นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Policy)

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด (“บลจ.”) มุ่งเน้นทีจะให้บริการทีดีทสุี ด
ให้แก่ลูกค้าคนสําคัญของ บลจ. ซึงการได้รบั ความไว้วางใจและความเชือมันจากท่านในฐานะลูกค้าของ
บลจ. (“ลูกค้า”) เป็ นสิงทีสําคัญอย่างยิง บลจ. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า และบุคคลธรรมดาทียังไม่ได้เป็ นลูกค้า บลจ. จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุม อีกทังมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือ
ป้ อ งกัน การเข้ า ถึง เปิ ดเผย นํ า ไปใช้ห รือ เปลี ยนแปลงข้ อ มู ล โดยมิไ ด้ ร ับ อนุ ญ าต ดัง นั น บลจ.
จึงจัดทํานโยบายฉบับนีขึนเพือชีแจง รายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทําลายข้อมูล อีกทังสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงลูกค้า
สามารถศึกษารายละเอียดเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดงั ต่อไปนี
1. ข้อมูลที บลจ. ทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งทีมาของข้อมูลที บลจ. ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันได้แก่
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปทีเป็ นข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (Identity Data) ซึงหมายถึงข้อมูลที
เกียวกับบุคคลธรรมดาทีทําให้สามารถระบุตวั ตนลูกค้ารายนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น ชือ/นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปี เกิด รวมถึง
ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลลายนิวมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ เป็ นต้น
1.2 ข้อมูลติดต่อของลูกค้า (Contact Data) เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสประจําตัว
สําหรับการติดต่อสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เป็ นต้น
1.3 ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทําธุรกรรมของลูกค้ากับ บลจ. (Financial and Transaction
Data) เช่ น หมายเลขบัญ ชีเ งิน ฝาก/หมายเลขผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น หมายเลขบัต รเครดิต
หมายเลขบัต รเดบิต หรือรายงานข้อ มูล การเบิก /ถอนเงิน ในบัญชี ข้อ มูล รายได้ รายจ่าย
ยอดเงินลงทุนทีมีกบั บลจ. ประวัตกิ ารลงทุนทีมีอยู่กบั บลจ. รวมถึงข้อมูลการประเมินความ
เสียงทียอมรับได้ในการลงทุน (Customer Risk Profile) การประเมินความเหมาะสมในการ
ล งทุ น (Suitability) ก ารปร ะเ มิ น ค วา มรู้ ค ว ามส ามาร ถใ นก ารล งทุ น (Knowledge
Assessment) สําหรับการลงทุนในกองทุนทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้อน ข้อมูลลูกค้า
ทีเป็ นผูล้ งทุนรายย่อยทีมีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) สําหรับเป็ นส่วนประกอบ
กระบวนการพิจารณาในการขายกองทุน ข้อ มูล จากการสํา รวจ (Survey) การให้บริก าร
ข้อมูลการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเพือจัดระดับความเสียงตามกฏหมายการฟอกเงิน (Know
Your Customer & Client Due Dilligence) ข้อ มูล ลู ก ค้า สํา หรับ การแสดงความเป็ น บุ ค คล
อเมริกนั (FATCA) เป็ นต้น

