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นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บรษิัท”) มุ่งเนน้ที่จะใหบ้รกิารที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้

คนส าคัญของบริษัท ซึ่งการไดร้บัความไวว้างใจและความเชื่อมั่นจากท่านในฐานะลูกคา้ของบริษัท (“ลูกคา้”
หมายความรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุน หน่วยทรสัต ์และ/หรือสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ”) เป็นสิ่งที่ส  าคญัอย่าง
ยิ่ง บริษัทมีความตระหนักถึงความส าคัญในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ บริษัทจึงมีระบบในการ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู และขัน้ตอนการด าเนินงานที่รดักมุ อีกทัง้มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ของขอ้มลู เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง เปิดเผย น าไปใชห้รือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูโดยมิไดร้บัอนุญาต  ดงันัน้ บริษัทจึง
จัดท านโยบายฉบับนี ้ขึน้เพื่อชี ้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การท าลายขอ้มูล อีกทัง้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งลกูคา้สามารถศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้งัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลทีบ่ริษัทท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล บริษัทท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันได้แก่ 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นขอ้มูลแสดงตัวตนของลูกคา้ (Identity Data) ซึ่งหมายถึงขอ้มูลที่
เก่ียวกบับุคคลธรรมดาที่ท าใหส้ามารถระบุตวัตนลกูคา้รายนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 
ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด รวมถึงขอ้มูล
อ่อนไหว เช่น ขอ้มลูชีวภาพ (ลายนิว้มือ ขอ้มลูใบหนา้) ขอ้มลูสขุภาพ เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูติดต่อของลกูคา้ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์
1.3 ขอ้มูลทางการเงินหรือข้อมูลการท าธุรกรรมของลูกคา้กับบริษัท (Financial and Transaction 

Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลรายได้ ประวัติการ
ลงทนุที่มีอยู่กบับรษิัท เป็นตน้ 

1.4 ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอรเ์น็ต (Technical and Usage 
Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Website Browsing) จากการใช้ Cookies 
หรือการเชื่อมต่อเว็ปไซตอ่ื์นๆ ที่ลกูคา้เขา้ไปคน้หาขอ้มลู เป็นตน้ 

1.5 ขอ้มูลการติดต่อกบับริษัท (Communication Data) เช่น เทปบนัทึกในกรณีที่ลกูคา้เขา้มาติดต่อ
บริษัท ผ่านช่องทาง Contact Center ซึ่งอาจเป็นภาพหรือเสียง เป็นตน้ และไม่ว่าลูกคา้ไดใ้ห้
ข้อมูลไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืนที่น่าเชื่อถือ  เช่น 
หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท และ/หรือ พนัธมิตรของบริษัท หรือ
ที่ปรกึษาของบรษิัท 
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2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

 ทั้งนี  ้บริษัทท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่านในการท าธุรกรรม  และ/หรือ ใช้
บริการกบับรษิัท เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ เพื่อประโยชนอ่ื์น
ใดที่ท่านได้ใหค้วามยินยอมไวแ้ก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลของท่านตามมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัของบรษิัท ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้

2.1 การปฎิบติัตามสญัญาระหว่างลกูคา้กบับริษัท เช่น การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ ของลกูคา้ 
การปฏิบติัตามกระบวนการภายในของบริษัท การรบั-สง่เอกสารติดต่อระหว่างลกูคา้กบับรษิัท 

2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปรกติของธุรกรรมที่น าไปสู่
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานขอ้มูลของลูกคา้ต่อกรมสรรพากร การรายงานขอ้มูลส่วน
บคุคลต่อหน่วยงานราชการ อาทิ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กรมสรรพากร หรือ เมื่อได้รบัหมายเรียก 
หมายอายดัจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นตน้ 

2.3 ประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัท เช่น 
 - การป้องกนั รบัมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระท าที่ผิดกฎหมายต่างๆ  ที่มีโทษทางอาญา 

ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการท างานของบริษัทในธุรกิจ
เดียวกนัในการปอ้งกนั รบัมือ ลดความเสี่ยงขา้งตน้ 

 - การบนัทกึภาพผูท้ี่มาติดต่อท าธุรกรรมกบับรษิัทผ่าน CCTV 
 - การบริหารความเสี่ยง/การก ากับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองคก์ร รวมถึงการส่ง

