
 

 

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จาํกดั (“บลจ.”) มุ่งเน้นทจีะให้บรกิารทดีทีสีุด

ใหแ้ก่ลูกคา้คนสําคญัของ บลจ. ซงึการไดร้บัความไว้วางใจและความเชอืมนัจากท่านในฐานะลูกค้าของ 

บลจ. (“ลูกค้า”) เป็นสงิทสีาํคญัอย่างยงิ บลจ. มคีวามตระหนักถงึความสําคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกคา้ และบุคคลธรรมดาทยีงัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ บลจ. จงึมรีะบบในการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูล และขนัตอนการดําเนินงานทรีดักุม อีกทงัมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพอื

ป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นําไปใช้หรือเปลียนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนัน บลจ.  

จงึจดัทํานโยบายฉบบันีขนึเพอืชแีจง รายละเอยีดเกยีวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การทําลายขอ้มูล อกีทงัสทิธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซงึลูกค้า

สามารถศกึษารายละเอยีดเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลไดด้งัต่อไปนี 

 

1. ข้อมูลที บลจ. ทาํการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งทีมาของข้อมูลที บลจ. ทาํการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อนัได้แก่  

1.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทวัไปทเีป็นขอ้มลูแสดงตวัตนของลูกคา้ (Identity Data) ซงึหมายถงึขอ้มูลที

เกยีวกบับุคคลธรรมดาททีําใหส้ามารถระบุตวัตนลูกค้ารายนันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

เช่น ชอื/นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง วนั/เดอืน/ปีเกดิ รวมถงึ

ขอ้มลูอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลชวีภาพ (ขอ้มูลลายนวิมอื ขอ้มูลใบหน้า) ขอ้มูลสุขภาพ เป็นต้น 

1.2 ขอ้มูลตดิต่อของลูกค้า (Contact Data) เช่น ทอียู่ อเีมล หมายเลขโทรศพัท์ รหสัประจําตวั

สาํหรบัการตดิต่อสอืสารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ เป็นต้น 

1.3 ขอ้มูลทางการเงนิหรอืขอ้มูลการทําธุรกรรมของลูกคา้กบั บลจ. (Financial and Transaction 

Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก/หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน หมายเลขบัตรเครดิต 

หมายเลขบัตรเดบิต หรือรายงานข้อมูลการเบิก/ถอนเงินในบัญชี ข้อมูลรายได้ รายจ่าย 

ยอดเงนิลงทุนทมีกีบั บลจ. ประวตักิารลงทุนทมีอียู่กบั บลจ. รวมถงึขอ้มูลการประเมนิความ

เสยีงทยีอมรบัได้ในการลงทุน (Customer Risk Profile) การประเมนิความเหมาะสมในการ

ล งทุ น  (Suitability) ก ารปร ะ เมินความรู้ ค ว ามสามารถในก ารลงทุน  (Knowledge 

Assessment) สําหรบัการลงทุนในกองทุนทมีคีวามเสยีงสูงหรอืมคีวามซบัซ้อน ขอ้มูลลูกค้า

ทเีป็นผูล้งทุนรายย่อยทมีคีวามเปราะบาง (Vulnerable Investors) สําหรบัเป็นส่วนประกอบ

กระบวนการพิจารณาในการขายกองทุน ข้อมูลจากการสํารวจ (Survey) การให้บริการ  

ขอ้มูลการพสิูจน์ทราบข้อเท็จจรงิเพอืจดัระดบัความเสยีงตามกฏหมายการฟอกเงนิ (Know 

Your Customer & Client Due Dilligence) ข้อมูลลูกค้าสําหรับการแสดงความเป็นบุคคล

อเมรกินั (FATCA) เป็นตน้ 



 

 
 

1.4 ข้อมูลความชนืชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Technical and Usage 

Data) เช่น การคน้หาข้อมูลผลติภณัฑ์ของ บลจ. (Website Browsing) จากการใช ้Cookies 

หรอืการเชอืมต่อเวบ็ไซต์อนืๆ ทลีูกคา้เขา้ไปคน้หาขอ้มูล เป็นตน้ 

1.5 ข้อมูลการติดต่อกับ บลจ. (Communication Data) เช่น เทปบันทึกในกรณีทีลูกค้าเข้ามา

ตดิต่อ บลจ. ผ่านทาง Contact Center ซงึอาจเป็นภาพหรอืเสยีง เป็นต้น และไม่ว่าลูกคา้ได้

