1 มิถนุ ายน 2565
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนและผู้แทนของทรัสตี
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูแ้ ทนของทรัสตีนี (“นโยบายฯ”) เป็ นนโยบายของ
บริษัท ภิรชั รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ ซึงจัดทําขึนเนืองจากเราคํานึงถึงความเป็ นส่วนตัวและความมุง่ มันทีจะดูแลความ
มันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายฯ นี ซึงเป็ น ไปตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่ว นบุ คคล พ.ศ. 2562 (รวมทังที มีการแก้ไขเพิ มเติม)
(“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
นโยบายฯ นีใช้ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ
(1)

บุคคลทีถือหน่วยลงทุนทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (“BOFFICE”) (“ผู้ถือ
หน่วยลงทุน”)

(2)

บุคคลทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วย (“ผู้รับมอบฉันทะ”)

(3)

ผูแ้ ทนนิติบคุ คลของทรัสตีของ BOFFICE (“ผู้แทนของทรัสตี”)

1.

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ทีเกียวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงสามารถระบุตวั ตนของบุคคล
นันได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอืนใด
ทีกําหนดโดย พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
1.1

หากท่านเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่ขอ้ มูลดังต่อไปนี

ลําดับ
1.

ประเภทของข้อมูล
รายละเอียด
ส่วนบุคคล
“ข้ อ มู ล ทีระบุ ตั ว ตน (1) ชือ นามสกุล
ได้”
(2) เลขทีบัตรประชาชน หรือเลขทีหนังสือเดินทาง
(3) วัน/ เดือน/ ปี เกิด
(4) สัญชาติ
(5) สถานภาพสมรส
(6) ลายมือชือ
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2.

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล
“ข้อมูลติดต่อ”

รายละเอียด
(1) ทีอยู่ปัจจุบนั
(2) เบอร์โทรศัพท์
(3) อีเมล
(4) สถานทีทํางาน

3.

“ข้อมูลทางการเงิน”

(1) เลขทีบัญชีธนาคาร
(2) เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน BOFFICE
(3) ข้อมูลการถือหน่วยลงทุน BOFFICE
(4) เลขทะเบียนสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(5) ยอดเงินได้จากการการถือหน่วยลงทุน BOFFICE

1.2

หากท่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่ขอ้ มูลดังต่อไปนี

ลําดับ
1.

ประเภทของข้อมูล
รายละเอียด
ส่วนบุคคล
“ข้ อ มู ล ทีระบุ ตั ว ตน (1) ชือ นามสกุล
ได้”
(2) เลขทีบัตรประชาชน หรือเลขทีหนังสือเดินทาง
(3) วัน/ เดือน/ ปี เกิด
(4) สัญชาติ
(5) ลายมือชือ

2.

“ข้อมูลติดต่อ”

(1) ทีอยู่ปัจจุบนั
(2) เบอร์โทรศัพท์
(3) อีเมล

1.3

หากท่านเป็ นผูแ้ ทนของทรัสตี ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่ขอ้ มูลดังต่อไปนี

ลําดับ
1.

ประเภทของข้อมูล
รายละเอียด
ส่วนบุคคล
“ข้ อ มู ล ทีระบุ ตั ว ตน (1) ชือ นามสกุล
ได้”
(2) เลขทีบัตรประชาชน
(3) วัน/เดือน/ปี เกิด
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ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล

รายละเอียด
(4) สัญชาติ
(5) ลายมือชือ

2.

“ข้อมูลติดต่อ”

(1) ทีอยู่ปัจจุบนั
(2) เบอร์โทรศัพท์
(3) สถานทีทํางาน

3.

