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หนังสือแจ้งการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ส าหรบัการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต)์ 

  
บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิติกสแ์ละอนิดสัเทรยีล (“กองทรสัต”์) มหีน้าทีต่้อง
ปฏบิตัิตาม ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใน
ฐานะผูค้วบคุมขอ้มลู ซึง่รวมถงึการแจง้การเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 
(ซึง่เป็นบุคคลธรรมดา) ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ หรอืผูม้อี านาจกระท าการแทนผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี่
เป็นนิติบุคคล โดยหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษารายละเอยีด
เกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ เพิม่เตมิไดท้ี ่www.prospectrm.com  
 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากขอ้มูลที่ท่านได้ส่งมอบให้กบับรษิัทฯ ณ ขณะที่มกีาร

ลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และขอ้มูลของท่านทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาจากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบยีนของกองทรสัต์ ตลอดจนการบนัทกึภาพและเสยีงระหว่างการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

 
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จดัเกบ็ 

 
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึง ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ สญัชาติ วันเดือนปีเกิด 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หรอืหมายเลขบตัรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 
หมายเลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์เสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ข้อมูลการถือหน่วยทรสัต์ การออกเสยีงลงคะแนน ข้อมูลแบบคดักรองโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และขอ้มลูตรวจวดัอุณหภูม ิทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่ประสงคท์ีจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหวของท่านแต่
ประการใด เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีไ่ม่จ าเป็นต่อการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ดงันัน้ 

 
(1) บรษิัทฯ ขอให้ท่านปกปิดขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรอืหมู่โลหติ  ในเอกสาร

ประกอบการลงทะเบยีนทีป่รากฎในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอืส าเนาบตัรอื่น ๆ ทีอ่อก
โดยหน่วยงานราชการ หรือท่านสามารถด าเนินการดงักล่าวได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนผู้เขา้ร่วมประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ โดยบรษิทัฯ จะจดัเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวใหท้่าน ทัง้นี้ ในกรณีทีท่่านไม่ไดป้กปิด
ขอ้มลูดงักล่าวทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการด าเนินการปกปิดขอ้มลูดงักล่าวทีไ่ดร้บัเอง  

 
(2) บรษิทัฯ จะส่งคนืขอ้มลูแบบคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอ้มลูตรวจวดั

อุณหภูมใิหแ้ก่ท่าน หรอืท าลายขอ้มูลดงักล่าวทนัทโีดยไม่เกบ็ขอ้มูลหรอืบนัทกึขอ้มูลดงักล่าวไว ้ทัง้นี้ ภายหลงัจากที่ 
บรษิทัฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูในแบบคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอ้มลูตรวจวดัอุณหภูมแิลว้ 
ในกรณีดงักล่าวนี้ จะไม่ถอืว่าบรษิทัฯ เกบ็ขอ้มลูอ่อนไหวของท่านแต่ประการใด 
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3. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาตราบเท่าทีว่ตัถุประสงคข์องการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านยงัคงมอียู่ หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ จะลบ และท าลายขอ้มลูดงักล่าว ดว้ยวธิกีารทีป่ลอดภยัหรอื
เกบ็รกัษาไว้ในรูปแบบที่ท าให้ไม่สามารถระบุตวัท่านได้เท่านัน้ เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลต่อไปตามที่
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัฯ  

 
4. วตัถปุระสงคข์องการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

 
บรษิัทฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ (1) ปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญา (2) ปฏบิตัิตามกฎหมาย 

หรอื (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึง่รวมถงึการก าหนดสทิธขิองผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุม การเรยีกประชุม การลงทะเบยีนเขา้ประชุม การนับองคป์ระชุม การนับ
คะแนนเสยีง การถาม-ตอบในทีป่ระชุม รายงานการประชุม และเพื่อมาตรการป้องกนัการแพร่กระจายโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านัน้ 

 
5. ผูท่ี้ได้รบัการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษทัฯ   

 
บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น โดยไม่มฐีานการประมวลผลขอ้มลูโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดย

การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประชุมและผลของการประชุม ซึ่งรวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีอง
กองทรสัต ์และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด (เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ผูใ้หบ้รกิารภายนอกซึง่เป็นผูบ้รหิารจดัการการประชุม ที่
ปรกึษากฎหมาย และทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ   

 
6. มาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ ได้ใช้บรกิารจากบรษิัทในกลุ่มในเครอืของบรษิัทฯ ซึ่งจดัให้มนีโยบายความมัน่คงปลอดภยัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกบัระบบมาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001 โดยเป็นระบบ
รกัษาความปลอดภัยที่มมีาตรฐานขัน้สูงทัง้ในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง การใช้ การ
เปลีย่นแปลง การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ รวมถงึการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม การรกัษาความลบั และความปลอดภยัของขอ้มลู  

 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ท่านสามารถใชส้ทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้ซึง่สทิธดิงักล่าวรวมถงึ สทิธใินการไดร้บัแจง้

ขอ้มูล สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กต้อง สทิธใินการโอนถ่ายขอ้มูลส่วน
บุคคล สทิธใินการขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผล
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ขอ้มลูสว่นบุคคล และสทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม (ถา้ม)ี  
 
ทัง้นี้ ในการด าเนินการตามสทิธขิองท่าน บริษัทฯ จะด าเนินการให้ท่านเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิัทฯ 

ประมวลผลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านัน้ ส าหรบัการใช้สทิธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้
ควบคุมขอ้มูลรายอื่นประมวลผลตามวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจ้งฉบบันี้ บรษิัทฯ จะด าเนินการแจง้ผู้ควบคุม
ขอ้มูลรายดงักล่าว เพื่อให้พจิารณาด าเนินการตามสทิธขิองท่านในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อไป ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ อาจใชส้ทิธปิฏเิสธค าขอของท่านไดห้ากมเีหตุผลอนัสมควร และโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

 
8. ช่องทางการใช้สิทธิของท่าน 

 
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ค ารอ้งขอใชส้ทิธ ิไดท้ี ่www.prospectrm.com หรอืขอแบบค ารอ้งขอจาก

ฝ่ายก ากบัตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสีย่ง ผ่านช่องทาง e-mail: compliancerm@prospectrm.com โดยบรษิทัฯ 
จะใช้เวลาไม่เกินกว่าสามสิบวนันับจากวันที่ได้รับค าร้องขอใช้สิทธิและเอกสารประกอบค าร้องขอครบถ้วน การ
ด าเนินการตามค ารอ้งขอขา้งตน้ไม่มคี่าใชจ้่าย อย่างไรกด็ี หากการด าเนินการตามค ารอ้งขอส่วนใดมคี่าใชจ้่าย  บรษิทั
ฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบก่อนด าเนินการ 

 
ในกรณีที่ บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท้ี่ ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคมหมายเลขโทรศพัท ์02-142-1033  หรอือเีมล: pdpc@mdes.go.th 

 
9. การติดต่อ 

 
ในกรณีทีท่่านมคี าถามเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิท่านสามารถตดิต่อไดท้ี่ 
 
ฝ่ายก ากบัตรวจสอบและบริหารจดัการความเส่ียง 
สถานทีต่ดิต่อ:  เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชัน้ 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั 

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

หรอื 
 
ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล: บริษทั พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
สถานทีต่ดิต่อ: เลขที ่345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กทม. 

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