
แบบค ำขอใช้สิทธิของเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

ควำมน ำ 

ท่านมสีทิธใินฐานะเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) และกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์1 เคารพสทิธิ
ความเป็นสว่นตวัของท่านและจะด าเนินการเกีย่วกบัขอ้กงัวลของท่านอย่างเหมาะสม 

ท่านสามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอนี้และท าเครื่องหมาย “X” ในช่องว่าง (หวัขอ้ทีม่เีครื่องหมาย * 
เป็นหวัขอ้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการตามค าขอ) และยื่นค าขอนี้ดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบอ านาจ มาทีก่ลุ่มตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืโดยทางอเิลก็ทรอนิกสม์ายงัจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) DPO-SETGroup@set.or.th  

ทัง้นี้ โปรดทราบว่า บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนอย่างอื่นที่หน่วยงานของรฐัออกให้ เป็นขอ้มูลที่
จ าเป็นต่อการยนืยนัตวัตนเพื่อการขอใช้สทิธขิองท่าน โดยบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืเอกสารแสดงตนอย่างอื่นที่
หน่วยงานของรฐัออกให้ดงักล่าว อาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่ โลหติ 
ขอ้มูลเชือ้ชาต ิเป็นต้น ซึง่เป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามค าขอของท่านของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคลสามารถด าเนินการปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฎขอ้มลู
สว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ี
ความอ่อนไหว กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมหรอืไดใ้หค้ ารบัรองว่าไดด้ าเนินการใหเ้จา้ของ
เอกสารแสดงตนใหค้วามยนิยอมแก่กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวแลว้ 

รายละเอยีดของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล* :     
หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ* :     
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)* :     
ทีอ่ยู่เพื่อการตดิต่อ* :     
     

 ยื่นค าขอดว้ยตนเอง 
(แนบบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื 
เอกสารแสดงตนอย่างอื่นทีห่น่วยงานของรฐัออกให)้ 

 ยื่นค าขอโดยตวัแทน 
(แนบส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบ) 

เพื่อขอใชส้ทิธ ิ: 

 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู  สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 

 สทิธใินการลบขอ้มลู  สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลู 

 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผล 
 

 สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลู 
 

ส ำหรบักำรขอถอนควำมยนิยอม โปรดใช ้“แบบค ำขอถอนควำมยนิยอม” 

                                                
1 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิทัทีจ่ดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืบรษิทั
ย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยถอืหุน้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50   
(หา้สบิ) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

mailto:DPO-SETGroup@set.or.th


ค าอธบิายค าขอของท่าน* (โปรดระบุเหตุผลหรอืความจ าเป็นในการใชส้ทิธขิองท่านโดยสงัเขป) 

    
    
    

ลายมอืชื่อของผูข้อ :   วนัที ่:   

 

โปรดอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจหมำยเหตดุ้ำนล่ำงก่อนกรอกข้อมูลในแบบฟอรม์น้ี 

หมำยเหต ุ

(1) ท่านตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองท่านโดยชดัเจนและเพยีงพอ เพื่อใหก้ลุ่มตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ใชป้ระกอบการด าเนินการตามค าขอของท่านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หากท่านไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดตาม
สมควรทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินการตามค าขอของท่าน กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่
ท่านตามค าขอของท่านได ้

(2) กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจขอเอกสารหรอืขอ้มูลเพิม่เตมิ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการยนืยนัตวัตนของผูย้ื่นค าขอ หรอื
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอใชส้ทิธ ิหรอืเพื่อด าเนินการตามค าขอของท่าน 

(3) กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลซึง่ท่านไดใ้หไ้วใ้นแบบฟอรม์นี้เพื่อการด าเนินการตามค าขอของท่าน 
โดยอาจมกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืต่อผูร้บัจา้งหรอืผูใ้หบ้รกิารของ
กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามค าขอของท่าน 

(4) กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาด าเนินการตามค าขอของท่านภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นบัตัง้แต่ไดร้บั
ขอ้มลูและเอกสารทีถู่กตอ้งครบถว้น และชดัเจนเพยีงพอ  

(5) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของท่านได้   
หากกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอืกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่มกีารเกบ็รวบรวม 
ใช้ และ/หรอื เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ท่านยื่นค าขอแล้ว หรอืการใช้สทิธขิองท่านอาจกระทบต่อสทิธิและ
เสรภีาพของบุคคลอื่น หรอืมกีรณีดงัต่อไปนี้ เป็นตน้ 

(5.1)  ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่าท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอี านาจในการยื่นค าขอดงักล่าว 
(5.2)  ค าขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หรือเจ้าของขอ้มูล                 

สว่นบุคคลไม่มสีทิธติามทีย่ื่นค าขอ เป็นตน้ 
(5.3)  ค าขอดงักล่าวเป็นค าขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นค าขอทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอื มเีนื้อหาเดยีวกนัซ ้าซอ้นกนัโดย

ไม่มเีหตุอนัสมควร 
(5.4)  กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มเีหตุผลอนัสมควรอื่นตามกฎหมายทีจ่ะปฏเิสธค าขอของเจา้ของขอ้มูล โดยเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถศกึษารายละเอยีดดงักล่าวเพิม่เตมิไดใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (Privacy Notice) https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html หัวข้อ “สิทธิของ
เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล” โดยในกรณีตามขอ้ (5.4) นี้ กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะแจ้งผลการปฏเิสธพร้อม
เหตุผลกลบัไปยงัท่าน ตามช่องทางการตดิต่อทีท่่านใหไ้วข้า้งตน้น้ี  

(5.5)  กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจคดิค่าใช้จ่ายในการขอใช้สทิธติามสมควร หากค าขอของท่านไม่สมเหตุสมผล           
ไม่มมีูล ฟุ่มเฟือย ซ ้าซอ้น หรอืมมีากเกนิความจ าเป็นอย่างชดัเจน หรอืกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจปฏเิสธที่
จะด าเนินการตามค าขอของท่านในกรณีดงักล่าวกไ็ด ้

 

https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html


ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

วนัทีไ่ดร้บัค าขอ :      
วนัทีบ่นัทกึในระบบ :      
ส ำหรบักลุ่มตลำดหลกัทรพัยฯ์  
วนัทีม่หีนงัสอืตอบรบั :      
*ยอมรบั/ปฏเิสธ :      
เหตุผลในการปฏเิสธ (หากม)ี  :      
ค่าใชจ้่าย (หากม)ี  :      
วนัทีไ่ดร้บัช าระเงนิค่าใชจ้่าย :      
วนัทีด่ าเนินการ :      
ด าเนินการโดย :      

 

 


