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แบบคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

โดยทีพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ได้กาํหนดสิทธิบาง

ประการซึงเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จาํกดั www.sbito.co.th / pdpa  ท่านอาจร้องขอใชสิ้ทธิบางประการซึงเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตาม

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษทัหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั (บริษัท)ไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้น

กฎหมาย และขนัตอนการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีปรากฎในแบบฟอร์มนีเป็นขอ้มูลทีจาํเป็นเพอืให้บริษทับริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

(บริษทั) สามารถพิสูจน์ตวัตนของท่าน และดาํเนินการตามคาํขอของท่านได ้ขอ้มูลทีท่านให้จะถูกเก็บรวบรวมและใชเ้พือ

บ่งชีขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่านร้องขอ และดาํเนินการตามคาํขอของท่านตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลที

ท่านให้จะถูกเก็บรักษาไวอ้ยา่งปลอดภยัจนกว่าจะเสร็จสินขนัตอนทีเกียวขอ้ง  
 

เพือป้องกนัมิให้บุคคลภายนอกทีไม่มีอาํนาจใชค้าํขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ และเพอืทีจะ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจาํเป็นตอ้งพิสูจน์ยืนยนัตวัตนของท่านก่อนทีจะดาํเนินการตามคาํขอของท่าน 

โปรดส่งคาํขอของท่านโดยกรอกขอ้มูล พร้อมทงัแนบสาํเนาเอกสารตามทีกาํหนด ไปที 
 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชนั  เลขที  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

หมายเลขโทรศพัท์ 02-022-1499 หรือ Email: Sbito_PDPA_Committee@sbito.co.th  

 

ถา้คาํขอของท่านถูกตอ้ง และรายละเอียดทีท่านให้มีความครบถว้นสมบูรณ์จะถือว่าบริษทัไดรั้บทราบคาํขอของท่านและ

เริมตน้พิจารณาดาํเนินการตามคาํขอของท่าน 

 

ถา้คาํขอทีท่านส่งถึงบริษทัไม่ถูกตอ้ง (เช่น ไม่มีขอ้พิสูจน์หรือรายละเอียดทีจาํเป็น) บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบเหตุผลทีคาํ

ขอของท่านถูกปฏิเสธ 

 

ส่วนที  รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีลูกคา้บริษทั โปรดกรอกทุกหวัขอ้) 

 

รายละเอียดของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (กรอกขอ้มูลตามทีให้ไวก้บับริษทัเท่านนั) 

ชือ-นามสกุล  

ทีอยู ่ในการจดัส่งเอกสาร  

เลขทบีญัชี  

อีเมล  

หมายเลขโทรศพัท ์  
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กรณีมอบอํานาจ   โปรดระบุรายละเอียดของท่านในฐานะผูรั้บมอบอาํนาจ พร้อมทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชน และหนงัสือ

มอบอาํนาจ) 

 

รายละเอียดของผูรั้บมอบอาํนาจ   

ชือ-นามสกุล  

ทีอยู ่ในการจดัส่งเอกสาร  

อีเมล  

หมายเลขโทรศพัท ์  

 

ส่วนที  คําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

โปรดทาํเครืองหมายในช่องขา้งล่างนีเพอืระบุสิทธิทีท่านประสงคจ์ะใช ้และให้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งโดยละเอียด เพือใหบ้ริษทั

สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ โปรดให้ข้อมูลเบืองต้นมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะข้อมูลที

เฉพาะเจาะจงเกียวกบักิจกรรมการประมวลผล บริการ แผนก บุคคล หรือเหตุการณ์ทีเกียวขอ้ง โปรดระบุบระยะเวลา วนัที 

ชือหรือประเภทของเอกสาร การอา้งอิงแฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลอืนใดทีอาจช่วยบริษทัในการดาํเนินการตามคาํขอของท่าน

เท่าทีท่านทราบ 

 

 สิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอยีด 

 1. สิทธิการเข้าถึง . โปรดระบุขอ้มูลทีร้องขอ 

 

 

. โปรดให้เหตุผลของท่าน 

 

 

. โปรดระบุช่องทางทีตอ้งการขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล (กรณีขอรับสาํเนา)  

 ทางอเีมล  

 ทางไปรษณีย ์

 

 2. สิทธิการแก้ไขให้

ถูกต้อง 

. โปรดระบุขอ้มูลทีตอ้งการแกไ้ขหรือทาํให้สมบูรณ์ 

 

 

 

. โปรดระบุขอ้มูลทีถูกตอ้งและสมบูรณ์ตามความเห็นของท่าน 

 

. โปรดแนบสาํเนาเอกสารหลกัฐานทีเป็นขอ้มูลทีถูกตอ้ง  



  

บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

3 

 

 สิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอยีด 

 3. สิทธิในการลบ

ข้อมูล 

. โปรดระบุขอ้มูลทีควรลบ 

 

 

. โปรดให้เหตุผลของท่าน 

 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลได้หมดความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผย 

 

 ท่านไดถ้อนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล     

 

 ท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน   

 

 ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือ

วตัถุประสงคเ์กียวกบัการตลาดแบบตรง 

 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดถู้กบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย 

 อนืๆ (ระบุ)  

 4. สิทธิการโอนย้าย

ข้อมูล 

. โปรดระบุขอ้มูลทีควรโอนยา้ย 

 

 

. โปรดให้เหตุผลของท่าน 

 

 

3. โปรดระบุขอ้มูลของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอืนทีรับโอนขอ้มูล (กรณีทีท่านมีสิทธิ

ในการโอนยา้ยขอ้มูล) 

  ชือผูต้ิดต่อของผูค้วบคุมฯ ทีรับโอน : ………………………………………….......... 

