คาขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูล
Data Subject Request Form
วันที่ __________________________________________
Date
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สทิ ธิหลายประการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คาขอนี้ใช้เพื่อการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการตามคาขอ กรุณากรอกข้อมูลตามทีร่ ะบุ
The Personal Data Protection Act grants data subjects several rights regarding the collection, use and disclosure of their personal data. This form is for exercising your right related to your personal data that Krungsri Security
Public Company Limited (“the Company”) may hold about you. To facilitate the processing of your request, please fill out the information required below.
1. ข้อมูลผูข้ อใช้สทิ ธิ
Data Subject Identification Details
ชื่อ – นามสกุล ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name - Surname
เลขทีบ่ ตั รประชาชน /เลขทีห่ นังสือเดินทาง____________________________________________________________________________เลขทีบ่ ญ
ั ชี_____________________________________________________________
ID card number/ Passport number
Account No.
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ _____________________________________________________________________ อีเมล์ _____________________________________________________________________________________
Mobile phone number
e-mail
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่อได้ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contact address
ตัองการรับข้อมูลผ่านช่องทาง
Preferred contact channel

อีเมล
e-mail

ไปรษณีย์
postal

กรณีลูกค้าผูเ้ ยาว์ ใส่ขอ้ มูลผูป้ กครองในส่วนนี้
Contact details of a holder of parental responsibility (if the data subject is a minor)

ข้อมูลผูใ้ ช้อานาจปกครองทีม่ อี านาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ โดยมีความสัมพันธ์เป็น ______________________________________________________________________________________________(ระบุสถานะ) ของผูเ้ ยาว์
Please specify how you are related to the data subject
ชื่อ – นามสกุล ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name - Surname
เลขทีบ่ ตั รประชาชน /เลขทีห่ นังสือเดินทาง________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ID card number/ Passport number
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ _________________________________________________________________________________________ อีเมล์ ________________________________________________________________
Mobile phone number
e-mail
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่อได้ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contact address
2. คาขอใช้สทิ ธิ
Your request
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
Right to Access
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ / บริการ ทีต่ ้องการใช้สทิ ธิ
Please specify details of product you are requesting information on
หุน้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Equity
Derivative
กองทุนส่วนบุคคล
Private fund

คราวด์ฟนั ดิง
Crowdfunding

การให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
Credit Balance

กองทุนรวม
Mutual Fund

ทุกผลิตภัณฑ์
All products

อื่นๆ (โปรดระบุ) __________________________________
Others (please specify)

กรุณาระบุรายละเอียด (ตัวบรรจง) ___________________________________________________________________________________________________________________________
Please provide details:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
Right to Erasure
กรุณาระบุรายละเอียด (ตัวบรรจง) ___________________________________________________________________________________________________________________________
Please provide details:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
Right to Restrict Processing
ช่วงระยะเวลาทีต่ ้องการร้องขอ
Please specify the period of time during which processing will be restricted.

วันทีเ่ ริม่ ต้น _______ /________ /________ วันทีส่ น้ิ สุด _______ /_______ /________
From
through

กรุณาระบุรายละเอียด (ตัวบรรจง) ____________________________________________________________________________________________________________________________
Please provide details:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
Right to Object to the Processing
กรุณาระบุรายละเอียด (ตัวบรรจง) ____________________________________________________________________________________________________________________________
Please provide details:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ข้อมูลเพิม่ เติม
Additional Information
กรุณาระบุขอ้ มูลเพิม่ เติมทีอ่ าจช่วยให้บริษทั ดาเนินการตามคาขอ
Please provide any additional information that may assist the Company in processing your request.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
โดยการส่งคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั จะดาเนินการตรวจสอบตัวตนของข้าพเจ้าตามนโยบายของบริษทั และอาจทาการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิม่ เติม
By submitting this form, I acknowledge that my identity will be checked in line with the Company policy and the Company may need to contact me for further information.

ลงนาม/ Your Signature

_______________________________________________________________________
( _________________________________________________________ )

ข้อมูลของท่านในเอกสารนี้ จะถูกนาใช้เพื่อประมวลผลตามคาขอใช้สทิ ธิขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเท่านัน้
สามารถอ่านประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ได้ที่ https://www.krungsrisecurities.com/news_announcements/3/113/?id=245 หรือสแกน QR code

Your personal data provided in this form will be used to process your request.
For more details about the Company’s privacy notice, please visit https://www.krungsrisecurities.com/news_announcements/3/113/?id=245 or scan QR code

สำหรับบริษทั
พนักงานได้ตรวจสอบตัวตนและเอกสารแสดงตนลูกค้า รวมทัง้ ความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
พนักงานผูร้ บั เรื่อง ___________________________________________________________________________ ชื่อสาขา __________________________________________________
1.scan แบบฟอร์มและสาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางทีล่ ูกค้าลงนามแล้วเข้า
2.เก็บเอกสารตัวจริงเข้าแฟ้ม
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