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ประกาศความเป็นส่วนตวั 

ฉบบัปรบัปรงุวนัที ่07 กรกฎาคม 2564 

เรยีน คู่คา้ของธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใหค้วามส าคญักบัความเป็นสว่นตวั และพยายามมุง่มัน่
ทีจ่ะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของท่าน (“ข้อมูล
ส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย  

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้อธบิายถงึรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบา้งทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม โดยทีข่อ้มลูดงักล่าวรวมถงึขอ้มลูทีท่่านมอบใหแ้ก่ธนาคาร
เกีย่วกบัตวัท่านเอง หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของท่าน (“ท่าน”) ซึง่รวมถงึพนกังาน ลกูจา้ง กรรมการ 
ผู้แทน ผู้ถือหุ้น หรอืผู้รบัประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) ของท่านใน
กรณีทีท่่านเป็นนิตบิุคคล และขอ้มลูทีธ่นาคารรบัทราบจากการทีท่่านเป็นคู่คา้ของธนาคาร และขอ้มลูทางการตลาด
ทีท่่านประสงคท์ีจ่ะใหธ้นาคารสง่ใหแ้ก่ท่าน  

 ธนาคารใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านอย่างไร 

 ธนาคารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลใดบา้ง 

 ทางเลอืกทีธ่นาคารน าเสนอใหแ้ก่ท่าน รวมถงึวธิกีารเขา้ถงึ และด าเนินการใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นปัจจบุนั 

 สทิธทิีท่่านมต่ีอขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดแ้ก่อะไรบา้ง และกฎหมายนัน้ปกป้องคุม้ครองท่านอย่างไร  

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ ธนาคารเกบ็
รวบรวมนัน้ ขึน้อยู่กบัแต่ละสถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร และการช าระเงนิ  

ธนาคารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายดงัต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากท่านโดยตรง ในกระบวนการลงทะเบยีนเป็นผูข้าย หรอืคู่คา้กบัธนาคาร 

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบุคคลภายนอก ในกระบวนการลงทะเบยีนเป็นผูข้าย หรอืคู่คา้กบัธนาคาร เช่น ขอ้มลูทีไ่ด้
จากการตรวจสอบเครดิต สนิเชื่อทางการค้า ข้อมูลจากลูกค้าของธนาคาร และหน่วยงานที่บงัคบัใช้
กฎหมาย เป็นตน้ 

 บทสนทนาทางโทรศพัทร์ะหว่างท่านกบัธนาคาร หรอืส านักงานสาขาของธนาคาร รวมถงึการบนัทกึการ
สนทนาทางโทรศพัท ์อเีมล ์บนัทกึขอ้ความ หรอืวธิกีารอื่นใด 

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสารเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืเอกสารอื่น ๆ 

 การตรวจสอบ และค าชีแ้จงใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ 

 เมื่อท่านท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชดัแจง้ รวมถงึเปิดเผยขอ้มูลผ่านทาง
โซเชยีลมเีดยี (social media) ในกรณีดงักล่าว ธนาคารจะเลอืกเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลที่
ท่านเลอืกใหป้รากฎต่อสาธารณะเท่านัน้ 

 เมื่อธนาคารได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลทีส่าม เช่น นายจ้างของท่าน ลูกค้าของธนาคาร 
หน่วยงานทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเครดติ เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่อี านาจ หรอืหน่วยงานของรฐัอื่นใด เป็นตน้ 
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ในบางกรณี ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิม่เตมิ รวมถงึ
การเกบ็รวบรวมในเชงิพาณิชย์จากแหล่งขอ้มูลของบุคคลที่สาม เช่น ขอ้มูลจากหน่วยงานที่เกบ็รวบรวมขอ้มูล
เครดิต (บริษัทขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ) ธนาคารอาจรวมขอ้มูลนี้เขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารเกบ็
รวบรวมภายใตป้ระกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้ 

