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นโยบายความเป็นส่วนตัวฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2565 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่ง

ต่อไปในประกาศนี้จะรวมเรียกว่า (“บริษัท” หรือ “เรา”) จัดให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร นโยบาย

ความเป็นส่วนตัวของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ได้จัดทำข้ึนเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกระบวนการ

จ้างงาน การจ้างบริการ หรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน พนัก งานปัจจุบัน อดีตพนักงาน ลูกจ้าง 

พนักงานภายนอก (Outsourced) พนักงานฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน พนักงานที ่ไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื ่น พนักงานที่

เกษียณอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ ผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ

การแทน และ/หรือบุคคลอื่นที่บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา   

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำว่า

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายความ

เป็นส่วนตัวท่ีแก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่

มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบาย

ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้

สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้   

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในระหว่างกระบวนการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน เมื่อเริ่มต้นจ้างงาน หรือ

ตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน หรือระยะเวลาตามสญัญาบริการที่เราทำกับนายจ้างของท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานหรือ

การจ้างบริการจากท่าน นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่ง

เป็นบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทจัดหาพนักงาน (Outsourcer) ผู้รับจ้าง บริษัทประกัน โรงพยาบาล ธนาคาร บริษัทข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ) บุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น บุคคลอ้างอิง ผู้ร้องเรียน เจ้าหนี้) โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ 

อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้  

1.1 รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม สถานภาพทางการสมรส วันที่และสถานที่เกิด อายุ 

เพศ กรุ๊ปเลือด ส่วนสูง น้ำหนัก การรับราชการทหาร ภาพถ่ายหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรอง

วิชาชีพ ใบรับรองหลักสูตรอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ สัญชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ 

(เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ และ / หรือใบอนุญาต และ

ใบอนุญาต สมุดทะเบียนรถยนต์ ลายเซ็น CV ประวัติ ใบสมัคร บัญชีธนาคาร และสิ่งตัวระบุตัวตนอ่ืนๆ  
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1.2 ข้อมูลการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่

ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลในทะเบียนบ้าน ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน: เช่น เลขประจำตัวพนักงาน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน/สิ้นสุด ประวัติการ

ทำงาน ผลการประเมินการดำเนินงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เช่น สถานที่ทำงานนอกบริษัทฯ เวลา วันที่และ

สถานท่ีสำหรับการทำงานนอกบริษัทฯ) บันทึกการทำงาน บันทึกทางวินัย ข้อมูลการโอนย้าย ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติ

การเข้างาน  (เช่น เวลาเข้าออกงาน) รายละเอียดการร้องเรียน ข้อมูลการดำเนินการคดี ประวัติการล้มละลาย ใบคำขอ/

ยกเลิกนอกเหนือมาตรฐานสิทธิ และ/หรือแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ 

1.4  ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียน

บ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ ใบอนุญาตทำงาน ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองบริษัท เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 

ประวัติการผ่านการเกณฑ์ทหาร เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หนังสือตรวจลงตรา (VISA) และ/หรือใบตรวจคนเข้า

เมือง  

1.5  ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดการเปิดบัญชีกับธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี

ธนาคาร เอกสารการเบิกจ่าย ผลตอบแทนปัจจุบัน เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และเงินหักอื่น ๆ ข้อมูลการหักภาษี ณ ท่ี

จ่าย รายละเอียดตามแบบฟอร์มกู้เงิน เอกสาร/บันทึกการประชุมผูถ้ือหุ้น สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้

ถือหลักทรัพย์ หมายเลขทะเบียนบัญชีหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น/หลักทรัพย์ และ/หรือจำนวนเงินปันผล 

1.6  ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลตามเอกสารสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และ

ใบเสร็จต่าง ๆ 

1.7   ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง 

(Media Access Control) ประวัติจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และ

เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

1.8   ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลอื่น ๆ ตามใบสมัครงาน ประวัติโดยย่อส่วนบุคคล (Resume)  

1.9   ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร (เช่น สูติบัตร จำนวนบุตร ประเภทบุตร 

เพศ ความสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตรหรือหนังสือรับรองบุตร ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการศึกษา ผล

การเรียน ใบรับรองการศึกษา สวัสดิการ) ใบสำคัญการสมรส และ/หรือเอกสารของคู่สมรส (เช่น รายได้ ความสัมพันธ์ สำเนา

บัตรประชาชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ)      

1.10 ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด” 

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำแนกตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัท

จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หากบริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านหรือตามที่กฎหมาย

อนุญาตให้ทำได้ บริษัทยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้: 
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1) ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ (เช่น ใบรับรองแพทย์) เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัตแิละ

ความเหมาะสมในการจ้าง เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานระหว่างการจ้าง เพื่อเก็บประวัติการ

ทำงาน เพื่อจัดตารางการเข้าทำงาน เพื่อให้วันลา เพื่อประกอบการจัดหาและเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่า

รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี และการทำประกัน เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงการบริหารงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อใช้ในการเบิกยา ณ สถานท่ีทำการของบริษัทฯ  

2) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้างในบางตำแหน่ง 

และ/หรือเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานทุจริตร้ายแรง (Blacklist) 

3) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ศาสนา 

4) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิ้วมือหรือการแสกนใบหน้า) เพื่อการเข้าออกพื้นที่ทำงาน และ/

หรือบันทึกเวลาการเข้าออก 

5) ข้อมูลความพิการ เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้าง และ/หรือเพื่อ

จัดการเรื่องร้องเรียน คำนวณและจ่ายตามกองทุนคนพิการ 

6) ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐในกรณีที่เราไม่สามารถอ้างอิง

ฐานทางกฎหมายอื่นได้ เช่น เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน ญาติใกล้ชิด ผู้อ้างอิง และ / หรือผู้มีความสัมพันธ์

อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งสิทธิของเขาที่มีตามนโยบาย

ความเป็นส่วนตัวนี้ ที่ปรับใช้กับเขา ท่านต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลเหล่านั้นและทำให้มั่นใจว่า

ท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นกับบริษัท 

2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 2.1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคล 

1) เพื่อการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ/หรือการจ้างงาน  เช่น การบันทึกข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมจากผู้สมัครงานในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสมัครงาน การยืนยันตัวตนและตรวจสอบประวัติ การประเมิน

ความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน การตัดสินใจจ้างงาน การเข้าทำสัญญาจ้างงานหรือสัญญาบริการ การจัดทำ

ใบอนุญาตทำงานและเอกสารสำหรับการจ้างงาน และ/หรือการกำหนดเงินเดือน สวัสดิการและข้อมูลสัญญาพื้นฐานอ่ืน ๆ ใน

ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง  

2) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรืองานกิจกรรมของท่าน การ

จัดส่งเอกสาร เพื่อติดต่อบุคคลอ้างอิงของท่านในกรณีจำเป็นและฉุกเฉิน  

3) เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ  เช่น เพื่อจ่ายเงินเดือนและเบิกจ่าย

สวัสดิการ  ค่าใช้จ่าย  โบนัส  ค่าชดเชยเงินทดแทน  ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และด้านสุขภาพ  และให้สิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการต่าง ๆ แก่ท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การจัดการ/อนุมัติวันลา 

การทำประกันภัย ประกันสังคม การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
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4) เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน เช่น เพื่อบันทึกข้อมูล

และประวัติการทำงาน เพื่อติดตามการทำงานและชั่วโมงทำงาน เพื่อบริหารจัดการการเข้าทำงาน รวมถึงการจัดทำเอกสาร

สำหรับการจ้างงานของพนักงานต่างชาติ การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อประเมินความสามารถ ความเหมาะสม

และผลการทำงาน การพิจารณา ปรับ ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อพิจารณาปรับเงินเดือน เพื่อออกบัตรประจำตัว บัตรเข้าออก

อาคารสำนักงาน และ/หรือบัตรอื่น ๆ ในการจำกัดการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและจัดการกับ

ทรัพยากร และการจัดการภายใน เพื่อดูแลภาพรวมงาน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและซ่อมบำรุง เพื่อค้ำประกันการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำ พิจารณา จัดการและแก้ไขเรื่อง

ร้องเรียน การดำเนินการทางวินัย การเลิกจ้าง การออกจากงานและการเกษียณอายุ การบริหารจัดการบัญชีพนักงานทุจริต

ร้ายแรงภายในบริษัทฯ การออกเอกสารหรือหนังสือรับรอง เช่น จดหมายรับรองสถานะการทำงาน  

5) เพื่อการจัดอบรม เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมและสัมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการจัดงานและประเมินผลการอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  

6) เพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้ท่านดำเนินการทำ

ธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการนำชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไประบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดังกล่าว และ

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ระบุในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาบริการที่บริษัทฯ ทำกับท่านหรือนายจ้างของ

ท่าน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อกำหนดของบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือในเอกสารใด ๆ 

7) เพ่ือการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์กร ซ่ึงรวมถึงข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ

บัญชีและการบัญชี (ทั้งภายในและภายนอก) เช่น การคาดการณ์และการวางงบประมาณ และการวิเคราะห์และควบคุม

ต้นทุน/งบประมาณ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี ปิดงบบัญชี กู้ยืมเงิน เพื่อประมวลผลเงินเดือนและรายได้อื่น 

ๆ เพื่อดำเนินการทางภาษี (เช่น การหักภาษีเงินได้) และการทำเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ การสั่งจ่าย และเพื่อออกบิล

ติดตามหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ/หรือเพื่อจัดทำบัญชี งบดุล และ

รายการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ 

8) เพ่ือบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จัดระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งาน

ระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน 

นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ และเพื่อแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ 

9) เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอันควร

เชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือ

คำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงาน

รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อดำเนินการตาม

ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรมการฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

10) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ 
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ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ การฉ้อโกง การละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสี ย เพื่อ

ตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ  

11) เพ่ือรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สิน 

หรือเพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด และการดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อ

เข้าทำสัญญากับท่านหากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ตามที่ระบุข้างต้นได้  

