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หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้สมัครงาน 
 
  บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่งต่อไปใน
ประกาศนี้จะรวมเรียกว่า (“บริษัท”) ให้ความสําคัญและมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูล (ต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ผู้สมัครงาน”) ที่ได้ติดต่อเข้ามาสมัครงานกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสาํหรับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 
รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
เพื่อให้ผู้สมัครงานได้รับทราบ และเข้าใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานดังต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และได้เก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนังสือให้ความยินยอมการเก็บ
รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยบริษัทได้จัดเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ได้จําแนก
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน ได้แก่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่
ประจําตัวประชาชน ที่อยู่ ปัจจุบัน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วัน
เดือนปีเกิด อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพ ทางทหาร 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ข้อมูลเครดิต 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม 

ข้อมูลบุคคลที่สาม/ บุคคลอ้างอิง ได้แก่ คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน โดย
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื ่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ เท่าท่ีจําเป็น 

ข้อมูลด้านเทคนิค สําหรับผู้สมัครผ่านเว็บไซต์บริษัท 
 

ได้แก่ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื ่อสารระหว่าง
เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการ บันทึกการใช้งาน 
เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจําตวั 
อุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการ
เชื่อมต่อ ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเบราว์เซอร์ 
(Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบต่างๆ หรือ เว็บไซต์ที่มี
การเข ้าถ ึงก ่อนและหลัง (Referring Website) ข้อม ูลบันทึก
ประวัติการใช้ ระบบข้อมูลบันทึกเวลาเข้าออกสํานักงาน ข้อมูล
บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทําธุรกรรม 
(Transaction Log) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน สถิติการ  เข้า
ระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ที่ได้เก็บรวบรวมผ่าน
คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีคล้ายกัน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยตรง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน หรือหนังสือให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม
ในกรณีอื่นด้วย 

2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้กับบริษัท ซึ่งอาจจะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการติดต่อในกรณีที่เกี่ยวกับการ
สมัครงานเท่านั้น  

3. บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากองค์กรอื่น บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลจากองค์กรอื่นเพื่อกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน ได้แก่ กรณีที่ผู้สมัครงานมีการสมัครงานผ่านตัวแทนรับจ้างจัดหางาน หรือเว็บไซต์หางาน เป็นต้น 

4. บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP 
Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ และฐานในการดําเนินการประมวลผลข้อมลู 

บริษัทจะดําเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน โดยจะกระทําโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ 
ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเปน็ธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี ้

1. เพื่อการปฏิบัตติามพันธะสัญญาการจ้างงานของบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอก่อนที่จะเข้ามาเป็น
พนักงานของบริษัทตามกระบวนการสมคัรงาน  

2. เพื่อความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งจะไมล่ะเมิดสิทธิ
พื้นฐาน หรือสิทธิทางเสรภีาพของเจ้าของข้อมูล 

3. เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมลูของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถติิเกีย่วกับจํานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทจะประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน ตามความจําเป็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมคัรงานต่อตาํแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ใหไ้ว้กับบริษัท 

 

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน รายละเอียด 
1. เพื่อกระบวนการสรรหาบุคลากร 1) บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื ่อประเมินว่าผู ้สมัครงานนั้น 

เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในตําแหน่งงานที่บริษัทต้องการสรรหาอยู่หรือไม่ 
และเพื่อจัดการเรื่องของการสัมภาษณ์งาน หรือการประเมินต่างๆ เมื่อได้ทํา
การสมัครงานกับบริษัทโดยตรง หรือ ผ่านทางตัวแทนรับจ้างจัดหางาน หรือ
บุคคลที่สาม ซึ่งจะรวมถึงการติดต่อผู้สมัครงานเพื่อตระเตรียม ดําเนินการ 
ประเมิน และให้ข้อมูลตอบกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการประเมินผลและ
สัมภาษณ์ รวมถึงในกรณีที่บริษัทเสนอการจ้างงานแก่ผู้สมัครงาน 

 
2) เพื่อประเมินว่าผู้สมัครงานมีความเหมาะสมที่จะทํางานในตําแหน่งงานที่ได้

สมัครมาหรือไม่ บริษัทอาจขอให้ผู้สมัครงานตอบคําถาม เกี่ยวกับ รายละเอยีด
บุคลิกภาพโดยข้อมูลนั้นอาจจะได้มาทั้งจากผู้สมัครงานเองหรือจากบริษัท 
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3) ผู้จัดการในหน่วยงานที่เปิดรับสมัครงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
นั้น อาจมีการคัดสรรใบสมัครเพื่อการสัมภาษณ์ โดยจะยึดจากรายละเอียดที่
ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลการสมัครงานไว้ 

2. เพื่อตรวจสอบประวัติการทํางาน 
ก่อนการจ้างงาน 

1) เพื ่อตรวจสอบในกรณีที่ผู้สมัครงานเคยมีประวัติการทํางานกับบริษัท และ
เหตุผลที่ได้ลาออกไป รวมถึงตรวจสอบว่าเคยสมัครงานกับบริษัทมาก่อน
หรือไม่ และตรวจสอบว่าผู้สมัครงานมีความสนใจในตําแหน่งงานอื่นในบริษัท
หรือไม่ 