ในบางกรณี ธนาคารอาจว่าจา้งบุคคลภายนอกทีไ่ม่ใช่บรษิทัในกลุ่มเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเกีย่วกบั
กจิกรรมทางออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเขา้เยีย่มชมแหล่งขอ้มูลออนไลน์ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยงัอาจใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ใช่ของบรษิัทในกลุ่มเพื่อวตัถุประสงค์ในการโฆษณาที่เกี่ยวขอ้งกบั
พฤตกิรรมการเขา้ชมของท่าน ทัง้นี้ หากธนาคารไดด้ าเนินการดงักล่าวนี้ ธนาคารจะท าการแจง้เตอืน และเสนอ
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมเพื่อใหท้่านสามารถปฏเิสธการเกบ็รวบรวมดงักล่าวได ้

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลทีธ่นาคารเกบ็รวบรวมภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมดีงัต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

 ข้อมูลส่วนตวั:  ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัทีป่รากฏอยู่บนเอกสารทีร่ฐั
ออกให้เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาติ รูปปรากฎในหนังสอืเดนิทาง 
ใบอนุญาตขบัขี ่ลายมอืชื่อ ขอ้มลูการยนืยนัตวัตน ขอ้มลูทีธ่นาคารไดร้บัจากท่านจากค าถามยนืยนัตวัตน
ของธนาคาร (เช่น รหสัผ่าน ค าตอบในกรณีที่ท่านลมืรหสัผ่าน PINs ขอ้มูลการจดจ าใบหน้าและเสยีง 
เป็นตน้) ภาพถ่าย และภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

 ข้อมูลครอบครวั: ชื่อ และขอ้มลูการตดิต่อของสมาชกิในครอบครวั รวมทัง้คู่สมรส และบุตร 

 ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ และ รายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
(social media) 

 ข้อมูลการศึกษา: รายละเอยีดเกีย่วกบัการศกึษา และคุณสมบตัขิองท่าน  

 ข้อมูลทางการเงิน:  ที่อยู่ส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ ขอ้มูลบญัชธีนาคาร หมายเลขบตัรเครดติ ชื่อผู้ถอื
บตัรหรอืรายละเอยีดบญัช ีบนัทกึค าสัง่ รายละเอยีดธุรกรรม และรายละเอยีดคู่สญัญา   

 ข้อมูลการท าธุรกรรม: ชื่อนามสกุลของผู้ร ับประโยชน์ ที่อยู่  และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงการ
ตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัการโอนเงนิผ่านธนาคารของธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส:์ ที่อยู่ IP คุกกี้ บนัทกึกจิกรรม ขอ้มูลระบุตวัตน ตวัระบุออนไลน์ ค่าเอกลกัษณ์
ประจ าอุปกรณ์ (unique device identifiers) และขอ้มลูต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์

 ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลทางภมิูศาสตร:์ ขอ้มูลทีแ่สดงถึงต าแหน่งการถอนเงนิ 
หรอืการช าระเงนิ เพื่อเหตุผลดา้นความปลอดภยั หรอืเพื่อระบุต าแหน่งของสาขาธนาคารหรอืผูใ้หบ้รกิาร
ทีต่ัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัท่าน 

 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive personal data): ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมาย
ก าหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งรวมถึงขอ้มูลของท่านเกี่ยวกบัเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ์ ความคดิเหน็ทางการเมอืง 
ความเชื่อในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในท านอง
เดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกาศก าหนด 

2.  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีธ่นาคารมเีหตุผลที่
เหมาะสมในการด าเนินการเช่นว่านัน้  ทัง้นี้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย 
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ธนาคารจะใชฐ้านทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บุคคล 

 เมื่อเป็นการปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาทีธ่นาคารท าไวก้บัท่าน (ฐานการปฏบิตัติามสญัญา) - กล่าวคอื 
เมื่อธนาคารตอ้งการขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ท่านตามสญัญา หรอืก่อนทีธ่นาคารจะ
เขา้ท าสญัญากบัท่าน 

 เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย) - กล่าวคือ เมื่อธนาคารมีความ
จ าเป็นต้องเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏบิตัิตามกฎหมาย หรอื
ภาระขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย 

 เมื่อเป็นประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร  (ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย) - กล่าวคอื 
เมื่อธนาคารเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของธนาคารตามที่
กฎหมายอนุญาต เวน้แต่ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคารนัน้มคีวามส าคญัน้อยกว่าสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานของท่าน และ/หรอื 

 เมื่อท่านใหค้วามยนิยอม (ฐานความยนิยอม) - กล่าวคอื เมื่อท่านใหค้วามยนิยอมแก่ธนาคารในการเกบ็
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึ่ง 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นไปตาม
กฎหมายและฐานทางกฎหมายทีธ่นาคารอาจเลอืกใช ้  

วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอื
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

การจดัหาสินค้า และ/หรอืบริการ 

 เพื่อท าการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัหาสนิคา้และ/หรอื
บรกิารกบัท่าน 

 เพื่อช าระเงนิและจดัการการช าระเงนิ 

 เพื่อจดัการค่าใชจ้่ายและดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนด 

 เพื่อรวบรวมและกู้คืนสนิค้าและ/หรือบริการที่ท่าน
คา้งช าระใหก้บัธนาคาร 

 เพื่อจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 ฐานการปฏบิตัติามสญัญา 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 

 เพื่อบรหิารจดัการความสมัพนัธข์องธนาคารกบัท่าน
หรอืธุรกจิของท่าน 

 เพื่อสือ่สารกบัท่านเกีย่วกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิาร 

 ฐานความยนิยอม 

 ฐานการปฏบิตัติามสญัญา 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

การพฒันาธุรกจิ 

 เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิค้าและ
บรกิารทีม่อียู่ 

 ฐานการปฏบิตัติามสญัญา 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 
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วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอื
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อวางแผนการพฒันาสนิคา้และบรกิารทีม่อียู่  ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

ความปลอดภัย และการบริหารความเส่ียง 

 เพื่อป้องกนัอาชญากรรม และจดัการความปลอดภยั 
เช่น การใช้กล้องวงจรปิด ซึ่งจะท าการบนัทกึภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว หรอืเสยีงของท่าน เป็นตน้ 

 เพื่อสืบสวน รายงาน และป้องกันอาชญากรรม
ทางการเงนิ 

 เพื่อการบรหิารความเสีย่ง 

 เพื่อตรวจสอบภายใน 

 เพื่ อขอค าแนะน า  และ/หรือให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมายภายในธนาคาร 

 เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 ฐานการปฏบิตัติามสญัญา 

 

ในกรณีทีธ่นาคารอาศยัฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยผลขอ้มลู
สว่นบุคคล ธนาคารจะพจิารณาว่า ประโยชน์ดงักล่าวของธนาคารนัน้ มคีวามส าคญัยิง่กว่าสทิธิข ัน้พืน้ฐานของท่าน 
หรอืไม่ และจะตอ้งสามารถสรุปไดว้่าประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัยิง่กว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของท่าน  

กรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารได้ 

ในกรณีที่ธนาคารจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรอืภายใต้ขอ้ก าหนดใน
สญัญาระหว่างธนาคารและท่าน และท่านไม่ใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านแก่ธนาคาร ธนาคารอาจไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามภาระขอ้ผกูพนัทีธ่นาคารมต่ีอท่าน หรอืตามทีธ่นาคารวางแผนว่าจะเขา้ท าสญัญากบัท่าน (เช่น เพื่อการเขา้ท า
สญัญาจดัหาสนิคา้ และ/หรอืบรกิารกบัท่าน) ในกรณีดงักล่าว ธนาคารอาจไม่สามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผูกพนั
ดงักล่าวหรอืการเขา้ท าสญัญากบัท่าน แต่ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านัน้ในขณะที่ธนาคารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

3.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอื่นในกรณีทีส่ามารถท าได้ตามกฎหมาย รวมถงึ
กรณีดงัต่อไปนี้ทีธ่นาคาร หรอืบุคคลอื่นดงักล่าว 

