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แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

สาํหรับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท 

จดัทาํและประกาศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

                                                                         วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

โดยท่ี บรษัิท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บรษัิทฯ”) มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวม การบนัทึก การใช ้และการเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของคู่คา้ของบริษัทฯ หรือผูต้ิดต่อประสานงานกบั

บริษัทฯ (เรียกรวมกนัวา่ “ผูต้ิดตอ่ธุรกิจกบับริษัทฯ”) เพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ และตามวตัถปุระสงคด์งั

รายละเอียดท่ีระบุดา้นล่างนี ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจง้ใหผู้ต้ิดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ: บรษัิท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

สถานท่ีติดตอ่: สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 อาคารบางกอกแลนด ์ชัน้ 10 ถนนป๊อบปลูา่ 3 

ตาํบลบา้นใหม ่อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

ช่องทางการติดตอ่: 

 

IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH 

02-833-6373 

เวบ็ไซต ์WWW.IMPACT.CO.TH 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล: 

ช่ือ: คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

สถานท่ีติดตอ่: บรษัิท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 47/569-576 หมูท่ี่ 3 อาคารบางกอกแลนด ์ชัน้ 10 ถนนป๊อบปลูา่ 3 

ตาํบลบา้นใหม ่อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี 

ช่องทางการติดตอ่: IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH  เบอรต์ิดตอ่ 02-833-6373 

 

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูท่ีบรษัิทฯ อาจเก็บ

รวบรวม: 

– ขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนีข้องผูต้ิดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ หรือของกรรมการผูม้ี

อาํนาจ หรอืพนกังานของผูต้ิดตอ่ธุรกิจกบับรษัิทฯ 

 ช่ือนามสกุล ท่ีอยู่  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ไอดี เลขประจําตัว

ประชาชน วนัเดือนปีเกิด  

 ประวตัิการทาํงาน ประวตัิการศึกษา คุณสมบตัิหรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะบคุคล 

 เลขท่ีบญัชีธนาคาร หมายเลขทะเบียนรถยนต ์
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วตัถปุระสงคก์าร

ประมวลผล: 

– บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วขา้งตน้เพ่ือความจาํเป็นในการเขา้

ทาํสญัญาระหวา่งผูต้ิดตอ่ธุรกิจกบับรษัิทฯ และเพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญา

ดงักล่าวโดยบริษัทฯ ในการนี ้บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญา

ดงักลา่วไดเ้ลยโดยปราศจากขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว 

– บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคาํนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของท่านเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ 

การติดต่อสื่อสารเพ่ือการทาํใหธุ้รกรรมตามสญัญากบัผูต้ิดต่อธุรกิจกบับริษัทฯ 

เสร็จลลุว่ง การวิเคราะห ์ตรวจสอบและปรบัปรุงกระบวนการทาํงานภายในของ

บรษัิทฯ หรอืเพ่ือการใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

บรษัิทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือการ

เก็บและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและกิจกรรม เพ่ือการ

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภ์ายใน  และบรษัิทในกลุม่ 

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  Facebook LINE YouTube หรอืสือ่ออนไลนอ่ื์น ๆ ของ หรอื

สือ่อ่ืน ๆ เช่น โทรทศัน ์สิง่พิมพ ์เป็นตน้  

– บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือการ

รกัษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร สถานท่ี รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้

บรเิวณพืน้ท่ีดงักลา่ว การบนัทกึภาพผูท่ี้มาติดตอ่ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

– บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ

ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจาก

โรคติดตอ่อนัตรายหรอืโรคระบาดท่ีอาจติดตอ่หรอืแพรเ่ขา้มาในราชอาณาจกัร 

– บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการ

ประเมิน ปรบัปรุง และพฒันาการใหบ้ริการ และรายการสง่เสริมการขายต่าง ๆ 

รวมถึงเพ่ือสาํรวจความพึงพอใจเก่ียวกบัการใชบ้ริการ เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหต้รงกบัความตอ้งการ และการบรกิารท่ีดียิ่งขึน้ใหก้บัทา่นตอ่ไป 

ระยะเวลาการประมวลผล: – บริษัทฯ จะทาํการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาหรือ

ธุรกรรมระหวา่งผูต้ิดตอ่ธุรกิจกบับรษัิทฯ และบรษัิทฯ ยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่และ

หรือระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทาง

กฎหมาย เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้

สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย ซึ่ง

เมื่อครบกาํหนดเวลาดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ จะทาํลายขอ้มลู/เอกสารดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสม 
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หนว่ยงานท่ีขอ้มลูอาจถกู

เปิดเผย: 

– บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่หน่วยงาน

ของรฐัตามท่ีบรษัิทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

– บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทในเครือเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดาํเนินธุรกิจของ  

บรษัิทฯ โดยคาํนงึถึงสทิธิขัน้พืน้ฐาน และตามท่ีบรษัิทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทา่นมีสทิธิในการดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับริษัทฯ 

(หากมี) 

(2) ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่าน รวมทัง้ขอรบัสาํเนาสว่นบคุคล และขอใหเ้ปิดเผยการไดม้า

กรณีท่ีไมไ่ดร้บัความยินยอมจากทา่นก่อน (หากมี) 

(3) ทา่นมีสทิธิในการขอรบัหรอืขอใหบ้รษัิทฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนเมื่อสามารถ

ทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตั ิ

(4) ทา่นมีสทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัทา่น 

(5) ทา่นมีสทิธิในการรอ้งขอใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการลบหรอืทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบุ

ตวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

(6) ทา่นมีสทิธิในการขอใหบ้รษัิทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัทา่น 

(7) ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่านถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ ์และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(8)  ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจในกรณีท่ีท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดาํเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

  

ทัง้นี ้ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพ่ือดาํเนินการยื่นคาํรอ้งขอใหบ้ริษัทฯ 

ดําเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ท่ี  อี เมล์ IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH โทรศัพท์ 02-833-6373 หรือศึกษา

รายละเอียดเง่ือนไขเพ่ิมเติม รวมทัง้แบบฟอรม์การใชส้ทิธิตา่ง ๆ ไดท่ี้เว็บไซต ์WWW.IMPACT.CO.TH 
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