
 
 

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม 

จดัท ำและประกำศ ณ อิมแพค็ เมืองทองธำน ี

                                                                          วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 

โดยที่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย์ของทรสัตเ์พือ่การ

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อิมแพ็คโกรท (“กองทรสัต์ฯ”) มีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ กำรเก็บ

รวบรวม กำรบนัทึก กำรใช ้และกำรเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ขำ้รว่มงำนแสดงสินคำ้และกำรประชุม(“ผูเ้ขำ้รว่มงำนฯ”) 

เพือ่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติทั่วไปของบรษัิทฯ/กองทรสัตฯ์ และตำมวตัถปุระสงคด์งัรำยละเอียดที่ระบดุำ้นลำ่งนี ้ดงันัน้ บรษัิท

ฯ จึงขอแจง้ใหคู้ค่ำ้ของบรษัิทฯ ทรำบถึงรำยละเอียดของกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วซึง่มีรำยละเอียด ดงันี  ้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ: บรษัิท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  
สถำนท่ีติดตอ่: ส ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3  ชัน้ 10 ถนนป๊อบปลูำ่ 3 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอ

ปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
ช่องทำงกำรติดตอ่: 
 

IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH  
โทรศพัท ์02-833-6373  
WWW.IMPACTGROWTHREIT.COM 

เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล: 

ช่ือ: นำยประสงค ์ผดงุเกียรติวฒันำ 
สถำนท่ีติดตอ่: บรษัิท อำร ์เอ็ม ไอ จ ำกดั 
ส ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 อำคำรคอนโดมเินียมอตุสำหกรรมนิวเจนวีำ 
ชัน้ 10 ถนนป๊อบปลูำ่ 3 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
ช่องทำงกำรติดตอ่: REITPDPA@Impact.co.th เบอรต์ิดตอ่ 02-833-5589 

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มลูที่บรษัิทฯ อำจเก็บ
รวบรวม: 

– ช่ือนำมสกุล ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์เลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดือนปีเกิด 
รูปถ่ำย สถำนะภำพสมรส อำชีพ รำยได ้

วตัถปุระสงคก์ำร
ประมวลผล: 

– บริษัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วขำ้งตน้เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรจดั
ใหม้ีกำรอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรต่ำง ๆ แก่ผูเ้ขำ้ร่วมงำนฯ และเพื่อกำร
ปฏิบัติตำมหนำ้ที่ดังกล่ำว ในกำรนี ้บริษัทฯ จะไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ตำม
สญัญำดงักลำ่วไดเ้ลยโดยปรำศจำกขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่ว 

– บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลำ่วขำ้งตน้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ/กองทรสัตฯ์ โดยค ำนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐำนของท่ำนเป็น
ส ำคัญ ไดแ้ก่ กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อกำรท ำใหธุ้รกรรมตำมสญัญำกับผูต้ิดต่อ
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ธุรกิจกับบริษัทฯ/กองทรสัตฯ์ เสร็จลลุ่วง กำรวิเครำะห ์ตรวจสอบและปรบัปรุง
กระบวนกำรท ำงำนภำยในของบรษัิทฯ/กองทรสัตฯ์ หรอืเพื่อกำรใชส้ทิธิเรยีกรอ้ง
ตำมกฎหมำย เป็นตน้ 

– บริษัทฯ จะใชข้อ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อ
ตรวจสอบจ ำนวนผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำและประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ กำร
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมงำน กำรจัดท ำทะเบียนและประวัติกำรร่วมกิจกรรมของ
ผูเ้ขำ้รว่มงำน กำรด ำเนินกิจกรรม  และอำจมีกำรใชภ้ำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจดั
งำนเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรตอบแบบประเมินของหนว่ยงำนก ำกบัดแูล 
หรือกำรยื่นขอรบัรำงวัล หรือกำรประกวดต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร
รวมถึงแจกของที่ระลกึ ของรำงวลั (ถำ้มี) 

– บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลำ่วขำ้งตน้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยในกำร
เพื่อกำรประชำสมัพนัธง์ำนแสดงสนิคำ้ งำนประชมุ งำนสมัมนำ หรอืกิจกรรมอื่น 
ๆ  ซึ่งไดจ้ัดใหม้ีขึน้ (รวมถึงกรณีที่มีกำรจัดงำนในรูปแบบออนไลน)์ ผ่ำนทำง
ช่องทำงประชำสมัพนัธต์ำ่ง ๆ ทัง้ภำยใน และภำยนอก  เช่น ประชำสมัพนัธผ์่ำน
สือ่ออนไลน ์หรอืเว็บไซตข์อง กองทรสัตฯ์ หรอืผำ่นทำงหนงัสอืพิมพ ์หรอืโทรทศัน ์
เป็นตน้   ทัง้นีอ้ำจมีกำรบนัทึกภำพ หรือภำพเคลื่อนไหว หรือกำรถ่ำยทอดสด 
เพื่อกำรประชำสมัพนัธก์ำรจดังำนนัน้ ๆ  

– เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเก่ียวกบัประโยชนส์ำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสขุ 
เช่น กำรป้องกนัดำ้นสขุภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยหรือโรคระบำดที่อำจติดต่อ
หรอืแพรเ่ขำ้มำในรำชอำณำจกัร 

ระยะเวลำกำรประมวลผล: – บริษัทฯ จะท ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลำที่สญัญำหรือ
ธุรกรรมระหว่ำงผูต้ิดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ/กองทรสัตฯ์ ยังคงมีผล
บงัคบัใชอ้ยู่ และหรือระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือตำม
อำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิ
ตำมหรอืกำรใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตำม
กฎหมำย ซึง่เมื่อครบก ำหนดเวลำดงักลำ่วแลว้ บรษัิทฯ จะท ำลำยขอ้มูล/เอกสำร
ดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 

หนว่ยงำนท่ีขอ้มลูอำจถกู
เปิดเผย: 

– บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่หน่วยงำน
ของรฐัตำมที่บรษัิทฯ มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

– บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่ บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั ในฐำนะทรสัตี และบริษัท อำร ์เอ็ม 
ไอ จ ำกดั ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัต ์เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยในกำร



ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ/กองทรสัตฯ์ โดยค ำนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้
เป็นส ำคญั และตำมที่บรษัิทฯ/กองทรสัตฯ์ มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ทำ่นมีสทิธิในกำรด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมไวก้บับริษัทฯ  

(หำกมี) 
(2) ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัท่ำน รวมทัง้ขอรบัส ำเนำสว่นบคุคล และขอใหเ้ปิดเผยกำรไดม้ำ

กรณีที่ไมไ่ดร้บัควำมยินยอมจำกทำ่นก่อน (หำกมี) 
(3) ทำ่นมีสทิธิในกำรขอรบัหรอืขอใหบ้รษัิทฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นเมื่อสำมำรถ

ท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิ 
(4) ทำ่นมีสทิธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกับทำ่น 
(5) ทำ่นมีสทิธิในกำรรอ้งขอใหบ้รษัิทฯ ด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไมส่ำมำรถระบุ

ตวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
(6) ทำ่นมีสทิธิในกำรขอใหบ้รษัิทฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัทำ่น 
(7) ท่ำนมีสิทธิในกำรขอใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัท่ำนถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ ์และไม่

ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 
(8)  ท่ำนมีสิทธิรอ้งเรียนต่อเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีอ  ำนำจในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำบริษัทฯ ด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
  
ทัง้นี ้ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงัเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำรอ้งขอใหบ้ริษัทฯ 
ด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ ไดท้ี่ อีเมล ์REITPDPA@IMPACT.CO.TH โทรศพัท ์02-833-5589 หรือศึกษำรำยละเอียด
เง่ือนไขเพิ่มเติม รวมทัง้แบบฟอรม์กำรใชส้ทิธิตำ่ง ๆ ไดท้ี่เว็บไซต ์WWW.IMPACTGROWTHREIT.COM 

 
**************************************************************** 
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