ใหข้อ้มลูไวห้รอืมอียู่กบั บลจ. หรอื ท ีบลจ.ไดร้บั หรอื เขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอนืทน่ีาเชอืถอื เช่น 

หน่วยงานราชการ กลุ่มบรษิทัของ บลจ. บรษิทัพนัธมติรของ บลจ. ทปีรกึษาของ บลจ. เป็น

ตน้ 

1.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลของของบุคคลทเีกยีวขอ้งกบันิตบุิคคล ในกรณีทผีูต้ดิต่อ คู่สญัญาหรอืผู้ทมีี

นิติสมัพนัธ์กบั บลจ. เป็นนิติบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการ ผู้บรหิาร  

พนักงาน เป็นต้น และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทเีกยีวขอ้งนันใหก้บัทาง บลจ. 

ทงัน ีนิตบุิคคลดงักล่าวตอ้งดําเนินใหบุ้คคลทเีกยีวขอ้งนนั อนุญาตให ้บลจ. เกบ็รวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

1.7 ขอ้มูลทใีชผ้่านแอปพลเิคชนัของ บลจ. เช่น บลจ. อาจเปิดใหบ้รกิารแอปพลเิคชนัในอนาคต 

ซึงช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของ บลจ. ซึงข้อมูลทีท่านให้ไว้ อาจมีความ

แตกต่างกนัในแต่ละผลติภณัฑข์อง บลจ. 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  

บลจ. อาจทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพือวัตถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 

2.1 การปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กบั บลจ. เช่น การใชผ้ลิตภณัฑห์รอืบรกิาร

ต่างๆ ของลูกค้า การปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของ บลจ. การรบั-ส่งเอกสารติดต่อ

ระหว่างลูกคา้กบั บลจ. เป็นตน้ 

2.2 การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น การป้องกันและตรวจจบัความ

ผิดปรกติของธุรกรรมทีนําไปสู่กิจกรรมทีผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อ

หน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร  หรอืศาล เป็นตน้ 

2.3 ประโยชน์อนัชอบธรรมของ บลจ. เช่น  

 (1) การป้องกนั รบัมอื ลดความเสยีงทอีาจเกดิการกระทาํทผีดิกฎหมายต่างๆ ทมีโีทษทาง

อาญา ซึงรวมถึงการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลเพอืยกระดบัมาตรฐานการทํางานของ

บรษิทัในธุรกจิเดยีวกนัในการป้องกนั รบัมอื ลดความเสยีงขา้งตน้ 



 

 
 

 (2) การบนัทกึภาพผูท้มีาตดิต่อทําธุรกรรมทสีํานักงาน หรอืสาขาของ บลจ. ลงบน CCTV 

รวมถึง การแลกบตัรก่อนเข้าอาคาร เพอืการรกัษาความปลอดดภยัภายในบริเวณ

พนืทขีอง บลจ. 

 (3) การบรหิารความเสยีง การกํากบัตรวจสอบ การบรหิารจดัการภายในองค์กร รวมถงึ

การส่งขอ้มลูต่อไปยงักลุ่มบรษิทัเพอืการดาํเนินการดงักล่าว  

 (4) การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพอื

ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลลบัของ บลจ.ต่อบุคคลภายนอก 

 (5) การวเิคราะหข์อ้มูลเพอืใชใ้นการนําเสนอผลติภณัฑใ์นประเภทเดยีวกนักบัทลูีกค้ามอียู่

กบั บลจ.และผลิตภณัฑ์อืนของ บลจ. ให้แก่ลูกค้า อย่างเหมาะสมกับความต้องการ

ของลูกค้า หรอืสําหรบัการทําวจิยัทางการตลาด หรอืการติดต่อสอืสารทางการตลาด 

เพอืการพฒันาผลติภณัฑห์รอืการสง่เสรมิการขายของ บลจ. 

 (6) การรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรยีน การเสนอสทิธปิระโยชน์

พเิศษโดยไม่มวีตัถุประสงคท์างการตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นต้น 

ทงันี หากลูกค้าไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกับ บลจ. อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในการไม่ได้รบั

ผลิตภณัฑ์หรอืการให้บรกิาร ไม่ได้รบัความสะดวก หรอืไม่ได้รบัการปฏิบตัติามสญัญา และลูกค้าอาจ

ได้รบัความเสยีหาย เสยีโอกาส รวมถงึอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัติามกฎหมายใดๆ ทีลูกค้าหรอื 

บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามและอาจมบีทกําหนดโทษทเีกยีวขอ้ง 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บลจ. อาจทาํการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานดงัต่อไปนี  

 3.1 เนืองจาก บลจ. เป็นส่วนหนึงของกลุ่มธนาคารกรุงเทพ บลจ. อาจจําเป็นต้องโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกคา้ไปยงักลุ่มธนาคารกรุงเทพ หรอือนุญาตใหบ้รษิทัอนืๆ ภายในกลุ่มธนาคาร

กรุงเทพ (“กลุ่มบริษัท”) เขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้นอกจากนี บลจ. อาจเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ใหแ้กพ่นัธมติรทางธุรกจิของ บลจ. 

