
 
 

 หนา้ 1 จาก 5 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า  “บริษัท” ตระหนกัถึงความส าคญัในการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่ลกูคา้ คู่คา้ ผูส้มคัรงาน และพนกังาน ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล” ไดม้อบไวก้ับ
บรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูไดท้ราบและเขา้ใจถึงวิธีการปฏิบตัิ
ของบริษัทเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคล พ.ศ. 2562 

 

1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุถึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูมอบใหก้บับรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจึงขอใหเ้จา้ของขอ้มลูได้

โปรดอ่านนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้เพื่อรบัทราบและท าความเขา้ใจวิธีการ แนวทาง และวตัถุประสงคท์ี่บริษัท
เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู 

 
2. ค านิยาม 

“บรษิัท” หมายถึง บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดแ้ก่ 
บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ากัด, บริษัท พร็อพเทค จ ากัด และบริษัท 
ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

“บคุคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เช่น 
บรษิัท สมาคม มลูนิธิ หรือองคก์รอื่นใด 

“ขอ้มลูส่วนบคุคล 
  (Personal Data)” 

หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลที่ท  าใหส้ามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบคุคลได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่รวมถึงขอ้มลูของ
ผูถ้ึงแก่กรรม 

“เจา้ของขอ้มลู (Data Subject)” 
   

หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะลูกค้า คู่ค้า 
ผูส้มคัรงาน หรือพนกังานท่ีไดม้อบขอ้มลูส่วนบคุคลใหก้บับรษิัท 

“ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 
  (Data Controller)” 

หมายถึง บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
  (Data Processor)” 

หมายถึง บุคคลซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูตามค าสั่ง
ของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

“เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  
  (DPO : Data Protection Officer)” 

หมายถึง ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ที่ท าหน้าที่ให้
ค  าแนะน าและตรวจสอบในการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ภายใต้
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

“คู่คา้” หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการที่ เป็นนิติบุคคล        
และบคุคลธรรมดาแก่บรษิัท 
 



 
 

 หนา้ 2 จาก 5 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

   

3. ข้อมูลสว่นบคุคลทีบ่ริษทัเก็บรวบรวม 
3.1 ขอ้มลูส่วนบคุคล ไดแ้ก่ ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, 

อาชีพ , คุณสมบัติ ,  ต าแหน่งงาน, สัญชาติ , น ้าหนัก , ส่วนสูง , 
สถานภาพทางการสมรส, จ านวนสมาชิกในครอบครวัและบุตร, อายุ
ของบตุร 

3.2 ขอ้มลูการตดิต่อ ไดแ้ก่ ที่อยู่, หมายเลขโทรศพัทส่์วนตวั, ที่อยู่อีเมล, ไลนไ์อดี (LINE ID) 
3.3 ขอ้มลูเอกสารทางราชการ ไดแ้ก่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาต

ขบัขี่, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลขหนงัสือเดินทาง 
3.4 ขอ้มลูระบทุรพัยสิ์นของบคุคล ไดแ้ก่ ทะเบียนรถยนต ์
3.5 ขอ้มลูทางชีวมิต ิ ไดแ้ก่ รูปถ่าย, ภาพจากกลอ้งวงจรปิด, ลายนิว้มือ 
3.6 ขอ้มลูที่ละเอียดอ่อน ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ, ศาสนา, ขอ้มลูสขุภาพ, ประวตัิอาชญากรรม 
3.7 ขอ้มลูที่สามารถเชื่อมโยงไปยงั