“ข้อมูลด้านคุณวุฒ”ิ

ตําแหน่งงาน

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงาน เข้าทําสัญญาหรือก่อนิติสมั พันธ์ใด ๆ กับเรา เรามีความจําเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา เราอาจไม่สามารถ
ดําเนิน การใด ๆ ตามที ท่านร้องขอ หรือปฏิบัติหน้าที ในสัญญา ข้อตกลง หรือนิ ติสัมพันธ์นัน ๆ รวมทังไม่
สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเราต้องปฏิบตั ิตาม
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูอ้ ืนแก่เรา ท่านยืนยันว่าเจ้าของข้อมูลผูน้ นได้
ั พิจารณานโยบายฯ นี และได้
ให้ความยิน ยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามนโยบายฯ นีแล้ว โดยท่านต้องนําส่งหรือ
แสดงหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่เรา ตามทีเราอาจร้องขอ
สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเราได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที 1 มิถนุ ายน 2565 เราจะดําเนินการกับข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็ นไปตามที พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด และตามวัตถุประสงค์เดิมใน
การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน ทังนี สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ กําหนดให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยได้เฉพาะเมือได้รบั ความยินยอมจากท่าน
หากท่านไม่ประสงค์ทีจะให้เราเก็บ และ/หรือ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความ
ยินยอมของท่านเมือใดก็ได้ โดยติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามรายละเอียดที
ปรากฏในข้อ 8. ของนโยบายฯ นี
2.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ให้แก่บริษัทโดยตรง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
แหล่งอืนซึงอาจรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี
2.1 บุคคลทีเกียวข้องของท่าน: เราอาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลทีเกียวข้องกับท่าน
เช่น ผูป้ ระสานงาน ตัวแทน หรือบุคคลทีท่านมีนิติสมั พันธ์ดว้ ย
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2.2

นิตบิ ุคคลหรือองค์กรทีเกียวข้องของท่าน: เราอาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทหรือ
นิติบคุ คลอืนใดทีเกียวข้องกับท่าน เช่น ทรัสตีของ BOFFICE
แหล่งข้อมูลสาธารณะ: ช่องทางนีรวมถึงหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกํากับดูแล เช่น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงเว็บไซต์สาธารณะหรือ Social Media

2.3

3.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นเป็ น ระยะเวลาเท่า ที จําเป็ น เพื อให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ต าม
นโยบายฯ นี ทังนี ไม่เกินระยะเวลาตามทีระบุไว้ดา้ นล่าง อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อไปตราบเท่าที (1) พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอืนทีเกียวข้องจะอนุญาต
(2) ท่านและบริษัทยังคงมีนิติสมั พันธ์ระหว่างกัน (3) บริษัทมีหน้าทีตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล (4) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท และ/หรือ (5) มีความจําเป็ นภายใต้กรอบของกฎหมายเพือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายฯ นี

4.

ลําดับ
1.

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูร้ บั มอบฉันทะ

ระยะเวลาการเก็บรักษา
10 ปี นับแต่นิตสิ มั พันธ์สนสุ
ิ ด

2.

ผูแ้ ทนของทรัสตี

10 ปี นับแต่นิตสิ มั พันธ์สนสุ
ิ ด

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยเพือวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ดา้ นล่างนี หรือที
ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือที พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอืนทีเกียวข้องกําหนด
ลําดับ
1.

ฐานตามมาตรา 24
และมาตรา 26
การดําเนินการต่าง ๆ เพือเรียก จัดให้มี และ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การปฏิบตั ิหน้าที
ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น (1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
ตามกฎหมาย
BOFFICE ซึ งรวมถึ ง การบอกกล่ า วเชิ ญ (2) ข้อมูลติดต่อ
ประชุม การยืนยันตัวตน การเสนอวาระการ (3) ข้อมูลทางการเงิน
ประชุ ม การลงทะเบี ย น การดํา เนิ น การ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
การปฏิบตั ิหน้าที
ประชุม การออกเสียงลงคะแนนหรือลงมติ
ตามกฎหมาย
(1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
การเสนอคําถามหรือข้อเสนอใด ๆ หรือการ
(2) ข้อมูลติดต่อ
ร้อ งขอหรื อ ส่ ง เอกสาร รายงานต่ า ง ๆ ที
วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล
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วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานตามมาตรา 24
และมาตรา 26

เกียวข้อง หรือเพือดําเนินการให้เป็ นไปตาม
มติของทีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือการ
จั ด ทํ า บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และ
หลักฐานการเข้าประชุม
2.

เพือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(1) เพื อการจั ด ทํ า เอกสารต่ า ง ๆ เช่ น (1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
รายงานการกระจายหน่วย
(2) ข้อมูลติดต่อ
(2) การตรวจสอบการชํา ระภาษี หัก ณ ที (3) ข้อมูลทางการเงิน
จ่า ย ที เกี ยวข้องกับ การจ่า ยเงิน ปั น ผล
BOFFICE

การปฏิบตั ิหน้าที
ตามกฎหมาย

(3) การดํา เนิ น การต่ า ง ๆ เกี ยวกั บ การ
จ่ า ยเงิ น ปั นผล/เงิ น ลดทุ น เช่ น การ
ตรวจสอบการขึนเงินจากเช็ค
3.

4.

เพื อดํา เนิ น การที จํา เป็ น ต่อ ประโยชน์ข อง
บริษัท ซึงรวมถึง การบริหารงานภายใน เช่น
การทํา เอกสารเพื อรายงานกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(2) ข้อมูลติดต่อ
(3) ข้อมูลทางการเงิน

เพื อดํา เนิ น การต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งกั บ การ ผูแ้ ทนของทรัสตี
บริหารจัดการ BOFFICE ซึงรวมถึงกิจกรรม (1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
ดังต่อไปนี
(2) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(1) การเพิมทุน
(2) การออกและเสนอขายหลัก ทรัพย์ เช่น
หน่วยทรัสต์ หุน้ กู้
(3) การจัดทําเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการ BOFFICE
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ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานตามมาตรา 24
และมาตรา 26

(4) การทําธุรกรรมใด ๆ ในนามของทรัสตี
BOFFICE เช่น การทํา สัญ ญา การจด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
5.

เพื อดํา เนิ น การที จํา เป็ น ต่อ ประโยชน์ข อง ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัท ซึงรวมถึง
(1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

(1) เพื อการเตรี ย มตัว ป้ อ งกัน และบริ ห าร
ความเสียงทางธุรกิจ กํากับตรวจสอบและ
ปรึ ก ษากั บ ที ปรึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ เช่ น
กฎหมาย บัญ ชี หรื อ ภาษี ใ นประเด็ น ที
เกียวข้อง

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

(2) เปิ ดเผยเพือเป็ นข้อมูลสําหรับการควบรวม
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การ
เข้า สู่ก ระบวนการล้ม ละลายหรื อ ฟื นฟู
กิ จ การ การเพิ มทุ น จดทะเบี ย น หรื อ
กระบวนการอืนใดในลักษณะเดียวกัน
(3) เปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจําเป็ นให้แก่บริษัทใน
บริษัท เพือการปฏิบตั ิตามสัญญาหรือคํา
ขอของท่าน รวมถึงการตรวจสอบภายใน
แ ละ ก า รป ระส าน ง าน ที จํ า เป็ นเพื อ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของเรา

5.

(2) ข้อมูลติดต่อ
(3) ข้อมูลทางการเงิน
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(2) ข้อมูลอ่อนไหว
(3) ข้อมูลติดต่อ
ผูแ้ ทนของทรัสตี
(1) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(2) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรือ หน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี
5.1

หน่วยงานของรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2

บริษัทในเครือใดๆ

5.3

บุคคลภายนอกทีให้บริการแก่เรา เช่น บริษัทผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ
6
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6.

5.4

บุคคลทีร่วมงานกับเรา เช่น ทรัสตี

5.5

บุคคลใด ๆ ทีทรัสตีของ BOFFICE จะก่อหรือได้ก่อนิติสมั พันธ์ดว้ ย เพือประโยชน์ของ BOFFICE

5.6

บุคคลทัวไป และผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันของเรา หรือทีเราเป็ นผูค้ วบคุม

สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิ ตามที ระบุใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุค คล ดังนี โดยสิท ธิ ดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายทีเกียวข้องกับสิทธินนั ๆ กําหนดไว้ดว้ ย
6.1

สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนา: ท่านมีสิทธิเข้าถึง หรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทีเรา ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยทีท่าน
ไม่ได้ให้ความยินยอม

6.2

สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที
เราได้ทาํ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนันอยู่ในรู ปแบบทีสามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทัวไปด้วยเครืองมือ
หรืออุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัต โนมัติและสามารถใช้ห รือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิ ธีการ
อัตโนมัติ รวมทังมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือ
ขอรับข้อมูล ส่วนบุคคลที เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้น แต่โดยสภาพทางเทคนิ คไม่
สามารถทําได้ ทังนี ต้องเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ตามทีท่านได้
ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสัญญา หรือภายใต้หลักเกณฑ์อืนทีกฎหมายกําหนด

