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คําขอใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หนา้ที ่1 จากทัง้หมด 5 หน้า 
 

คําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
Data Subject Rights Request Form 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดําเนินการ

ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะ       
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ท่านต้องระบุในแบบฟอร์มนี้จําเป็นต่อการดําเนินการตามคําขอของท่าน ดังนั้น หากท่าน
ประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มน้ีและดําเนินการตามท่ีบริษัทกําหนด 
 

ส่วนที ่1 รายละเอียดของผู้ยื่นคําขอใช้สิทธิ  

รายละเอียดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ-นามสกุล  …………………………………….……………………....................................................................................................…………  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง ……..............…………………………………...... บ้านเลขที่ ............................................. 
ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ................................................................................ 
แขวง / ตําบล ........................................................................... เขต / อําเภอ ............................................................................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณยี์ .................. เบอร์โทรศัพท.์........................... อีเมล์ ................................... 
ความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีกับบริษัท : 
❒ ลูกค้าปัจจุบัน     ❒ ลูกค้าเก่า    ❒ พันธมิตรทางธุรกจิ    ❒ ผู้ให้บริการ/ผู้จัดจําหน่าย 
❒ ผู้มาติดต่อบริษัท   ❒ ผู้ใช้งานเว็บไซต์บริษัท ❒ อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................... 

 

กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน โปรดระบุรายละเอยีดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ-นามสกุล  …………………………………….……………………....................................................................................................…………  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง ……..............…………………………………...... บ้านเลขที่ ............................................. 
ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ................................................................................ 
แขวง / ตําบล ........................................................................... เขต / อําเภอ ............................................................................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณยี์ .................. เบอร์โทรศัพท์............................ อีเมล์ ...................................  
ความสัมพันธ์ของท่านกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล .........................................................................................................................   
 

ส่วนที ่2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ม. 19 วรรค 5 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ)  

ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ในการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่ีมีวัตถุประสงค ์ดงันี ้

❒  ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล “ศาสนา” ซ่ึงปรากฏอยูใ่นสําเนา หรือภาพถ่ายของ
บัตรประจําตัวประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแสดงตัวตน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของลูกคา้  

❒  ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความพิการ 
หรือความทุพพลภาพ (กรณใีช้บัตรประจาํตัวคนพิการเป็นเอกสารแสดงตน) เพื่อประกอบการสร้างความสัมพันธ์ 
รวมถึงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ขอทําธุรกรรมกับบริษัท 
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คําขอใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หนา้ที ่2 จากทัง้หมด 5 หน้า 
 

ส่วนที่ 3 สิทธิอื่นๆ และรายละเอียดการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (ม. 30 ถึง ม. 36 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) 

ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ดังนี ้
❒  1.1  ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
❒  1.2  ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
❒  1.3  ขอให้บริษัทเปิดเผยที่มาของข้อมูลที่ท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
❒  1.4  ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
❒  1.5  ขอให้ลบ/ทําลายข้อมูลส่วนบุคคล 
❒  1.6  ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
❒  1.7  ขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
❒  1.8  ขอให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น 

 
โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องการให้บริษัทดําเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ประเภท เน้ือหา หรือ

ข้อมูลเฉพาะ หรือท่ีอยู่ผู้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคล) :  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที่ 4 ช่องทางตอบรับผลการพิจารณาคําขอ และช่องทางจัดส่งสําเนาข้อมลูส่วนบุคคล 

❒   จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอ่ยู่ของเจ้าของข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้างต้น  
❒  จัดส่งทางอเีมล์ ตามที่ระบุไว้ในส่วนท่ี 1 ขา้งต้น  
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คําขอใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หนา้ที ่3 จากทัง้หมด 5 หน้า 
 

ส่วนที่ 5 เอกสารประกอบการขอใช้สิทธ ิ

เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคําร้อง 
❒   สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง 
❒  สําเนาเอกสารยืนยันการเปล่ียนช่ือ (ถา้ม)ี 
เอกสารประกอบการดําเนินการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแต่กรณดีงันี ้
❒  หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 
❒   หนังสือมอบอํานาจท่ีเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลให้อํานาจแกผู้่ยื่นคํารอ้งใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบ

คําร้องขอฉบับน้ี ซ่ึงลงนามโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ยื่นคําร้อง  
❒  หนังสือให้ความยินยอม สําเนาบัตรประชาชนของผู้พิทักษ์ และคําพพิากษา / คําส่ังศาลถึงท่ีสุดแต่งต้ังให้เป็นผู้พิทักษ ์
❒  สําเนาบัตรประชาชนของผู้อนุบาล และคําพิพากษา / คําส่ังศาลถึงทีสุ่ดแต่งตัง้ให้เป็นผู้อนุบาล 

 

ส่วนที่ 6 เง่ือนไขและข้อสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทสงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อท่ีท่านได้ให้ไว้ในคําร้องนี้ เพ่ือขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับคําขอเพ่ิมเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย หากพบว่าข้อมูลท่ีท่านระบุในแบบคําร้องขอนี้ไม่เป็น
ความจริงโดยเจตนาทุจริต 

2. บริษัทจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําขอของท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควร หาก
ปรากฏว่าคําร้องขอใช้สิทธิของท่านเป็นคําขอที่ฟุ่มเฟือยที่มีลักษณะเดียวกันซํ้าๆ หรือไม่มีมลูความจริง หรือเป็นคําขอที่มากเกิน
ความจําเป็น ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลของบริษัท 

3. บริษัทอาจปฏิเสธการดําเนินการตามสิทธิที่ร้องขอได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

4. การใช้สิทธิของท่านอาจมีเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ซึ่งบริษัทจําเป็นต้องมกีารพิจารณา
คําขอเป็นรายกรณีไป ท้ังนี้  บริษัทขอความร่วมมือท่านโปรดให้ข้อมูลประกอบคําร้องขอของท่านอย่างครบถ้วน เพื่อให้บริษัท
สามารถดําเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมท้ัง บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําขอของท่านในกรณีที่บริษัทมี
ความจําเป็นต้องดําเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือคําส่ังศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ท่านยังมีสัญญากับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ซึ่งการใช้สิทธิของท่านอาจเป็น
ผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ โดยบริษัทจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใช้สิทธิ
ต่อไป 

5. บริษัทจะดําเนินการตามคําร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเหตุผล และข้อมูลประกอบ
คําขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาดังกล่าวออกไป ขึ้นอยู่กับ
ความซับซ้อน และปรมิาณของคําขอ หรือความไมเ่พียงพอของข้อมูลที่ใช้ประกอบการดําเนินการ 

6. ในกรณีท่ีบริษัทมีความจําเป็นต้องปฏิเสธคําร้องขอใช้สิทธิของท่านบริษัทจะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธแก่ท่านทราบ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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คําขอใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หนา้ที ่4 จากทัง้หมด 5 หน้า 
 

7. บริษัทจะจัดส่งสําเนาข้อมูลของท่านตามวิธีการที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4  ท้ังนี้ บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่ข้อมูลสูญหายระหว่างการจัดส่ง หรือถูกส่งไปผิดที่ หรือข้อมูลที่จัดส่งถูกเปิดออกโดยบุคคลอื่น 

8. บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพ่ือ
ยืนยันสิทธิของท่านทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และเพ่ือดําเนนิการตามคําขอใช้สิทธิของท่าน โดยบริษัทอาจ
มีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือความจําเป็นในการดําเนินการตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น และ
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าบริษัทจะปฏิบัติตามคําร้องขอของท่านเสร็จส้ิน หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือ
ปฏิเสธคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะส้ินสุดในกรณีทีบ่ริษัทไม่อาจปฏิบัติตามคําร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอัน
สมควรตามท่ีกฎหมายหรือคําส่ังศาลกําหนด 

 
ส่วนที ่7 การรับทราบและยินยอม 

 ผู้ย่ืนคําร้องได้อ่าน และเข้าใจเนื้อหาของแบบคําร้องขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งแก่ บริษัทมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งขอยืนยัน และรับประกันว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ลง
ลายมือช่ือตามที่ระบุข้างล่างนี ้
 
 
 
 
 

....................................................................... ผู้ยื่นคําร้องขอ 
 (........................................................................)   
   วันที่..................................................................   
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คําขอใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หนา้ที ่5 จากทัง้หมด 5 หน้า 
 

 
 
 

ส่วนที ่8 สําหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่าน้ัน 

เลขท่ีคําขอ ...........................................................................  
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ผลการพิจารณา : 
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เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) : 
.................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................... 
 
  

 

 