 2.2. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมาย สำหรับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทยังอาจอาศัยอ้างอิง:  

(1) หลักสัญญาเป็นการกระทำเพื่อการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างแรงงานระหว่าง

บริษัทกับท่านหากท่านเป็นพนักงาน หรือสัญญาจ้างทำของหากท่านเป็นคนทำงาน  

(2) หน้าที่ความรับผิดทางกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิด

ตามกฎหมายของบริษัท  

(3) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทและ

ประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก  

(4) ผลประโยชน์ที่สำคัญ เป็นการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล  

(5) ประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ

เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

บริษัทอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์

ดังต่อไปนี้ 

เอกสารข้อมูลที่รวบรวมจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน การรับรองและการตรวจสอบ

ความถูกต้อง เพื่อการติดต่อ การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร การตัดสินใจจ้าง การกำหนดเงินเดือนและข้อมูลเบื้องต้น

อื ่นๆ สำหรับทำสัญญาการจ้างงานใหม่ ขั ้นตอนการปฐมนิเทศประเมินผู้สมัคร / ผู ้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน การตรวจสอบประวัติ (ถ้าท่านได้รับการเสนอตำแหน่งกับบริษัท) และชื่อผู้ติดต่อที่ท่านกำหนด

ในกรณีฉุกเฉิน 

3. บุคคลใดที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย 

โดยท่านสามารถเข้าไปดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่
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บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็จะได้รับการปฏิบัติภายใต้

นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน 

 3.1. บริษัทในเครือ 

 ในฐานะบริษัทท่ีมีบริษัทในเครือ ประกอบไปด้วย บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด, บริษัท สระบุรี  โซล่าร์ จำกัด, 

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด, บริษัท แคนนาบิส ครอป จำกัด, บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เอซีซี แคน

นาบิซ จำกัด, บริษัท เอซีซี โกลบอล เทรด จำกัด และบริษัท บางปะกง โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งมีการร่วมมือและแบ่งปัน

บุคลากร การให้บริการ และระบบต่างๆ (รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์) และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ

รายงานตามปกติ บริษัทอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง หรืออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย 

บริษัทอ่ืนๆ ภายในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 3.2. ผู้ให้บริการและคู่ค้าของบริษัท 

 บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คู ่ค้าและผู้ให้บริการ 

ดังต่อไปนี้คือ ตัวแทนจัดหางานและผู้ให้บริการงานด้านบุคคล 

 3.3. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด 

 ในบางกรณี บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐ 

หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย 

หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือ

จัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวง

แรงงาน) 

4. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด 

 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับมา

และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ ในช่วงเวลาของการ

จ้างงานหรือความสัมพันธ์ในการให้บริการของท่านรวมถึงหลังจากน้ันตราบใดที่ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการเรียกรอ้ง

ที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน 

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพยายามที่จะ

ปกป้องข้อมูลของท่านโดยการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิด

กฎหมาย การทำลาย การใช้ การแก้ไขดัดแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับรองว่าวิธีการ

รวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพเป็นไปตามนโยบาย

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางของบริษัท 
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6. สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

เกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้

ข้อมูลตามที่ท่านขอ 

การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือ

เปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน 

การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว

และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้อง

เป็น 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ  

(2) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

ที่บริษัทมีกับท่าน 

การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้าน

การตลาดแบบตรง 

การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้ 

การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษา

ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทน้ันเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการ

ปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บ

รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่

บังคับใช้ 

7. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 

 หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อ

ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และ/หรือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายกฎหมายหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนพระราม4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
อีเมล์ : hr@acc-plc.com 
 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

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 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

 

                                                                      (นายอังกูร พิมพะกร) 

          กรรมการผู้จดัการ 
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กลุ่มบริษทัในเครือและผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 

 

บริษัท และผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
สถานทีแ่ละวธิีการตดิต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

และเจ้าหน้าทีคุ่้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น 

 คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
(ส านักงานใหญ)่ 

ทีอ่ยู่เลขที ่944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั้น 16 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท สระบุรี โซล่าร ์จ ากดั  
(ส านักงานใหญ)่ 

ทีอ่ยู่เลขที ่944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั้น 16 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร ์จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 

105/32 หมู่ที ่3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา 24130 

บริษัท เอซซีี อนิฟรา จ ากดั 

 (ส านักงานใหญ)่ 

ทีอ่ยู่เลขที ่944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั้น 16 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท เอซซีี แคปปิตอล จ ากดั 

(ส านักงานใหญ)่ 

ทีอ่ยู่เลขที ่944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั้น 16 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท ไฮ อนิโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 

เลขที ่35 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท แคนนาบิซ ครอป จ ากดั 

(ส านักงานใหญ)่ 

เลขที ่35 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท  เอซีซี  แคนนาบสิ จ ากดั  

(ส านักงานใหญ)่ 

ทีอ่ยู่เลขที ่944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั้น 16 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษัท เอซซีี โกลบอล เทรด จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 

ทีอ่ยู่เลขที ่944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั้น 16 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

  


