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（泰国）股份有限公司 

BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ประกาศใชโ้ดยธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (ต่อไปน้ีเรียกวา่ "ธนาคาร" "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") จดัท าข้ึนเพ่ือก าหนดนโยบายและหลกัการปฏิบติัใน
การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีไดนิ้ยามไวด้า้นล่าง) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช ้
ธนาคารค านึงถึงความเป็นส่วนตวัและการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเคร่งครัดในการรักษาความลบัและความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามล าดบั 
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีโดยละเอียด 

เพื่อวตัถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ประกอบดว้ยประเภทบุคคลธรรมดา 
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ บุคคลท่ีจะมาเป็นลูกคา้ ลูกคา้บุคคลธรรมดา หรือเจา้หนา้ท่ีของลูกคา้นิติบุคคล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง ตวัแทน กรรมการ ผูมี้อ  านาจลงนาม และ/หรือผูถื้อหุ้น บุคคลท่ีไม่ใช่ลูกคา้ธนาคาร เช่น คู่สัญญา ผูค้  ้ าประกนั 
และ/หรือพยาน (ต่อไปน้ีรวมกนัเรียกวา่ "ท่าน" หรือ "ของท่าน") ร่วมถึงคู่สมรส ผูอ้ยูใ่นความอุปถมัภ ์ผูรั้บผลประโยชน์  
ผูอ้า้งอิง และ/หรือ บุคคลผูมี้ความเก่ียวขอ้งหรือความสมัพนัธ์กบับริษทัในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีธนาคาร (และ/หรือผูมี้อ  านาจลงนามหรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
กระท าการในนามของธนาคาร) เก็บรวบรวมจากช่องทางการส่ือสารทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ("ช่องทางการส่ือสาร") 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 

เพื่อวตัถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่าน
หรืออาจระบุตัวตนของท่านหรือเก่ียวข้องกับท่าน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ได้ (เช่น คู่สมรส ผูอ้ยู่ในความอุปถัมภ์ ผูรั้บ
ผลประโยชน์ ผูอ้า้งอิง และ/หรือบุคคลผูมี้ความเก่ียวขอ้งหรือความสมัพนัธ์กบับริษทัในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน) ตามท่ี
ไดร้ะบุดา้นล่าง ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลให้หมายความรวมถึง ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนดว้ย 
ธนาคารตอ้งการขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกับท่านในการให้บริการหรือการจดัหาผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ดังนั้นหากท่านไม่
สามารถใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัทางธนาคารได ้ทางธนาคารอาจไม่สามารถใหบ้ริการหรือน าเสนอผลิตภณัฑใ์หท่้านได ้

ธนาคารอาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยออ้มจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง บริษทัแม่ 
บริษทัในเครือ ผูใ้ห้บริการ และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาม บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีให้ท่านไดใ้ห้ขอ้มูลไว ้เช่น 
บุคคลอา้งอิง นายจา้ง และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ  

ลกัษณะของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งท่านกบัธนาคาร และ/หรือลกัษณะของบริการ หรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านขอจะเป็นตวัก าหนดวา่
ธนาคารเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดของท่าน และ/หรือบุคคลอ่ืน โดยขอ้มูลดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ดงัน้ี 

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

1.1.1 ผลติภัณฑ์หรือบริการเพือ่ลูกค้าบุคคล 
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（泰国）股份有限公司 

BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ส าหรับการใหบ้ริการและการจดัหาผลิตภณัฑเ์พื่อกลุ่มลูกคา้บุคคลและสินคา้หรือบริการทเก่ียวขอ้ง("
ลูกค้าบุคคล") ธนาคารอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 

ก) ข้อมูลทั่วไป เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเกิด อาย ุสัญชาติ ลายมือช่ือ ภายถ่าย ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว เสียงและภาพถ่ายจากกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ธนาคาร หรือช่องทางส่ือสารทางโทรศพัท์อ่ืน ๆ เอกสารท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น 
บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ทะเบียนบา้น เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หนังสือเดินทาง วีซ่า 
ใบอนุญาตท างาน ใบต่างดา้ว และ/หรือเอกสารยนืยนัตวัตนประเภทอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั) หมู่โลหิต 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ (เช่น ต าแหน่งงาน สถานภาพการจา้งงาน ประวติั
การท างาน ช่ือและสถานท่ีท างาน ประเภทกิจการ อายงุาน) อาชีพ และความสมัพนัธ์กบับุคคลของบริษทั
ในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีน 

ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน อีเมล์ส่วนตัว อีเมล์ของบริษัท หมายเลข
โทรศพัท ์และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

ค) ข้อมูลการเงิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต (เช่น หมายเลขบตัรเครดิต บนัทึกธุรกรรม 
และจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ) สถานะของท่ีอยู่อาศยั ทรัพยสิ์นและรายได ้รวมถึงเอกสารประกอบขอ้มูล
ดงักล่าว (เช่น เงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน รายการเดินบญัชีธนาคาร) ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั ขอ้มูล
เครดิตแห่งชาติ จ ากดั (เช่น วงเงินสินเช่ือ การใชสิ้นเช่ือ วงเงินเงินกูด้ั้งเดิม) ประวติัเครดิต และแหล่งท่ีมา
ของรายได ้

ง) ข้อมูลเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการ เช่น ขอ้มูลสินเช่ือหรือหลกัประกนัของท่านตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร 
(เช่น หากเป็นสินเช่ือเพื่อการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลอ่ืน ๆ หมายรวมถึงรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย ์ราคาซ้ือขาย วนัท่ี ผูมี้กรรมสิทธ์ิ สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจะซ้ือจะขาย และ ส าเนา
แบบฟอร์ม อ.ช. (เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิอาคารชุด)) เงินกูค้า้งช าระ วตัถุประสงค์ของการเปิดบญัชี 
เหตุผลของการเปิดบญัชีในประเทศไทย (ในกรณีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นต่างชาติ) ธุรกรรมท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน ประเภทบญัชีท่ีตอ้งการเปิดกบัทางธนาคาร บญัชีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เลขบญัชี ประเภทบตัร 
ช่องทางในการรับรายงาน วตัถุประสงคข์องการโอนเงิน และรายละเอียดประกนัและสินคา้หรือบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จ) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ หากท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือมีอาชีพอิสระ ธนาคารอาจเก็บเลขทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์โดยเอกสารดงักล่าวอาจมีรายช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามอยูด่ว้ย และ 

ฉ) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนท่ีปรากฎในเอกสารยืนยนัตวัตน (เช่น ศาสนา เช้ือชาติ 
และชาติพนัธ์ุ) และ ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ลายน้ิวมือ ระบบการจดจ าใบหนา้) 

1.1.2  ผลติภัณฑ์หรือบริการเพือ่ลูกค้าบริษัทลูกค้าบริษัท 
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（泰国）股份有限公司 

BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ส าหรับการใหบ้ริการและการจดัหาผลิตภณัฑเ์พื่อลูกคา้ลูกคา้บริษทัและสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ("
ลูกค้าบริษัท") ธนาคารอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 

ก) ข้อมูลทั่วไป เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือช่ือ ภายถ่าย ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว เสียงและภาพถ่ายจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับ
ศูนยบ์ริการข้อมูลลูกคา้ เอกสารท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น บัตรประชาชน บัตรประจ าตัวข้อราชการ 
ทะเบียนบา้น หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตท างาน และ/หรือเอกสารยืนยนัตวัตนประเภทอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกนั) และหมู่โลหิต 

ข) ข้อมูลเพือ่การตดิต่อ เช่น อีเมลส่์วนตวั ท่ีอยูแ่ละท่ีอยูท่างไปรษณีย ์และหมายเลขโทรศพัท ์ 

ค) ข้อมูลทางธุรกจิ เช่น ช่ือบริษทัและรายละเอียดทางทะเบียนของบริษทั 

ง) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนท่ีปรากฏในเอกสารยืนยนัตวัตน (เช่น ศาสนา เช้ือชาติ 
และชาติพนัธ์ุ)  

1.1.3 ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับการบริการและการจดัหาผลติภัณฑ์อืน่ ๆ (ตามทีเ่หมาะสม) 

ก) ข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น ความตอ้งการทางการตลาด ขอ้เสนอแนะ ความสนใจในการเขา้ร่วมการ
ประกวด การจบัรางวลั หรือโปรโมชัน่การขายอ่ืน ๆ หรือการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 

