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หนังสือแจ้งการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ส าหรบัการจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมทุน) 

  
บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั (“บริษทัฯ”) ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตข์อง ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิติกสแ์ละอนิดสัเทรยีล (“กองทรสัต”์) มหีน้ำทีต่้อง
ปฏบิตัิตำม ตำมพระรำชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใน
ฐำนะผูค้วบคุมขอ้มลู ซึง่รวมถงึกำรแจง้กำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบุคคลของทำ่น 
(ซึง่เป็นบุคคลธรรมดำ) ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ หรอืผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี่
เป็นนิติบุคคล โดยหนังสือแจ้งกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้จัดท ำขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำร
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของ
บรษิทัฯ เพิม่เตมิไดท้ี ่www.prospectrm.com  
 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนจำกขอ้มลูทีท่่ำนไดส้ง่มอบใหก้บับรษิทัฯ และ/หรอื ผูจ้ดักำร

กำรจดัจ ำหน่ำย เพื่อกำรจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่ทุน และขอ้มูลของท่ำนทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมำจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (TSD) ซึง่เป็นนำยทะเบยีนของกองทรสัต์  

 
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จดัเกบ็ 

 
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งรวมถึง ชื่อ- นำมสกุล ที่อยู่ สญัชำติ วันเดือนปีเกิด 

หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง หรอืหมำยเลขบตัรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร 
หมำยเลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หมำยเลขโทรศพัท ์อเีมล ์ขอ้มูลเลขทีบ่ญัชธีนำคำร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่ประสงคท์ีจ่ะ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำนแต่ประกำรใด เนื่องจำกเป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ ำเป็นต่อกำรจองซือ้หน่วยทรสัต์
เพิม่ทุน ดงันัน้ 

 
บรษิทัฯ ขอใหท้่ำนปกปิดขอ้มลูทีม่คีวำมอ่อนไหว เช่น เชือ้ชำต ิศำสนำ หรอืหมู่โลหติ ในเอกสำรประกอบกำร

จองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่ทุนทีป่รำกฎในส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง หรอืส ำเนำบตัรอื่น ๆ ที่
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร หรอืท่ำนสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ด้วยตนเองก่อนน ำส่งใหผู้้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 
ทัง้นี้ ในกรณีทีท่่ำนไม่ไดป้กปิดขอ้มูลดงักล่ำวทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลดงักล่ำวทีไ่ดร้บั
เอง  

 
 

3. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำตรำบเท่ำทีว่ตัถุประสงคข์องกำรประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนยงัคงมอียู่ หลงัจำกนัน้ บรษิทัฯ จะลบ และท ำลำยขอ้มลูดงักล่ำว ดว้ยวธิกีำรทีป่ลอดภยัหรอื
เกบ็รกัษำไว้ในรูปแบบที่ท ำให้ไม่สำมำรถระบุตวัท่ำนได้เท่ำนั ้น เว้นแต่กรณีจ ำเป็นต้องเกบ็รกัษำขอ้มูลต่อไปตำมที่
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด หรอืเพื่อเป็นกำรคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัฯ  
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4. วตัถปุระสงคข์องการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

 
บรษิัทฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ (1) ปฏบิตัิหน้ำที่ตำมสญัญำ (2) ปฏบิตัิตำมกฎหมำย 

หรอื (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่ทุนครัง้นี้  ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินกำรจองซือ้ และจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนเท่ำนัน้ 

 
5. ผูท่ี้ได้รบัการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษทัฯ   

 
บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทำ่น โดยไม่มฐีำนกำรประมวลผลขอ้มลูโดยชอบดว้ยกฎหมำย โดย

กำรจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรจองซือ้หน่วยทรสัต ์กำรจดัสรรหน่วยทรสัต์ ซึง่รวมถงึ ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำร
เงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ ำกดั ในฐำนะผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน ไทยพำณิชย์ 
จ ำกดั ในฐำนะทรสัตีของกองทรสัต์ และหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่เกี่ยวข้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด (เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก เช่น 
ทีป่รกึษำกฎหมำย และทีป่รกึษำดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ   

