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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทนุและผู้แทนของทรัสตี 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนและผูแ้ทนของทรัสตีนี (“นโยบายฯ”) เป็นนโยบายของ

บริษัท ภิรชั รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บริษัท” หรือ “เรา”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ ซงึจดัทาํขนึเนืองจากเราคาํนึงถงึความเป็นสว่นตวัและความมุง่มนัทีจะดแูลความ

มนัคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน รวมถงึเราจะเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตาม

นโยบายฯ นี ซึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 

(“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

นโยบายฯ นีใชใ้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในฐานะ  

(1) บุคคลทีถือหน่วยลงทุนทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ (“BOFFICE”) (“ผู้ถือ

หน่วยลงทุน”) 

(2) บคุคลทีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหน่วย (“ผู้รับมอบฉันทะ”) 

(3) ผูแ้ทนนิติบคุคลของทรสัตีของ BOFFICE (“ผู้แทนของทรัสตี”) 

1. ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มลูใด ๆ ทีเกียวโยงกบับคุคลใดบคุคลหนงึ ซงึสามารถระบตุวัตนของบุคคล

นนัได ้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือขอ้มลูสว่นบคุคลอืนใด

ทีกาํหนดโดย พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ 

1.1 หากท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านไดแ้ก่ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี 

ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
รายละเอยีด 

1.  “ข้อมูลทีระบุตัวตน

ได้” 

(1) ชือ นามสกลุ   

(2) เลขทีบตัรประชาชน หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง 

(3) วนั/ เดือน/ ปี เกิด 

(4) สญัชาติ 

(5) สถานภาพสมรส 

(6) ลายมือชือ 
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ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
รายละเอยีด 

2.  “ข้อมูลติดต่อ” (1) ทีอยู่ปัจจบุนั  

(2) เบอรโ์ทรศพัท ์

(3) อีเมล 

(4) สถานทีทาํงาน 

3.  “ข้อมูลทางการเงนิ” (1) เลขทีบญัชีธนาคาร 

(2) เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ BOFFICE  

(3) ขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุ BOFFICE 

(4) เลขทะเบียนสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(5) ยอดเงินไดจ้ากการการถือหน่วยลงทนุ BOFFICE 

1.2 หากท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านไดแ้ก่ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี 

ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
รายละเอยีด 

1.  “ข้อมูลทีระบุตัวตน

ได้” 

(1) ชือ นามสกลุ   

(2) เลขทีบตัรประชาชน หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง 

(3) วนั/ เดือน/ ปี เกิด 

(4) สญัชาติ 

(5) ลายมือชือ 

2.  “ข้อมูลติดต่อ” (1) ทีอยู่ปัจจบุนั  

(2) เบอรโ์ทรศพัท ์

(3) อีเมล 

1.3 หากท่านเป็นผูแ้ทนของทรสัตี ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเราเก็บรวบรวมจากท่านไดแ้ก่ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี 

ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
รายละเอยีด 

1.  “ข้อมูลทีระบุตัวตน

ได้” 

(1) ชือ นามสกลุ 

(2) เลขทีบตัรประชาชน 

(3) วนั/เดือน/ปีเกิด  
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ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
รายละเอยีด 

(4) สญัชาติ 

(5) ลายมือชือ 

2.  “ข้อมูลติดต่อ” (1) ทีอยู่ปัจจบุนั  

(2) เบอรโ์ทรศพัท ์

(3) สถานทีทาํงาน 

3.  “ข้อมูลด้านคุณวุฒ”ิ ตาํแหน่งงาน 

หากท่านมีความประสงคจ์ะร่วมงาน เขา้ทาํสญัญาหรือก่อนิติสมัพนัธใ์ด ๆ กบัเรา เรามีความจาํเป็นตอ้งเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่เรา เราอาจไม่สามารถ

ดาํเนินการใด ๆ ตามทีท่านรอ้งขอ หรือปฏิบัติหนา้ทีในสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์นัน ๆ รวมทังไม่

สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายทีเราตอ้งปฏิบตัิตาม 

หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูอื้นแก่เรา ท่านยืนยนัว่าเจา้ของขอ้มลูผูน้นัไดพิ้จารณานโยบายฯ นี และได้

ใหค้วามยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนตามนโยบายฯ นีแลว้ โดยท่านตอ้งนาํส่งหรือ

แสดงหลกัฐานการใหค้วามยินยอมดงักล่าวแก่เรา ตามทีเราอาจรอ้งขอ 

สาํหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเราไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัที 1 มิถนุายน 2565 เราจะดาํเนินการกบัขอ้มลู