ข) ข้อมูลบัญชีส่ือสังคมออนไลน์และข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ เช่น บญัชีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ รูปโปร
ไฟล ์รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีส่ือสงัคมออนไลน์ดงักล่าว 

ค) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ช่ือผูใ้ช้ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของธนาคาร เบราว์เซอร์และขอ้มูลอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการใช้แอปพลิเคชั่น ขอ้มูลท่ีเก็บจากคุกก้ี พิกเซล และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ขอ้มูล
ประชากรและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีท่านใหม้า ขอ้มูลโดยรวม และขอ้มูลทางเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีไดม้าจากการท่ีท่าน
ใชช่้องทางออนไลน์ของธนาคาร (เช่น เวบ็ไซต)์ 

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบับุคคลอืน่ 

ธนาคารอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง คู่สมรส ผูอ้ยูใ่นความอุปถมัภ ์ผูรั้บ
ผลประโยชน์ ผูอ้า้งอิง และ/หรือ บุคคลผูมี้ความเก่ียวขอ้งหรือความสมัพนัธ์กบับริษทัในกลุ่มธนาคารแห่งประเทศ
จีน ในการใหบ้ริการและจดัหาผลิตภณัฑข์องธนาคาร 

ในการใหข้อ้มูลของบุคคลอ่ืนแก่ธนาคาร ท่านรับรองวา่บุคคลเหล่านั้นไดท้ราบถึงและ/หรือเขา้ใจรายละเอียดของ
นโยบายความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของธนาคารฉบบัน้ี และท่านมีอ านาจและอนุญาตให้
ธนาคารใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีและกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

1.3. ข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมอืนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ 
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ธนาคารเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูเ้ยาวท่ี์อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคล
ไร้ความสามารถเม่ือไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองหรือผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบาล ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลก าหนดเท่านั้น ธนาคารไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีโดย
ไม่มีความยินยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้
ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผูพิ้ทกัษห์รือผูอ้นุบาล ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่าธนาคารเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดท่ีอายนุ้อยกว่า 20 ปีโดยไม่มีความยินยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยนิยอมของผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบาล
โดยไม่ไดต้ั้งใจ ธนาคารจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นทนัทีหรือจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเฉพาะในกรณีท่ีธนาคารสามารถ
อา้งอิงฐานกฎหมายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความยนิยอม หรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

2. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

นอกเหนือจากกรณีท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลบางอยา่งบนฐานของความยินยอมของท่าน ธนาคาร
อาจเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรักษา เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัฐานโดยชอบดว้ยกฎหมายอนัไดแ้ก่ (1) การ
ปฏิบติัตามสัญญา เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการหรือการจดัหาผลิตภณัฑ์ของธนาคารตามค าขอของ
ท่าน (2) การปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบติัตามหนา้ท่ีทางกฎหมายของธนาคาร (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพ่ือวตัถุประสงคว์า่ดว้ยประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของธนาคารและประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลท่ีสาม 
เพ่ือให้สมดุลกบัประโยชน์ของท่านและสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) 
ประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ประโยชน์สาธารณะ เพื่อการ
ด าเนินภารกิจท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะของธนาคารและหรือการใชสิ้ทธิหรือปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ และ/หรือ 
(6) เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและยกข้ึนต่อสูซ่ึ้งสิทธิเรียกร้องในทางกฎหมายในอนาคต 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคต์่อไปน้ี 

2.1 วตัถุประสงค์ทีอ่าศัยความยนิยอมหรือความยนิยอมโดยชัดแจ้งของท่าน 

ก) กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูลทีล่ะเอยีดอ่อน 

o ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เช้ือชาติ หรือชาติ
พันธ์ุ) เพ่ือวตัถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนของท่าน และ/หรือเพื่อด าเนินการพิสูจน์ตวัตน 
(KYC)  

o ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายน้ิวมือ ระบบการจดจ าใบหนา้) เพ่ือการท าการพิสูจน์ตวัตนและเพ่ือการยนืยนัตวั
บุคคล และ/หรือเพื่อด าเนินการพิสูจน์ตวัตน (KYC) และ/หรือ 