 3.2 เปิดเผยข้อมูลใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามท ีบลจ. ได้รบัความยนิยอมจากลูกค้า หรอืเพอืการ

ทาํธุรกรรม หรอืการใชบ้รกิารตามความประสงคข์องลูกคา้  

 3.3 เปิดเผยแก่ผูใ้ห้บรกิารภายนอก (Outsource/Service Provider) ท ีบลจ. เป็นคู่สญัญา ทงัใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing นายทะเบยีน (Registrar) 

บรษิทัรบัจา้งทํากจิกรรมทางการตลาด บรษิทัรบัจา้งทําวจิยัใหแ้ก่ บลจ. บรษิทัรบัจา้งพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ บลจ. รวมทงับรษิทัทรีบัดําเนินการในส่วนของงานจดัพมิพ์และ

จดัสง่เอกสารแทน บลจ. เป็นต้น 



 

 
 

 3.4 เปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท

หลักทรพัย์จดัการกองทุนในต่างประเทศหรือสถาบันการเงิน โดยอ้างอิงการปฏิบัติตาม

กฎหมายของต่างประเทศ 

 3.5 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับดูแล เพอืปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ

เป็นไปตามคําสงัของหน่วยงานรฐั เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศาล รวมทงัผู้สอบบัญชี  

เป็นตน้ 

 บลจ. อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไปยงับุคคล หรอืหน่วยงานขา้งต้น ซงึเกบ็รวบรวม ใช้

หรอืประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลเพอืวตัถุประสงคต์ามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน ีทงันี 

โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล หรือหน่วยงานเหล่านันเพอืศกึษาและทํา

ความเข้าใจข้อมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการทีบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้ 

 

4. ข้อมูลทีสาํคญัอืนๆ เกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

 ในกรณีทีลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทสีามใดๆ (เช่น บิดามารดา คู่สมรส และบุตรของ

ลูกค้า ผู้รบัผลประโยชน์ เป็นต้น) เช่น ชอื นามสกุล ทอียู่อเีมล หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลเหล่านัน 

รายละเอยีดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรกัษาเร่งด่วน เป็นต้น ลูกค้าควรมนัใจว่า

ลูกค้ามอีํานาจทจีะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตให้บรษิทัใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวตาม

นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันีได้ อีกทงัลูกค้าต้องรบัผดิชอบในการแจ้งให้บุคคลทสีาม

เหล่านนัทราบถงึนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัน ีและขอรบัความยนิยอมจากบุคคลทสีามที

เกยีวขอ้ง หากจาํเป็น หรอือาศยัหลกัเกณฑห์รอืฐานทางกฎหมายอนื 

 

5. สิทธิของลูกค้าเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

 บลจ. คํานึงถงึสทิธิส่วนบุคคลของลูกค้า ซึงสทิธขิองลูกค้าในขอ้นีเป็นสิทธติามกฎหมายคุ้มครอง

ขอ้มูลสว่นบุคคลทลูีกคา้ควรทราบ ไดแ้ก่ 

 5.1 สทิธใินการถอนความยนิยอม (Right to Withdraw of Consent)  

 ลูกคา้มสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอมทเีคยใหไ้วก้บั บลจ. ในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของลูกคา้เมอืใดกไ็ด้ หาก บลจ. ไม่มฐีานโดยชอบดว้ยกฎหมายอนื ทจีะทําการเกบ็รวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผยต่อไป บลจ. จะดําเนินการลบขอ้มูลออกดว้ยวธิกีารทเีหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 



 

 
 

 5.2 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Access) 

 ลูกคา้มสีทิธขิอทราบและขอรบัสําเนาขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกคา้ซงึอยู่ในความรบัผดิชอบของ บลจ. 