ขอ้มลูขา้งตน้ได ้
ไดแ้ก่ ขอ้มลูการศกึษา, ขอ้มลูการจา้งงาน, เลขบญัชีธนาคาร 

3.8 ขอ้มลูทางเทคนิค ไดแ้ก่ ที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ( IP address), คุกกี้, ที่อยู่  
Media Access Control (MAC), ล็อก (Log), รหัสอุปกรณ ์(Device 
ID), รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์, เครือข่าย, ข้อมูลการ
เชื่อมต่อ, ขอ้มูลการเขา้ถึง, การเขา้สู่ระบบ (Login log), ระยะเวลา
และสถานที่ที่ เข้าถึง, ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจ, ข้อมูลการเข้าสู่
ระบบ, ประวตัิการคน้หา, ขอ้มลูการเรียกดู, ประเภทและเวอรช์นัของ
เบราวเ์ซอร,์ การตัง้ค่าเขตเวลา (Timezone setting) และสถานที่ตัง้, 
ประเภทและเวอรช์ันของปลั๊กอินเบราวเ์ซอร์, ระบบปฏิบัติการและ
แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น  ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง
แพลตฟอร์ม และข้อมูลทางเทคนิคอื่น  ๆ จากการใช้งานบน
แพลตฟอรม์และระบบปฏิบตัิการ 

 
4. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล : บรษิัทอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลู 3 ช่องทาง ดงันี ้

4.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทไดร้บัจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง 
4.2 ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทไดร้บัจากแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ เช่น คู่คา้ 
4.3 ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูไดใ้หข้อ้มลูส่วนบคุคลที่สามแก่บรษิทั (เช่น ผูร้บัผลประโยชน์, ผูต้ิดต่อฉกุเฉิน, บคุคล

อา้งอิง) เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  หมายเลขโทรศพัท ์กรุณาแจง้บุคคลเหล่านัน้ให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบบันี ้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านัน้ เพื่อบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูก็ต่อเมื่อไดร้บั
ความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการ 

 



 
 

 หนา้ 3 จาก 5 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

5. หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายที่ไดแ้จง้กบัเจา้ของขอ้มลูไว้ 

เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนีท้ี่บรษิัทสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม 
5.1.1 เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตรห์รือจดหมายเหต ุเพื่อสาธารณประโยชนห์รือที่

เก่ียวกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิติ โดยบรษิัทจะจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมที่คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของเจา้ของขอ้มลู 

5.1.2 เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 
5.1.3 เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งเจา้ของขอ้มลูเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูก่อนเขา้

ท าสญัญา 
5.1.4 เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจ เพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐั 
5.1.5 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมี

ความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลู 
5.1.6 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 

5.2 การเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูก่อน โดยมีการ
รวมรวบขอ้มลูที่มีความอ่อนไหวดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี หรือคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ บริษัทไดม้ีการค านึงถึงการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวอย่างสงูสดุตามหลกัเกณฑท์ี่
บรษิัทก าหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ผูอ้นบุาล หรือผูพ้ิทกัษ์ที่
มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์หรือคนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถแลว้แต่กรณี 
 

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้วบคมุขอ้มลูท าการเก็บรกัษาขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลู ดงันี  ้
6.1 ลกัษณะของการเก็บขอ้มลู : มีการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นส าเนาชั่วคราว (Soft Copy) และส าเนาถาวร (Hard 

Copy) 
6.2 สถานท่ีจดัเก็บขอ้มลู :  

6.2.1 จดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลไวใ้นหอ้งหรือตูเ้ก็บของ โดยมีอปุกรณน์ิรภยั  
6.2.2 จดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลไวใ้นระบบคอมพิวเตอร ์โดยมีรหสัผ่านในการใชง้าน 
6.2.3 จัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลแทนบรษิัท บรษิัทจะก าหนดใหห้น่วยงานหรือบคุคลภายนอกดงักล่าวเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไว้
เป็นความลบั และรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงป้องกนัมิใหน้ าขอ้มลูส่วนบคุคล
ไปเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยเพื่อการอื่นใดโดยไม่มีอ  านาจ หรือขดัต่อกฎหมาย 

 
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าที่

จ  าเป็นเพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีใ้หเ้สร็จสิน้ เวน้แต่กรณีที่