ข) การส่ือสารทางการตลาด: เพ่ือด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและการส่ือสาร ขอ้มูล ขอ้เสนอพิเศษ โปรโมชัน่ 
การตลาดทางโทรศพัท์ สิทธิพิเศษ โฆษณา ข่าวสาร และการตลาดหรือการส่ือสารใด ๆ ทั้งทางออนไลน์และ
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ออฟไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการและผลิตภณัฑจ์ากธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถอา้งอิง
ถึงฐานกฎหมายอ่ืน ๆ ได ้ 

การปฏิเสธการให้ความยินยอม หรือการถอนความยินยอมอาจจะส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหนา้ท่ีตามสญัญาท่ีมีต่อท่านต่อได ้

2.2 วตัถุประสงค์ทีธ่นาคารอาศัยฐานกฎหมายอืน่  

ก) การน าเสนอผลติภัณฑ์และการให้บริการ  เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลในฐานะลูกคา้ปัจจุบนัและบุคคลท่ีจะมาเป็นลูกคา้ในการรับบริการหรือผลิตภณัฑ์ดา้นการเงินและการ
ธนาคาร เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินและประวติัการช าระเงินเม่ือเหมาะสมหรือเม่ือกฎหมายก าหนดไว ้เพื่อ
ด าเนินการและอนุมติัการสมคัร การแกไ้ข การต่ออาย ุการยกเลิก การกลบัมาพิจารณาการร้องเรียน เพื่อเขา้ท า
ขอ้ตกลงหรือสญัญากบัท่าน เพ่ือมอบผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อสนบัสนุนการให้บริการประจ าวนั เพื่อเปิดบญัชี 
เพ่ือก าหนดวงเงินของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมของท่านในกระบวนการอนุมติัสินเช่ือ เพื่อ
ด าเนินการอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัเครดิตและบตัรเครดิต เพื่อวเิคราะห์ธุรกิจและความตอ้งการทางการ
เงิน เพื่อเลือกผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและระดบัความเส่ียงท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
เพ่ือโอนหรือส่งเงิน เพ่ือน าเสนอรางวลัแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตโ้ปรแกรมความสม ่าเสมอของลูกคา้ 
(loyalty program) เพ่ือพิมพแ์ละส่งใบแจง้ยอดช าระเงิน เพ่ือจดัท ารายงานในบางกรณี เช่น กรณีช าระหน้ี เพ่ือ
ปรับปรุงขอ้มูลการช าระหน้ีและ/หรือการโอนเงิน เพ่ือก าหนดยอดเงินคา้งช าระหรือเก็บยอดคา้งช าระ เพื่อติดตาม
ทวงถามหน้ี เพ่ือแจง้หน้ีแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือการอา้งอิง เพ่ือเขา้ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ระดบัสากลกบัท่านและคู่คา้ 

ข) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและท่าน เพ่ือติดต่อและส่ือสารกบัท่านตามท่ีท่านขอหรือท่ีเก่ียวขอ้ง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านไดรั้บจากธนาคารหรือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของธนาคาร เพ่ือส่งขอ้มูลส าคญัแก่
ท่านอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทางการเงินและการธนาคาร การปรับปรุง
นโยบายและขอ้มูลการจดัการอ่ืน ๆ เพื่อจดัการค าถามหรือขอ้ร้องเรียนจากท่าน เช่น ผ่านทางศูนยบ์ริการขอ้มูล
ลูกคา้ (call center) เพ่ือติดต่อบุคคลอา้งอิงเพ่ือยืนยนัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีท่านได้ให้ไวก้ับธนาคาร เพ่ือ
ด าเนินการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ (เช่น การส่งเง่ือนไขการเจรจาการกูย้ืมเบ้ืองตน้) เพ่ือตรวจจบัความผิดพลาด
ของธนาคาร เพื่อจดัการกบัปัญหาทางเทคนิคท่ีท่านเผชิญ และเพ่ือน าเสนอการพฒันาล่าสุด เง่ือนไขทางธุรกิจ 
(commercial term) หรือความคืบหนา้ในการท างาน 

ค) การพสูิจน์และยนืยนัตวัตน  เพื่อการท าการพิสูจน์ตวัตน (KYC) เพื่อตรวจสอบรายช่ือ และเพื่อพิสูจน์และยืนยนั
ตวัตนผา่นทางศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) 

