นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริษัท”) มุ่งเน้นทีจะให้บริการทีดีทีสุดให้แก่
ลูกค้าคนสําคัญของบริษัท ซึงการได้รบั ความไว้วางใจและความเชือมันจากท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท
("ลูกค้า"หมายความรวมถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพ) เป็ นสิงทีสําคัญอย่าง
ยิง บริษัทมีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจึงมีระบบในการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุม อีกทังมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เพือป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลียนแปลงข้อมูลโดยมิได้รบั อนุญาต
ดังนัน บริษัทจึงจัดทํานโยบายฉบับนีขึนเพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทําลายข้อมูล อีกทังสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงลูกค้า
สามารถศึกษารายละเอียดเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดงั ต่อไปนี
1.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

ข้อมูลทีบริษัททําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งทีมาของข้อมูล บริษัท
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันได้แก่
ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปทีเป็ นข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (Identity Data) ซึงหมายถึงข้อมูลที
เกียวกับบุคคลธรรมดาทีทําให้สามารถระบุตวั ตนลูกค้ารายนันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น ชือ/นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปี เกิด รวมถึง
ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิวมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ เป็ นต้น
ข้อมูลติดต่อของลูกค้า (Contact Data) เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทําธุรกรรมของลูกค้ากับบริษัท (Financial and Transaction
Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลรายได้ ประวัติการ
ลงทุนทีมีอยู่กบั บริษัท เป็ นต้น
ข้อมูลความชืนชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Technical and Usage
Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Website Browsing) จากการใช้ Cookies
หรือการเชือมต่อเว็ปไซต์อืนๆ ทีลูกค้าเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็ นต้น
ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น เทปบันทึกในกรณีทีลูกค้าเข้ามา
ติดต่อบริษัท ผ่านทาง Contact Center ซึงอาจเป็ นภาพหรือเสียง เป็ นต้น และไม่ว่าลูกค้าได้
ให้ขอ้ มูลไว้หรือมีอยู่กบั บริษัท หรือทีบริษัทได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืนทีน่าเชือถือ เช่น
หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของบริษัท และ/หรือ พันธมิตรของบริษัท
หรือทีปรึกษาของบริษัท
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2.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ทังนี บริษัททําการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือประโยชน์ของท่านในการทําธุรกรรม และ/หรือ ใช้
บริการกับบริษัท เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือ เพือประโยชน์
อืนใดทีท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท
โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี
2.1 การปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของ
ลูกค้า การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของบริษัท การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้า
กับบริษัท
2.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปรกติของธุรกรรมทีนําไปสู่
กิจกรรมทีผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลของลูกค้าต่อกรมสรรพากร การรายงานข้อมูลส่วน
บุคคลต่อหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กรมสรรพากร หรือ เมือได้รบั
หมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็ นต้น
2.3 ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัท เช่น
- การป้องกัน รับมือ ลดความเสียงทีอาจเกิดการกระทําทีผิดกฎหมายต่างๆ ทีมีโทษทาง
อาญา ซึงรวมถึงการแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลเพือยกระดับมาตรฐานการทํางานของบริษัท
ในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสียงข้างต้น
- การบันทึกภาพผูท้ ีมาติดต่อทําธุรกรรมกับบริษัทผ่าน CCTV
- การบริหารความเสียง/การกํากับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่ง
ต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการเพือการดังกล่าว
- การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพือป้องกัน
การเปิ ดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับทีลูกค้ามีอยู่กบั
บริษัท และผลิตภัณฑ์อืนของบริษัท ให้แก่ลกู ค้าอย่างเหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าและ/หรือในการทําวิจยั ทางการตลาด เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์
พิเศษโดยไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลกู ค้า เป็ นต้น
ทังนี หากลูกค้าไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า ในการไม่ได้รบั
การให้ผลิตภัณฑ์/บริการ ไม่ได้รบั ความสะดวก หรือไม่ได้รบั การปฏิบตั ิตามสัญญา และลูกค้า
อาจได้รบั ความเสียหาย/เสียโอกาสและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายใดๆ ที
ลูกค้า หรือบริษัทต้องปฏิบตั ิตาม และอาจมีบทกําหนดโทษทีเกียวข้อง
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3.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจทําการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีดงั ต่อไปนี
- เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
, บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต, บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง และ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัท
- เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามทีบริษัทได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
- เปิ ดเผยข้อมูลเพือการทําธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า
- เปิ ดเผยแก่ผูบ้ ริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ทีบริษัทเป็ นคู่สญ
ั ญา ทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing, นายทะเบียน
(Registrar) บริษัทรับจ้างทํากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทําวิจยั บริษัทรับจ้าง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บริษัท
- เปิ ดเผยข้อมูลผูร้ บั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตั ิตามกฏหมายของต่างประเทศ
- เปิ ดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับดูแล เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือ
เป็ นไปตามคําสังของหน่วยงานรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศาล รวมทังผูส้ อบบัญชี

4.

สิทธิของลูกค้า เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
ซึงสิทธิของลูกค้าในข้อนีเป็ นสิทธิตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีลูกค้าควรทราบ ได้แก่
4.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”)
ลูกค้ามีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมทีจะให้ไว้กบั บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมือใดก็ได้ หากบริษัทไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอืน ทีจะทํา
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยต่อไป บริษัทจะดําเนินการลบข้อมูลออก
4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Access”)
ลูกค้ามีสิทธิขอทราบและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัท หรือขอให้บริษัทเปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลทีลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอมได้
4.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (“Right to Rectification”)
ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพือให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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4.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Data Portability”)
ลูกค้ามีสิทธิขอรับข้อมูลทีเกียวกับลูกค้าจากบริษัท ในกรณีทีบริษัทได้ทาํ ให้ขอ้ มูลนันอยู่ใน
รูปแบบทีสามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทัวไปได้ดว้ ยเครืองมือ หรืออุปกรณ์ทีทํางานได้โดย
อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง
(ก) มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อืนเมือสามารถทําได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ หรือ
(ข) ขอรับข้อมูลทีบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้
4.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”)
ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัท ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถ
ระบุตวั บุคคลว่าเป็ นลูกค้าได้ ในกรณีดงั นี
- ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทําการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และบริษัทไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายทีจะทําการประมวลผลได้
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบ
ตรง
- เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากทีเกียวข้องกับการ
คัดค้านการประมวลผลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทไม่มีเหตุ
แห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อนั ชอบธรรม
4.6 สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of Processing”)
ลูกค้ามีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมือเข้าเงือนไขดังต่อไปนี
- การประมวลผลไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจําเป็ น
เพือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
- เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นันต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลโดยแทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
- เมืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีลูกค้าร้องขอ
- เมือบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสจู น์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีสําคัญยิงกว่า
4.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Object”)
ลูกค้ามีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวกับลูกค้า ในกรณีดงั นี
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- กรณีทีเป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับ
การตลาดแบบตรง
- กรณีทีเป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการ
ศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็ นเพือการดําเนิน
ภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริษัท
- กรณีทีเป็ นข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้ดว้ ยเหตุจาํ เป็ นเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์
สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจาํ เป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้น
แต่ บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีสําคัญยิงกว่า หรือเป็ นไปเพือก่อตัง
สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
การยกขึนต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
4.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
- ลูกค้ามีสิทธิรอ้ งเรียนต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องในกรณีทีบริษัท ลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้าง
ของบริษัท ทําการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีการกําหนดนโยบาย คู่มอื และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า ทังมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และ
มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รบั
อนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที
เข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เป็ นต้น และบริษัทได้มีการปรับปรุง
นโยบาย คู่มอื และมาตรฐานขันต่าดังกล่าวเป็ นระยะๆ ตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี พนักงาน ลูกจ้าง และผูใ้ ห้บริการภายนอกของบริษัท ก็มีหน้าทีต้องรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามสัญญารักษาความลับทีได้ลงนามไว้กบั บริษัท
ในกรณีทีบริษัทมีความจําเป็ นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศทีมี
มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ากว่าประเทศไทย บริษัทจะดําเนินมาตรการตามที
เห็นว่าจําเป็ นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับทีกฎหมายประเทศนันๆ กําหนดไว้
เช่น มีขอ้ สัญญารักษาความลับกับคู่สญ
ั ญาในประเทศดังกล่าว เป็ นต้น

6.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีลูกค้ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทไปแล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าตามทีกฎหมายกําหนดและตาม
นโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรืองการจัดเก็บ ทําลาย เอกสารต่างๆ ของบริษัท เช่น พระราชบัญญัติ
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ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดให้ จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี เป็ นต้น และเมือ
สินสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว บริษัทจะทําลาย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
7.

การทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขนโยบาย
บริษัทกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายนีเป็ นประจําอย่างสม่าเสมอ และ/หรือ ในกรณีทีมีการ
เปลียนแปลงครังสําคัญเกิดขึนกับบริษัท ซึงมีผลกระทบต่อเนือหาของนโยบาย จะต้องทําการ
ปรับปรุงแก้ไขเนือหาสาระให้สอดรับกับการเปลียนแปลงและยังคงความสมบูรณ์ ต่อไป

8.

วันทีมีผลบังคับใช้
เพือให้การปฏิบตั ิ เป็ นไปตาม พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
และกฎหมายอืนๆ ที
เกียวข้อง บริษัทกําหนดให้นโยบายฉบับนี มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที มิถนุ ายน
เป็ นต้น
ไป

9.

ข้อมูลการติดต่อบริษัท
หากลูกค้าต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของลูกค้า หรือมีขอ้ ร้องเรียน
ใดๆ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท ได้ดงั ช่องทางต่อไปนี
- ศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-674-6488
- เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Protection Officer)
email: DPO@bblam.co.th
- เว็ปไซต์ของบริษัท www.bblam.co.th
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