cimbthai.com/th/personal/privacy-notice.html
https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/about-us.html#financial-holding-structure
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*หมายเหตุ CIMB Group ไดแ้ก่ CIMB Group Holding Berhad, CIMB Bank BHD, CIMB Islamic Bank BHD, iCIMB (Malaysia) SDN BHD, 
CIMB Bank (Cambodia) PLC, CIMB Bank (Vietnam) Limited, CGS-CIMB Securities International PTE LTD, PT Bank CIMB Niaga TBK, CIMB 
Investment Bank BHD, CIMB SI SDN BHD และบรษิทัในเครอืของ CIMB Group ดงักล่าวขา้งตน้ เช่น บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

3. ความยินยอมเพ่ือเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนตามพระราชบญัญติัฯ ของท่าน เพ่ือพิสูจน์ และ
ระบตุวัตนของท่าน ส าหรบัการสมคัร และ/หรือ ใช้ผลิตภณัฑ ์และ/หรือ บริการของธนาคาร 

3.1 เพื่อพสิูจน์ และระบุตวัตนของท่านผ่านทางใบสมคัรหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ซึ่งอาจมขีอ้มลูศาสนา ขอ้มลูหมู่โลหติ เชื้อชาต ิเผ่าพนัธุ์ 
หรอืขอ้มลูสุขภาพระบุอยู่ในเอกสารดงักล่าวของท่าน) เพือ่ใชบ้รกิาร และ/หรอื ใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารของธนาคาร 

□ ยนิยอม     

□ ไมย่นิยอม (ธนาคารอาจจะไมส่ามารถใหบ้รกิารผลติภณัฑ์บางอย่างทีต่อ้งใชส้ าเนาเอกสารดงักล่าวเพือ่ยนืยนัตวัตน) 

3.2 เพือ่พสิจูน์ และระบุตวัตนของท่านผ่านทางภาพจ าลองใบหน้า ส าหรบัการสมคัร และ/หรอื ใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารของธนาคาร 

□ ยนิยอม      

□ ไมย่นิยอม (ธนาคารอาจจะไมส่ามารถใหบ้รกิารผลติภณัฑ์บางอย่างทีต่อ้งใชภ้าพจ าลองใบหน้าเพือ่ยนืยนัตวัตน) 

4. ความยินยอมเพ่ือเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามพระราชบญัญติัฯ และหลกัเกณฑใ์ห้กบับคุคลภายนอก** 
เช่น พนัธมิตรทางธรุกิจและคู่ค้า หรือ ผูใ้ห้บริการภายนอกของธนาคารเพ่ือการเสนอขายผลิตภณัฑห์รือบริการ 

□ ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอ และขายผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบักองทุนรวม กองทุน
ส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคล ประกนั หุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง ใบหุน้กู ้และสทิธใินการซื้อ หรอืขายเงนิตราต่างประเทศ   

□ ไมย่นิยอมทีจ่ะใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกเพือ่วตัถุประสงคท์ีร่ะบุขา้งตน้ 

**หมายเหตุ: พนัธมติรทางธุรกจิและคู่ค้าหรอืผู้ให้บรกิารภายนอกของธนาคาร  ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ซมโปะ 
ประกนัภยั (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

ทัง้นี้รายชื่อดงักล่าว อาจมกีารเพิม่ขึ้นหรอืลดลงได้ในอนาคต โดยในกรณีเพิม่ขึน้ ธนาคารจะแจ้งรายชื่อที่เพิม่ขึ้นใหท้่านทราบเป็นหนังสอืหรอืทาง
ไปรษณยี ์หรอืทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) หรอืขอ้ความทางโทรศพัท ์(SMS) หรอืช่องทางอื่นตามทีธ่นาคารเหน็สมควร พรอ้มทัง้แจง้สทิธแิละช่องทางในการ
ปฏเิสธการส่งขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูร้บัขอ้มลูตามรายชือ่ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว และหากไมไ่ดร้บัการปฏเิสธจากท่านภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัแจง้จากธนาคาร 
ใหถ้อืว่าท่านตกลงใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูร้บัขอ้มลูตามรายชือ่ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวขา้งตน้  

ประกาศความเป็นส่วนตวั 

ขา้พเจา้ไดอ่้าน และรบัทราบประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคารแลว้ และขา้พเจา้รบัทราบว่า ขา้พเจา้มสีทิธถิอนความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/
หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพือ่วตัถุประสงค์ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืฉบบันี้ไดต้ลอดเวลา โดยแจง้ใหก้บัธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึ
การถอนความยนิยอมเช่นว่านัน้แก่ 

 

 
 

ลงลายมอืชือ่: ___________________________ 

ชือ่-นามสกุล: ___________________________  

วนัที:่ _________________________________ 
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