ง) การส่ือสารด้านการตลาด  เพื่อท าการตลาด การตลาดทางโทรศพัท์ การตลาดซ ้ า โฆษณา ขอ้เสนอพิเศษ ส่วนลด 
สิทธิพิเศษ แจง้เตือน แจง้ข่าวสาร ปรับปรุง ประกาศ โปรโมชัน่ แคมเปญ และการให้ข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากธนาคาร และ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตามท่ีท่านไดร้ะบุความตอ้งการของท่านไวท้ั้งทางตรง
และทางออ้ม เพ่ือสร้างความเป็นส่วนตวั เก็บโปรไฟลแ์ละวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือมุ่งเป้าหมายไปยงัลูกคา้
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และบุคคลท่ีมีศกัยภาพท่ีจะมาเป็นลูกคา้ธนาคาร เพื่อจดัการแคมเปญและการวเิคราะห์ และเพื่อสร้างประสบการณ์
การใชช่้องทางส่ือสารออนไลน์ของท่านในรูปแบบเฉพาะ หรือเยี่ยมชมเวบ็ไซตภ์ายนอกโดยการน าเสนอขอ้มูล
และโฆษณาต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของธนาคาร และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเหมาะสมส าหรับท่านตามท่ี
ท่านไดร้ะบุความตอ้งการของท่านไวท้ั้ งทางตรงและทางออ้ม  เพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ร่วมการเสนอการขาย 
ขอ้เสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสมัมนา การจดัให้มีการแข่งขนั การชิงโชค การชิงรางวลั การ
ตั้งบูธและอีเวน้ตร่์วมกบัสาขาเพ่ือพบปะกบัท่าน รวมถึงการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ และบริการโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการเขา้ร่วมงานกิจกรรมของธนาคาร 

จ) การด าเนินกิจการและการพัฒนาของธนาคาร เพ่ือจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานและการด าเนินกิจการของธนาคาร 
เพื่อปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการภายในของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ การเงินและการบญัชี 
การเรียกเก็บเงินและการติดตามทวงถามหน้ี ความต่อเน่ืองของกิจการ การรายงานและการให้บริการทัว่ไปรวมถึง
การดูแลรักษาสินคา้หรือบริการ เพื่อจดัเก็บบนัทึกของลูกคา้ธนาคาร เอกสาร และประวติัเครดิตเพื่อเป็นหลกัฐาน
อา้งอิงในอนาคต เพื่อจดัการการหมุนเวียนของขอ้มูลภายในองคก์ร เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการ เพื่อ
จดัท ารายงานประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังานของธนาคาร เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ /หรือการบริการ เพื่อ
สร้างและด ารงไวซ่ึ้งรูปแบบคะแนนของธนาคาร เพ่ือวิเคราะห์การแข่งขนัในตลาด เพื่อจดัท าการส ารวจ การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการส ารวจการตลาด รวมถึงการวเิคราะห์เจา้ของขอ้มูล เพ่ือบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว
ของท่าน รูปภาพ และ /หรือเสียงเพื่อประชาสัมพนัธ์และท าการตลาด เช่น ส าหรับการลงในส่ือสังคมออนไลน์ 
หรือลงวิดีโอถ่ายทอดสด เพ่ือจดัท าการวิเคราะห์ภายในส าหรับการพฒันา เพื่อประเมินผลและจดัการความเส่ียง 
เพ่ือค านวณค่าคอมมิชชัน่และค่าบริการแก่พนัธมิตรทางธุรกิจหรือผูใ้ห้บริหาร เพ่ือกระจายขอ้มูลไปยงัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ รวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือวา่จา้ง จดัการ ติดตาม และประเมินความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจท่ีมีต่อผูจ้ดัหา ผูรั้บเหมาช่วง ผูใ้หบ้ริการ พนัธมิตรทางธุรกิจ และลูกจา้งท่ีใหบ้ริการแก่ธนาคาร 