 จ าเป็นต้องปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ หรอื บรกิาร (เช่น เพื่อปฏบิตัิตามค าขอ
ช าระเงนิ เป็นตน้) 

 มหีน้าที่ตามกฎหมายในการกระท าการดงักล่าว (เช่น เพื่อสบืหา และป้องกนัการทุจรติ การหลบหลกี
ภาษ ีอาชญากรรมทางการเงนิ ป้องกนัการฟอกเงนิ เป็นตน้) 

 จ าเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย ด าเนินคด ีใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืปกป้องสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
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 กระท าไปเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร (เช่น เพื่อบรหิารความเสีย่ง ยนืยนัตวัตน ให้
บรษิทัอื่นสามารถใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอได ้หรอืประเมนิความเหมาะสมของท่านต่อสนิคา้ และ/หรอื
บรกิาร) และ/หรอื 

 ขอความยนิยอมจากท่านในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว และท่านใหค้วามยนิยอม 

ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ใหก้บับุคคลอื่นดงัต่อไปนี้ 

 บรษิัทอื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคาร และผู้รบัเหมาช่วง ตวัแทน หรอืผู้ให้บรกิารที่ท างานให้ธนาคาร หรอื
ใหบ้รกิารแก่ธนาคาร หรอืแก่บรษิทัอื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคาร รวมถงึพนกังาน ผูร้บัเหมาช่วง ผูใ้หบ้รกิาร 
กรรมการ และเจา้หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวนี้ดว้ย 

 ผู้ได้รบัมอบหมายให้จดัการดูแลทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์ใด ๆ เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืเจ้า
พนกังานบงัคบัคด ี

 บุคคลทีค่ ้าประกนั หรอืวางหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ ตามจ านวนทีท่่านมภีาระตอ้งช าระใหก้บัธนาคาร 

 บุคคลใด ๆ ทีท่่านไดช้ าระเงนิให ้และ/หรอืไดร้บัการช าระเงนิ 

 ตวัแทนของท่าน ตวัแทนของธนาคาร แผนกการเงนิ ระบบการช าระเงนิ คู่ค้า และบรษิัทอื่น ๆ ที่ท่าน
ลงทุนผ่านธนาคาร  

 สถาบนัการเงนิอื่น ผูใ้หกู้ ้และผูถ้อืหลกัประกนั เจา้หน้าที่กรมสรรพากร สมาคมการคา้ หน่วยงานทีเ่กบ็
รวบรวมเกีย่วกบัขอ้มลูเครดติ ผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิ และตวัแทนเรยีกช าระหนี้ 

 ผูจ้ดัการกองทุนใด ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการจดัการสนิทรพัยใ์หก้บัท่าน และโบรกเกอรใ์ด ๆ ทีแ่นะน าท่าน
ใหก้บัธนาคาร 

 บุคคล หรอืบรษิทัใด ๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทั การควบรวม หรอืเขา้ถอืครองกจิการที่
เกดิขึน้ หรอือาจเกดิขึน้ โดยรวมถงึการโอนสทิธ ิหรอืหน้าทีใ่ด ๆ ซึง่ธนาคาร มอียู่ภายใตส้ญัญาระหว่าง
ธนาคาร และท่าน 

 หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย รฐับาล ศาล กระบวนการทางศาล หน่วยงานระงบัขอ้พพิาท ผูก้ ากบัดูแล
ธนาคาร ผู้ตรวจสอบบญัช ีและบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตัง้ หรือร้องขอโดยผู้ก ากบัดูแลธนาคารให้ท าการ
ตรวจสอบกจิกรรมการด าเนินงานของธนาคาร 

 บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกบัข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกบัการท า
ธุรกรรม 

 หน่วยงานป้องกนัการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดงักล่าวเพื่อสบืหา และป้องกนัการทุจริต และอาชญากรรม
ทางการเงนิอื่น ๆ และเพื่อยนืยนัตวัตนของท่าน 

