แบบคำขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ควำมนำ
ท่านมีสทิ ธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ1 เคารพสิทธิ
ความเป็ นส่วนตัวของท่านและจะดาเนินการเกีย่ วกับข้อกังวลของท่านอย่างเหมาะสม
ท่านสามารถใช้สทิ ธิได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอนี้และทาเครื่องหมาย “X” ในช่องว่าง (หัวข้อทีม่ เี ครื่องหมาย *
เป็ นหัวข้อทีจ่ าเป็ นสาหรับการดาเนินการตามคาขอ) และยื่นคาขอนี้ดว้ ยตนเองหรือโดยการมอบอานาจ มาทีก่ ลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือโดยทางอิเล็กทรอนิกส์มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) DPO-SETGroup@set.or.th
ทัง้ นี้ โปรดทราบว่า บัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอย่างอื่นที่หน่ วยงานของรัฐออกให้ เป็ นข้อมูลที่
จาเป็ นต่อการยืนยันตัวตนเพื่อการขอใช้สทิ ธิของท่าน โดยบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอย่างอื่นที่
หน่ วยงานของรัฐออกให้ดงั กล่าว อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่ โลหิต
ข้อมูลเชือ้ ชาติ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการดาเนินการตามคาขอของท่านของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถดาเนินการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฎข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหว กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมหรือได้ให้คารับ รองว่าได้ดาเนินการให้เจ้าของ
เอกสารแสดงตนให้ความยินยอมแก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวแล้ว
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล* :
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ* :
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)* :
ทีอ่ ยู่เพื่อการติดต่อ* :
 ยื่นคาขอด้วยตนเอง
(แนบบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
เอกสารแสดงตนอย่างอื่นทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้)

 ยื่นคาขอโดยตัวแทน
(แนบสาเนาหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบ)

เพื่อขอใช้สทิ ธิ :


สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล



สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง



สิทธิในการลบข้อมูล



สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูล



สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล



สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

สำหรับกำรขอถอนควำมยินยอม โปรดใช้ “แบบคำขอถอนควำมยินยอม”

1

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษทั
ย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

คาอธิบายคาขอของท่าน* (โปรดระบุเหตุผลหรือความจาเป็ นในการใช้สทิ ธิของท่านโดยสังเขป)

ลายมือชื่อของผูข้ อ :

วันที่ :

โปรดอ่ำนและทำควำมเข้ำใจหมำยเหตุด้ำนล่ำงก่อนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้
หมำยเหตุ
(1)

ท่านต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านประสงค์จะใช้สทิ ธิของท่านโดยชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้กลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ ใช้ประกอบการดาเนินการตามคาขอของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านไม่ได้ให้รายละเอียดตาม
สมควรทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินการตามคาขอของท่าน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ท่านตามคาขอของท่านได้

(2)

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของผูย้ ่นื คาขอ หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการขอใช้สทิ ธิ หรือเพื่อดาเนินการตามคาขอของท่าน

(3)

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลซึง่ ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อการดาเนินการตามคาขอของท่าน
โดยอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต่อผูร้ บั จ้างหรือผูใ้ ห้บริการของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตามคาขอของท่าน

(4)

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดาเนินการตามคาขอของท่านภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด นับตัง้ แต่ได้รบั
ข้อมูลและเอกสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วน และชัดเจนเพียงพอ

(5)

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการตามคาขอของท่า นได้
หากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือคาสังศาล
่
หรือกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มกี ารเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านยื่นคาขอแล้ว หรือการใช้สทิ ธิของท่านอาจกระทบต่ อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือมีกรณีดงั ต่อไปนี้ เป็ นต้น
(5.1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว
(5.2) คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หรือเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่มสี ทิ ธิตามทีย่ ่นื คาขอ เป็ นต้น
(5.3) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอฟุ่มเฟื อย เช่น เป็ นคาขอทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือ มีเนื้อหาเดียวกันซ้าซ้อนกันโดย
ไม่มเี หตุอนั สมควร
(5.4) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเหตุผลอันสมควรอื่นตามกฎหมายทีจ่ ะปฏิเสธคาขอของเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวเพิม่ เติมได้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของ
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (Privacy Notice) https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html หัว ข้อ “สิท ธิข อง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” โดยในกรณีตามข้อ (5.4) นี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งผลการปฏิเสธพร้อม
เหตุผลกลับไปยังท่าน ตามช่องทางการติดต่อทีท่ ่านให้ไว้ขา้ งต้นนี้
(5.5) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจคิด ค่าใช้จ่ายในการขอใช้สทิ ธิตามสมควร หากคาขอของท่านไม่สมเหตุสมผล
ไม่มมี ูล ฟุ่มเฟื อย ซ้าซ้อน หรือมีมากเกินความจาเป็ นอย่างชัดเจน หรือกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจปฏิเสธที่
จะดาเนินการตามคาขอของท่านในกรณีดงั กล่าวก็ได้

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่เท่ำนัน้
สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันทีไ่ ด้รบั คาขอ
วันทีบ่ นั ทึกในระบบ
สำหรับกลุ่มตลำดหลักทรัพย์ฯ
วันทีม่ หี นังสือตอบรับ
*ยอมรับ/ปฏิเสธ
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี)
ค่าใช้จ่าย (หากมี)
วันทีไ่ ด้รบั ชาระเงินค่าใช้จ่าย
วันทีด่ าเนินการ
ดาเนินการโดย
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:

