นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด
ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งการได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท (“ลูกค้า”)
เป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่างยิ่ง บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูก ค้า
บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับ
อนุญาต ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูลบริษัททำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันได้แก่
1.1 ข้อมูล ส่วนบุคคลทั่วไปที่เ ป็นข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (Identity Data) ซึ่งหมายถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนลูกค้ารายนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย เลขหนังสือเดินทาง
วัน/เดือน/ปีเกิด รวมถึง ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูล ใบหน้า)
ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
1.2 ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ของลู ก ค้ า (Contact Data) เช่ น ที ่ อ ยู ่ อี เ มล หมายเลขโทรศั พ ท์ LineID
IP Address เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะใช้อีเมลกับหมายเลขโทรศัพท์ในการใช้ยืนยันตัวบุค คล
ในการทำธุรกรรมตามนโยบายหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ข้ อ มู ล ทางการเงิ น หรื อ ข้ อ มู ล การทำธุ ร กรรมของลู ก ค้ า กั บ บริ ษ ั ท (Financial and
Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลข
บัตรเดบิต หรือ รายงานข้อมูลการเบิก/ถอนเงินในบัญชี ข้อมูลรายได้ รายจ่าย ยอดเงินฝาก
ลงทุนที่มีกับบริษัท ประวัติการลงทุนที่มีอยู่กับ บริษัท รวมถึงข้อมูลลูกค้ าสำหรั บ การ
พิจารณารับเป็นลูกค้าหรือเพื่อการทำธุรกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลลูกค้าที่
แสดงฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ข้อมู ลลูก ค้ าสำหรับการประเมินระดับ
ความเสี ่ย งที่ย อมรั บ ได้ใ นการลงทุน (Customer Risk Profile) และการประเมิ น ความ
เหมาะสมในการลงทุน (Suitability) ข้อมูลลูกค้าสำหรับการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเพื่อจัด
ระดับความเสี่ยงตามกฎหมายฟอกเงิน (Know Your Customer & Client Due Diligence)
ข้อมูลลูกค้าสำหรับการแสดงความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) เป็นต้น
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1.4 ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Technical and Usage
Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Website Browsing) จากการใช้ Cookies
หรือการเชื่อมต่อเว็ปไซต์อ่นื ๆ ที่ลูกค้าเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น
1.5 ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น เทปบันทึกในกรณีที่ลูกค้า เข้ามา
ติดต่อบริษัท ผ่านทาง Contact Center ซึ่งอาจเป็นภาพหรือเสียง เป็นต้น และไม่ว่าลูกค้า
ได้ให้ข้อมูลไว้หรือมีอยู่กับ บริษัท หรือ ที่บริษัทได้ รับ หรือ เข้าถึงได้จากแหล่ งอื่นที่
น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท และ/หรือ
บริษัทพันธมิตรของบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่านในการทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการ
กับบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่
ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
2.1 การปฎิบัติตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของ
ลูกค้า การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัท การรับ-ส่งเอกสารติด ต่ อระหว่า ง
ลูกค้ากับบริษัท ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางด้าน Online ด้วย
2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลของลูกค้าต่อกรมสรรพากร การรายงานข้ อมูล
ส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กรมสรรพากร หรือ เมื่อ
ได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นต้น
2.3 ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น
- การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆที่มีโทษทาง
อาญา ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของ
บริษัทในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงข้างต้น
- การบันทึก ภาพผู้ที่ม าติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานหรือสาขาของบริษัท ลงบน
CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดดภัยภายใน
บริเวณอาคารของบริษัท
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-

-

-

การบริหารความเสี่ยง/การกำกับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง
การส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการเพื่อการดังกล่าว (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules)
การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพื่อ
ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่ลูกค้ามี
อยู ่ก ับ บริษ ัท และผลิตภัณฑ์อื ่น ของบริษ ัท ให้แ ก่ลู กค้า อย่า งเหมาะสมกับ ความ
ต้องการของลูกค้าและ/หรือในการทำวิจัยทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท
การรัก ษาความสัม พั น ธ์ก ับ ลูก ค้ า เช่น การจัดการข้ อ ร้ อ งเรี ย น การเสนอสิ ท ธิ
ประโยชน์พิเศษโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในการไม่ได้รับการ
ให้ผลิตภัณฑ์/บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและลูกค้าอาจ
ได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ลูกค้า
หรือบริษัทต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้
-