หรอื ขอให ้บลจ. เปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มลูทลีูกคา้ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมได ้

 5.3 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to Rectification) 

 ลูกคา้มสีทิธขิอให ้บลจ. ดาํเนินการแก้ไขเพอืใหข้อ้มลูถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจผดิ 

 5.4 สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability) 

 ลูกคา้มสีทิธขิอรบัขอ้มูลทเีกยีวกบัลูกคา้จาก บลจ. ในกรณีท ีบลจ. ไดท้าํใหข้อ้มลูนนัอยู่ในรปูแบบที

สามารถอ่าน หรอืใชง้านโดยทวัไปไดด้ว้ยเครอืงมอื หรอือุปกรณ์ททีํางานไดโ้ดยอตัโนมตัิและสามารถใช้

หรอืเปิดเผยไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิรวมทงั (ก) มสีทิธขิอให ้บลจ. ส่งหรอืโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าว

ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอนื เมอืสามารถทําได้ดว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิหรอื (ข) ขอรบัขอ้มูลท ีบลจ.

สง่หรอืโอนขอ้มูลในรปูแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลอนืโดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิค

ไม่สามารถทําได ้

 5.5 สทิธใินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten) 

 ลูกคา้มสีทิธขิอให ้บลจ. ลบ หรอื ทําลาย หรอืทําใหข้้อมูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวั

บุคคลว่าเป็นลูกคา้ได ้ในกรณีดงันี  

  (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่มคีวามจําเป็นสําหรบัวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมหรอื

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอกีต่อไป 

  (2) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทําการถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

และ บลจ. ไม่มอีํานาจตามกฎหมายทจีะทาํการประมวลผลได ้

  (3) เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล คดัค้านการประมวลผลเพอืวตัถุประสงค์เกยีวกบัการตลาด

แบบตรง 

  (4) เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 

  (5) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล (นอกเหนือจากทเีกยีวขอ้งกบั

การคดัค้านการประมวลผลเพอืวตัถุประสงค์เกยีวกบัการตลาดแบบตรง) และ บลจ.  

ไม่สามารถอา้งเหตุประโยชน์อนัชอบธรรมในการประมวลผล 

 5.6 สทิธใินการระงบัมใิหป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล (Right to Restriction of Processing)  

 ลูกคา้มสีทิธใินการหา้มมใิหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของตน เมอืเขา้เงอืนไขดงัต่อไปน ี

  (1) การประมวลผลไม่จําเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลยงัคงมีความ

จาํเป็นเพอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย 



 

 
 

  (2) เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลนันต้องการห้ามมิให้มกีารประมวลผลโดยแทนการลบหรอืทําลายข้อมูลส่วน

บุคคลของตน 

  (3) เมอือยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามทลีูกคา้รอ้งขอ 

  (4) เมอื บลจ. อยู่ในระหว่างการพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทสีาํคญัยงิกว่า 

 5.7 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object) 

 ลูกคา้มสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกค้า ในกรณีดงันี 

  (1) กรณีทเีป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพอืวตัถุประสงคเ์กยีวกบั

การตลาดแบบตรง 

  (2) กรณีทเีป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเพอืวตัถุประสงคเ์กยีวกบั

การศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถติ ิเว้นแต่การจําเป็นเพอืการ

ดาํเนินภารกจิเพอืประโยชน์สาธารณะ 

  (3) กรณีทีข้อมูลส่วนบุคคลที บลจ. ทําการเก็บรวบรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ

ยนิยอม เฉพาะในกรณ ี

  (3.1) ดว้ยเหตุจําเป็นเพอืการดาํเนินภารกจิเพอืประโยชน์สาธารณะ  

   (3.2) ด้วยเหตุจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บลจ. หรือปฏิบัติ

หน้าทใีนการใชอ้ํานาจรฐัทไีดม้อบใหแ้ก ่บลจ.  

   เวน้แต ่บลจ. แสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทสีําคญัยงิกว่า หรอืเป็นไปเพอื

ก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้ส ิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืการยกขนึต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

 5.8 สทิธใินการรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 

 ลูกค้ามสีทิธิร้องเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัทเีกยีวข้องในกรณีท ีบลจ. พนักงาน หรอืผู้รบัจ้างของ 

บลจ. ทาํการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

 

6. มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บลจ. มกีารกําหนดนโยบาย คู่มอืและมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของลูกค้า ทงัมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค 

(Technical Measure) เพอืป้องกนัการเขา้ถงึข้อมูลของลูกค้าโดยมไิด้รบัอนุญาตหรอืการละเมดิข้อมูล

สว่นบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรกัษาความปลอดภยัทเีขม้งวด นโยบายการรกัษาขอ้มูลความลบั

ของลูกค้า เป็นต้น และ บลจ. ได้มีการปรบัปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานดงักล่าวเป็นระยะๆ ตาม



 

 
 

เกณฑท์กีฎหมายกําหนด นอกจากนี พนกังาน ลูกจา้ง และผูใ้หบ้รกิารภายนอกของ บลจ. กม็หีน้าทตี้อง

รกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงทไีดล้งนามไวก้บั บลจ.  

