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ประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตัวส าหรับลูกค้าองค์กรของ  
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

Privacy Notice for Clients 

IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีระบุถึงวิธีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจะไดรั้บการจดัการโดย บริษทั ไอเอฟ
เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ “ไอเอฟเอส” ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“PDPA”) รวมถึงวตัถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดย ไอเอฟเอส และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

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.  
 
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีควบคุมความสัมพนัธ์ของลูกคา้ของ
ไอเอฟเอส ("ลูกคา้") กบัไอเอฟเอส นโยบายน้ีเป็นส่วนเสริมแต่ไม่ไดแ้ทนท่ีหรือแทนท่ีความยินยอมอ่ืนใดท่ีอาจเคยให้ไว้
กบัไอเอฟเอสหรือสิทธ์ิอื่นใดในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ี และไม่กระทบต่อสิทธิ
ใดๆ ท่ีไอเอฟเอสอาจมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่มีส่ิงใดใน
ท่ีน้ีท่ีจะตีความไดว่้าเป็นการจ ากดัสิทธ์ิอ่ืนใดเหล่าน้ี 

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. 
 

ไอเอฟเอสอาจแกไ้ขและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว และเม่ือแจง้การแกไ้ขดงักล่าว 
เน้ือหาในนั้นจะมีผลบงัคบันบัจากวนัท่ีระบุในประกาศดงักล่าว 

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. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

                Collection of Personal Data  

1.1 ในบางคร้ัง ไอเอฟเอสอาจรวบรวมจาก (ก) ลูกคา้ (ข) บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ (ค) บุคคลท่ีสามรวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง (ก าหนดไวด้า้นล่าง) และ/หรือ (ง) แหล่งขอ้มูลท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มูลต่อไปน้ี  

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. ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเจา้ของผลประโยชน์ของลูกคา้ หุ้นส่วน กรรมการ เจา้หน้ าท่ีหรือผูมี้อ านาจลงนาม ตวัแทน 
พนกังาน ลูกคา้ ผูค้  ้าประกนั และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือเช่ือมต่อกบัสินเช่ือต่าง ๆ (ตามท่ีก าหนดไว้
ดา้นล่าง) (รวมทั้งหมดของ ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นบุคคลธรรมดา “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง”) ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวอาจรวมถึงช่ือ 
รายละเอียดประจ าตวั วนัเกิด รายละเอียดการติดต่อ รูปแบบการท าธุรกรรม ภูมิหลงั (ซ่ึงอาจรวมถึงการเงิน อาชีพ การศึกษา 
และภูมิหลงัของครอบครัว 

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. ข้อมูลจากคุกก้ีหรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การเย่ียมชมเว็บไซต์หรือการใช้แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยี
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 ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจถูกประมวลผล เก็บรักษา ถ่ายโอน หรือเปิดเผยในและไปยงัประเทศใดๆ 
ตามท่ีไอเอฟเอสเห็นสมควรตาม 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 ในกรณีท่ีลูกคา้ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (หรือบุคคลใด ๆ ในนามของลูกคา้) ลูกคา้ตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวให้ไอเอฟเอสรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้ดา้นล่าง. โดยการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ไอเอฟเอส ลูกคา้รับรอง และ ยืนยนั 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. ไดแ้จง้และไดรั้บความยินยอมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับไอเอฟเอสในการรวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวด้า้นล่าง และไดเ้ก็บรักษาหลกัฐานของการแจง้และการยินยอมดงักล่าวซ่ึงจะมอบ
ให้ไอเอฟเอสเม่ือไอเอฟเอสร้องขอ 

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. ไดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้งและในนามของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไอเอฟเอส 
และไอเอฟเอสเพื่อรวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวด้า้นล่าง 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. โดยจะแจง้ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวทราบซ่ึงตอ้งการเขา้ถึง แกไ้ข หรือเพิกถอนความยินยอมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของเขา/เธอท่ีมอบให้กบั ไอเอฟเอส เก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

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. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล 

                Purposes for the Collection and Use of Personal Data  

ไอเอฟเอสอาจรวบรวม ใช ้และ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

IFS may collect, use and/or process the Personal Data for, one or more of the following purposes:   
 

