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ประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตัวส าหรับการสรรหาบุคลากรของ  
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

 

Privacy Notice for Recruitment 
IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัน้ีจะใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัร
งาน ผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการจา้งงานหรือให้การร่วมมือกนั รวมถึงโปรแกรมและงานกิจกรรมสรรหาบุคลากรท่ีเป็นทางเลือก
ของเราเท่านั้น IFS Capital (Thailand) PCL. อาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุหากเรามีส่วนร่วมในการสอบ
ทานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นไปไดข้องการไดม้าซ่ึงกิจการของนายจา้งปัจจุบนัของคุณ (เช่น หากคุณเป็นส่วนหน่ึงของทีม
ผูน้ าอาวุโสของบริษทัเป้าหมาย) ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีมิไดบ้งัคบัใชก้บัพนกังาน ผูรั้บจา้งหรือลูกคา้ของบริษทั หรือขอ้มูล
ส่วนบุคคลอื่น ๆ ท่ี IFS Capital (Thailand) PCL เก็บรวบรวมเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น 

ตามท่ีปรากฎในประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลท่ีระบุตวัตนของผูส้มคัรงานและ
ผูส้มคัรท่ีอาจไดรั้บการจา้งงานกบัเรา ไม่ว่าขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่งมาในใบสมคัรงานทางออนไลน์และ/หรือผ่านทางช่องทาง       
อื่น ๆ (เช่น ผา่นบริษทัที่เป็นมืออาชีพในการสรรหาบุคลากร) 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี เวน้เสียแต่ว่าการประมวลผลดงักล่าวจะ
ขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ในกรณีน้ี กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัจะมีอ านาจเหนือกว่า 

Referred to Personal Data Protection Act 2019, this Privacy Notice only applies to the personal data of job 
applicants, potential candidates for employment or partnership, and those who participate in our 
recruiting programs and events. This personal data is submitted directly to IFS Capital (Thailand) PCL 
through the online application process and follow-up communications and/or through alternative 
channels (e.g., via professional recruiting firms). IFS Capital (Thailand) PCL may also collect and process 
your personal data should we engage in due diligence related to a potential corporate acquisition of your 
current employer (e.g., if you are part of the senior leadership team of a target company). This Privacy 
Notice does not apply to our employees, contractors or clients, or to other personal data that IFS Capital 
(Thailand) PCL collects for other purposes. 

We will process your personal data in accordance with this Privacy Notice, unless such processing conflicts 
with the requirements of applicable law, in which case, applicable law will prevail. 
 

การส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีว่า : 

• คุณไดอ่้านและเขา้ใจประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และยินยอมให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคณุตามท่ีอธิบายไว้
อยา่งละเอียดชดัเจนในเอกสารฉบบัน้ี 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนและประมวลผลไปทัว่โลก รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอาจไม่มีการปกป้องขอ้มูล
ส่วนบุคคลในระดบัเดียวกนักบัในประเทศบา้นเกิดของคุณ ตามวตัถุประสงคแ์ละในลกัษณะท่ีระบไุวใ้นประกาศเร่ือง
ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 
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• คุณไม่จ าเป็นตอ้งมอบขอ้มูลท่ีร้องขอใด ๆ ให้แก่เรา แต่การไม่ส่งมอบขอ้มูลให้แก่เราได ้อาจมีผลให้เราไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปเร่ืองการสมคัรงานท่ีคุณสมคัรไวไ้ด ้

• การรับรองทั้งหมดของคุณถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการตามความรู้และความเช่ือท่ีดีท่ีสุดของคุณ และคุณมิไดมี้
เจตนาท่ีจะละเวน้ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ การให้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลใหคุ้ณไม่ไดรั้บสิทธ์ิใน
การจา้งงาน 

• ประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจา้งงานใด ๆ ส าหรับผูส้มคัรท่ี IFS Capital 

(Thailand) PCL จะจา้งงาน 

By submitting your personal data to us, you acknowledge that: 

• You have read and understood this Privacy Notice and agree to the use of your personal data as 
set out herein. 

• You are not required to provide any requested information to us, but your failure to do so may 
result in not being able to continue your candidacy for the job for which you have applied. 

