ประกาศเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวสาหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Privacy Notice for Shareholders and Directors
IFS Capital (Thailand) Public Company Limited
ตามพระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษ ัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
(“ไอเอฟเอส” หรื อ “เรา”) เคารพสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของผูถ้ ือหุ้น และกรรมการ (ต่อไปในเอกสารนี้จะเรี ยกว่า “ท่าน”) และ
เพื่อให้เกิ ดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จึงได้จดั ทาประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ข้ ึน
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงการลบ และ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด ดังนี้
Referred to Personal Data Protection Act 2019, IFS Capital (Thailand) Public Company Limited (“IFS” or
“we”) respects the privacy rights of our shareholders and directors (hereinafter referred to as “you”). We
have conducted privacy notice to inform the details of the collection, use, disclosure, deletion and
destruction (collectively, the “processing”) of your personal data, both online and other channels, to
ensure the protection of all personal data in accordance with the Personal Data Protection law.

1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
โดยทัว่ ไป ไอเอฟเอส เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการต่อไปนี้
Collection of Personal Data
In general, IFS collects Personal data in the following ways:

1.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงผูร้ ับมอบอานาจ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เมื่อท่านเป็ นผูถ้ ือหุ้น
เมื่ อ ท่ านเป็ นผูถ้ ื อ หุ้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อ มู ลส่ วนบุคคลจากท่ านโดยตรง รวมทั้ง ผ่า นทางนายหน้า ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ (Broker) หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการ
ติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปี เกิด เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสื อเดินทาง เลขบัญชี
ธนาคาร จานวนหุ้น
1.1 When you become a shareholder of IFS, we collect your personal data as a shareholder, attorney
or proxy directly from you or through a registrar e.g. name, surname, address, telephone
number, email, contact methods, nationality, occupation, date of birth, tax ID, identification
number/passport number, bank account number and a number of shares;

1.2 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของกรรมการและผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ โดยจะเก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กากับดูแล ข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยสู่สาธารณะ ดังนี้
(1) ในกระบวนการสรรหา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่ อ นามสกุล เพศ เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลข
หนังสื อเดินทาง รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่วนสู ง
(2) สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน
การจัดอบรม กิจกรรม สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับ คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดา
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(3)

(4)
(5)

(6)

มารดา พี่น้อง หมู่โลหิ ต เลขบัญชีธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทางาน การเป็ นกรรมการ
หรื อมีตาแหน่งในบริ ษทั หรื อกิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการชุดย่อยหรื อ
ผูถ้ ือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
และข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายหรื อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีกาหนด
กรณี ท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับ ไอเอฟเอส เกี่ยวกับบุคคลที่ 3 (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส/ที่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามี
ภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ) โดยการส่ งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ไอเอฟเอส ท่านแสดง
และรับประกันกับ ไอเอฟเอส ว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ 3 ในการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับ ไอเอฟ
เอส เพื่อวัตถุประสงค์น้ นั ๆ
เมื่อท่านเข้าร่ วมกิจกรรมใด ๆ ของเรา เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติม โดยขอความยินยอมจาก
ท่านเป็ นกรณี ไป
เราอาจมีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนด เช่ น ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา เพื่อดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่ท่านเข้าร่ วมประชุมหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็ นรายกรณี
ไป และจะใช้ความพยายามอย่างดี ที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้ อง
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
ข้อมูลจากคุกกี้ หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ การเยี่ ยมชมเว็บ ไซต์ห รื อ การใช้แ อพพลิ เ คชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ไอเอฟเอส