ก. เพื่อด าเนินการสมคัรขอรับสินเช่ือ 

to process the application for the Facilities; 
 

ข. เพื่อพิจารณาและตดัสินใจในการอนุมติัสินเช่ือส าหรับลูกคา้ 

to consider and make decisions whether to establish, provide or continue the Facilities for the Client;  
  

ค. เพ่ือน าเสนอ บริหารจดัการ และยงัคงวงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้ 

to provide, administer and maintain the Client’s Facilities; 
 

ง. เพื่อจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสินเช่ือของลูกคา้ 

to prepare the relevant documentation in relation to the Client’s Facilities;  
 

จ. เพื่อด าเนินการหรือตอบค าถามหรือค าแนะน าจากลูกคา้หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

to carry out or respond to any enquiries or instructions from the Client or the Relevant Individuals; 
 

ฉ. เพื่อด าเนินการตรวจสอบเครดิตหรือประเมินเครดิตกบัลูกคา้และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

to conduct credit checks or credit assessment on the Clients and/or the Relevant Individuals; 
 

ช. เพื่อทบทวนและประเมินความน่าเช่ือถือและสถานะเครดิตอยา่งต่อเน่ืองของลูกคา้และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

to review and assess ongoing credit worthiness and standing of the Clients and/or the Relevant 
Individuals; 

 

ซ. ส าหรับขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานภายใน (รวมถึงการบริหารสินเช่ือและความเส่ียง การพฒันาและการวางแผนระบบ
หรือผลิตภณัฑ ์การตรวจสอบ และการบริหาร) และเพ่ือสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนภายในของไอเอฟเอส 

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. เพื่อด าเนินการตรวจสอบสถานะหรือกิจกรรมการคดักรองอื่น ๆ และการตรวจสอบภูมิหลงั (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
การด าเนินการอื่นท่ีออกแบบเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน "รู้จกัลูกคา้ของคุณ" การต่อตา้นการฟอกเงิน การจดัหา
เงินทุนเพ่ือต่อตา้นการก่อการร้าย หรือการต่อตา้นการให้สินบน) ตามกฎหมาย หรือขอ้ผูกพนัดา้นกฎระเบียบหรือตามท่ี 
ไอเอฟเอส ก าหนด 

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. เพื่อป้องกนั ตรวจจบั และตรวจสอบการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ การกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือการละเวน้ และการ
วิเคราะห์และการจดัการความเส่ียงทางการคา้อ่ืนๆ 

to prevent, detect and investigate fraud, misconduct, any unlawful action or omission and analyzing 
and managing other commercial risks; 
 

ฎ. เพื่อบริหารความสัมพนัธ์ของไอเอฟเอสกบัลูกคา้และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

to manage IFS’ relationship with the Client and/or the Relevant Individuals; 
 

ฏ. ด าเนินการการเก็บเอกสารและบนัทึกเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บ 

archival of documents and records for record keeping purposes;  
  

ฐ. เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ (รวมถึงกฎตลาดหลกัทรัพย)์ ค  าส่ัง ค  าส่ัง ค  าแนะน าและขอ้ก าหนดจาก
หน่วยงานทอ้งถ่ินหรือต่างประเทศท่ีบงัคบัใช้ใด ๆ รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแล รัฐบาล หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายและ
ภาษี หรือหน่วยงานอื่น 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. วตัถุประสงคอ์ื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมเหตุสมผลกบัขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้ 

any other purposes reasonably related to any of the above.  
 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

                Disclosure of Personal Data  

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ตั้งแต่หน่ึงขอ้ขึ้นไป ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลต่อไปน้ี (ไม่ว่าจะ
ตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อวตัถุประสงค์ข้างต้นหรือเพื่อการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ข้างตน้โดยบุคคล
เหล่านั้นจ าเป็นตอ้งทราบ 

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 เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษทัไอเอฟเอส 

any director, officer, staff and relevant personnel of IFS Group Companies; 
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ข. ตวัแทนกระบวนการใด ๆ เพื่อรับ ยอมรับ และรับทราบการบริการของกระบวนการในกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ 

any process agent to receive, accept and acknowledge the service of process in any legal proceedings; 
 