1.4 ข้อ มูลความชืนชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต (Technical and Usage
Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ บลจ. (Website Browsing) จากการใช้ Cookies
หรือการเชือมต่อเว็บไซต์อนๆ
ื ทีลูกค้าเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็ นต้น
1.5 ข้อ มูล การติดต่อ กับ บลจ. (Communication Data) เช่ น เทปบัน ทึก ในกรณีท ีลูก ค้าเข้ามา
ติดต่อ บลจ. ผ่านทาง Contact Center ซึงอาจเป็ นภาพหรือเสียง เป็ นต้น และไม่ว่าลูกค้าได้
ให้ขอ้ มูลไว้หรือมีอยู่กบั บลจ. หรือ ที บลจ.ได้รบั หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอืนทีน่าเชือถือ เช่น
หน่วยงานราชการ กลุ่มบริษทั ของ บลจ. บริษทั พันธมิตรของ บลจ. ทีปรึกษาของ บลจ. เป็ น
ต้น
1.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของของบุคคลทีเกียวข้องกับนิตบิ ุคคล ในกรณีทผูี ต้ ดิ ต่อ คู่สญ
ั ญาหรือผู้ทมีี
นิติส มั พันธ์ก บั บลจ. เป็ นนิต ิบุคคล เช่น ผู้ถือ หุ้นทีเป็ นบุค คลธรรมดา กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน เป็ นต้น และได้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องนันให้กบั ทาง บลจ.
ทังนี นิตบิ ุคคลดังกล่าวต้องดําเนินให้บุคคลทีเกียวข้องนัน อนุญาตให้ บลจ. เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
1.7 ข้อมูลทีใช้ผ่านแอปพลิเคชันของ บลจ. เช่น บลจ. อาจเปิ ดให้บริการแอปพลิเคชันในอนาคต
ซึงช่ว ยให้ลู ก ค้าเข้า ถึง การให้บ ริก ารต่ างๆ ของ บลจ. ซึงข้อ มูล ทีท่านให้ไ ว้ อาจมีค วาม
แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ของ บลจ.
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บลจ. อาจทํ าการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลของลู ก ค้า เพือวัต ถุ ป ระสงค์
ดังต่อไปนี
2.1 การปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับ บลจ. เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่างๆ ของลูก ค้า การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของ บลจ. การรับ-ส่งเอกสารติดต่อ
ระหว่างลูกค้ากับ บลจ. เป็ นต้น
2.2 การปฏิบ ัติตามกฎหมายหรือ กฎระเบีย บทีเกียวข้อ ง เช่ น การป้ องกัน และตรวจจับความ
ผิด ปรกติข องธุร กรรมทีนํ า ไปสู่กิจ กรรมทีผิด กฎหมาย การรายงานข้อ มูล ส่ว นบุค คลต่อ
หน่ ว ยงานราชการ เช่ น สํานัก งานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร หรือศาล เป็ นต้น
2.3 ประโยชน์อนั ชอบธรรมของ บลจ. เช่น
(1) การป้ องกัน รับมือ ลดความเสียงทีอาจเกิดการกระทําทีผิดกฎหมายต่างๆ ทีมีโทษทาง
อาญา ซึงรวมถึงการแบ่งปั นข้อ มูลส่วนบุคคลเพือยกระดับมาตรฐานการทํางานของ
บริษทั ในธุรกิจเดียวกันในการป้ องกัน รับมือ ลดความเสียงข้างต้น

(2) การบันทึกภาพผูท้ มาติ
ี ดต่อทําธุรกรรมทีสํานักงาน หรือสาขาของ บลจ. ลงบน CCTV
รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร เพือการรักษาความปลอดดภัย ภายในบริเ วณ
พืนทีของ บลจ.
(3) การบริหารความเสียง การกํากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง
การส่งข้อมูลต่อไปยังกลุ่มบริษทั เพือการดําเนินการดังกล่าว
(4) การตรวจสอบการรับส่ง อีเ มลหรือ การใช้อิน เทอร์เ น็ต ของพนัก งานกับลูก ค้า เพือ
ป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูลลับของ บลจ.ต่อบุคคลภายนอก
(5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับทีลูกค้ามีอยู่
กับ บลจ.และผลิตภัณฑ์อืนของ บลจ. ให้แก่ลูกค้า อย่างเหมาะสมกับความต้อ งการ
ของลูกค้า หรือสําหรับการทําวิจยั ทางการตลาด หรือการติดต่อสือสารทางการตลาด
เพือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายของ บลจ.
(6) การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์
พิเศษโดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น
ทังนี หากลูกค้าไม่ให้ขอ้ มูลส่ว นบุคคลกับ บลจ. อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในการไม่ได้รบั
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ไม่ได้รบั ความสะดวก หรือไม่ได้รบั การปฏิบตั ติ ามสัญญา และลูกค้าอาจ
ได้รบั ความเสียหาย เสียโอกาส รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายใดๆ ทีลูกค้าหรือ
บลจ. ต้องปฏิบตั ติ ามและอาจมีบทกําหนดโทษทีเกียวข้อง
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บลจ. อาจทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี
3.1 เนืองจาก บลจ. เป็ นส่วนหนึงของกลุ่มธนาคารกรุงเทพ บลจ. อาจจําเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าไปยังกลุ่มธนาคารกรุงเทพ หรืออนุญาตให้บริษทั อืนๆ ภายในกลุ่มธนาคาร
กรุงเทพ (“กลุ่มบริ ษัท”) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ นอกจากนี บลจ. อาจเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจของ บลจ.
3.2 เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที บลจ. ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า หรือเพือการ
ทําธุรกรรม หรือการใช้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า
3.3 เปิ ดเผยแก่ผใู้ ห้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที บลจ. เป็ นคู่สญ
ั ญา ทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing นายทะเบียน (Registrar)
บริษทั รับจ้างทํากิจกรรมทางการตลาด บริษทั รับจ้างทําวิจยั ให้แก่ บลจ. บริษทั รับจ้างพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ บลจ. รวมทังบริษทั ทีรับดําเนินการในส่วนของงานจัดพิมพ์และ
จัดส่งเอกสารแทน บลจ. เป็ นต้น