1.2 If you are nominated or appointed as our director, we will collect personal data from you
directly and indirectly from i.e. government agencies, regulatory agencies and public sources.
(1) In the selection process i.e. identification card or government-issued documents that can
be used to verify your identity such as first name, last name, gender, identification number,
passport number, photo, date of birth, nationality, place of birth, height; and
(2) When you are appointed and when you are holding office as a director, we collect additional
personal data such as compensation, training, activities, marital status, spouse or
companion, children, parents, siblings, blood group, bank account number, email,
education background, occupation, work experience, previous directorship or position in
other companies or other businesses, attendance at meetings of the board of directors or
sub-committee or shareholders, directors’ remuneration, shareholding, securities company
name, director performance and other information as required by laws or good corporate
governance principles.
(3) If you provide IFS with any personal data relating to a third party (e.g. information of your
spouse or companion, children, parents, siblings or proxy), by submitting such information
to IFS, you represent and warrant to IFS that you have obtained the consent of the third
party to provide IFS with their personal data for the respective purposes.
(4) When you participate in any of our activities, we may collect additional personal data by
requesting your consent on a case-by-case basis.
(5) We may need to collect and process special types of personal data as defined by the
personal data protection law such as health, food allergies and drug allergy in order to
proceed with any activity you attend. We will process your special types of personal data
only when you give us explicit consent or for other purposes as required by law. We will
also ensure that we will try our best to provide adequate security measures to protect your
special kind of personal data.
(6) Information from cookies, or other technologies deployed for analysis of visits to websites
or the use of any information technology application of IFS.
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2.

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการที่บริษัทใช้ ข้อมูลของท่ าน
2.1 เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การบริ หารจัดการบริ ษทั (เช่น การเริ่ มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้าง
กิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผูถ้ ือหุ้น การสรรหาและเป็ นกรรมการบริ ษทั การประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั การจัดการเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของผูถ้ ือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจัดทาบัญชีและรายงาน
การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่ งเอกสารหรื อหนังสื อต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของ
การเป็ นบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี )
2.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรื อของบุคคลอื่น เช่น การบริ หารจัดการบริ ษทั การบันทึกภาพหรื อ
เสี ยงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรื อการส่ งข่าวสารหรื อข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ้น หรื อกรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย
2.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน
การควบคุมโรคติดต่อ
Objectives and legal base why the Company using your personal information
2 .1 To comply with any applicable laws e.g. company management (i.e. incorporation, capital
increase, capital decrease, business restructuring, change in the list of listing), shareholders’
meeting, director nomination, board meetings, management of rights and duties of
shareholders, dividend payment, accounting and legal inspection reports, submission of
documents or letters, including duties under the laws governing a limited company, a public
company limited or listed companies on the Stock Exchange of Thailand (whichever applies).

3.

2.2

For our legitimate interests pursued by us or by a third party i.e. to manage companies, to
record video or audio in meetings, to protect security, to organize events, to send news or
offers for your benefit, to establish legal claims etc.

2.3

To protect vital interests of you or of another person, for instance, making contact in case of
emergency and disease control and prevention.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นหนึ่งข้อหรื อมากกว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลต่อไปนี้สาหรับ
วัตถุประสงค์ขา้ งต้น หรื อเพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นตามหลักความจาเป็ นในการรู ้ขอ้ มูล
1.
2.

กรรมการ เลขานุการบริ ษทั เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ไอเอฟเอส หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ (“บุคคลภายนอก”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ดงั ต่อไปนี้
• หน่วยงานรัฐและหน่วยงานผูก้ ากับดูแล เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
กรมสรรพากร ศาลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี
• ผูใ้ ห้บริ การ เช่น บริ การการประชุม สถาบันการเงิน ผูป้ ระกันตนและนายหน้า บริ ษทั หลักทรัพย์ พันธมิตรและ
หุ้นส่วนธุรกิจ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษามืออาชีพและทนายความ และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ

โดยการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอื่นจะดาเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาหนด หรื อวัตถุประสงค์อนื่
ที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้เท่านั้น ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่านก่อน
3/6