ฉ) การตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อพิสูจน์และยนืยนัตวัตนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของการฟอกเงิน เพ่ือตรวจสอบขอ้มูล
ท่ีไดรั้บ เพื่อตรวจสอบเชิงลึกและตรวจคดักรองตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกระบวนการบริหารความเส่ียง
ตามกฎหมายหรือธนาคารก าหนด เพ่ือก าหนดระดบัความเส่ียงตามพฤติกรรมของลูกคา้ และเพ่ือตรวจสอบและ
ป้องกนัการฉอ้โกงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร 

ช) การปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร  เพ่ือก าหนด รักษาและปกป้องสิทธิทางกฎหมาย เพื่อจดัการ
ความเส่ียง เพ่ือรับรองความน่าเช่ือถือของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือด าเนินกระบวนการทางกฎหมายกับ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของธนาคาร กลุ่ม BOC 
บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ย หรือของท่าน หรือของผูอ่ื้น เพ่ือใหธ้นาคารไดค้น้หาแนวทางแกไ้ขหรือจ ากดัความ
เสียหาย และเพื่อประเมินการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายภายใน และกระบวนการ 

ซ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการส่ือสารภายในและ
ภายนอก รวมถึง รักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จดับนัทึกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และก าหนดบุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ถึงระบบ 



Privacy Policy Version [1.3] 

 

 
7 

（泰国）股份有限公司 

BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ฌ) การปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อเก็บ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย สิทธิ
หรือหนา้ท่ี และ/หรือ กระบวนการทางกฎหมาย (เช่น สิทธิหรือหนา้ท่ีทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและการ
ธนาคาร การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ (sanction screening)) รวมถึง
กฎหมายนอกประเทศท่ีท่านอาศยัอยู ่และเพ่ือด าเนินการสอบสวนตามท่ีประชาชนหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐร้องขอ 

ญ) การควบรวม และ/หรือ ซ้ือขายกจิการ เพ่ือการขาย การโอน การควบรวม การฟ้ืนฟกิูจการ หรือกรณีอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 
ธนาคารอาจโอน/เปิดเผยขอ้มูลของท่านในการด าเนินการดงักล่าว 

ฎ) ชีวติ เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอืน่ 

 ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ีตามวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุขา้งตน้ 

3.1 บริษัทแม่   ธนาคารเป็นบริษทัลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จ ากดั (“BOCHK”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัในฮ่องกง ซ่ึงธนาคารอาจเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านใหก้บั BOCHK ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.2 พนัธมติรทางธุรกจิของธนาคาร: ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อ
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหแ้ก่ท่าน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

ก) ผู้ประกอบการเครือข่ายบัตรเครดติ เช่น มาสเตอร์การ์ด ยเูน่ียนเพย ์

ข) ผู้ให้บริการช าระเงนิ เช่น SWIFT บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก๊ซ์ จ ากดั บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ ากดั 

ค) ธนาคารและสถาบันการเงนิอืน่ ๆ  

ง) บริษัทประกนัภัยและนายหน้าประกนัภัย  

จ) บริษัทประเมนิราคา  

ฉ) พนัธมติรทางธุรกจิทีท่ าแบรนด์ร่วมกบัธนาคาร 

3.3 ผู้ให้บริการของธนาคาร ธนาคารใชบ้ริการบริษทัภายนอกในการใหบ้ริการต่าง ๆ แทนธนาคารและเพ่ือช่วยในการ
ด าเนินกิจการของธนาคาร ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้หบ้ริการดงักล่าว
อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในนามของธนาคาร ผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง (1) ผูผ้ลิตบตัร
เครดิต (2) ผูใ้หบ้ริการดา้นการพิมพ ์(3) ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและ/หรือบริการคลาวด์ (4) ผูใ้ห้บริการ
ดา้นโครงสร้างและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผูใ้ห้บริการอิเล็กทรอนิกส์โทเคน; (5) ผูจ้ดังาน; (6) ผู ้
ใหบ้ริการดา้นการขนส่ง (7) ผูใ้หบ้ริการดา้นความปลอดภยัทางดิจิทลั และ/หรือ การเช่ือมต่อ (8) ผูใ้ห้บริการท่ีใช้
ร่วมกนักบับริษทัในเครือ (9) ผูใ้หบ้ริการดา้นการตลาด ส่ือโฆษณา และ การวิเคราะห์และวิจยัดา้นการตลาด (10) 
ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนในท านองเดียวกนัท่ีช่วยเหลือธนาคารในด าเนินกิจการ  
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3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคารอาจใชบ้ริการผูป้ระกอบวิชาชีพและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพเหล่านั้น ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ผูใ้ห้ค  าปรึกษามืออาชีพ (เช่น ดา้น
บุคคลากร ดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นการวิเคราะห์ธุรกิจ ดา้นสถิติ ดา้นการบริหาร
ความเส่ียง และ/หรือ ดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