• All of your representations are true and correct to the best of your knowledge and belief, and 
you have not knowingly omitted any related information of an adverse nature. Providing any 
inaccurate information may make you ineligible for employment. 

• This Privacy Notice does not form part of any contract of employment offered to candidates 
hired by IFS Capital (Thailand) PCL. 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

โดยปกติแลว้ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงเม่ือคุณสมคัรงานกบัเรา เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ ขอ้มูลติดต่อ รูปภาพ
ประวติัการท างานและประวติัการศึกษา ความส าเร็จและผลการทดสอบของคุณ นอกจากน้ีเราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
เดียวกนัเก่ียวกบัคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บริษทัสรรหาบุคลากร บุคคลอา้งอิงของคุณ นายจา้งคนก่อน พนกังานของไอเอฟ
เอส แคปปิตอล ประเทศไทย ท่ีสัมภาษณ์คุณ และผูใ้ห้บริการตรวจสอบประวติัการจา้งงาน เท่าท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอนุญาตให้
ด าเนินการได้ นอกจากน้ี เรายงัอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับคุณทางออนไลน์ในขอบเขตท่ีคุณเปิดเผยข้อมูลน้ีสู่
สาธารณะ ตวัอย่างเช่น เราอาจคน้หาโปรไฟล์ของคุณบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียดา้นอาชีพ (เช่น LinkedIn) และติดต่อคุณ
เก่ียวกบับทบาทท่ีเหมาะสม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งเก็บเป็นความลบั เป็นส่วนย่อยของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึง ขอ้มูลเช้ือชาติ สุขภาพ สมาชิกสหภาพ
แรงงาน ความเช่ือทางปรัชญา เพศวิถี และประเภทอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เราจะไม่แสวงหาการไดม้าซ่ึงขอ้มูลและจะไม่
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูส้มคัรงานดงักล่าว เวน้เสียแต่ว่ากฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอนุญาตให้ท าเช่นนั้นได ้(เช่น การตรวจสอบ
โอกาสเท่าเทียมกนัในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

Collection of Personal data 

The types of personal data that we request from you and the ways that we process it are determined by 
the requirements of the country in which the role you apply for is located, and not the country in which 
you reside. Should you apply to more than one location or should the role to which you apply be available 
in more than one country, the types of personal data we request from you and the ways that we process 
it are determined by the requirements of all the countries in which the position is located. 
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We usually collect personal data directly from you when you apply for a role with us, such as your name, 
address, contact information, photographs and videos, work and educational history, achievements, 
identity documents, and test results. If you receive an offer from us, we may then conduct a background 
check and, to the extent permitted by applicable law, we may also collect data related to criminal offences 
and proceedings. We also collect similar personal data about you from third parties, such as professional 
recruiting firms, your references, prior employers, IFS Capital (Thailand) PCL employees with whom you 
have interviewed or who recommended your candidacy, and, to the extent permitted by applicable law, 
employment background check providers. We may also collect personal data about you online to the 
extent that you have chosen to make this information publicly available. For example, we may find your 
profile on professional social media websites (such as LinkedIn), and contact you about suitable roles. 

Sensitive personal data is a subset of personal data that includes ethnicity, health, trade union 
membership, philosophical beliefs, sexual orientation, and other categories as prescribed by law. We may 
collect sensitive personal data about a candidate to the extent permitted to do so by applicable laws (e.g., 
U.S. equal opportunity laws) and to support our efforts to create an inclusive and diverse work 
environment. We may also collect sensitive personal data to the extent that a candidate chooses, without 
being asked, to voluntarily disclose it during the recruiting process. 
 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการท่ีบริษัทใช้ข้อมูลของท่าน 

เราเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณดว้ยเหตผุลดา้นทรัพยากรบุคคลและดา้นการบริหารธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
รวมถึง : 

• การระบุและประเมินผูส้มคัรส าหรับการจา้งงานท่ีอาจเป็นไปได ้รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีในอนาคตท่ีอาจเปิดว่าง 
• การเก็บบนัทึกในส่วนท่ีเก่ียวกบัการสรรหาบุคลากรและการจา้งงาน 

• การท าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย รวมทั้งขอ้ก าหนดและระเบียบปฏิบติัดา้นความหลากหลาย
และการยอมรับในความแตกต่าง 