Disclosure of Personal data
In carrying out one or more of the above Purposes, the Personal data may be disclosed to the
following parties for the above Purposes or for processing in accordance with the above Purposes on
a need-to-know basis:
1. Director, company secretary, officer, staff and relevant personnel of IFS or its related
corporations;
2. Other individuals and entities (“third-party”) for the purpose of collecting and processing
personal data as described in this privacy notice as follows:
• Government agencies and regulatory authorities e.g. Ministry of Commerce, the Securities
and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, Thailand Securities Depository
Co., Ltd., Revenue Department, courts of justice and judicial bodies.
• Service providers e.g. meeting services, financial institutes, insurers and their brokers,
securities companies, alliance and business partners, auditors, professional advisors and its
solicitors, and any person in connection with any of the purposes.
In the disclosure of your personal data to other persons, we comply with the specified purposes or
the purposes permissible by law only. In the case where it is required by law that your consent must
first be obtained, we shall request your consent.

4.

การขอถอนความยินยอม
4.1 ในกรณี ที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความ
ยินยอมของท่านที่ให้ไว้กบั เราได้ตลอดเวลา ซึ่ งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั เราหรื อปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่ งผลให้เราไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่วนหรื อทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในประกาศเรื่ องความเป็ นส่วนตัวนี้ได้
Withdrawal of Consent
4.1 You are entitled to withdraw your consent at any time but such withdrawal will not affect the
validity of the processing made prior to the withdrawal of consent.
4.2 Your withdrawal of consent or refusal to provide certain information may result in IFS’s inability
to fulfill some or all of the objectives stated in this privacy notice.

5.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลแต่
ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถกาหนดระยะเวลา
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการ
เก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสู งสุ ด 10 ปี )
5.2 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรื อที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
Retention Period
5.1 We will retain your personal data for the period necessary to meet the objectives unless the law
requires longer retention periods. If such a period is unclear, we will retain the data for a
customary expected period in accordance with retention standards (e.g. the prescriptive period
of 10 years for general legal claims).
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5.2 We have established an auditing system to delete or destroy your personal data when the
retention period expires or when it becomes irrelevant or unnecessary for the purposes of
collecting that personal data.

6.

มาตรการความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 ความปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุค คลของท่า นเป็ นสิ่ ง ส าคัญ เราได้น ามาตรฐานความปลอดภัย ทางเทคนิ คและ
การบริ หารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสู ญหาย การเข้าถึงการใช้หรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทาลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจากัดการเข้าถึง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความสาคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ หรื อหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็ นหรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยที่เหมาะสม
Security Measures
6.1 Appropriate technical and administrative standards have been implemented to protect your
personal data from loss, misuse and unauthorized access use, disclosure or destruction.
Technology and security procedures are adopted such as encryption and access restrictions to
ensure that only authorized people shall have access to your personal data and that they are
trained about the importance of protecting personal data.
6.2 Appropriate security measures to prevent the loss, access, use, change, and disclosure of
personal data from those who do not have rights or duties related to that personal data and also
review the measures when necessary or then the technology changes to ensure effective security.

7.

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบั เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(3) ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(5) ลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ (anonymization)
(6) ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่เราหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง
หรื อผูร้ ับจ้างของเราหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องขอใช้สิทธิ ของท่านโดยเร็ วภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เราได้รับคา
ร้องขอดังกล่าว และสิ ทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
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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
สาหรับข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลของบริ ษทั ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 ได้ที่อีเมล: IFSTPDPA@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 Data Protection Officer of IFS Capital (Thailand) PCL, 20th
Floor Lumpini Tower, 1168/55 Rama 4 Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 at
IFST-PDPA@ifscapthai.com.

9.

การแก้ไขเพิม่ เติมประกาศ
ในกรณี ที่เราอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นครั้งคราวและอยู่ภายใต้สิทธิตามกฎหมาย
ของท่าน ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกาหนดทัว่ ไปของประกาศเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวนี้ ซึ่งมีการปรับปรุ งเป็ นครั้งคราว
บนเว็บไซต์ของเราที่ http:/ /www.ifscapthai.com. ทั้งนี้ ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีในวันที่ประกาศ
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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