3.5 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงาน
รัฐบาล หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานสาธารณะ (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และ/หรือ หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายและศาล) บุคคลอ่ืนท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงในกระบวนการทางกฎหมาย  หรือบุคคลอ่ืนท่ีธนาคารเช่ือวา่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือการปกป้องสิทธิหรือจุดยืนของธนาคาร บริษทัแม่ และบริษทัในเครือ หรือการรักษาความปลอดภยัของ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนใด ทั้งน้ีเพ่ือใหธ้นาคารไดห้าแนวทางแกไ้ขและจ ากดัค่าเสียหายได ้

3.6 เครดิตบูโร ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมถึงบริษทั 
ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั เพ่ือรายงานหรือศึกษาสถานการณ์ทางการเงินของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

3.7 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที ่ในกรณีของการฟ้ืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่วา่ทั้งหมดหรือ
ส่วนหน่ึง การขาย การซ้ือ การด าเนินกิจการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรือการจ าหน่วยส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของ
ธุรกิจ ทรัพยสิ์น หุน้ หรือธุรกรรมอ่ืนท่ีคลา้ยกนั ธนาคารยอ่มมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านใหแ้ก่บุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บการโอนหรือท่ีประสงคจ์ะรับโอนสิทธิของธนาคาร 

เม่ือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ท่านอาจจะอยู่ใต้บังคับนโยบายส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกเหล่านั้นเน่ืองจากบุคคลภายนอกอาจจะอยูใ่นฐานะเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เราแนะน าให้ท่าน
อ่านนโยบายส่วนบุคคลเหล่านั้นเพ่ือท าความเขา้ใจวธีิการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หาก
ท่านประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีอยูก่บับุคคลภายนอก กรุณาติดต่อบุคคลภายนอกโดยตรงผ่าน
ทางช่องทางการส่ือสารท่ีมีอยู ่

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

เน่ืองด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจในระดับสากลของธนาคาร ธนาคารอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู ้
ใหบ้ริการภายนอกซ่ึงอยูน่อกประเทศไทย เช่น บริษทัแม่ บริษทัในเครือ ธนาคารแห่งประเทศจีน จ ากดั (BOC) ผูใ้ห้บริการ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานราชการท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นตน้) เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศจะกระท า
ไดต้่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เวน้เสียแต่วา่จะมีฐานทางกฎหมายอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต 



Privacy Policy Version [1.3] 

 

 
9 

（泰国）股份有限公司 

BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ทั้งน้ี ในบางกรณี ผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบางรายอาจอยูใ่นประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐานของประเทศไทย เม่ือมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ ธนาคารจะด าเนินการ
ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัเพ่ือให้เป็นไปตามหน้าท่ีตามกฎหมายเพ่ือให้ขอ้มูลนั้นไดรั้บการคุม้ครองในระดบั
เดียวกบัท่ีเราคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระหวา่งท่ีท่านเป็นลูกคา้ของธนาคาร และเม่ือท่านส้ินสุดความสมัพนัธ์กบั
ธนาคาร โดยมีระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ธนาคารไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวมาและตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ธนาคารจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามอายคุวาม หรือ ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้
บงัคบั ทั้งน้ี ธนาคารอาจตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านข้ึนหากกฎหมายก าหนด 

6. สิทธิทางกฎหมายของท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ีเป็นสิทธิทางกฎหมายท่ีท่านอาจขอใชสิ้ทธิภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด
และกระบวนการจดัการสิทธิของธนาคาร ทั้งน้ี สิทธิต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี  

 สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเขา้ถึงหรือขอส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปิดเผยแหล่งท่ีไดรั้บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงไดรั้บมาโดยมิไดข้อความยนิยอมจากท่าน 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ ท่านอาจ
ขอใหมี้การแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอลบขอ้มูล ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตวั
บุคคลได ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

 สิทธิในการจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจร้องขอให้มีการจ ากดัการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน 

 สิทธิในการคดัค้าน ท่านอาจคดัคา้นการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

 สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลแก่
ธนาคารไว ้ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเม่ือ อย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิในการถอนความยินยอม 
ธนาคารอาจไม่สามารถด าเนินการหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหนา้ท่ีตามสญัญาท่ีมีต่อท่านต่อได ้ 

 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้ท่านมีสิทธิร้องขอให้ธนาคารให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านในรูปแบบโครงสร้างทัว่ไปและรูปแบบท่ีอ่านไดโ้ดยเคร่ือง และส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัอีกองคก์ร
หน่ึง และ 
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 สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหากท่านเช่ือวา่การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. เวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงเน้ือหา ข้อมูล หรือการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นส่วนตัวท่ี
บุคคลภายนอกน ามาใช ้ทั้งน้ีธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบในเน้ือหา ขอ้มูล หรือการปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ การระบุลิงก์บน
เวบ็ไซตข์องธนาคาร ไม่ไดเ้ป็นการบ่งบอกวา่ธนาคาร บริษทัแม่ หรือบริษทัในเครือยอมรับเวบ็ไซตห์รือการบริการดงักล่าว
แต่อยา่งใด 

หากมิได้ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีเจ้าของข้อมูลได้ให้ไวก้ับเว็บไซต์ของ
บุคคลภายนอกจะถูกจดัเก็บโดยเวบ็ไซต์ดงักล่าวและการเก็บขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ
เวบ็ไซตน์ั้น (หากมี) โดยธนาคารจะไม่ไดเ้ป็นผูเ้ก็บขอ้มูลดงักล่าวนั้นแต่อยา่งใด ในกรณีเช่นน้ี ธนาคารไม่สามารถควบคุม
และจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บัเวบ็ไซตข์องบุคคลนอก 

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

เพ่ือเป็นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถึง
มาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค (Technical Safeguard) 
และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (Access 
Control) เพ่ือป้องกนัความลบั (Confidentiality) ความถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพร้อมใชง้าน (Availability) 
ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ให้การสูญหาย การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือมิชอบดว้ยกฎหมาย การท าลาย การใช ้การ
เปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผย หรือการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เราไดด้ าเนินการจดัให้มีมาตรการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปลอดภยัและเหมาะสมส าหรับ
การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เราไดมี้การจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งอุปกรณ์ในการจดัเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใชง้านและความมัน่คงปลอดภยั โดยเราไดก้ าหนดการอนุญาตหรือการสิทธิ
ในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล มีการบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน (User Access Management) เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตแลว้ให้เขา้ถึงได ้และก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน (User Responsibilities) เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตการเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมย
อุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการจดัใหมี้วธีิการเพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงั
เก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวม ใช ้และ / หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

9. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีไดรั้บการปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ธนาคารขอสงวนสิทธิ โดยมีดุลยพินิจ
แต่เพียงผูเ้ดียว ในการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในเวลาใด ๆ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ใน
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กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอยา่งมีนยัส าคญั ธนาคารจะใชค้วามพยายามตามสมควรเพื่อแจง้
ใหท่้านทราบ (เช่น โดยประกาศขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในช่องทางการส่ือสารของธนาคาร และ/หรือโดยส่ง
นโยบายท่ีแกไ้ขให้ท่านทางอีเมล์) หากการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่านภายใตก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ธนาคารจะแจง้ใหท่้านทราบและด าเนินการขอความยนิยอมจากท่านอีกคร้ังนึง 

10. รายละเอยีดในการติดต่อเรา 

หากท่านประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือหากท่านมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
โปรดติดต่อเรา หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง 

ธนาคารแห่งประเทศจนี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 ท่ีอยู:่  179/4 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 รายละเอียดติดต่อ 

o เบอร์โทรศพัท:์  02 679 5566 (วนัจนัทร์-วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ) เวลา 8.30-17.30 น.) 

o ท่ีอยูอี่เมล:์  callcenter.th@bankofchina.com 

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 ท่ีอยู:่ 179/4 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 ท่ีอยูอี่เมล:์  dpo.th@bankofchina.co.th 