ส่วนบุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด และตามวตัถุประสงคเ์ดิมใน

การเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน ทังนี สาํหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที พ.ร.บ. คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ กาํหนดใหส้ามารถเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยไดเ้ฉพาะเมือไดร้บัความยินยอมจากท่าน 

หากท่านไม่ประสงคที์จะใหเ้ราเก็บ และ/หรือ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความ

ยินยอมของท่านเมือใดก็ได ้โดยติดต่อเรา หรือเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของเรา ตามรายละเอยีดที

ปรากฏในขอ้ 8. ของนโยบายฯ นี  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกจากขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านไดใ้หแ้ก่บริษัทโดยตรง เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก

แหลง่อนืซงึอาจรวมถงึช่องทางดงัต่อไปนี 

2.1 บุคคลทเีกยีวข้องของท่าน: เราอาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลทีเกียวขอ้งกบัท่าน 

เช่น ผูป้ระสานงาน ตวัแทน หรือบุคคลทีท่านมีนิติสมัพนัธด์ว้ย 
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2.2 นิตบุิคคลหรือองคก์รทเีกยีวข้องของท่าน: เราอาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากบริษัทหรือ

นิติบคุคลอืนใดทีเกียวขอ้งกบัท่าน เช่น ทรสัตีของ BOFFICE  

2.3 แหล่งข้อมูลสาธารณะ: ช่องทางนีรวมถึงหน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานกาํกบัดแูล เช่น 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถงึเว็บไซตส์าธารณะหรือ Social Media 

3. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจําเป็นเพือให้บรรลุวัตถุประสงคต์าม

นโยบายฯ นี ทงันี ไม่เกินระยะเวลาตามทีระบุไวด้า้นล่าง อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านต่อไปตราบเท่าที (1) พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอืนทีเกียวขอ้งจะอนญุาต 

(2) ท่านและบริษัทยงัคงมีนิติสมัพนัธร์ะหว่างกนั (3) บริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมายในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่น

บุคคล (4) ท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัท และ/หรือ (5) มีความจาํเป็นภายใตก้รอบของกฎหมายเพือบรรลุ

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลตามนโยบายฯ นี 

ลาํดับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

1.  ผูถื้อหน่วยลงทนุ และผูร้บัมอบฉันทะ 10 ปี นบัแตน่ิตสิมัพนัธส์นิสดุ 

2.  ผูแ้ทนของทรสัตี 10 ปี นบัแตน่ิตสิมัพนัธส์นิสดุ 

4. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยเพือวตัถุประสงคต์ามทีระบุไวด้า้นล่างนี หรือที

ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไว ้หรือที พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอืนทีเกียวขอ้งกาํหนด 

ลาํดับ วัตถุประสงค ์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตามมาตรา 24 

และมาตรา 26 

1.  การดาํเนินการต่าง ๆ เพือเรียก จัดใหม้ี และ

ดํา เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุน 

BOFFICE ซึงรวมถึง การบอกกล่าวเชิญ

ประชุม การยืนยันตวัตน การเสนอวาระการ

ประชุม การลงทะเบียน การดําเนินการ

ประชุม การออกเสียงลงคะแนนหรือลงมติ 

การเสนอคาํถามหรือขอ้เสนอใด ๆ หรือการ

ร้องขอหรือส่งเอกสาร รายงานต่าง ๆ ที

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูติดต่อ 

(3) ขอ้มลูทางการเงิน 

การปฏิบตัิหนา้ที

ตามกฎหมาย 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูติดต่อ 

การปฏิบตัิหนา้ที

ตามกฎหมาย  
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ลาํดับ วัตถุประสงค ์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตามมาตรา 24 

และมาตรา 26 

เกียวขอ้ง หรือเพือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

มติของทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน  หรือการ

จัดทําบันทึก รายงาน การประชุม  และ 

หลกัฐานการเขา้ประชุม  

2.  เพือดาํเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี 

(1) เพือการจัดทํา เอกส ารต่ าง  ๆ  เช่น 

รายงานการกระจายหน่วย 

(2) การตรวจสอบการชําระภาษีหัก ณ ที

จ่าย ทีเกียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล 

BOFFICE 

(3) การดําเ นินการต่าง ๆ เ กียวกับการ

จ่ายเงินปันผล/เ งินลดทุน เช่น  การ

ตรวจสอบการขึนเงินจากเช็ค 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูติดต่อ 