 บุคคลใด ๆ ทีอ่อกค าสัง่ หรอืบรหิารจดัการบญัชขีองท่าน สนิคา้ หรอืบรกิารในนามของท่าน (เช่น ผูร้บั
มอบอ านาจ ทนายความ เป็นตน้) และ/หรอื 

 บุคคลใด ๆ ทีธ่นาคาร ไดร้บัค าสัง่จากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 

ในบางกรณี ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลของท่านใหก้บับุคคลทีส่าม เช่น ขอ้มูลการ
ยนืยนัตวัตน หรอืขอ้มูลการเขา้รหสัแบบทางเดยีว (cryptographic hash) ขอ้มูลการยนืยนัตวัตนของบญัชทีัว่ไป 
เช่น หมายเลขตดิต่อ หรอือเีมลเ์พื่อการโฆษณาตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

เว้นแต่ได้ก าหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี้  หากธนาคารจะเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื
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เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม ซึ่งไม่ได้ระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี้ ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความ
ยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ธนาคาร
ด าเนินการดงักล่าวได้โดยไม่ต้องอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธใิห้ความยนิยอม หรอืปฏเิสธการเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะปฏบิตัต่ิอขอ้มลูทีอ่ยู่ในความครอบครองของธนาคารซึง่เกีย่วขอ้งกบัคู่คา้ในอนาคต ปัจจุบนัและใน
อดตีตามประกาศความเป็นสว่นตวันี้อย่างเคร่งครดั  

การส่ง หรอืโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยงัต่างประเทศ และถูกเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ในต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศมาเลเซยี 

ทัง้นี้ ประเทศทีร่บัโอนขอ้มูลบางประเทศอาจไม่มมีาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัที่เทยีบเท่ากบั
ประเทศไทย ในกรณีที่ธนาคารจะกระท าการดงักล่าว ธนาคารจะท าให้มัน่ใจว่า ประเทศดงักล่าวมีมาตรการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัทีเ่หมาะสม หรอืการส่ง หรอืโอนขอ้มูลดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยใหก้บับรษิทัอื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคารตามนโยบายหรอืกฎเกณฑก์าร
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules - BCRs) หรอืสญัญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ง
ก าหนดให้บรษิัทในกลุ่มของธนาคารทุกบรษิัทต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์หรอืข้อก าหนดที่เหมอืนกนัในการ เก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการขอรบัส าเนา BCRs ท่านสามารถตดิต่อ
ธนาคารไดท้ี ่dpo@cimbthai.com 

ธนาคารอาจตอ้งสง่ หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาทีท่ าขึน้ระหว่างท่าน และธนาคารเพื่อ
ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรอื เพื่อประโยชน์อนัชอบด้วย
กฎหมายของธนาคาร อย่างไรกต็ามกฎหมายของบางประเทศอาจก าหนดใหธ้นาคาร ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
บางประเภท (เช่น เปิดเผยใหก้บัหน่วยงานทางภาษี) ในกรณีเช่นว่านัน้ ธนาคารจะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลให้กบั
บุคคลทีม่สีทิธเิหน็ หรอืเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวเท่านัน้ 

4. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดงักล่าวเท่านัน้ กล่าวคอื เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตามกฎหมาย เพื่อใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้ง
ขอ หรอืเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

ธนาคารจะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นเวลา 10 ปีภายหลงัจากทีท่่านไม่ไดเ้ป็นคู่คา้ของธนาคาร
แลว้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของธนาคารในการด าเนินขอ้พพิาททางสญัญาใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้นัน้ในระยะเวลาดงักล่าว 
เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุผลทางกฎหมาย หรอืเหตุผลทางเทคนิครองรบั ธนาคารอาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น
ไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากธนาคารไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลของท่านแล้ว ธนาคารจะท าลาย ลบ 
หรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อที่ขอ้มูล
ดงักล่าวจะไม่มคีวามเชื่อมโยงถงึท่านอกีต่อไป) 