 
2)  เพื่อดําเนินการตรวจสอบก่อนการจ้างงาน เพื่อประเมินความสามารถในการ

ทํางานของผู ้สมัครงาน โดยเป็นไปตามที ่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ ได้แก่ 
คุณสมบัติด้านวิชาชีพข้อมูลเครดิตบูโร ประวัติอาชญากรรม และการตรวจเช็ค
จากบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท 

3. เพื่อการพิจารณาตําแหน่งงาน 
อื่นที่เหมาะสมในอนาคต 

1) หากผู้สมัครงานไม่ประสบความสําเร็จในการประเมินสําหรับตําแหน่งงานที่ได้
สมัครไว้ บริษัทจะเก็บรายละเอียดของผู้สมัครงานในฐานข้อมูลของบริษัทเป็น
เวลา 6 เดือน เพื่อที่บริษัทจะสามารถติดต่อในกรณีที่มีตําแหน่งงานใด ๆ ใน
อนาคตที่อาจจะเหมาะสม 
 

2) ในกรณีที่ผูส้มัครงานต้องการให้ลบข้อมูล ผูส้มัครงานสามารถตดิต่อมายัง
หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่ีอีเมล์ dpo@acc-plc.com 

 
ข้อจํากัดในการนําข้อมลูส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย 

1. บริษัทจะใช้ หรือเปิดเผย และแสดงข้อมูลของผู้สมัครงานเท่าที่จําเป็น ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทจะกํากับดูแลพนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงาน
ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือแสดงข้อมูล หรือทําให้ปรากฏในส่วนอื่นใดของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เท่าที่ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ที่กฎหมาย
กําหนด 

3. บริษัทไม่มีนโยบายในการจําหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือคัดลอกข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลภายนอก และ
บุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 

4. บริษัทมีการจํากัดสิทธิในการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้หน่วยงานและบุคคลภายใน
บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
สิทธิของผู้สมัครงาน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลที่จะ
ได้รับข้อมลู เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ 

2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ีไมไ่ด้ใหค้วามยินยอม 

3. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกับตนจากบริษัทโดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัต ิ
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4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5. สิทธิขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุัวบุคคลที่เป็น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได ้
6. สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
7. สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
8. สิทธิในการขอถอนความยินยอมซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัท ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ผู้สมัครงานมีสิทธิที่จะยื่นคําขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อบริษัท บางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้

แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครงานสามารถร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลที่บริษัทช้ีแจง 

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ผู้สมัครงานจะต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความ
พยายามอย่างดีท่ีสุดที่จะดําเนินการหรือช้ีแจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ขอให้บริษัท ลบ ทําลายกําจัด
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ช่ัวคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับบริษัทในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิ
ดงักล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการเข้าดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
ผู้สมัครงานร้องขอ 
 
การติดต่อบริษัท 

ผู้สมัครงานสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะตามความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ 

 
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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ข้าพเจ้า.........................................................................เจ้าของข้อมูล ในฐานะผู้สมัครงาน ได้อ่าน และรั บทราบข้อมูล

ข้างต้นแล้ว และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามหนังสือให้ความ
ยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  โดยมี
รายละเอียดของการขอความยินยอมดังต่อไปนี้ 

 
1) ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ เช่น สภาวะสุขภาพเรื้อรังหรือประวัติทางการแพทย์และข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรอง

แพทย์ / ใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร 

❒ ให้ความยินยอม       ❒ ปฏิเสธให้ความยินยอม 
 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและตามข้อกำหนด

ของกฏหมาย 

❒ ให้ความยินยอม       ❒ ปฏิเสธให้ความยินยอม 
 

3) ประวัติอาชญากรรม: บริษัทดำเนินการจัดทำหรือขอรับประวัติอาชญากรรม และ / หรือการตรวจสอบประวัติที่

เกี่ยวข้องกับท่านตามสมควรกับหน้าที่รับผิดชอบของท่านเพื่อประโยชน์ในการสรรหาบุคลากร 

❒ ให้ความยินยอม       ❒ ปฏิเสธให้ความยินยอม 
 

4) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ (ศาสนา): เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้องและการจัดสรรสวัสดิการ (เช่น การเตรียมอาหาร การจัดให้มีวันหยุดทางศาสนา การวางแผน

การใช้กำลังคน และการจัดการหาสถานท่ีรองรับในท่ีทำงาน) 

❒ ให้ความยินยอม       ❒ ปฏิเสธให้ความยินยอม 
 

 
ลงช่ือ……………………..……………………                   
                 ผู้สมัครงาน 
วันท่ี............/.............../............. 
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กลุ่มบริษัทในเครือและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

  

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคล 
สถานท่ีและวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล 

และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ 
 คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ส านกังาน

ใหญ่) 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั สระบุรี โซล่าร์ จ ากดั  
(ส านกังานใหญ)่ 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 

105/32 หมูท่ี่ 3 ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา 24130 

บริษทั เอซีซี อินฟรา จ ากดั 
 (ส านกังานใหญ่) 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั เอซีซี แคปปิตอล จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั ไฮ อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 

เลขท่ี 35 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพฒันาการ   
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั แคนนาบิซ ครอป จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 

เลขท่ี 35 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพฒันาการ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั  เอซีซี  แคนนาบิส จ ากดั  
(ส านกังานใหญ)่ 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

อีเมล DPO@acc-plc.com , 

บริษทั เอซีซี โกลบอล เทรด จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

อีเมล DPO@acc-plc.com , 
 