 
6. มาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ ได้ใช้บรกิำรจำกบรษิัทในกลุ่มในเครอืของบรษิัทฯ ซึ่งจดัให้มนีโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกบัระบบมำตรฐำนควำมปลอดภยัสำรสนเทศ ISO 27001 โดยเป็นระบบ
รกัษำควำมปลอดภัยที่มมีำตรฐำนขัน้สูงทัง้ในด้ำนเทคโนโลยีและกระบวนกำร เพื่อป้องกันกำรเขำ้ถึง กำรใช้ กำร
เปลีย่นแปลง กำรแกไ้ข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรอืโดยมชิอบ รวมถงึกำรรกัษำควำม
มัน่คงปลอดภยัทำงกำยภำพและสิง่แวดลอ้ม กำรรกัษำควำมลบั และควำมปลอดภยัของขอ้มลู  

 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ท่ำนสำมำรถใชส้ทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนได ้ซึง่สทิธดิงักล่ำวรวมถงึ สทิธใินกำรไดร้บัแจง้

ขอ้มูล สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กต้อง สทิธใินกำรโอนถ่ำยขอ้มูลส่วน
บุคคล สทิธใินกำรขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคล และสทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอม (ถำ้ม)ี  

 
ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรตำมสทิธขิองท่ำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้ท่ำนเฉพำะขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิัทฯ 

ประมวลผลในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำนัน้ ส ำหรบักำรใช้สทิธิของท่ำนในข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้
ควบคุมขอ้มูลรำยอื่นประมวลผลตำมวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจ้งฉบบันี้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ผู้ควบคุม
ขอ้มูลรำยดงักล่ำว เพื่อให้พจิำรณำด ำเนินกำรตำมสทิธขิองท่ำนในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ อำจใชส้ทิธปิฏเิสธค ำขอของท่ำนไดห้ำกมเีหตุผลอนัสมควร และโดยชอบดว้ยกฎหมำย  
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8. ช่องทางการใช้สิทธิของท่าน 
 
ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ค ำรอ้งขอใชส้ทิธ ิไดท้ี ่www.prospectrm.com หรอืขอแบบค ำรอ้งขอจำก

ฝ่ำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ผ่ำนช่องทำง e-mail: compliancerm@prospectrm.com โดยบรษิทัฯ 
จะใช้เวลำไม่เกินกว่ำสำมสิบวนันับจำกวันที่ได้รับค ำร้องขอใช้สิทธิและเอกสำรประกอบค ำร้องขอครบถ้วน กำร
ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอขำ้งตน้ไม่มคี่ำใชจ้่ำย อย่ำงไรกด็ี หำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอส่วนใดมคี่ำใชจ้่ำย  บรษิทั
ฯ จะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบก่อนด ำเนินกำร 

 
ในกรณีที่ บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของท่ำน ท่ำนสำมำรถร้องเรียนต่อคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท้ี่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำนักงำนปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคมหมำยเลขโทรศพัท ์02-142-1033  หรอือเีมล: pdpc@mdes.go.th 

 
9. การติดต่อ 

 
ในกรณีทีท่่ำนมคี ำถำมเกีย่วกบักำรใชส้ทิธ ิท่ำนสำมำรถตดิต่อไดท้ี่ 
 
ฝ่ายก ากบัตรวจสอบและบริหารจดัการความเส่ียง 
สถำนทีต่ดิต่อ:  เลขที่ 345 อำคำร 345 สุรวงศ์ ชัน้ 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรกั 

กทม. 10500 
หมำยเลขโทรศพัท:์  02-697-3793 
อเีมล:  compliancerm@prospectrm.com 

หรอื 
 
ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล: บริษทั พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่345 อำคำร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กทม. 

10500 
หมำยเลขโทรศพัท:์  02-697-3788 
อเีมล:  prm@prospectrm.com  
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