ประกาศเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลูกค้าองค์กรของ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
Privacy Notice for Clients
IFS Capital (Thailand) Public Company Limited

นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ระบุถึงวิธีที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะได้รับการจัดการโดย บริ ษทั ไอเอฟ
เอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อ “ไอเอฟเอส” ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“PDPA”) รวมถึ งวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวโดย ไอเอฟเอส และบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน
This Personal Data Protection Policy outlines how the Personal Data collected will be managed by IFS
Capital (Thailand) PCL. (“IFS”) in accordance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (“PDPA”)
including the purposes for which such Personal Data may be collected, used or disclosed by IFS Capital
(Thailand) PCL. and its related corporations.

นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมความสัมพันธ์ของลูกค้าของ
ไอเอฟเอส ("ลูกค้า") กับไอเอฟเอส นโยบายนี้เป็ นส่ วนเสริ มแต่ไม่ได้แทนที่หรื อแทนที่ความยินยอมอื่นใดที่อาจเคยให้ไว้
กับไอเอฟเอสหรื อสิ ทธิ์ อื่นใดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่กระทบต่อสิ ทธิ
ใดๆ ที่ไอเอฟเอสอาจมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีสิ่งใดใน
ที่น้ ีที่จะตีความได้ว่าเป็ นการจากัดสิ ทธิ์อื่นใดเหล่านี้
This Personal Data Protection Policy will form a part of the terms and conditions governing the
relationship of IFS’ clients (“Clients”) with IFST. This Policy supplements but does not supersede nor
replace any other consents which may have been previously provided to IFS or any other rights of
collection, use or disclosure under the Terms and Conditions nor does it affect any rights that IFS may
have at law in connection with the collection, use and/or disclosure of the Personal Data. Nothing
herein is to be construed as limiting any of these other rights.

ไอเอฟเอสอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็ นครั้งคราว และเมื่อแจ้งการแก้ไขดังกล่าว
เนื้อหาในนั้นจะมีผลบังคับนับจากวันที่ระบุในประกาศดังกล่าว
IFS may amend and vary this Personal Data Protection Policy from time to time and that upon
notification of such amendment, the contents thereof shall take effect from the date specified in such
notice.

1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
Collection of Personal Data

1.1 ในบางครั้ง ไอเอฟเอสอาจรวบรวมจาก (ก) ลูกค้า (ข) บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า (ค) บุคคลที่สามรวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (กาหนดไว้ดา้ นล่าง) และ/หรื อ (ง) แหล่งข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลต่อไปนี้
From time to time, IFS may collect from (a) the Clients, (b) any person authorized by Clients, (c) third
parties including Relevant Individuals (defined below) and/or (d) publicly available sources, the
following data and information:
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ก. ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของลูกค้า หุ้นส่ วน กรรมการ เจ้าหน้ าที่หรื อผูม้ ีอานาจลงนาม ตัวแทน
พนักงาน ลูกค้า ผูค้ ้ าประกัน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรื อเชื่อมต่อกับสิ นเชื่อต่าง ๆ (ตามที่กาหนดไว้
ด้านล่าง) (รวมทั้งหมดของ ที่กล่าวมานี้ เป็ นบุคคลธรรมดา “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อ
รายละเอียดประจาตัว วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ รู ปแบบการทาธุรกรรม ภูมิหลัง (ซึ่งอาจรวมถึงการเงิน อาชีพ การศึกษา
และภูมิหลังของครอบครัว
Personal Data about the Client’s beneficial owners, partners, directors, officers or authorized
signatories, representatives, employees, customers, guarantors and other natural persons related to
the Client or connected to the Facilities (as defined below) (collectively all of the foregoing who are
natural persons, “Relevant Individuals”). Such Personal Data may include names, identification
particulars, date of birth, contact details, transaction patterns, background (which may possibly
include financial, career, education and family background);

ข. ข้อมูลจากคุกกี้ หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์การเยี่ยมชมเว็บไซต์หรื อการใช้แอพพลิ เคชั่นเทคโนโลยี
สารสนเทศใด ๆ ของไอเอฟเอส
information from cookies, or other technologies deployed for analysis of visits to websites or the use
of any information technology application of IFS.

1.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจถูกประมวลผล เก็บรักษา ถ่ายโอน หรื อเปิ ดเผยในและไปยังประเทศใดๆ
ตามที่ไอเอฟเอสเห็นสมควรตาม PDPA
Personal Data of a Relevant Individual may be processed, kept, transferred or disclosed in and to any
country as IFS considers appropriate, in accordance with the PDPA.