3.4 เปิ ดเผยข้อ มูล ผู้รบั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษ ัท หลักทรัพย์ หรือบริษ ัท
หลัก ทรัพ ย์จดั การกองทุน ในต่างประเทศหรือ สถาบันการเงิน โดยอ้างอิง การปฏิบัติต าม
กฎหมายของต่างประเทศ
3.5 เปิ ดเผยให้แก่ ห น่ ว ยงานราชการหรือหน่ ว ยงานกํากับดูแล เพือปฏิบตั ิต ามกฎหมายหรือ
เป็ นไปตามคําสังของหน่วยงานรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ สํ า นั ก งานป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ ากับ และส่งเสริมการประกอบธุ ร กิจประกัน ภัย ศาล รวมทังผู้สอบบัญ ชี
เป็ นต้น
บลจ. อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคล หรือหน่ วยงานข้างต้น ซึงเก็บรวบรวม ใช้
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์ตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ทังนี
โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุค คลของบุคคล หรือหน่ วยงานเหล่านันเพือศึกษาและทํา
ความเข้า ใจข้อ มู ล เพิมเติม เกียวกับ วิธีก ารทีบุ ค คล หรือ หน่ ว ยงานดัง กล่ า วเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
4. ข้อมูลทีสําคัญอืนๆ เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
ในกรณีทีลูก ค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุค คลทีสามใดๆ (เช่น บิดามารดา คู่ส มรส และบุตรของ
ลูกค้า ผู้รบั ผลประโยชน์ เป็ นต้น) เช่น ชือ นามสกุล ทีอยู่อเี มล หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน
รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุก เฉิน การส่งต่อในกรณีก ารรัก ษาเร่งด่ว น เป็ นต้น ลูกค้าควรมันใจว่า
ลูกค้ามีอํานาจทีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุ ญาตให้บริษทั ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีได้ อีกทังลูกค้าต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลทีสาม
เหล่านันทราบถึงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี และขอรับความยินยอมจากบุคคลทีสามที
เกียวข้อง หากจําเป็ น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอืน
5. สิ ทธิ ของลูกค้าเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บลจ. คํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า ซึงสิทธิของลูกค้าในข้อนีเป็ นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีลูกค้าควรทราบ ได้แก่
5.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
ลูกค้ามีสทิ ธิขอเพิกถอนความยินยอมทีเคยให้ไว้กบั บลจ. ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าเมือใดก็ได้ หาก บลจ. ไม่มฐี านโดยชอบด้วยกฎหมายอืน ทีจะทําการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิ ดเผยต่อไป บลจ. จะดําเนินการลบข้อมูลออกด้วยวิธกี ารทีเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

5.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ลูกค้ามีสทิ ธิขอทราบและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึงอยู่ในความรับผิดชอบของ บลจ.
หรือ ขอให้ บลจ. เปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลทีลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอมได้
5.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
ลูกค้ามีสทิ ธิขอให้ บลจ. ดําเนินการแก้ไขเพือให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
5.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
ลูกค้ามีสทิ ธิขอรับข้อมูลทีเกียวกับลูกค้าจาก บลจ. ในกรณีที บลจ. ได้ทาํ ให้ขอ้ มูลนันอยู่ในรูปแบบที
สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทัวไปได้ดว้ ยเครืองมือ หรืออุปกรณ์ททํี างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิ ดเผยได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง (ก) มีสทิ ธิขอให้ บลจ. ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน เมือสามารถทําได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที บลจ.
ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค
ไม่สามารถทําได้
5.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)
ลูกค้ามีสทิ ธิขอให้ บลจ. ลบ หรือ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั
บุคคลว่าเป็ นลูกค้าได้ ในกรณีดงั นี
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มคี วามจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทําการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และ บลจ. ไม่มอี ํานาจตามกฎหมายทีจะทําการประมวลผลได้
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาด
แบบตรง
(4) เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(5) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากทีเกียวข้องกับ
การคัดค้านการประมวลผลเพือวัตถุประสงค์เ กียวกับการตลาดแบบตรง) และ บลจ.
ไม่สามารถอ้างเหตุประโยชน์อนั ชอบธรรมในการประมวลผล
5.6 สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ลูกค้ามีสทิ ธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมือเข้าเงือนไขดังต่อไปนี
(1) การประมวลผลไม่จําเป็ นอีก ต่อ ไป แต่ก ารเก็บรัก ษาข้อ มูลส่ว นบุคคลยังคงมีค วาม
จําเป็ นเพือการใช้สทิ ธิเรียกร้องทางกฎหมาย

