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แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

สาํหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม / ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ  
 

จดัทาํและประกาศ ณ บรษิัท เอ็มบี โกลบอล มารเ์ก็ตติง้ส ์จาํกดั 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

 

โดยท่ีบรษิัท เอ็มบี โกลบอล มารเ์ก็ตติง้ส ์จาํกดั (“บรษิัทฯ”) มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ไดแ้ก่ 

การเก็บรวบรวม การบนัทึก การใช ้และการเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ขา้รว่มงานแสดงสินคา้และการประชมุ

(“ผูเ้ขา้รว่มงานฯ”) และผูต้ิดต่อธรุกิจกบับรษิัทฯ (“คูค่า้”)  เพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของบรษิัทฯ และตาม

วตัถปุระสงคด์งัรายละเอียดท่ีระบดุา้นล่างนี ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึขอแจง้ใหคู้่คา้ของบรษิัทฯ ทราบถงึรายละเอียดของการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ: บรษิัท เอ็มบี โกลบอล มารเ์กต็ติง้ส ์จาํกดั 

สถานท่ีติดต่อ 222/380 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบางควูดั อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 

ช่องทางการติดต่อ: 

อีเมล:์ pdpa@mbmarketings.com  

เบอรต์ิดต่อ: 02-077-5668 

เวบ็ไซต:์ https://mbmarketings.com  

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลล 

ชื่อ: คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

สถานท่ีติดต่อ:  บรษิัท เอ็มบี โกลบอล มารเ์ก็ตติง้ส ์จาํกดั 

สาํนกังานตัง้อยู่เลขท่ี 222/380 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบางควูดั อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

12000 

ช่องทางการติดต่อ: pdpa@mbmarketings.com  

เบอรต์ิดต่อ 02-077-5668 

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูท่ีบรษิัทฯ  

อาจะเก็บรวบรวม: 

ชื่อนามสกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์เลขประจาํตวัประชาชน วนัเดือนปีเกดิ รูปถ่าย 

สถานะภาพสมรส อาชีพ รายได ้

วตัถปุระสงคก์าร

ประมวลผล: 

 บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือความจาํเป็นในการจดัใหม้กีาร

อาํนวยความสะดวกและบรกิารตา่ง ๆ แก่ผูเ้ขา้รว่มงานฯ และเพ่ือการปฏิบตัิตามหนา้ท่ี

ดงักล่าว ในการนี ้บรษิัทฯ จะไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาดงักล่าวไดเ้ลยโดย

ปราศจากขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว 
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 บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิัทฯ โดยคาํนึง ถงึสิทธิขัน้พืน้ฐานของท่านเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร

เพ่ือการทาํใหธุ้รกรรมตามสญัญากบัผูต้ิดต่อธุรกิจกบับรษิัทฯเสรจ็ลลุ่วง การวิเคราะห ์

ตรวจสอบและปรบัปรุงกระบวนการทาํงานภายในของบรษิัทฯ หรือเพ่ือการใชสิ้ทธิ

เรียกรอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

 บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบ

จาํนวนผูเ้ขา้รว่มแสดงสินคา้และประชมุ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ การลงทะเบียนเขา้รว่มงาน 

การจดัทาํทะเบียนและประวตัิการรว่มกิจกรรมของผูเ้ขา้รว่มงาน การดาํเนินกิจกรรม  และ

อาจมกีารใชภ้าพถ่ายบรรยากาศการจดังานเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการตอบแบบ

ประเมินของหน่วยงานกาํกบัดแูล หรือการยื่นขอรบัรางวลั หรือการประกวดต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการบรหิารจดัการรวมถงึแจกของท่ีระลกึ ของรางวลั (ถา้ม)ี 

 บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธง์านแสดงสินคา้ งานประชมุ งานสมัมนา หรือกิจกรรม 

 อ่ืน ๆ  ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีขึน้ (รวมถงึกรณีท่ีมีการจดังานในรูปแบบออนไลน)์ ผ่านทางช่องทาง

ประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ ทัง้ภายใน และภายนอก  เช่น ประชาสมัพนัธผ่์านส่ือออนไลน ์หรือ

เว็บไซตข์องบรษิทัฯ หรือผ่านทางหนงัสือพิมพ ์หรือโทรทศัน ์เป็นตน้   ทัง้นีอ้าจมีการ

บนัทึกภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว หรือการถ่ายทอดสด เพ่ือการประชาสมัพนัธก์ารจดังาน

นัน้ ๆ เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสขุ เช่น 

การป้องกนัดา้นสขุภาพจากโรคตดิต่ออนัตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดต่อหรือแพรเ่ขา้มา

ในราชอาณาจกัร 

ระยะเวลาการ

ประมวลผล: 

บรษิัทฯ จะทาํการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาหรือธุรกรรมระหวา่งผู้

ติดต่อธุรกจิกบับรษิัทฯ และบรษิทัฯยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ และหรือระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพ่ือการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามอายคุวามทางกฎหมาย เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย ซึง่เมื่อครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ บรษิัทฯ จะทาํลายขอ้มลู/เอกสารดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสม 
 

หน่วยงานท่ีขอ้มลู

อาจถกูเปิดเผย: 

 บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบรษิัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่หน่วยงานของรฐั

ตามท่ีบรษิัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบรษิัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่ บรษิัทย่อย บรษิัทใน

เครือเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯโดยคาํนึงถงึสิทธิ

ขัน้พืน้ฐาน และตามท่ีบรษิัทฯ มหีนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 เน่ืองดว้ยบรษิัทมีกจิกรรมท่ีมกีารดาํเนินธุรกิจรว่มกบัพนัธมติร อีกทัง้การจดังานแสดง

สินคา้, งานเจรจาธุรกิจและงานสมัมนาทัง้ในรูปแบบบนพืน้ท่ีจรงิและบนออนไลนย์งัมี

ผูส้นบัสนนุการจดังานในรูปแบบต่างๆ ไมว่่าจะเป็นสปอนเซอร,์ ผูร้ว่มแสดงสินคา้ หรือผูว้่า
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จา้งในจดังานกิจกรรม ขอ้มลูท่ีสามารถระบตุวัตนของท่านอาจมกีารส่งต่อไปยงั

ผูส้นบัสนนุการจดังานเพ่ือประชาสมัพนัธสิ์นคา้และบรกิารต่อไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการไดร้บั

การยินยอมจากท่าน ณ ขณะท่ีท่านลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆทัง้ในรูปแบบบนพืน้ท่ี

จรงิและออนไลน ์

สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 

ท่านมีสิทธิในการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1. ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับรษิัทฯ 

(หากมี) 

2. ท่านมีสิทธิในการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่าน รวมทัง้ขอรบัสาํเนาส่วนบคุคล และขอใหเ้ปิดเผยการ

ไดม้ากรณีท่ีไม่ไดร้บัความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี) 

3. ท่านมีสิทธิในการขอรบัหรือขอใหบ้รษิัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนเมื่อ

สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ 

4. ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 

5. ท่านมีสิทธิในการรอ้งขอใหบ้รษิัทฯ ดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถ

ระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

6. ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้รษิัทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 

7. ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้รษิัทฯ ดาํเนินการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่านถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

8. ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจในกรณีท่ีท่านเห็นว่าบรษิัทฯ ดาํเนินการไมเ่ป็นไปตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

 ทัง้นี ้ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ เพ่ือดาํเนินการยื่นคาํรอ้งขอใหบ้รษิัทฯ 

ดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ ไดท่ี้ อีเมล ์pdpa@mbmarketings.com  

โทรศพัท ์02-077-5668 
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