5. ความถกูต้องของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านจะต้องท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีอ่ยู่ในความครอบครองของธนาคารมคีวามเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 
และถูกตอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ธนาคารเมื่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ โดย 

 
 ตดิต่อตวัแทนจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารส านกังานที ่voraruethai.k@cimbthai.com 
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ธนาคารจะขอใหท้่านปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นครัง้คราว เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่เป็น
ปัจจุบนั ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมสีทิธิในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล โดยธนาคารจะเคารพสทิธขิองท่านและจะด าเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่านอย่างทนัท่วงท ี

รายละเอยีดของสทิธขิองท่านเป็นไปตามทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 

 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมทีจ่ะให้ธนาคารเกบ็
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ ธนาคารอาจเกบ็รวบรวม ใช ้
และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากธนาคารมฐีานอื่นในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิธิในการขอส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
ธนาคาร 

 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง เป็น
ปัจจุบนั และสมบูรณ์ ทัง้นี้ โปรดอ่านรายละเอยีดการขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลในขอ้ 5. (ความถูกต้อง
ของขอ้มลูสว่นบุคคล) 

 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธริ้องขอให้ธนาคาร ลบ ท าลาย หรอืท าให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีทีไ่ม่มเีหตุผลอนัสมควรให้ธนาคารเกบ็รวบรวม 
ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิธใินการขอให้ธนาคารลบ
ขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อย่างไรกต็าม สทิธนิี้มใิช่สทิธทิี่จะขอให้
ธนาคารลบขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ กไ็ดท้ัง้หมด โดยธนาคารจะพจิารณาแต่ละค าขออย่างระมดัระวงัตาม
ขอ้ก าหนดในกฎหมายใด ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน 

 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยภายใต้ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร 
นอกจากนี้ ท่านยงัมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หาก
ธนาคารเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด และ
เกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ (Profiling) 

 สิทธิในการขอให้มีการจ ากดัการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย: ท่านมสีทิธขิอใหธ้นาคารระงบั
การเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านชัว่คราว เช่น เมื่อท่านตอ้งการใหธ้นาคาร
แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้ธนาคารพสิูจน์เหตุผล หรือฐานทาง
กฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
สามารถใชง้านโดยทัว่ไปไดใ้นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์สทิธดิงักล่าวนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วน
บุคคลทีท่่านสง่มอบใหแ้ก่ธนาคาร และการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวได้
กระท าโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเกบ็
รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัภายใต้สญัญาได ้ 
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 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสทิธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเหน็ว่า ธนาคาร พนักงานของธนาคาร หรือผู้
ให้บริการของธนาคารฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) หรอืประกาศอื่น ๆ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 

ท่านอาจใชส้ทิธใิด ๆ ของท่านไดต้ลอดเวลาโดยตดิต่อธนาคารผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
10. (ช่องทางการตดิต่อธนาคาร) ดา้นล่าง ธนาคารอาจคดิค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามสมควรหากค าขอของท่านไม่
มมีลู ซ ้าซอ้น หรอืมมีากเกนิความจ าเป็นอย่างชดัเจน ในอกีทางหนึ่ง ธนาคารอาจปฏเิสธทีจ่ะด าเนินการตามค าขอ
ของท่านในสถานการณ์เหล่านัน้ได ้

ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นต้องขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการพสิจูน์ตวัตนของท่าน และรบัรอง
สทิธขิองท่านในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรอืเพื่อใชส้ทิธอิื่นใด) โดยเป็นมาตรการความปลอดภยัทีจ่ะท าให้
ท่านมัน่ใจไดว้่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ ธนาคาร
อาจตดิต่อท่านเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค าขอของท่าน เพื่อทีธ่นาคารจะสามารถด าเนินการตอบกลบัได้
อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้  

ธนาคารจะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัค าขอทีถู่กต้องตามกฎหมายทัง้หมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี 
ธนาคารอาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากค าขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นค าขอเข้ามาเป็นจ านวน
มากกว่าหนึ่งค าขอ ในกรณีดงักล่าว ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบ และจะท าการแจง้สถานะของค าขอใหท้่านทราบ
อยู่เสมอ 

การจดัการกบัเรือ่งรอ้งเรียน 

ท่านสามารถตดิต่อธนาคารเพื่อรอ้งเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลของท่านไดท้ี ่ตวัแทนจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารส านกังานที ่voraruethai.k@cimbthai.com และธนาคาร
จะพจิารณาค าขอของท่านโดยเรว็ทีส่ดุ ทัง้นี้ การรอ้งเรยีนต่อธนาคารนี้ไม่มผีลกระทบต่อสทิธขิองท่านในการ
รอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าทีร่ฐั หรอืคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

7. ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มูลถอืเป็นทรพัยส์นิของธนาคาร ดงันัน้ ธนาคารจงึใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านเป็นอย่างยิง่ โดยธนาคารจะตรวจสอบ และใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัขององคก์รทัง้ทางกายภาพ 
เชงิเทคนิค และเชงิบรหิารที่ทนัสมยัอยู่เสมอเมื่อเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี้ 
ธนาคารไดว้างนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อใหท้่านมัน่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญูหาย 
ถูกท าลายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ถูกเปิดเผย และถูกเขา้ถงึโดยบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ใช่พนักงานทีป่ฏบิตัิ
หน้าที่ของธนาคารโดยพนักงานของธนาคารนัน้ ได้รบัการอบรม และฝึกฝนใหจ้ดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอย่าง
ปลอดภยั หากพนกังานไม่ปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการอบรมฝึกฝนดงักล่าว พนกังานจะไดร้บัโทษทางวนิยั 

8. หน้าท่ีของท่าน 

ท่านมหีน้าทีต่รวจสอบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่านใหไ้วก้บัธนาคาร ไม่ว่าจะดว้ยตวัของท่านเอง หรอืในนาม
ของท่าน มคีวามถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั และมหีน้าทีต่้องแจง้ให้ธนาคารทราบโดยเรว็ทีสุ่ดหากขอ้มูลดงักล่าวมี
การเปลีย่นแปลง 

เมื่อท่านเขา้ท าสญัญากบัธนาคารแลว้ ท่านจะมหีน้าทีต่ามสญัญาในการสง่มอบขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่ธนาคาร 
เพื่อให้ท่านสามารถใช้สทิธทิางกฎหมายได้ การไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่ดงักล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสยีสทิธิทาง
กฎหมาย 

mailto:voraruethai.k@cimbthai.com
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ท่านมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กบั
ธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารสามารถเขา้ท าสญัญากบัท่านได ้หากท่านไม่ส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว อาจท าให้
ธนาคารไม่สามารถใชส้ทิธ ิและปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากสญัญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็นสว่นตวัอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ ประกาศความเป็นสว่นตวันี้จงึอาจมกีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลง โดยการแกไ้ขเปลีย่นแปลงครัง้ล่าสุดนัน้ สามารถดูไดจ้ากวนัทีด่า้นบนของประกาศความเป็น
สว่นตวัฉบบันี้ 

10. ช่องทางการติดต่อธนาคาร 

ในกรณีทีท่่านมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืต้องการใชส้ทิธใิด ๆ โปรดตดิต่อ
ธนาคารที ่

 

 

 
หมายเหตุ ประกาศความเป็นสว่นตวันี้มผีลใชบ้งัคบัเมื่อบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคิุม้ครองสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
(ตามทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทีเ่กีย่วขอ้งมผีลใชบ้งัคบักบัธนาคาร 
 

 

 ตดิต่อธนาคารที ่เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล / จดัซือ้จดัจา้งและบรหิารส านกังาน หรอื 
 เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล อเีมล dpo@cimbthai.com หรอื 
 ตดิต่อตวัแทนจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารส านกังานที ่voraruethai.k@cimbthai.com 
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