ค. ตัวแทน ผูรั้บจ้าง หรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงให้บริการด้านปฏิบัติการ เช่น การบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรคมนาคม หรือบริการอ่ืนๆ แก่ไอเอฟเอสเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 

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. หน่วยงานอา้งอิงเครดิต ส านกัขอ้มูลเครดิต หุ้นส่วนธุรกิจ ผูใ้ห้บริการประกนัภยัหรือนายหน้าประกนัภยั ธนาคารหรือ
สถาบนัการเงิน และในกรณีท่ีผิดนดั ให้หน่วยงานทวงถามหน้ี 

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. ผูต้รวจสอบบญัชีของไอเอฟเอส หรือของลูกคา้หรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการยืนยนั
การตรวจสอบ 

IFS’s auditors and auditors of the Client or any entity in relation to the Facilities for the purpose of 
audit confirmation;  
  

ช. บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีไอเอฟเอสอยู่ภายใตภ้าระผูกพนัหรือจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามกระบวนการทางกฎหมาย
หรือตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและ/หรือขอ้บงัคบัในประเทศหรือต่างประเทศท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพย  ์

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. หน่วยงานก ากบัดูแล การบงัคบัใชก้ฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ 

regulators, law enforcement and government agencies; 
  

ฌ. บุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์ด ๆ 

any person in connection with any of the Purposes.  
  

4.           การขอถอนความยินยอม 

             Withdrawal of Consent 

ความยินยอมในการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้สามารถเพิกถอนไดโ้ดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เม่ือใดก็ไดโ้ดยการแจง้ตามสมควรเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงไอเอฟเอส ตามท่ีก าหนดใน PDPA อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กบั
สถานการณ์และลกัษณะหรือขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอม การเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวอาจส่งผลให้ไอเอฟ
เอสไม่สามารถจดัหาหรือด าเนินการบริการสินเช่ือให้กบัลูกคา้ต่อไปได ้และดว้ยเหตุน้ีจึงอาจส่งผลให้มีการยกเลิกสินเช่ือท่ี
ไดรั้บ โดยลูกคา้จะตอ้งช าระหน้ีทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเป็นหน้ีไอเอฟเอสเต็มจ านวนหรือผลท่ีตามมาในลกัษณะทาง
กฎหมายท่ีอาจเกิดขึ้นโดยอาศยัอ านาจทางกฎหมายท่ีไอเอฟเอสมีอยู ่ 
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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.           การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

         Access and Correction of Personal Data  

ในขอบเขตท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอนุญาต บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจร้องขอการเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจไดรั้บการยกเวน้จากสิทธ์ิในการเขา้ถึงและแกไ้ขดงักล่าวตาม PDPA ค า
ขอเขา้ถึงและ/หรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดสามารถส่งไปยงัเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลของไอเอฟเอสไดท้างอีเมลท่ี 
IFST-PDPA@ifscapthai.com โปรดทราบว่าไอเอฟเอสมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีสมเหตุสมผลส าหรับการจดัการ
และด าเนินการตามค าขอดงักล่าว 

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.          ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

             Retention Period 

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไวโ้ดยไอเอฟเอสเท่านั้นตราบเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมและตามท่ีจ าเป็น
ส าหรับธุรกิจหรือเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และความตอ้งการใชภ้ายใน 

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.    สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
(1)   ถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัเราในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
(2)   ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
(3)   ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไป

ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 
(4)   คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน  
(5)   ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 

(anonymization) 
(6)   ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
(7)   แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด  

mailto:IFST-PDPA@ifscapthai.com
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(8)   ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 
ทั้งน้ี เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเราไดรั้บ
ค าร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

         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.           ติดต่อเรา 

              Contact Us   

ส าหรับขอ้สงสัยใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
นโยบายการปกป้องขอ้มูลน้ี โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของไอเอฟเอสท่ี 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 IFST-
PDPA@ifscapthai.com 
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