(3) ขอ้มลูทางการเงิน 

การปฏิบตัิหนา้ที

ตามกฎหมาย 

3.  เพือดาํเนินการทีจําเป็นต่อประโยชน์ของ

บริษัท ซงึรวมถึง การบริหารงานภายใน เช่น 

การทําเอกสารเพือรายงานกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูติดต่อ 

(3) ขอ้มลูทางการเงิน 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

 

4.  เพือดาํเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการ

บริหารจดัการ BOFFICE ซึงรวมถึงกิจกรรม

ดงัต่อไปนี 

(1) การเพิมทนุ 

(2) การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์เช่น 

หน่วยทรสัต ์หุน้กู ้

(3) การจัดทาํเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการ BOFFICE 

ผูแ้ทนของทรสัตี 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 
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ลาํดับ วัตถุประสงค ์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตามมาตรา 24 

และมาตรา 26 

(4) การทาํธุรกรรมใด ๆ ในนามของทรสัตี 

BOFFICE เช่น การทาํสัญญา การจด

ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ  

5.  เพือดาํเนินการทีจําเป็นต่อประโยชน์ของ

บริษัท ซงึรวมถงึ 

(1) เพือการเตรียมตัว ป้องกันและบริหาร

ความเสียงทางธุรกิจ กาํกบัตรวจสอบและ

ปรึกษากับทีปรึกษาด้านวิชาชีพ เช่น 

กฎหมาย บัญชี หรือภาษีในประเด็นที

เกียวขอ้ง 

(2) เปิดเผยเพอืเป็นขอ้มลูสาํหรบัการควบรวม

กิจการ การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ การ

เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟืนฟู

กิจการ การเพิมทุนจดทะเบียน หรือ

กระบวนการอืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

(3) เปิดเผยขอ้มลูเท่าทีจาํเป็นใหแ้ก่บริษัทใน

บริษัท เพือการปฏิบตัิตามสญัญาหรือคาํ

ขอของท่าน รวมถึงการตรวจสอบภายใน

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ที จํา เ ป็ น เ พื อ

พฒันาการดาํเนินธุรกิจของเรา 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูติดต่อ 

(3) ขอ้มลูทางการเงิน 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูออ่นไหว 

(3) ขอ้มลูติดต่อ 

ผูแ้ทนของทรสัตี 

(1) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(2) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก และ/หรือ หน่วยงานของรฐัดงัตอ่ไปนี 

5.1 หน่วยงานของรฐั เช่น สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2 บริษัทในเครอืใดๆ 

5.3 บุคคลภายนอกทีใหบ้ริการแก่เรา เช่น บริษัทผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้อบบัญชี ผู ้

ตรวจสอบภายใน ทีปรกึษากฎหมาย ทีปรกึษาวิชาชีพต่าง ๆ 
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5.4 บคุคลทีรว่มงานกบัเรา เช่น ทรสัตี  

5.5 บคุคลใด ๆ ทีทรสัตีของ BOFFICE จะก่อหรือไดก้่อนิติสมัพนัธด์ว้ย เพือประโยชนข์อง BOFFICE 

5.6 บคุคลทวัไป และผูเ้ยียมชมเวบ็ไซต ์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชนัของเรา หรือทีเราเป็นผูค้วบคมุ 

6. สิทธิของทา่น 

ท่านมีสิทธิตามทีระบุใน พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดังนี โดยสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใตห้ลักเกณฑที์ 

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัสิทธินนั ๆ กาํหนดไวด้ว้ย 

6.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสาํเนา: ท่านมีสิทธิเขา้ถึง หรือขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

ทีเรา ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย และขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซงึขอ้มูลส่วนบุคคลโดยทีท่าน

ไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม 

6.2 สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีที

เราไดท้าํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนนัอยู่ในรูปแบบทีสามารถอ่านหรือใชง้านไดโ้ดยทวัไปดว้ยเครืองมือ

หรืออุปกรณ์ทีทาํงานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการ

อตัโนมติั รวมทังมีสิทธิขอใหบ้ริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือ

ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราไดส้่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่

สามารถทาํได ้ทงันี ตอ้งเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีบริษัทไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ตามทีท่านได้

ใหค้วามยินยอม หรือภายใตฐ้านสญัญา หรือภายใตห้ลกัเกณฑอื์นทีกฎหมายกาํหนด 

6.3 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน

ในกรณีทีเราดาํเนินการภายใตฐ้านประโยชนส์าธารณะ ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือ

เพือวตัถปุระสงคเ์กียวกบัการตลาดแบบตรงหรือการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือ

สถิติ 

6.4 สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทลบหรือทาํลายขอ้มูลของท่าน หรือทาํใหข้อ้มูลของ

ท่านเป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบตุวัตนดว้ยเหตบุางประการได ้

6.5 สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านในระหว่างที

เราตรวจสอบคาํขอใชส้ิทธิแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล หรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอใหเ้ราระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทาํลายขอ้มลู

สว่นบุคคล หรือเมอืเราไมมี่ความจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอีกตอ่ไป แตท่่านขอใหเ้รา

เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวเ้พือใชใ้นการก่อตงัสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม

หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึนตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้ง 
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6.6 สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั และ

ไม่กอ่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

6.7 สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนกบัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากบริษัท 

หรือลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของเรามีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

6.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมทีท่านไดใ้หไ้วก้ับบริษัท

เมือใดก็ได ้โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงคเ์ท่านัน หรือจะเพิกถอนทงัหมดก็ได ้ตามขันตอนและ

วิธีการทีเรากาํหนด ทงันี การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ ก่อนการถอนความ

ยินยอมดงักลา่ว 

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านีได้โดยการติดต่อกับเรา หรือเจ้าหน้าทีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตาม

รายละเอียดในขอ้ 8. 

ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรืองใด เราจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล

ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลงั การเพิก

ถอนดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านไดใ้หค้วาม

ยินยอมไปแลว้โดยชอบ 

เพือประโยชนข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราคาํนึงถึง และมุ่งมนัทีจะดูแลความปลอดภัยและคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล เราอาจปฏิเสธคาํขอใชส้ิทธิของท่านในกรณีที (1) บุคคลทียืนคาํขอไม่มีหลกัฐานยืนยันว่า

เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอาํนาจในการยืนคาํขอดังกล่าว (2) คาํขอดงักล่าวไม่สมเหตุผล เช่น 

บุคคลทีส่งคาํขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลา่วนนัอยู่ในความครอบครองของเรา 

(3) คาํขอดงักล่าวเป็นคาํขอฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นคาํขอทีมีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือหาเดียวกนัซาํๆ โดยไม่มี

เหตผุลอนัควร (4) บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธคาํขอของท่านตามที พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื 

กฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด 

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

บริษัท ไดเ้ผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึงกาํหนดขอ้มูลโดยทัวไปเกียวกับการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทุกประเภท และรายละเอียดอืน ๆ เช่น การโอนข้อมูลไป

ต่างประเทศ คุกกี (Cookie) มาตรการรักษาความมนัคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยทีไม่เป็นการ

ยกเลิก แทนที หรือเปลียนแปลงขอ้กาํหนดใด ๆ ในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยหากมีขอ้ความทีขดั

หรือแยง้กนั ใหข้อ้กาํหนดต่าง ๆ ในนโยบายฯ นีมีผล เนืองจากเราไดส้ง่มอบใหท้่านพิจารณาและเลือกทีจะให้

ความยินยอมหรือไมเ่ป็นการเฉพาะ  
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โปรดพิจารณานโยบายความเป็นสว่นตวัของเราไดท้ี www.bofficereit.com 

8. ติดต่อเรา 

หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายฯ นี หรือกิจกรรมอืน ๆ ของ

บริษัท รวมถึงการใชสิ้ทธิทีระบุในขอ้ 6. ของนโยบายฯ นี ท่านสามารถติดต่อบริษัท และเจา้หนา้ทีคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบุคคลตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ถงึ: ทีมนกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ทีม Compliance and Risk Management  

ทีอยู:่ อาคารสมชัชาวานิช2 (UBCII) ชนั 7 เลขที 591 ซอยสขุมุวิท 33 ถนนสขุมุวิท แขวง

คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรต์ิดต่อ: 02-261-0170 

อีเมล: boffice.brrm@bhirajburi.co.th 

Website :  https://www.bofficereit.com/th/contact-us (เมนูติดตอ่เรา) 

เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

ถงึ: เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

ทีอยู:่ อาคารสมชัชาวานิช2 (UBCII) ชนั 7 เลขท ี591 ซอยสขุมุวทิ 33 ถนนสขุมุวทิ แขวง

คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรต์ิดต่อ: 02-261-0170 

อีเมล: boffice.brrm@bhirajburi.co.th 

นโยบายฯ นี ถกูทบทวนและใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 มิถุนายน 2565 

 


