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ประกาศความเป็นส่วนตวัของผู้ถอืหุ้น 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความสาํคญักบัความเป็นส่วนตวั และมุ่งมนัทีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ในฐานะผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบอาํนาจหรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น (“ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ.  (“พ.ร.บ.ฯ”) ทีธนาคารเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย  

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีอธิบายถึง 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบา้งทีธนาคารเกบ็รวบรวม  

 ธนาคารใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร 

 ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลใดบา้ง 

 ทางเลือกทีธนาคารนาํเสนอใหแ้ก่ท่าน รวมถึงวิธีการเขา้ถึง และดาํเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบนั 

 สิทธิทีท่านมีต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดแ้ก่อะไรบา้ง และกฎหมายคุม้ครองท่านอยา่งไร 

. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากขอ้มูลทีท่านให้ไวก้บัธนาคาร  

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีธนาคารประมวลผลภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งนนั รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง ขอ้มูลดงัต่อไปนี 

ข้อมูลส่วนตัว: ชือ นามสกุล เพศ หมายเลขประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ทีอยู่ ช่องทางการติดต่อ (เช่น อีเมล เบอร์

โทรศพัทมื์อถือ เบอร์โทรศพัทบ์า้น เป็นตน้) สญัชาติ จาํนวนและประเภทของหุน้ทีถืออยู ่ขอ้มูลการบนัทึกเสียงและภาพในการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีธนาคารมีเหตุผลทีเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายในการ

ดาํเนินการเช่นวา่นนั ทงันี รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลภายนอก 

ธนาคารใชฐ้านทางกฎหมายอยา่งนอ้ยหนึงฐานต่อไปนีในการประมวลผล ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เมอืเป็นหนา้ทีตามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย)  

 เมอืเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคาร (ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม)  

 เมอืท่านใหค้วามยนิยอม (ฐานความยนิยอม)  

เพือปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนเขม้งวดมากยิงขึน ธนาคารจะไม่เก็บรวบรวม 

ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทนีโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่กฎหมายอนุญาตให้ธนาคารทาํเช่นนนัได ้ 

วตัถุประสงคที์ธนาคารอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และฐานทางกฎหมายซึงธนาคารอาศยัเพือ

ประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว ไดแ้ก่ 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพือจดัประชุมผูถื้อหุน้ ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

เพือจดัทาํทะเบียนผูถื้อหุ้น ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

เพือการใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

เพือจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

เพือหกัภาษี ณ ทีจ่ายสาํหรับเงินปันผล (ถา้มี) ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

เพือเปิดเผย หรือรายงานตอ่หน่วยงานราชการ ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

เพือใหข้อ้มูลตามขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย ฐานหนา้ทีตามกฎหมาย 

ในกรณีทีธนาคารอาศยัฐานประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารไดพ้ิจารณาว่า ประโยชน์

ดงักล่าวของธนาคารนนัมีความสาํคญัยงิกวา่สิทธิของท่าน หรือไม ่และสามารถสรุปไดว้า่ประโยชนด์งักล่าวมีความสาํคญัยงิกวา่สิทธิของท่าน 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอืนในกรณีทีกฎหมายกาํหนดใหธ้นาคารสามารถดาํเนินการนนัได ้รวมถึงกรณีที

ธนาคาร หรือบุคคลอืนกระทาํการดงัตอ่ไปนี  
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 มีหนา้ทีตามกฎหมายในการกระทาํการดงักลา่ว (เช่น ดาํเนินการหกัภาษี เป็นตน้) 

 จาํเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย (เช่น กระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้) การดาํเนินคดี การใชสิ้ทธิตามกฎหมาย หรือการปกป้องสิทธิตาม

กฎหมาย 

 กระทาํไปเพอืประโยชนอ์นัชอบธรรม (เช่น เพือการรายงานภายในองคก์ร/กลุม่ เพือวิเคราะห์ขอ้มลู เพือการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

เป็นตน้) และ/หรือ 

 ขอความยนิยอมจากท่านเพือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน และท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการนนั 

ธนาคารอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลอืนเพือวตัถุประสงคด์งัตอ่ไปนี  

 เจา้หนา้ทีกรมสรรพากร  

 หน่วยงานทีบังคบัใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล กระบวนการทางศาล หน่วยงานระงับขอ้พิพาท ผูม้ีอาํนาจควบคุมของธนาคาร ผู ้

ตรวจสอบบญัชี และบุคคลใดๆ ซึงแต่งตงั หรือร้องขอโดยผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคารใหท้าํการตรวจสอบกิจกรรมการดาํเนินงาน

ของธนาคาร 

 บุคคลอืนใดซึงมีความเกียวขอ้งกบัขอ้พิพาทใดๆ ทีเกิดขึน 

 หน่วยงานป้องกนัการทจุริตซึงใชข้อ้มูลดงักล่าวเพือสืบหา และป้องกนัการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอืนๆ และเพือยืนยนั

ตวัตนของท่าน 

 บุคคลใดๆ ทีธนาคารไดรั้บคาํสงัจากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 

 บุคคลทีสามในบริบทของการขายธุรกิจของธนาคารบางส่วน หรือทงัหมด 

เวน้แต่ได้กาํหนดไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี ธนาคารจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงคอื์นนอกเหนือจากวตัถุประสงค์

ตามทีระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี หากธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมซึงไม่ได้ระบุไวใ้นประกาศความเป็น

ส่วนตวันี ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีทีกฎหมายอนุญาตให้

ธนาคารดาํเนินการดังกล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะปฏิบตัติ่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทีอยูใ่นความครอบครองของธนาคารตามประกาศความเป็นส่วนตวันีอยา่งเคร่งครัด  

4. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าทีจาํเป็นเพือใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ธนาคารจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาทีท่านเป็นผูถื้อหุ้นของธนาคาร และเก็บต่อไปอีก  ปี เวน้แต่ในกรณีทีมี

เหตุผลทางกฎหมาย ธนาคารอาจเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านกวา่  ปีได ้หากธนาคารไม่มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านแลว้ ธนาคารจะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

5. สิทธิความเป็นส่วนตวัของท่านคอือะไรและกฎหมายปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร 

 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอมให้ธนาคารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้

ตลอดเวลา ในกรณีทีธนาคารจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศยัฐานความยินยอม ทงันี ธนาคารอาจประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตอ่ไปหากธนาคารมีฐานอืนในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านมีสิทธิในการขอสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคาร และสิทธิในการ

ตรวจสอบวา่ธนาคารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่ 

 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทีไมส่มบูรณ ์หรือไมถู่กตอ้งใหถู้กตอ้ง  

 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านมีสิทธิร้องขอให้ธนาคารลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่

สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีทีไม่มีเหตผุลอนัสมควรทีธนาคารจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป โดยท่าน

สามารถใชสิ้ทธิในการขอใหธ้นาคารลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนีควบคูไ่ปกบัสิทธิในการคดัคา้นในขอ้ถดัไปได ้ 

 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีธนาคารประมวลผลภายใตฐ้านประโยชน์อนัชอบ

ธรรมของธนาคาร  

 สิทธิในการขอให้มีการจาํกดัการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอใหธ้นาคารระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านชวัคราว เช่น 

เมือท่านตอ้งการให้ธนาคารแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง หรือเมือท่านร้องขอให้ธนาคารพิสูจน์เหตุผล หรือฐานทาง

กฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
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 สิทธิในการเคลือนย้ายข้อมูล: : ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคารได้ในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ สิทธิดงักล่าวนีจะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านไดส่้งมอบใหแ้ก่ธนาคาร  

 สิทธิในการยนืข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยืนขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลในกรณีทีท่านเห็นวา่ ธนาคาร หรือพนกังานของธนาคารฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบติัตาม พ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอืน ๆ ทีออกโดยอาศยั

อาํนาจพ.ร.บ.ฯ ดงักลา่ว 

 

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวขา้งตน้อาจถูกจาํกดัภายใตก้ฏหมายทีเกียวขอ้งและอาจมีบางกรณีทีมีเหตุจาํเป็นทีธนาคารอาจปฏิเสธหรือไม่

สามารถดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านไดซึ้งธนาคารจะแจง้เหตุผลให้ท่านทราบ นอกจากนันท่านสามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้

ไดต้งัแต่วนัที  มิถนุายน 5 เป็นตน้ไป 

การจัดการกบัเรืองร้องเรียน 

ในกรณีทีท่านตอ้งการร้องเรียนเกียวกบัวิธีการทีธนาคารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อธนาคาร และธนาคารจะ

พิจารณาคาํขอของท่านโดยเร็วทีสุด ทงันี การร้องเรียนตอ่ธนาคารนีจะไม่มีผลกระทบตอ่สิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจา้หนา้ทีรัฐทีมีหนา้ที

เกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นทรัพยสิ์นของธนาคาร ดงันนัธนาคารจึงให้ความสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

เป็นอย่างยิง ธนาคารจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภยัขององคก์ร ทงัทางกายภาพ และทางเทคนิคทีทนัสมยัอยู่เสมอเมือ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารไดว้างนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพือให้ท่านมนัใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่

สูญหาย ถกูทาํลายโดยไม่ตงัใจ ถูกนาํไปใชใ้นทางทีผิด ถูกเปิดเผย และเขา้ถึงโดยบุคคลทวัไปทีไม่ใช่พนกังานทีปฏิบตัิหนา้ทีของธนาคาร โดย

พนกังานของธนาคารนนัไดรั้บการอบรม และฝึกฝนให้จดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งปลอดภยั หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามทีไดรั้บการอบรม

ฝึกฝนดงักล่าว พนกังานจะไดรั้บโทษทางวินยั 

7. หน้าทขีองท่าน 

ท่านมีหนา้ทีตรวจสอบและทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลทีท่านใหไ้วก้บัธนาคารไม่วา่จะดว้ยตวัของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกตอ้ง 

และเป็นปัจจุบนั รวมถึงหนา้ทีในการแจง้ธนาคารเมือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลียนแปลงใด ๆ โดยติดต่อธนาคารผ่านทางช่องทางที

ระบุไวใ้นขอ้  ของประกาศความเป็นส่วนตวันี 

8. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัอย่างสมาํเสมอ ดงันัน ประกาศความเป็นส่วนตวันีจึงอาจมีการแกไ้ขเปลียนแปลงตามที

ธนาคารเห็นสมควร   

9. ช่องทางการตดิต่อธนาคาร 

ในกรณีทีท่านมีขอ้สงสัยเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตอ้งการใชสิ้ทธิใด ๆ โปรดติดต่อ 

- เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคาร อีเมล DPOICBCT@th.icbc.com.cn  

- ตวัแทนพนกังานฝ่ายเลขานุการและองคก์รที - -  