1.3 ในกรณี ที่ลูกค้าส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (หรื อบุคคลใด ๆ ในนามของลูกค้า) ลูกค้าต้องได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ไอเอฟเอสรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของตนตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ด้านล่าง. โดยการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่ไอเอฟเอส ลูกค้ารับรอง และ ยืนยัน ว่า
Where the Personal Data of the Relevant Individual is submitted by the Client (or any person on the
Client’s behalf), the Client must obtain the consent of such Relevant Individual to IFS collecting, using
and disclosing his or her Personal Data for the Purposes set out below. By providing the Personal Data
to IFS, the Client undertakes, represents and warrants that:

ก. ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องสาหรับไอเอฟเอสในการรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ดา้ นล่าง และได้เก็บรักษาหลักฐานของการแจ้งและการยินยอมดังกล่าวซึ่งจะมอบ
ให้ไอเอฟเอสเมื่อไอเอฟเอสร้องขอ
it has notified and obtained the consent of the Relevant Individual for IFS to collect, use, disclose and
process the Personal Data for the Purposes set out below and it has retained the proof of such
notification and consent which will be provided to IFS upon IFS’ request;

ข. ได้ดาเนินการอย่างถูกต้องและในนามของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไอเอฟเอส
และไอเอฟเอสเพื่อรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ดา้ นล่าง และ
it has validly acted for and on behalf of such Relevant Individual in disclosing such Personal Data to IFS
and for IFS to collect, use, disclose and process the Personal Data for the Purposes set out below; and
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ค. โดยจะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบซึ่ งต้องการเข้าถึง แก้ไข หรื อเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของเขา/เธอที่มอบให้กบั ไอเอฟเอส เกี่ยวกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
it will inform such Related Individual who wish to access, correct, or withdraw consent in relation to
his/her Personal Data provided to IFS of this Personal Data Protection Policy.

2.

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
Purposes for the Collection and Use of Personal Data

ไอเอฟเอสอาจรวบรวม ใช้ และ/หรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งดังต่อไปนี้
IFS may collect, use and/or process the Personal Data for, one or more of the following purposes:

ก. เพื่อดาเนินการสมัครขอรับสิ นเชื่อ
to process the application for the Facilities;

ข. เพื่อพิจารณาและตัดสิ นใจในการอนุมตั ิสินเชื่อสาหรับลูกค้า
to consider and make decisions whether to establish, provide or continue the Facilities for the Client;

ค. เพื่อนาเสนอ บริ หารจัดการ และยังคงวงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้า
to provide, administer and maintain the Client’s Facilities;

ง. เพื่อจัดเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ นเชื่อของลูกค้า
to prepare the relevant documentation in relation to the Client’s Facilities;

จ. เพื่อดาเนินการหรื อตอบคาถามหรื อคาแนะนาจากลูกค้าหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
to carry out or respond to any enquiries or instructions from the Client or the Relevant Individuals;

ฉ. เพื่อดาเนินการตรวจสอบเครดิตหรื อประเมินเครดิตกับลูกค้าและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
to conduct credit checks or credit assessment on the Clients and/or the Relevant Individuals;

ช. เพื่อทบทวนและประเมินความน่าเชื่อถือและสถานะเครดิตอย่างต่อเนื่องของลูกค้าและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
to review and assess ongoing credit worthiness and standing of the Clients and/or the Relevant
Individuals;

ซ. สาหรับข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงานภายใน (รวมถึงการบริ หารสิ นเชื่อและความเสี่ ยง การพัฒนาและการวางแผนระบบ
หรื อผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ และการบริ หาร) และเพื่อสอดคล้องหรื อเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนภายในของไอเอฟเอส
for internal operational requirements (including credit and risk management, system or product
development and planning, insurance, audit and administrative purposes) and to comply or meet IFS
internal policies and procedures;
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ฌ. เพื่อดาเนินการตรวจสอบสถานะหรื อกิจกรรมการคัดกรองอื่น ๆ และการตรวจสอบภูมิหลัง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
การดาเนินการอื่นที่ออกแบบเพื่อต่อสู ้กับอาชญากรรมทางการเงิน "รู ้จกั ลูกค้าของคุณ" การต่อต้านการฟอกเงิน การจัดหา
เงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย หรื อการต่อต้านการให้สินบน) ตามกฎหมาย หรื อข้อผูกพันด้านกฎระเบียบหรื อตามที่
ไอเอฟเอส กาหนด
to carry out due diligence or other screening activities and background checks (including but not
limited to those designed to combat financial crime, “know-your customer”, anti-money laundering,
counter-terrorist financing or anti-bribery) in accordance with legal or regulatory obligations or as
required by IFS;

ญ. เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ การกระทาที่ผิดกฎหมายหรื อการละเว้น และการ
วิเคราะห์และการจัดการความเสี่ ยงทางการค้าอื่นๆ
to prevent, detect and investigate fraud, misconduct, any unlawful action or omission and analyzing
and managing other commercial risks;

ฎ. เพื่อบริ หารความสัมพันธ์ของไอเอฟเอสกับลูกค้าและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
to manage IFS’ relationship with the Client and/or the Relevant Individuals;

ฏ. ดาเนินการการเก็บเอกสารและบันทึกเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
archival of documents and records for record keeping purposes;

ฐ. เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ (รวมถึงกฎตลาดหลักทรัพย์) คาสั่ง คาสั่ง คาแนะนาและข้อกาหนดจาก
หน่ วยงานท้องถิ่นหรื อต่างประเทศที่บงั คับใช้ใด ๆ รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล รัฐบาล หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายและ
ภาษี หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
to comply with any applicable domestic and foreign laws, regulations, rules (including stock exchange
rules), directives, orders, instructions and requirements from any local or foreign authorities including
regulatory, governmental, tax and law enforcement authorities or other authorities;

ฑ. วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
any other purposes reasonably related to any of the above.
3.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
Disclosure of Personal Data

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะ
ตั้งอยู่ในหรื อนอกประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรื อเพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยบุคคล
เหล่านั้นจาเป็ นต้องทราบ
In carrying out one or more of the above Purposes, the Personal Data may be disclosed to the
following parties (whether located within or outside Thailand) for the above Purposes or for
processing in accordance to the above Purposes on a need to know basis:

ก. กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริ ษทั ไอเอฟเอส
any director, officer, staff and relevant personnel of IFS Group Companies;
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ข. ตัวแทนกระบวนการใด ๆ เพื่อรับ ยอมรับ และรับทราบการบริ การของกระบวนการในกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ
any process agent to receive, accept and acknowledge the service of process in any legal proceedings;

ค. ตัวแทน ผูร้ ั บ จ้าง หรื อ ผูใ้ ห้ บ ริ การที่ เ ป็ นบุคคลภายนอกซึ่ งให้ บริ การด้านปฏิ บัติ การ เช่ น การบริ ห าร เทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรคมนาคม หรื อบริ การอื่นๆ แก่ไอเอฟเอสเพื่อการดาเนินธุรกิจ
any agent, contractor or third party service provider who provides operational services such as
administrative, information technology, telecommunication or other services to IFS for its business
operations;

จ. หน่วยงานอ้างอิงเครดิต สานักข้อมูลเครดิต หุ้นส่ วนธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ การประกัน ภัยหรื อนายหน้าประกันภัย ธนาคารหรื อ
สถาบันการเงิน และในกรณี ที่ผิดนัด ให้หน่วยงานทวงถามหนี้
any credit reference agency, credit information bureau, rating agency, business partner, insurer
provider or insurance broker, bank or financial institution, and, in the event of default, to debt
collection agencies;

ฉ. ผูต้ รวจสอบบัญชีของไอเอฟเอส หรื อของลูกค้าหรื อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน
การตรวจสอบ
IFS’s auditors and auditors of the Client or any entity in relation to the Facilities for the purpose of
audit confirmation;

ช. บุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ที่ไอเอฟเอสอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรื อจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามกระบวนการทางกฎหมาย
หรื อตามข้อผูกพันทางกฎหมายและ/หรื อข้อบังคับในประเทศหรื อต่างประเทศที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์
any person or entity to whom IFS is under an obligation or otherwise required to make disclosure
pursuant to legal process or pursuant to any domestic or foreign legal and/or regulatory obligation;

ซ. หน่วยงานกากับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ
regulators, law enforcement and government agencies;

ฌ. บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ
any person in connection with any of the Purposes.

4.

การขอถอนความยินยอม
Withdrawal of Consent

ความยินยอมในการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้นสามารถเพิกถอนได้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งตามสมควรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึง ไอเอฟเอส ตามที่กาหนดใน PDPA อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กบั
สถานการณ์และลักษณะหรื อขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลให้ไอเอฟ
เอสไม่สามารถจัดหาหรื อดาเนินการบริ การสิ นเชื่อให้กบั ลูกค้าต่อไปได้ และด้วยเหตุน้ ีจึงอาจส่งผลให้มีการยกเลิกสิ นเชื่อที่
ได้รับ โดยลูกค้าจะต้องชาระหนี้ ท้ งั หมดรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เป็ นหนี้ไอเอฟเอสเต็มจานวนหรื อผลที่ตามมาในลักษณะทาง
กฎหมายที่อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยอานาจทางกฎหมายที่ไอเอฟเอสมีอยู่
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The consent to use or disclose the Personal Data for any of the above Purposes can be withdrawn by
the Relevant Individual at any time by reasonable notice in writing to IFS pursuant to PDPA. However,
depending on the circumstances and the nature or extent of the withdrawal of consent, such
withdrawal of consent may result in IFS’ inability to provide or continue to provide the Facilities to the
Client and hence may result in the termination of the Facilities granted to the Client whereupon all
monies including charges and expenses owing to IFS shall be fully repaid or other consequences of a
legal nature which may arise by virtue of the legal relationship with IFS. IFS’ legal rights and remedies
are expressly reserved in such event.

5.

การเข้ าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล
Access and Correction of Personal Data

ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บงั คับอนุญาต บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจได้รับการยกเว้นจากสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงและแก้ไขดังกล่าวตาม PDPA คา
ขอเข้าถึงและ/หรื อแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดสามารถส่ งไปยังเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลของไอเอฟเอสได้ทางอีเมลที่
IFST-PDPA@ifscapthai.com โปรดทราบว่าไอเอฟเอสมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมที่สมเหตุสมผลสาหรับการจัดการ
และดาเนินการตามคาขอดังกล่าว
To the extent that the applicable law allows, the Relevant Individuals may request access to, and
correction of, the Personal Data in relation to themselves. However, some Personal Data may be
exempt from such access and correction rights in accordance with the PDPA. All requests for access
to, and/or correction of, the Personal Data can be submitted to IFS’ Data Protection Officer via email
address at IFST-PDPA@ifscapthai.com Please note that IFS has the right to charge a reasonable fee for
the handling and processing of such requests.

6.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
Retention Period

ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกเก็บไว้โดยไอเอฟเอสเท่านั้นตราบเท่าที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและตามที่จาเป็ น
สาหรับธุรกิจหรื อเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความต้องการใช้ภายใน
The Personal Data will be kept by IFS only for as long as it is needed for the purposes for which it was
collected and as required for business or to comply with legal, regulatory and internal requirements.

7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบั เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(3) ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(5) ลบหรื อท าลาย หรื อท าให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว ตนของท่ า นได้
(anonymization)

(6) ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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(8) ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่เราหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้ง
ลูกจ้างหรื อผูร้ ับจ้างของเราหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องขอใช้สิทธิ ของท่านโดยเร็ วภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เราได้รับ
คาร้องขอดังกล่าว และสิ ทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
Rights of Data Subject
As a Data Subject, you have the following rights:
(1) Withdraw the consent you have given to us;
(2) Request to view and copy your personal data or disclose the source where we obtain your
personal data;
(3) Send or transfer personal data that is in an electronic form as required by personal data
protection laws to other data controllers;
(4) Oppose the collection, use, or disclosure of personal information about you.
(5) Delete or destroy or make your personal data non-personally identifiable (anonymous)
information;
(6) Suspend the use of your personal data;
(7) Correct your personal data to be updated, complete and not cause misunderstanding;
(8) Complain to the Personal data Protection Committee in the event that we, our data
processors, our employees or our contractors violate or do not comply with personal data
protection laws.
In this regard, we will consider your request, notify the result of the consideration and execute it
(if appropriate) within 30 days from the date we receive the request. Your rights mentioned
above will be in accordance with the personal data protection law.

8.

ติดต่ อเรา
Contact Us

สาหรั บข้อสงสัยใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
นโยบายการปกป้องข้อมูลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลของไอเอฟเอสที่ IFST-PDPA@ifscapthai.com
For any queries relating to the collection, use or disclosure of the Personal Data or for more
information about this Data Protection Policy, please contact IFS’ Data Protection Officer at IFSTPDPA@ifscapthai.com
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