วันทีไ่ ด้ รับแบบฟอร์ ม ………………..……………………………….
แบบคำร้ องกำรใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล”) ระบุ ให้
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี สิ ท ธิ อ ัน เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตนตามที่ ก าหนดไว้ใ น พ.ร.บ. คุ ้ม ครองข้อ มู ล
ส่ วนบุคคล เพื่อให้ บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลได้ บริ ษทั จึงได้จดั ทาแบบคาร้องฉบับนี้ เพื่อจัดให้ท่านสามารถดาเนิ นการใช้สิทธิ ของท่านโปรด
ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ยื่นคำร้ อง
เพื่อการยืนยันตัวตนของผูย้ นื่ คาร้อง ขอให้ท่านโปรดใส่ขอ้ มูลของท่านตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ชื่อนามสกุล :
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ :
อีเมล :
หมายเลขบัตรประชาชน หรื อ
หนังสื อเดินทาง :

รำยละเอียดของผู้ขอใช้ สิทธิ
☐ เป็ นการใช้สิทธิโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสถานะหรื อความสัมพันธ์อย่างไรกับบริ ษทั
☐ ผูส้ มัครงาน ☐ พนักงาน
☐ อดีตพนักงาน
☐ ผูเ้ อาประกัน ☐ ผูร้ ับประโยชน์
☐ ผูช้ าระเงินตามกรมธรรม์
☐ คู่คา้
☐ พนักงานของบริ ษทั คูค่ า้
☐ ตัวแทนประกันชีวติ โปรดระบุรหัสตัวแทน_______________
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
☐ เป็ นการใช้สิทธิโดยเป็ นการดาเนินการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
☐ ข้าพเจ้าได้รับมอบอานาจจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
☐ ข้าพเจ้าเป็ นผูป้ กครอง (กรณี เป็ นผูเ้ ยาว์)
☐ ข้าพเจ้าเป็ นผูอ้ นุบาล ผูพ้ ทิ กั ษ์ (ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนคนไร้ความสามารถ)
ชื่อ – นามสกุลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล :
เหตุผลในการดาเนินการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล :
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ส่ วนที่ 3 รำยละเอียดของคำร้ อง
ท่ ำนต้ องกำรใช้ สิทธิของท่ ำนในเรื่ องใด
4. โปรดเลือกประเภทของสิทธิทตี่ ้ องกำรดำเนินกำร
5. ☐ 6. สิ ทธิขอเพิกถอนความยินยอม
7. ☐ 8. สิ ทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนา
☐
☐
☐
☐
☐

สิ ทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
สิ ทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
สิ ทธิในการขอให้ลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
สิ ทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สิ ทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
หมายเหตุ : ในกรณี ที่เป็ นผูเ้ อาประกัน จะต้องกรอกแบบฟอร์ มคาร้ องขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีต่ ้องกำรดำเนินกำร