• การด าเนินการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอนุญาต 

• การปกป้องสิทธิตามกฎหมายเท่าท่ีกฎหมายให้อ านาจหรืออนุญาต หรือ 

• เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภยัของบคุคลตั้งแต่หน่ึงคนขึ้นไป 

นอกจากน้ีเรายงัอาจวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอ้มูลท่ีรวบรวม/ไม่เปิดเผยช่ือจริง เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหา
บุคลากรและการจา้งงาน และเพ่ิมความสามารถของเราในการดึงดูดผูส้มคัรท่ีประสบความส าเร็จ 

Objectives and legal base why the Company using your personal information 

We collect and use your personal data for legitimate human resources and business management 
reasons, including: 

• Identifying and evaluating candidates for potential employment, as well as for future roles that 
may become available; 

• Maintaining records in relation to recruiting and hiring; 

• Ensuring compliance with legal requirements; 

• Fostering our diversity and inclusion programs and practices; 

• Conducting criminal history checks to the extent permitted by applicable law, and if you receive 
an offer from us; 

• Protecting our legal rights to the extent authorized or permitted by law; or 



4/6 
 

• Emergency situations where the health or safety of one or more individuals may be endangered. 

 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเราเพื่อวตัถุประสงคท่ี์กล่าวถึงขา้งตน้เป็นไปตาม: 

• ส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของเราในการประเมินใบสมคัรของคุณเพื่อจดัการความสัมพนัธ์
ของเรากับคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าเรารับสมคัรพนักงานท่ีเหมาะสม และเพื่อประเมินและรักษาประสิทธิภาพของ
กระบวนการสรรหาของเราโดยทัว่ไป 

• ส่วนท่ีเก่ียวกบัความจ าเป็นของเราในการด าเนินการตามสัญญาและมาตรการล่วงหนา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ของเรากบัคุณ 

• บางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเม่ือขอ้มูลบางอย่างจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ของเรา 

• บางส่วนตามความยินยอมของคุณ เม่ือเราถามคุณว่าคุณตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการสรรหาท่ีเป็นทางเลือก
ของเราหรือไม่ 

Our processing of your personal data for the purposes mentioned above is based: 

• in part, on our legitimate business interest in evaluating your application to manage our 
relationship with you, to ensure that we recruit appropriate employees, and to evaluate and 
maintain the efficacy of our recruiting process more generally; 

• in part, on our performing contractual and precontractual measures relating to our potential 
employment relationship with you; 

• in part, on our complying with applicable law with regard to personal data necessary to satisfy 
our legal or regulatory obligations; 

• in part, on your consent, if we offer you the opportunity to participate in our optional recruiting 
programs or if we collect sensitive personal data, to the extent permitted by applicable law. 

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจตอ้งการท่ีจะยงัคงติดต่อกบัคุณและพิจารณาคุณส าหรับโอกาสการจา้งงานในอนาคต ฉะนั้น บริษทัจะเก็บโพรไฟล์
และข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาหน่ึง แต่ถ้าคุณต้องการยกเลิก คุณสามารถท าได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อเราท่ี IFST-

PDPA@ifscapthai.com 

Retention Period  

If you accept an offer of employment with us, any relevant personal data collected during your pre-
employment period will become part of your personnel records and will be retained in accordance 
with specific country requirements and with the privacy notice applicable to IFS Capital (Thailand) PCL 
employees, which will be provided during the on-boarding process. If you want to reject or delete 
your personal data, please contact IFST-PDPA@ifscapthai.com 
 

4. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

เราไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้นเทคนิคและการปฏิบติังานท่ียอมรับโดยทัว่ไป เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล
จากการสูญหาย การใชใ้นทางท่ีผิด การเปล่ียนแปลง หรือการท าลาย เฉพาะผูมี้อ านาจกระท าการแทนของ IFS Capital 

mailto:IFST-PDPA@ifscapthai.com
mailto:IFST-PDPA@ifscapthai.com
mailto:IFST-PDPA@ifscapthai.com
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(Thailand) PCL. และผูใ้ห้บริการบุคคลภายนอกของเราเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้อีกทั้งพนกังานและ
ผูใ้ห้บริการบุคคลภายนอกเหล่าน้ีจ าเป็นต้องปฏิบติักบัขอ้มูลน้ีอย่างเป็นความลบั ถึงแมจ้ะมีขอ้ควรระวงัเหล่าน้ี เราไม่
สามารถรับประกนัไดว่้าบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้