กฎหมายก าหนดหรืออนุญาตใหเ้ก็บรกัษาขอ้มลูไวน้านกว่า ซึ่งอาจมีก าหนดประมาณ 1 ปี หรือเกินกว่านัน้เท่าที่จ  าเป็น 



 
 

 หนา้ 4 จาก 5 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

เช่น ตามอายุความที่กฎหมายก าหนดส าหรบัเรื่องที่เก่ียวขอ้ง เพื่อการด าเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่

ก ากบัดแูล 

 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) : เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอน
ความยินยอมไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูส่วนบคุคลอยู่กบับรษิัท อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

8.2 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Access) : เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ตนเอง หรือขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวที่บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ทัง้นีเ้พื่อความเป็นส่วนตวัและ
ความปลอดภยั บรษิัทอาจขอพิสจูนต์วัตนของเจา้ของขอ้มลูก่อนที่จะใหข้อ้มูลตามที่ขอ  

8.3 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Data Rectification) : เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัท
แกไ้ขขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็นปัจจบุนั ขอ้มลูที่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไม่สมบรูณ์ 

8.4 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
บรษิัทมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้ และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มลูดงักล่าวไป
ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น และขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทส่งหรือโอนไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น  

8.5 สิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ
คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการตลาดโดยตรง หรือเพื่อวิจยัทางวิทยาศาสตร ์
ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ 

8.6 สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Erasure) : เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหบ้ริษัทด าเนินการลบหรือ
ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของตน หากพบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ ถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูโดยไม่เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์เวน้แต่ว่าการเก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าวของบรษิัทเป็นไปเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้
สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการปกป้องสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

8.7 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล (Right to Restriction of Processing) : เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิขอใหร้ะงับการ
ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลไดใ้นระหว่างรอการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูตามที่ไดร้อ้งขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูดงักล่าวให้
ถกูตอ้ง หรือขอใหร้ะงบัการใชแ้ทนการลบขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

9. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  : บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงั
บุคคลหรือเซิรฟ์เวอรท์ี่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เท่า
เทียมกนั ทัง้นี ้บรษิัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าใหเ้จา้ของขอ้มลูมั่นใจไดว้่าการโอนขอ้มลูส่วน
บุคคลมีความปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด และบริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ          
หากจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
 



 
 

 หนา้ 5 จาก 5 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

10. การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล บริษัทปกป้องขอ้มูลดว้ยการก าหนดใหม้ีมาตรการในการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อป้องกัน
การสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือท าลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย บริษัทจะตรวจสอบ
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล พืน้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มลูและด าเนินการตามหลกัในการประมวลผล รวมถึงมาตรการ
ความปลอดภยัทางกายภาพ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัท 

 

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บรษิัทอาจปรบัปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในเว็บไซตข์องบรษิัท และประกาศบรษิัท  

 

12. ช่องการการติดต่อ : หากเจา้ของขอ้มลูมีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิที่ เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคล หรือหากมีขอ้สงสยั
เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลภายใตน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้สามารถติดต่อไดผ่้านช่องทางนี ้
12.1 ส าหรบัลกูคา้/คู่คา้ 

• อีเมล ์: ir@addtechhub.com 
• โทรศพัท ์: 02 835 3957-8 (วนั-เวลาท าการ : จนัทร-์ศกุร ์เวลา 09:00 – 18:00 น.) 
• สถานท่ีติดต่อ : บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99/9 ชัน้ 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจง้วฒันะ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี
12.2 ส าหรบัผูส้มคัรงาน/พนกังาน  

• อีเมล ์: hr@addtechhub.com 
• โทรศพัท ์: 02 835 3957-8 ต่อ 105 (วนั-เวลาท าการ : จนัทร-์ศกุร ์เวลา 09:00 – 18:00 น.) 
• สถานท่ีติดต่อ : บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99/9 ชัน้ 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ 2  ถนนแจง้วฒันะ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
 

        นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบับนี ้พิจารณาและอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 
เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และมีผลบงัคบัใชท้นัที  
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