อธิบำยคำขอเพิม่ เติม
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ส่ วนที่ 4 กำรดำเนินงำนของบริษทั ภำยหลังจำกทีไ่ ด้ รับคำขอ
บริ ษทั ขอขอบคุณที่ ท่านกรุ ณาส่ งคาขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลพร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาเรื่ องดังกล่าวและดาเนินการติดต่อกลับไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หากมีกรณี ที่
บริ ษทั อาจต้องการการอธิ บายเพิ่มเติ มหรื อต้องโต้แย้งการใช้สิทธิ ของท่ าน บริ ษทั จะดาเนิ นการติ ดต่อท่านกลับไปตาม
รายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในส่วนที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปฏิเสธหรื อระงับการปฏิบตั ิตามคาขอของท่านเฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
2) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้วา่ ผูย้ นื่ คาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรื อมีอานาจในการยืน่ คาร้องขอดังกล่าว
3) คาร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณี ที่ผรู ้ ้องขอไม่มีสิทธิ ในการขอลบข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อไม่มีขอ้ มูลส่ วน
บุคคลนั้นอยูท่ ี่บริ ษทั เป็ นต้น
4) การเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ น หรื อ เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด ท า เอกสารประวัติ ศ าสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เ พื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อที่ เ กี่ ย วกับ
การศึกษาวิจยั หรื อสถิติซ่ ึงได้จดั ให้มีมาตรการปกป้ องที่เหมาะสมเพื่ อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล หรื อ
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั หรื อ การใช้อานาจรัฐที่ได้
มอบหมายให้แก่บริ ษทั หรื อเป็ นการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่ เป็ นการจาเป็ นใน
การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามกฎหมายเพื่ อ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ในด้า นเวชศาสตร์ ป้อ งกัน อาชี ว เวชศาสตร์ ประโยชน์
สาธารณะด้านการสาธารณสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5) การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อการก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามหรื อการใช้สิท ธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยปกติ ท่านจะไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามคาร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคาร้องขอของท่านเป็ นคา
ร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรื อ คาร้องขอฟุ่ มเฟื อย บริ ษทั อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามสิ ทธิแก่ท่านตามสมควร
อนึ่ ง ในกรณี ที่เราปฏิเสธไม่ดาเนิ นการตามคาร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคล ได้ที่ [ชื่ อ / ที่ อยู่ / email / โทรศัพท์]. เมื่ อพิจารณาเหตุผลในการร้ องขอตามสิ ทธิ ของท่านเรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั จะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่านทราบและดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
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ส่ วนที่ 5 คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้ อหาและข้อกาหนดตามที่ ระบุไว้ในคาขอฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวที่ขา้ พเจ้าให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับประกันว่าในการใช้สิทธิ
ตามเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสิทธิ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาดาเนิ นการเพื่อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายกับ
บุคคลใดหรื อกับบริ ษทั ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
ลายมือชื่อ
ชื่อ
วันที่
หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมเซ็ นต์รับรองสาเนาถูกต้อง และจัดส่ งเอกสารทั้งหมดมาที่
dpooffice@asnbroker.co.th
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สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีผ่ ้รู ับเรื่ อง
ชื่อผูร้ ับเรื่ อง:
วันที่รับเรื่ อง:
ช่องทางรับเรื่ อง:
☐ประชาสัมพันธ์บริ ษทั

☐โทรศัพท์

☐อีเมล

☐จดหมาย

ผลกำรตรวจสอบหลักเกณฑ์ กำรยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้ สิทธิ์
☐ ผ่านหลักเกณฑ์
☐ ไม่ผา่ นหลักเกณฑ์ เนื่องจาก

สำหรับฝ่ ำยกฎหมำยและบริหำรควำมเสี่ยงและเจ้ ำหน้ ำทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัทฯ
ฝ่ ายกฎหมายและบริ หารความเสี่ ยง:
ชื่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล :
วันที่รับเรื่ อง:
การพิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการ
☐ อนุมตั ิให้ดาเนินการ
☐ ปฏิเสธการดาเนินการ เนื่องจาก

กรณีปฏิเสธกำรดำเนินกำร
ได้แจ้งการปฏิเสธการดาเนินการให้ผรู ้ ้องขอ เมื่อวันที่
ผ่านช่องทาง
☐เคาน์เตอร์
หมายเหตุ :

☐โทรศัพท์

☐อีเมล

☐จดหมาย

สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีผ่ ้ดู ำเนินกำรตำมกำรร้ องขอ
รายละเอียดการดาเนินการ :
วันที่ส่งผลการดาเนินการ :
ช่องการส่งผลการดาเนินการ :
หมายเหตุ :
ลงชื่อผูด้ าเนินการ :
สำหรับฝ่ ำยกฎหมำยและบริหำรควำมเสี่ยงและเจ้ ำหน้ ำทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัทฯ
พิจารณาผลการดาเนินการ :
☐ เสร็ จสิ้น ☐ ต้องดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้

ลงนาม :
วันที่ :
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