 ในกรณีที บลจ.มีความจําเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศทีมี

มาตรฐานการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลตํากว่าประเทศไทย บลจ. จะดําเนินมาตรการตามทเีหน็ว่าจําเป็น 

อย่างน้อยตามมาตรฐานการรกัษาความลบัทกีฎหมายประเทศนันๆ กําหนดไว้ เช่น มีขอ้สญัญารกัษา

ความลบักบัคู่สญัญาในประเทศดงักล่าว เป็นตน้ 

 

7. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในกรณีทลีูกค้ายุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั บลจ. ไปแล้ว บลจ. จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ตามทกีฎหมายกําหนดและตามนโยบาย คู่มอืต่างๆ ในเรอืงการจดัเก็บ ทําลายเอกสารต่างๆ ของ 

บลจ. เช่น พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิกําหนดใหจ้ดัเกบ็ไวอ้ย่างน้อย  ปี เป็น

ตน้ และเมอืสนิสุดระยะเวลาในการเกบ็แลว้ บลจ. จะทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว 

 

8. ข้อมูลการติดต่อ บลจ. 

 หากลูกคา้ต้องการตดิต่อหรอืมขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การใชส้ทิธขิองลูกค้า หรอืมขีอ้ร้องเรยีนใดๆ ลูกคา้สามารถ

ตดิต่อ บลจ. ไดต้ามช่องทางต่อไปนี 

- สว่นงานบรกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(Customer Contact Center) โทรศพัท ์02-618-1599  

- เจา้หน้าทคีุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Data Protection Officer)  

อเีมล DPO@bcap.co.th  

- เวบ็ไซตข์อง บลจ. www.bcap.co.th  

- สถานทตีดิต่อ  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จาํกดั 

191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชนั 24 หอ้ง A-C 

ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

9. การเปลียนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บลจ. อาจเปลยีนแปลงหรือปรบัปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันีเป็นครงัคราว 

บลจ. ขอแนะนําให้ลูกค้าอ่านนโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีอย่างละเอียดรอบคอบ และ

ตรวจสอบการเปลยีนแปลงใดๆ ทอีาจเกดิขนึตามขอ้กําหนดของนโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ฉบบันีท ีwww.bcap.co.th เป็นระยะๆ โดย บลจ. จะแจ้งเตอืนให้ลูกค้าทราบหรอืขอความยนิยอมจาก



 

 
 

ลูกค้าอกีครงัหากมกีารเปลยีนแปลงทมีนีัยสําคญัในนโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี หรอื

หาก บลจ. มคีวามจาํเป็นโดยกฎหมายทจีะตอ้งทําการเปลยีนแปลงทมีนีัยสําคญัในนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มูลสว่นบุคคลฉบบันี 

 

10. การใช้บงัคบันโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ลูกคา้ตกลงและรบัทราบว่า นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันีมผีลใชบ้งัคบักบัขอ้มลูส่วน

บุคคลทงัหมดท ีบลจ. เป็นผู้เกบ็รวบรวม และลูกคา้ตกลงให ้บลจ. มสีทิธใินการเก็บ และนําขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกคา้ท ีบลจ. ไดร้วบรวมไวแ้ลว้ (หากม)ี ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ท ีบลจ. จดัเก็บ

ในปัจจุบนั และทจีะไดจ้ดัเกบ็ในอนาคต ไปใช ้หรอืเปิดเผยให้แก่บุคคลอนื ภายในขอบเขตตามทรีะบุไว้

ในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลฉบบันี 

 

11. กฎหมายทีใช้บงัคบั  

 ลูกคา้ตกลงและรบัทราบว่า นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี อยู่ภายใต้การบงัคบัและ

ตคีวามตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผูม้อีํานาจในการพจิารณาขอ้พพิาทใดทอีาจเกดิขนึ  

 

 นโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีมผีลใชบ้งัคบัตงัแตว่นัท ี11 เมษายน 2565 