ต่อไปยงับรษิัทในเครือกิจการเพื่อการดงักลา่ว 
 - การตรวจสอบการรบัส่งอีเมลหรือการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของพนักงานกับลูกคา้ เพื่อป้องกันการ

เปิดเผยขอ้มลูลบัของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก 
 - การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อใชใ้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่กับ

บริษัท และผลิตภัณฑอ่ื์นของบริษัท ใหแ้ก่ลูกคา้อย่างเหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้ 
และ/หรือในการท าวิจยัทางการตลาด เพื่อพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษิัท 

 - การรกัษาความสมัพันธก์ับลูกคา้ เช่น การจัดการขอ้รอ้งเรียน การเสนอสิทธิประโยชนพ์ิเศษ
โดยไม่มีวตัถปุระสงคท์างการตลาดใหแ้ก่ลกูคา้ เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้หากลกูคา้ไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกบับรษิัท อาจสง่ผลกระทบต่อลกูคา้ ในการไม่ไดร้บัการให้
ผลิตภณัฑ/์บริการ ไม่ไดร้บัความสะดวก หรือไม่ไดร้บัการปฏิบติัตามสญัญา และลกูคา้อาจไดร้บั
ความเสียหาย/เสียโอกาสและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ลูกคา้  หรือ
บรษิัทตอ้งปฏิบติัตาม และอาจมีบทก าหนดโทษที่เก่ียวขอ้ง 
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3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิัทจะท าการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลภายนอกในกรณีดงัต่อไปนี ้

 - เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไดแ้ก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต บมจ.หลกัทรพัยบ์วัหลวง และพนัธมติรทางธุรกิจของบรษิัท 

 - เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภายนอกตามที่บรษิัทไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้ 
 - เปิดเผยขอ้มลูเพื่อการท าธุรกรรม และ/หรือ การใชบ้รกิารตามความประสงคข์องลกูคา้ 
 - เปิดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing  นายทะเบียน (Registrar) 
บริษัทรบัจา้งท ากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรบัจา้งท าวิจัย บริษัทรบัจา้งพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหแ้ก่บรษิัท 

 - เปิดเผยขอ้มลูผูร้บัผลประโยชน ์(Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใน
ต่างประเทศ โดยอา้งอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 - เปิดเผยใหแ้ก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือเป็นไป
ตามค าสั่ งของหน่วยงานรัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ส  านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั ศาล รวมทัง้ผูส้อบบญัชี 

4. สิทธิของลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิัทค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลกูคา้ ซึ่งสิทธิของลกูคา้ในขอ้นีเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ลกูคา้ควรทราบ ไดแ้ก่ 

4.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”) 
 ลูกคา้มีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ไวก้ับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของลกูคา้เมื่อใดก็ได ้หากบริษัทไม่มีฐานโดยชอบดว้ยกฎหมายอ่ืน ที่จะท าการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยต่อไป บรษิัทจะด าเนินการลบขอ้มลูออก 

4.2 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล (“Right to Access”) 
 ลูกคา้มีสิทธิขอทราบและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของ

บรษิัท หรือขอใหบ้รษิัทเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูที่ลกูคา้ไม่ไดใ้หค้วามยินยอมได ้
4.3 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (“Right to Rectification”) 
 ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
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4.4 สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล (“Right to Data Portability”) 
 ลูกค้ามีสิทธิขอรับข้อมูลที่เก่ียวกับลูกค้าจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้ท าให้ข้อมูลนั้นอยู่ใน

รูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดย
อตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทัง้ 

 (ก) มีสิทธิขอใหบ้ริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน 
เมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั หรือ 

 (ข) ขอรบัขอ้มูลที่บริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน
โดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

4.5 สิทธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”) 
 ลกูคา้มีสิทธิขอใหบ้รษิัท ลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุ

ตวับคุคลว่าเป็นลกูคา้ได ้ในกรณีดงันี ้
 - ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอีกต่อไป 
 - เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท าการถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและ

บรษิัทไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะท าการประมวลผลได ้
 - เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล คดัคา้นการประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
 - เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 - เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลขอ้มูล (นอกเหนือจากที่เก่ียวข้องกับการ