Security 

We use generally accepted standards of technical and operational security to protect personal data. 
Only authorized personnel of IFS Capital (Thailand) PCL and of our third-party service providers are 
permitted to access personal data, and these employees and third-party service providers are 
required to treat this information as confidential. Despite these precautions, we cannot guarantee 
that unauthorized persons will not obtain access to your personal data. 

 

5. สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมซ่ึงออกแบบมาเพ่ือดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้ครบถว้นสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนัตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล นอกจากน้ี เรายงัใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเราออกแบบมาเพ่ือให้การ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเราสอดคลอ้งกบัประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชคุ้ณอาจมี 

• สิทธ์ิในการขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บไวเ้ก่ียวกบัคุณและรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการท่ีเราใชข้อ้มูลนั้น 

• สิทธ์ิในการแกไ้ขหรือแกข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกตอ้ง หากขอ้มูลใด ๆ ท่ีจดัขึ้นเก่ียวกบัคุณไม่ถูกตอ้งหรือลา้สมยั 
• สิทธ์ิในการพกพาของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

• สิทธ์ิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อเรียกร้องให้เรายติุการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจ ากดัการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือถอนการยินยอมของคุณในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
ส่ิงน้ีอาจใช้ไม่ได ้หากมีเหตุผลทางกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการต่อและเราอาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่าง
ตามท่ีจ าเป็นหรือไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใช ้และ 

• สิทธ์ิในการให้ค  าแนะน าแก่เราในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีท่ีเสียชีวิต 
 

Rights of Data Subject  

We take reasonable steps that are designed to keep your personal data accurate, complete, and up-
to-date for the purposes for which it is collected and used. We also have implemented measures that 
are designed to help ensure that our processing of your personal data complies with this Privacy 
Notice and applicable law. 

In accordance with applicable law, you may have one or more of the following rights: 

• a right to request a copy of the personal data that we hold about you and details of how we use 
that information; 

• a right to amend or rectify your personal data if any of the information held about you is incorrect 
or out of date; 

• a right to portability of your personal data; 

• a right to request erasure of your personal data; 

• a right to demand that we cease the processing of your personal data or that we restrict the 
processing of your personal data; 



6/6 
 

• a right to withdraw your consent to the processing of your personal data, to the extent our 
processing relies on your consent as the lawful basis for processing. This right may not apply if 
there are other legal justifications to continue processing or we need to retain certain personal 
data where required or permitted under applicable law; and/or 

• a right to provide us with instructions as to the processing of your personal data in case of death. 
 

6. ติดต่อเรา 

ส าหรับขอ้สงสัยใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศความเป็น
ส่วนตวัน้ี โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของไอเอฟเอสท่ี IFST-PDPA@ifscapthai.com 

Contact Us  

For any queries relating to the collection, use or disclosure of personal data or for more information about 
this privacy notice, please contact IFS’s Data Protection Officer at IFST-PDPA@ifscapthai.com 

 

7. การแก้ไขเพิม่เติมประกาศ 
ในกรณีท่ีเราอาจแกไ้ขและเปล่ียนแปลงประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราวและอยู่ภายใตสิ้ทธิตามกฎหมาย
ของท่าน  ท่านตกลงท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดทัว่ไปของประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัน้ี ซ่ึงมีการปรับปรุงเป็นคร้ังคราว
บนเวบ็ไซตข์องเราท่ี http:/ /www.ifscapthai.com. ทั้งน้ี ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัแกไ้ขจะมีผลทนัทีในวนัท่ีประกาศ 
 
Amendment of Notice 

       In the event that we may amend and vary this privacy notice from time to time and subject to your 

rights at law, you agree to be bound by the prevailing terms of this privacy notice as updated from 

time to time on our website at http://www.ifscapthai.com. The revised privacy notice will be effective 

immediately on the date of announcement. 
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