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คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม / อบรม / สัมมนา 

(Privacy Notice for Event / Training / Seminar) 

ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2565 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่ง

ต่อไปในประกาศนี้จะรวมเรียกว่า (“บริษัท”) โดยบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทเข้าใจดีว่าท่าน

ต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่

เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูก

นำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย  

1. นโยบายฉบับนี้มีขึน้เพ่ืออะไร 

นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ

การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใน

การเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการสัมมนาของบริษัท 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

ในการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม หรือสัมมนา บริษัทอาจมีการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยตรงผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท โดยอาจรวบรวม
ข้อมูลดังต่อไปนี้   

1) รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น คำนำหน้าช่ือ ช่ือเต็ม  

2) ข้อมูลการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่อีเมล์  

3) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจาก

บริษัท รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เป็นต้น 

4) ข้อมูลอื่นๆ: เช่น ข้อมูลการประเมินผลการฝึกอบรมหรือการสัมนา ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ 

รูปถ่าย และ/หรือข้อมูลวิดิโอ ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในระหว่างการฝึกอบรมหรือการสัมมนาพื้นที่ของบริษัท อาจรวมถึง

ข้อมูลการชำระเงินเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการชำระเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตร

เครดิต เป็นต้น 

5) ข้อมูล Log File: บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บ

ข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น 

6) คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กท่ีจัดเก็บข้อมูล

ซึ่งแลกเปลี่ยน ระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของเรา บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์
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ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งาน

คุกกี้ (Cookies Policy) ได้ที่ http://acc-plc.com/privacy-policy 

3. เหตุจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการ

ตามที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมหรือการสัมมนาของบริษัทให้กับท่าน ในฐานะคู่ค้า ลูกค้า ผู้ใช้งาน

สินค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

2) เพื่อดำเนินการภายใต้สัญญาใดๆ ที่ท่านมีกับบริษัท หรือเพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำสัญญา  

3) เพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับท่าน 

4) เพือ่ตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน 

5) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6) เพื่อให้ข้อมูล รายการอัพเดตเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น หรือส่งคำเชิญในการเข้าร่วมสัมมนา ของบริษัท 

ผ่านทางอีเมล จดหมายทางไปรษณีย์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ข้อความ หรือทางโทรศัพท์ (โดยท่านสามารถยกเลิกการรับ

ข่าวสารดังกล่าวได้ โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมลของบริษัท) 

7) เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติ 

8) การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม 

9) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

 

4. บุคคลใดที่บริษัทอาจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทย โดยท่านสามารถเข้า
ไปดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็จะได้รับการปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น
ด้วยเช่นกัน 

4.1. บริษัทในเครือ 
ในฐานะบริษัทในเครือ ซึ่งมีการร่วมมือและแบ่งปันบุคลากร การให้บริการ และระบบต่างๆ (รวมถึงบริการ

และระบบท่ีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์) และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการรายงานตามปกติ บริษัทอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยัง หรืออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย บริษัทอื่นๆ ภายในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี 

 
4.2. ผู้ให้บริการและคู่ค้าของบริษัท 

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและ/หรือคู่ค้า  
 
4.3. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด 

ในบางกรณี บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐ 
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หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย 
หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวง
แรงงาน) 

 
5. บริษัทจะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับมา

และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  

6. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ 

(administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ 

(physical safeguard) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการ

ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐาน

ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

นอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม  

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษา

ความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับท่ีบริษัทกำหนดขึ้น 

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลมีอะไรบ้าง 

สิทธิของท่านในข้อนี ้เป็นสิทธิตามกฎหมายที ่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้

ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่

บริษัทกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย 

ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ 

7.1 สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปดิเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจาก

นั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัด

สิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่  

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น 

ท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึง

ผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทและ

ขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร 

 



หน้า 4 จาก 6                                                                                                                                 FM-PDPA-07-007 
 

7.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลสว่นบุคคล

นั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วน

บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค  

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่าน

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการ

ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตาม

กฎหมายกำหนด 

7.4 สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน

เวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนิ นงานที่จำเป็นภายใต้

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้

อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามี

ความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้

ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี  

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีก

ด้วย 

7.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวัท่านได ้หากท่านเชื่อว่าข้อมูลสว่นบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องใน

นโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่

ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความ

จำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน 

7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ

ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

7.8 สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม 

ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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7.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีบางกรณีที่มีเหตุ

จำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

คำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธ  คำขอ

ข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 

8. ท่านติดต่อบริษัทได้อย่างไร 

“บริษัท” ถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมลูภายใต้พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านมี

คำถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยูด่ังต่อไปนี้  

 

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ 

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนพระราม4  

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร. 02 219 1642 ต่อ 690 

อีเมล์ : dpo@acc-plc.com 
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กลุ่มบริษทัในเครือและผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 

  

บริษัท และผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
สถานทีแ่ละวธิีการตดิต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

และเจ้าหน้าทีคุ่้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

บรษิัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น 

 คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 (ส านกังานใหญ่) 

ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท สระบรุี โซล่าร ์จ ากดั  

(ส านกังานใหญ่) 

ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร ์จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 
105/32 หมู่ที่ 3 ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง  จ. ฉะเชงิเทรา 24130 

บรษิัท เอซีซ ีอินฟรา จ ากดั 

 (ส านกังานใหญ่) 

ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท เอซีซี แคปปิตอล จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 

ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 

เลขที่ 35 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสขุ 2) แขวงพฒันาการ   

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท แคนนาบิซ ครอป จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 

เลขที่ 35 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสขุ 2) แขวงพฒันาการ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท  เอซีซี  แคนนาบิส จ ากดั  

(ส านกังานใหญ่) 

ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บรษิัท เอซีซ ีโกลบอล เทรด จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 

ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

 