คดัคา้นการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทไม่มีเหตุแห่ง
การอา้งการประมวลผลโดยประโยชนอ์นัชอบธรรม 

4.6 สิทธิในการระงบัมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (“Right to Restriction of Processing”) 
 ลกูคา้มีสิทธิในการหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของตน เมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
 - การประมวลผลไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลยังคงมีความจ าเป็นเพื่อ

การใชส้ิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย 
 - เป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้

ตอ้งการหา้มมิใหม้ีการประมวลผลโดยแทนการลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 
 - เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นบุคคลตามที่ลกูคา้รอ้งขอ 
 - เมื่อบรษิัทอยู่ในระหว่างการพิสจูนใ์หเ้ห็นถึงเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายที่ส  าคญัยิ่งกว่า 
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4.7 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Object”) 
 ลกูคา้มีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัลกูคา้ ในกรณีดงันี ้
 - กรณีที่ เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับ

การตลาดแบบตรง 
 - กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการ

ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวติัศาสตร ์หรือสถิติ เวน้แต่การจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษิัท 

 - กรณีที่ เป็นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท เวน้แต่
บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส  าคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้
ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

4.8 สิทธิในการรอ้งเรียน (“Right to Lodge a Complaint”) 
 - ลกูคา้มีสิทธิรอ้งเรียนต่อหน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่บริษัท ลูกจา้งหรือผูร้บัจา้งของ

บรษิัท ท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

โดยลกูคา้สามารถแจง้ความประสงคเ์พื่อใชส้ิทธิดงักลา่ว เมื่อกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเริ่มมีผลบงัคบัใช ้เป็น
ตน้ไป 

5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทมีการก าหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกคา้ ทัง้มาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการ
เชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเขา้ถึงขอ้มลูของท่านโดยมิไดร้บัอนุญาตหรือ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่ เข้มงวด 
นโยบายการรกัษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ เป็นตน้ และบริษัทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย คู่มือ
และมาตรฐานขั้นต ่าดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้พนักงาน 
ลูกจา้ง และผูใ้หบ้ริการภายนอกของบริษัท ก็มีหนา้ที่ตอ้งรกัษาความลับของขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลกูคา้ ตามบนัทกึขอ้ตกลง และ/หรือ สญัญารกัษาความลบัที่ไดล้งนามไวก้บับรษิัท 

 ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศที่ มี
มาตรฐานการจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลต ่ากว่าประเทศไทย บรษิัทจะด าเนินมาตรการตามที่เห็นว่า
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จ าเป็นอย่างนอ้ยตามมาตรฐานการรกัษาความลบัที่กฎหมายประเทศนัน้ๆ ก าหนดไว้ เช่น มีขอ้
สญัญารกัษาความลบักบัคู่สญัญาในประเทศดงักลา่ว เป็นตน้ 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในกรณีที่ลกูคา้ยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทไปแลว้ บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ตามที่กฎหมายก าหนดและตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ท าลายเอกสาร
ต่างๆ ของบริษัท เช่น พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนดใหจ้ัดเก็บไว้
อย่างน้อย 10 ปี เป็นตน้ และเมื่อสิน้สุดระยะเวลาในการเก็บแลว้ บริษัทจะท าลายขอ้มูลส่วน
บคุคลดงักลา่ว 

7. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 
 บรษิัทก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายนีเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ และ/หรือ ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคญัเกิดขึน้กบับรษิัท ซึ่งมีผลกระทบต่อเนือ้หาของนโยบาย จะตอ้งท าการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาสาระใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลงและยงัคงความสมบรูณต่์อไป โดย
บรษิัทจะแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัปัจจุบนัไวท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท www.bblam.co.th   

8. ข้อมูลการติดต่อบรษิทั 
 หากลกูคา้ตอ้งการติดต่อ หรือมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล การใชส้ิทธิของลกูคา้ หรือมีขอ้รอ้งเรียนใดๆ ลกูคา้
สามารถติดต่อบรษิัท ไดด้งัช่องทางต่อไปนี ้

 - ศนูยบ์รกิารลกูคา้ (Contact Center) หมายเลขโทรศพัท ์02-674-6488 กด 8 
 - เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท (Data Protection Officer)  
     email: DPO@bblam.co.th 
 - เว็ปไซตข์องบรษิัท www.bblam.co.th 
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