  หมายเลขโทรศพัท ์: …………………………………………………………............. 

  อีเมลทีใชใ้นการรับโอนขอ้มูล : ………………………………………………........... 

 

 5. สิทธิการคัดค้าน . โปรดระบุขอ้มูลทีคดัคา้น 

 

 

. โปรดระบุเหตุผลทีคดัค้านวิธีการทีเกียวข้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเพอืวตัถุประสงคอ์นืตามทีปรากฎ 
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 สิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอยีด 

 

 บริษทัดาํเนินการเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอืน 

 

 บริษทัดาํเนินการเพอืประโยชน์สาธารณะ หรือการใชอ้าํนาจรัฐทีไดม้อบให้แก่บริษทั 

 

 บริษทัดาํเนินการเพอืวตัถุประสงคเ์กียวกบัการตลาดแบบตรง 

 

 บ ริษัทดําเนิน การเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ 

 

 6. สิทธกิารระงบั

หรือจํากัด 

. โปรดระบุขอ้มูลทีจาํกดั 

 

 

. โปรดระบเุหตุผลทีเกียวขอ้ง  

 

 ท่านไดข้อให้บริษทัแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษทัอยู่ในขนัตอนการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

 

 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีจะถูกลบหรือทาํลายตามการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

แทน 

 

 บริษทัหมดความจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการ

เก็บรวบรวม แต่ท่านมีเหตุจาํเป็นต้องขอให้บริษทัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ต่อไปเพือก่อตงัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

 ท่านไดค้ดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์

สาธารณะ หรือการใชอ้าํนาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และบริษทัอยู่

ในขนัตอนการตรวจสอบคาํขอของท่าน 

 

 ท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการ

ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ และบริษทัอยู่ในขนัตอนการ

ตรวจสอบคาํขอของท่าน 
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คาํขอใชสิ้ทธิใด ๆ ทีระบุขา้งตน้ของท่านอาจถูกจาํกดัโดยเงือนไขและขอ้ยกเวน้ภายใตก้ฎหมายทีใชบ้งัคบั ทังนีอาจมีบาง

กรณีทีบริษัทสามารถปฏิเสธคําขอของท่านได้อย่างสมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เนืองจากหน้าทีตามกฎหมาย

ของบริษทั อยา่งไรก็ดี ถา้บริษทัปฏิเสธคาํขอของท่าน บริษทัจะแจง้เหตุผลใหท้่านทราบ 

 

ส่วนที  การยืนยัน 

 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทีให้ในแบบฟอร์มนีถูกตอ้ง และข้าพเจา้เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเป็นผูมี้อาํนาจซึงมีชือ

ปรากฏในแบบฟอร์มนี ขา้พเจา้เขา้ใจว่าบริษทัจาํเป็นตอ้งยืนยนัตวัตนของขา้พเจา้เพือป้องกนัการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยมิชอบ และบริษทัอาจจาํเป็นตอ้งติดต่อขา้พเจา้เพอืขอขอ้มูลเพมิเติม ขา้พเจา้เขา้ใจดว้ยวา่คาํขอของขา้พเจา้จะ

ไม่ได้รับการดาํเนินการจนกว่าบริษทัจะได้รับข้อมูลทีจาํเป็นทังหมดแล้ว นอกจากนี ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้คิด

ค่าใช้จ่ายสําหรับคาํขอนี แต่หากข้าพเจา้ร้องขอข้อมูลเดียวกนัอีกครัง หรือทาํการร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเกิน

สมควร บริษทัอาจเรียกเก็บค่าดาํเนินการตามสมควรในการดาํเนินการตามคาํขอของขา้พเจา้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO)  

วนัทีไดรั้บคาํขอ   :   ___________________________________________ 

วนัทีบนัทึกในระบบ :   ___________________________________________ 

วนัทีแจง้ผลกลบั :   ___________________________________________ 

ผลการตรวจสอบคาํร้อง : ยอมรับ / ปฏิเสธ :   ___________________________________________ 

เหตผุลในการปฏิเสธ (หากมี) :   ___________________________________________ 

 :   ___________________________________________ 

ดาํเนินการโดย :   ___________________________________________ 

 

ลงชือ……….…………………………………………ผูย้นืขอใชสิ้ทธิ  วนัที........................................ 

        (                                                               ) 