(2) เป็ นการประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุคคลอันมิชอบด้ว ยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อ มูล ส่วน
บุคคลนันต้อ งการห้ามมิให้มกี ารประมวลผลโดยแทนการลบหรือทําลายข้อ มูล ส่วน
บุคคลของตน
(3) เมืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีลูกค้าร้องขอ
(4) เมือ บลจ. อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีสําคัญยิงกว่า
5.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ลูกค้ามีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในกรณีดงั นี
(1) กรณีทเป็
ี นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับ
การตลาดแบบตรง
(2) กรณีทเป็
ี นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับ
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิต ิ เว้นแต่การจําเป็ นเพือการ
ดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ
(3) กรณี ทีข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลที บลจ. ทํา การเก็บ รวบรวมได้ร ับยกเว้น ไม่ ต้อ งขอความ
ยินยอม เฉพาะในกรณี
(3.1) ด้วยเหตุจาํ เป็ นเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ
(3.2) ด้วยเหตุจําเป็ น เพือประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของ บลจ. หรือ ปฏิบัต ิ
หน้าทีในการใช้อํานาจรัฐทีได้มอบให้แก่ บลจ.
เว้นแต่ บลจ. แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีสําคัญยิงกว่า หรือเป็ นไปเพือ
ก่ อ ตังสิท ธิเ รีย กร้อ งตามกฎหมาย การปฏิบัติต าม หรือ การใช้ส ิท ธิเ รีย กร้อ งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
5.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ลูกค้ามีสทิ ธิร้องเรียนต่อหน่ วยงานของรัฐทีเกียวข้องในกรณีที บลจ. พนักงาน หรือผู้รบั จ้างของ
บลจ. ทําการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บลจ. มีการกําหนดนโยบาย คู่มอื และมาตรฐานในการรัก ษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุค คล
ของลู ก ค้า ทังมาตรการในการบริห ารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิง เทคนิค
(Technical Measure) เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รบั อนุ ญาตหรือการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยทีเข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับ
ของลูก ค้า เป็ นต้น และ บลจ. ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานดังกล่าวเป็ นระยะๆ ตาม

เกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด นอกจากนี พนักงาน ลูกจ้าง และผูใ้ ห้บริการภายนอกของ บลจ. ก็มหี น้าทีต้อง
รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญาหรือข้อตกลงทีได้ลงนามไว้กบั บลจ.
ในกรณี ที บลจ.มีค วามจํา เป็ น ต้ อ งส่ง หรือ โอนข้อ มูล ส่ว นบุค คลของลูก ค้า ไปต่ า งประเทศที มี
มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตํากว่าประเทศไทย บลจ. จะดําเนินมาตรการตามทีเห็นว่าจําเป็ น
อย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับทีกฎหมายประเทศนันๆ กําหนดไว้ เช่น มีขอ้ สัญญารักษา
ความลับกับคู่สญ
ั ญาในประเทศดังกล่าว เป็ นต้น
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีทลูี กค้ายุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บลจ. ไปแล้ว บลจ. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าตามทีกฎหมายกําหนดและตามนโยบาย คู่มอื ต่างๆ ในเรืองการจัดเก็บ ทําลายเอกสารต่างๆ ของ
บลจ. เช่น พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดให้จดั เก็บไว้อย่างน้อย ปี เป็ น
ต้น และเมือสินสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว บลจ. จะทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
8. ข้อมูลการติ ดต่อ บลจ.
หากลูกค้าต้องการติดต่อหรือมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สทิ ธิของลูกค้า หรือมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ ลูกค้าสามารถ
ติดต่อ บลจ. ได้ตามช่องทางต่อไปนี
- ส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center) โทรศัพท์ 02-618-1599
- เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
อีเมล DPO@bcap.co.th
- เว็บไซต์ของ บลจ. www.bcap.co.th
- สถานทีติดต่อ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอก แคปปิ ตอล จํากัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 24 ห้อง A-C
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

9. การเปลียนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บลจ. อาจเปลียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลฉบับ นีเป็ นครังคราว
บลจ. ขอแนะนําให้ลูกค้าอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีอย่างละเอียดรอบคอบ และ
ตรวจสอบการเปลียนแปลงใดๆ ทีอาจเกิดขึนตามข้อกําหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนีที www.bcap.co.th เป็ นระยะๆ โดย บลจ. จะแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบหรือขอความยินยอมจาก

ลูกค้าอีกครังหากมีการเปลียนแปลงทีมีนัยสําคัญในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี หรือ
หาก บลจ. มีความจําเป็ นโดยกฎหมายทีจะต้องทําการเปลียนแปลงทีมีนัยสําคัญในนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี
10. การใช้บงั คับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีมีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่วน
บุคคลทังหมดที บลจ. เป็ นผู้เก็บรวบรวม และลูกค้าตกลงให้ บลจ. มีสทิ ธิในการเก็บ และนําข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าที บลจ. ได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที บลจ. จัดเก็บ
ในปั จจุบนั และทีจะได้จดั เก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิ ดเผยให้แก่บุคคลอืน ภายในขอบเขตตามทีระบุไว้
ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี
11. กฎหมายทีใช้บงั คับ
ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี อยู่ภายใต้การบังคับและ
ตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็ นผูม้ อี ํานาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดทีอาจเกิดขึน
นโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 11 เมษายน 2565