-

เป็ น การเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ วนบุค คลให้แ ก่ บริ ษ ั ท ในกลุ ่ ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ น หรื อ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า
เปิด เผยข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมของกองทุน และ/หรื อ การใช้บ ริ การตามความ
ประสงค์ของลูกค้า
เปิดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บ ริการ Cloud Computing, นายทะเบียน
(Registrar) บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่บริษัท
บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัท รวมทั้งบริษัทที่รับดำเนินการ
ในส่วนของงานจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารแทนบริษัท
เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อ เป็ น ไปตามคำสั ่ ง ของหน่ ว ยงานรั ฐ เช่ น สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ สำนัก งานป้องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
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กรมสรรพากร สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส่ง เสริ ม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย ศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี
4. สิทธิของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งสิทธิข องลูกค้ าในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าควรทราบ ได้แก่
4.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”)
ลูกค้ามีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ไว้กับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย
อื่น ที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยต่อไป บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลออก ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Access”)
ลู ก ค้ า มี ส ิ ท ธิ ข อทราบและขอรั บ สำเนาข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของลูก ค้ า ซึ่ ง อยู ่ ใ นความ
รับผิดชอบของบริษัท หรือ ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความ
ยินยอมได้
4.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (“Right to Rectification”)
ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
4.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Data Portability”)
ลูกค้ามีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่
ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ทำงาน
ได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิ
ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อ
สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลใน
รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่
สามารถทำได้
4.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”)
ลูกค้ามีสิทธิขอให้บ ริษัท ลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นลูกค้าได้ ในกรณีดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทำการถอนความยิน ยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคลและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลได้
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
แบบตรง
- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัท
ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม
4.6 สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of
Processing”)
ลู ก ค้ า มี ส ิท ธิ ใ นการห้า มมิใ ห้ป ระมวลผลข้ อมูล ส่ ว นบุ คคลของตน เมื ่ อ เข้ า เงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
- การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความ
จำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลโดยแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วน
บุคคลของตน
- เมื่ออยู่ใ นระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้ อมูล ส่ วนบุ ค คลตามที่ล ูก ค้ า
ร้องขอ
- เมื่อ บริษัทอยู่ใ นระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึง เหตุ อั นชอบด้ วยกฎหมายที่ส ำคั ญ
ยิ่งกว่า
4.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Object”)
ลูกค้ามีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีดังนี้
-

-

-

กรณีท ี่เป็น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล ส่ วนบุค คลเพื่อวั ตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
กรณีท ี่เป็น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุค คลเพื่ อวั ตถุป ระสงค์
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็น
เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบริษัท หรือ เหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส ำคัญยิ่งกว่า หรือ เป็นไป
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เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
4.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
- ลูกค้ามีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัท ลูกจ้างหรือผู้
รับจ้างของบริษัท การทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มีการกำหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิง
เทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบาย
เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เป็นต้น และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือ
และมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็น ระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท
ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศที่มี
มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย บริษัทจะดำเนินมาตรการตามที่เห็น
ว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มี
ข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นต้น
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ลูกค้ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนดและตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสาร
ต่างๆ ของบริษัท เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้จัดเก็บไว้
อย่างน้อย 10 ปี เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้วบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว
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7. ข้อมูลการติดต่อบริษัท
หากลูกค้าต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของลูกค้า หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ลูกค้า
สามารถติดต่อบริษัทได้ดังช่องทางต่อไปนี้
- ศูนย์บริการลูกค้า (MFC Contact Center) โทร 0-2649-2000 กด 0
(email: mfccontactcenter@mfcfund.com)
- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
(email: DPO@mfcfund.com)
- เว็ปไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com
- สถานที ่ ต ิ ด ต่ อ เลขที ่ 199 อาคารคอลั ม น์ ท าวเวอร์ ชั ้ น จี และชั ้ น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หากท่านประสงค์ที่จะถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดำเนินการ
ผ่าน QR Code ด้านล่าง
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