6.3

สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในกรณีทีเราดําเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ
สถิติ

6.4

สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทําลายข้อมูลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลของ
ท่านเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนด้วยเหตุบางประการได้

6.5

สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที
เราตรวจสอบคําขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้เราระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทําลายข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือเมือเราไม่มีความจําเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านขอให้เรา
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพือใช้ในการก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูส้ ิทธิเรียกร้อง
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6.6

สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และ
ไม่กอ่ ให้เกิดความเข้าใจผิด

6.7

สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียนกับคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัท
หรือลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของเรามีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.8

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่ านมีสิทธิ เพิกถอนความยิ นยอมทีท่านได้ให้ไว้กับบริษัท
เมือใดก็ได้ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน หรือจะเพิกถอนทังหมดก็ได้ ตามขันตอนและ
วิธีการทีเรากําหนด ทังนี การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านทีได้ให้ค วามยิน ยอมไปแล้ว โดยชอบ ก่อนการถอนความ
ยินยอมดังกล่าว

ท่ า นอาจใช้สิ ท ธิ เ หล่า นี ได้โ ดยการติ ด ต่ อ กับ เรา หรื อ เจ้า หน้า ที คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของเราตาม
รายละเอียดในข้อ 8.
ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรืองใด เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิก
ถอนดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที ท่านได้ใ ห้ค วาม
ยินยอมไปแล้วโดยชอบ
เพือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที เราคํานึงถึง และมุ่งมันทีจะดูแลความปลอดภัยและคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจปฏิเสธคําขอใช้สิทธิของท่านในกรณี ที (1) บุคคลทียืนคําขอไม่มีหลักฐานยืนยันว่า
เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอาํ นาจในการยืนคําขอดังกล่าว (2) คําขอดังกล่าวไม่สมเหตุผล เช่น
บุคคลทีส่งคําขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวนันอยู่ในความครอบครองของเรา
(3) คําขอดังกล่าวเป็ นคําขอฟุ่ มเฟื อย เช่น เป็ นคําขอทีมีลกั ษณะเดียวกัน หรือมีเนือหาเดียวกันซําๆ โดยไม่มี
เหตุผลอันควร (4) บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธคําขอของท่านตามที พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
7.

นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัท ได้เผยแพร่นโยบายความเป็ น ส่วนตัว ซึงกําหนดข้อมูลโดยทัวไปเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ
เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้า ของข้อ มูล ทุก ประเภท และรายละเอีย ดอื น ๆ เช่ น การโอนข้อ มูล ไป
ต่างประเทศ คุกกี (Cookie) มาตรการรักษาความมันคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที ไม่เป็ น การ
ยกเลิก แทนที หรือเปลียนแปลงข้อกําหนดใด ๆ ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีขอ้ ความที ขัด
หรือแย้งกัน ให้ขอ้ กําหนดต่าง ๆ ในนโยบายฯ นีมีผล เนืองจากเราได้สง่ มอบให้ท่านพิจารณาและเลือกทีจะให้
ความยินยอมหรือไม่เป็ นการเฉพาะ
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โปรดพิจารณานโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราได้ที www.bofficereit.com
8.

ติดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายฯ นี หรือกิจกรรมอืน ๆ ของ
บริษัท รวมถึงการใช้สิทธิทีระบุในข้อ 6. ของนโยบายฯ นี ท่านสามารถติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าทีคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง
บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ถึง:
ทีอยู:่
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:
Website :

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ / ทีม Compliance and Risk Management
อาคารสมัชชาวานิช2 (UBCII) ชัน 7 เลขที 591 ซอยสุขมุ วิท 33 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
02-261-0170
boffice.brrm@bhirajburi.co.th
https://www.bofficereit.com/th/contact-us (เมนูติดต่อเรา)

เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ถึง:
ทีอยู:่

เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:

02-261-0170
boffice.brrm@bhirajburi.co.th

อาคารสมัชชาวานิช2 (UBCII) ชัน 7 เลขที 591 ซอยสุขมุ วิท 33 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นโยบายฯ นี ถูกทบทวนและให้มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มิถุนายน 2565
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