
1/6 
 

ประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ                                                                     

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Privacy Notice for Shareholders and Directors                                                                         

IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                
(“ไอเอฟเอส” หรือ “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูถื้อหุ้น และกรรมการ (ต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกว่า “ท่าน”) และ
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าท่านไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจึงไดจ้ดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น                 
เพื่อแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงการลบ และ
ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ดงัน้ี 

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. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

โดยทัว่ไป ไอเอฟเอส เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการต่อไปน้ี 

Collection of Personal Data 
In general, IFS collects Personal data in the following ways: 

1.1 เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น รวมถึงผูรั้บมอบอ านาจ หรือผูรั้บมอบฉันทะ เม่ือท่านเป็นผูถื้อหุ้น   
เม่ือท่านเป็นผูถื้อหุ้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งผ่านทางนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Broker) หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล ช่องทางการ
ติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วนัเดือนปีเกิด เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขท่ีหนงัสือเดินทาง  เลขบญัชี
ธนาคาร จ านวนหุ้น  

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 เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการและผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ โดยจะเก็บขอ้มูลส่วน  
บุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดงัน้ี  
(1) ในกระบวนการสรรหา เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทาง

ราชการออกให้ท่ีสามารถใช้ในการยืนยนัตวัตนได ้เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลข
หนงัสือเดินทาง รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานท่ีเกิด ส่วนสูง  

(2) ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน    
การจดัอบรม กิจกรรม สถานภาพการสมรส ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สมรส/ผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา บุตร บิดา
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มารดา พี่น้อง หมู่โลหิต เลขบญัชีธนาคาร อีเมล ประวติัการศึกษา อาชีพ ประวติัการท างาน  การเป็นกรรมการ
หรือมีต าแหน่งในบริษทัหรือกิจการอื่น ๆ การเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยหรือ    
ผูถื้อหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการ ขอ้มูลการถือหลกัทรัพย ์ช่ือบริษทัหลกัทรัพย ์ผลการปฏิบติังานของกรรมการ 
และขอ้มูลอื่นตามท่ีกฎหมายหรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก าหนด 

(3) กรณีท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบั ไอเอฟเอส เก่ียวกบับุคคลท่ี 3 (เช่น ขอ้มูลของคู่สมรส/ท่ีอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามี
ภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือผูรั้บมอบฉันทะ) โดยการส่งขอ้มูลดงักล่าวให้กบั ไอเอฟเอส ท่านแสดง
และรับประกนักบั ไอเอฟเอส ว่า ท่านไดรั้บความยินยอมจากบุคคลท่ี 3 ในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบั ไอเอฟ
เอส เพื่อวตัถุประสงคน์ั้น ๆ 

(4) เม่ือท่านเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ของเรา เราอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติม โดยขอความยินยอมจาก
ท่านเป็นกรณีไป 

(5) เราอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามท่ีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพอ้าหาร ข้อมูลการแพย้า เพื่อด าเนินการเก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีท่านเขา้ร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ี เราจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านเป็นรายกรณี
ไป และจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้อง
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน  

(6) ข้อมูลจากคุกก้ี หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การเย่ียมชมเว็บไซต์หรือการใช้แอพพลิเคชั่น
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. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการท่ีบริษัทใช้ข้อมูลของท่าน 
2.1 เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การบริหารจดัการบริษทั (เช่น การเร่ิมตั้ง การเพ่ิมทุน ลดทุน การปรับโครงสร้าง

กิจการ การเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผูถื้อหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษทั การประชุม
คณะกรรมการบริษทั การจดัการเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจดัท าบญัชีและรายงาน 
การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจดัส่งเอกสารหรือหนงัสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าท่ีตามกฎหมายต่าง ๆ ของ    
การเป็นบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 

2.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจดัการบริษทั การบนัทึกภาพหรือ
เสียงการประชุม การรักษาความปลอดภยั การจดักิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือขอ้เสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหุ้น หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

2.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
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).  

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. 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้หน่ึงขอ้หรือมากกว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลต่อไปน้ีส าหรับ

วตัถุประสงคข์า้งตน้ หรือเพื่อการประมวลผลตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ตามหลกัความจ าเป็นในการรู้ขอ้มูล 

1. กรรมการ เลขานุการบริษทั เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ ไอเอฟเอส หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. บุคคลและนิติบุคคลอื่น ๆ (“บุคคลภายนอก”) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ตามท่ีอธิบายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีดงัต่อไปน้ี 
• หน่วยงานรัฐและหน่วยงานผูก้  ากบัดูแล เช่น กระทรวงพาณิชย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
กรมสรรพากร ศาลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี 

• ผูใ้หบ้ริการ เช่น บริการการประชุม สถาบนัการเงิน ผูป้ระกนัตนและนายหนา้ บริษทัหลกัทรัพย ์พนัธมิตรและ
หุ้นส่วนธุรกิจ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษามืออาชีพและทนายความ และบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ  
 

โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอื่นจะด าเนินการภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนด หรือวตัถุประสงคอ์ืน่
ท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าไดเ้ท่านั้น ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดว่าตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอม
โดยชดัแจง้จากท่านก่อน 
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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 ในกรณีท่ีเราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความ
ยินยอมของท่านท่ีให้ไวก้บัเราไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้ 

4.2 หากท่านถอนความยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวก้บัเราหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถด าเนินการ
เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นประกาศเร่ืองความเป็นส่วนตวัน้ีได ้

         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. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่

ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดระยะเวลา
การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน จะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการ
เก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

5.2 เราจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  

         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. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงส าคญั เราได้น ามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและ              

การบริหารท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเขา้ถึงการใชห้รือการเปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง และการท าลายโดยใชเ้ทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภยั เช่น การเขา้รหัสและการจ ากดัการเขา้ถึง เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.2 เราจดัให้มีมาตรการรักษาความมนัคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข 
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และจะจดัให้มีการทบทวน
มาตรการดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

 
         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. สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
(1)   ถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัเราในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
(2)   ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
(3)   ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไปยงั               

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 
(4)   คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน  
(5)   ลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้(anonymization) 
(6)   ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
(7)   แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด  
(8)   ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้ง

หรือผูรั้บจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ทั้งน้ี เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเราไดรั้บค า
ร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 
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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.      ติดต่อเรา 
ส าหรับขอ้สงสัยใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศ
ความเป็นส่วนตวัน้ี โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของบริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  ไดท่ี้อีเมล: 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 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. การแก้ไขเพิม่เติมประกาศ 

ในกรณีท่ีเราอาจแกไ้ขและเปล่ียนแปลงประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราวและอยู่ภายใตสิ้ทธิตามกฎหมาย
ของท่าน  ท่านตกลงท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก 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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