นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ควำมสำคัญและเคำรพควำมเป็ นส่วนตัว
และตระหนักถึงกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไป
ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยเฉพำะอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริษัทฯ จึงประกำศนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแจ้ง
รำยละเอียดกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรจัดกำรเพื่อรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
ฐำนะลูกค้ำในปั จจุบนั ในอดีต และอำจเป็ นลูกค้ำในอนำคต รวมถึงพนักงำนบุคคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผู้
มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คล กรรมกำร ผูต้ ิดต่อ และบุคคลธรรมดำอื่นใดที่กระทำในนำมนิติบคุ คลซึ่งเป็ นลูกค้ำ
ของบริษัทฯ พยำน และบุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่ำนมั่นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ได้รบั ควำมคุม้ ครองและเป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. คานิยาม
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทดังต่อไปนี ้
1. บริษัท ปำร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จำกัด
2. บริษัท วนชัย พำเนล อินดัสทรี่ส ์ จำกัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส ์ จำกัด
4. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท พีวี วูด้ จำกัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ย่ี อินดัสทรี่ส ์ จำกัด
7. บริษัท วนชัย วูด้ สมิธ จำกัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด
9. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำ ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลเชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็น ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อใน
ลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตำมที่
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด
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2.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมประเภทดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่อ เพศ วันเดือนปี เกิด อำยุ หมำยเลขบัตรประชำชน หมำยเลข
หนังสือเดินทำง
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล สถำนที่ทำงำน ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงโซเชียลมีเดียผ่ำน
Facebook, Line, Whatsapp เป็ นต้น
3) ข้ อมู ล ที่ป รากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น สำเนำบัตรประชำชน สำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)
สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำใบอนุญำต
4) ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บญ
ั ชีธนำคำร สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร
5) ข้อมูลของบุคคลทีส่ ามซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผูต้ ิดต่อสำรอง
6) ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายสินค้าและ/หรือบริการ เช่น ประวัติกำรซือ้ สินค้ำ ประวัติกำรเคลมสินค้ำ ข้อมูล
เกี่ยวกับกับชำระเงิน ประวัติกำรคืนสินค้ำ ข้อร้องเรียน
7) ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น กำรบันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิ ด ภำพถ่ำย บันทึกเสียงกำรสนทนำ
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน เช่น ข้อมูลที่ปรำกฏในสำเนำ
บัตรประชำชน (ได้แก่ ศำสนำและหมู่โลหิต) ซึ่งบริษัทฯ ได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนหรือมีควำมจำเป็ น
ตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้ดำเนินกำรได้
3.

แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรที่ท่ำนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษัทฯ โดยตรง
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรให้ข้อมูลโดยวำจำหรือ ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อซือ้ ขำยสินค้ำหรือบริกำรระหว่ำงกัน กำร
แลกเปลี่ยนนำมบัตร กำรให้ขอ้ มูลของท่ำนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ เป็ นต้น

3.2

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น หน่วยงำนในสังกัดของท่ำน แหล่งข้อมูล
สำธำรณะ โซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่อำจค้นหำได้ทำงอินเตอร์เน็ต หรือจำกกำรแนะนำโดยบุคคลอื่นที่ได้อำ้ งอิง
หรือแนะนำท่ำนแก่บริษัทฯ เป็ นต้น

4.

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
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4.1

เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็ นคู่สญ
ั ญำหรือ เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำ
สัญญำนั้น เช่น กำรพิจำรณำหรือเข้ำทำสัญญำระหว่ำงกัน กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อซือ้ ขำยสินค้ำ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์ ข้อควำม (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย ์ หรือ โซเชียลมีเดีย หรือผ่ำนช่องทำงใด ๆ กำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำหรือภำระผูกผันตำมสัญญำ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียกเก็บหรือชำระค่ำสินค้ำ กำรจัดส่งหรือ
รับสินค้ำ เป็ นต้น

4.2

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น ตรวจรับชำระสินค้ำ กำรตรวจสอบควำมถูกต้องหรือคุณภำพ
สินค้ำ กำรบริกำรหลังกำรขำย กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ เช่น กำรสอบถำม หรือแจ้งให้ท่ำนทรำบ
หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ ยวกับบัญชีของท่ำน สำรวจควำมคิดเห็น จัดทำสถิติ หรือแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรอื่นใดที่ต่อเนื่องจำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เป็ นต้น กำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับกำร
เข้ำทำธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญำ กำรสืบสวน/สอบสวน/ตรวจสอบ/กำรขอคำปรึกษำเกี่ยวกับกำรก่อตัง้
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรพิสจู น์ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย โดยอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ ำ นแก่ ท นำยควำม/ที่ ป รึก ษำกฎหมำยภำษี อ ำกร/ผู้ต รวจสอบบัญ ชี รวมถึ ง ที่ ป รึก ษำอื่ น ใดเพื่ อ
วัตถุป ระสงค์ดังกล่ำ ว กำรเปิ ดเผยให้แ ก่ ผู้ใ ห้บ ริ ก ำรภำยนอกเพื่ อ จัดท ำบัญ ชี กำรเงิน และระบบไอที
สำรสนเทศ กำรบันทึกภำพผ่ำนกล้องวงจรปิ ดเพื่อควำมปลอดภัยในบริเวณอำคำรหรือสถำนที่

4.3

เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ เช่น กำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทำงบัญชี
และกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบบัญชี กำรแจ้งและเรียกเก็บหนี ้ กำรออกใบกำกับภำษี และหลักฐำนกำร
ดำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ที่กฎหมำยกำหนด กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด กำรเปิ ดเผยหรือ
น ำส่งข้อมูล ให้แ ก่ ห น่ วยงำนรำชกำรตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด กำรปฏิ บัติตำมบทบัญ ญั ติข องกฎหมำย
กฎระเบียบ คำสั่งศำล และ/หรือคำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย กำรชำระค่ำธรรมเนียมตำม
กฎหมำย เป็ นต้น

นอกจำกนี ้ ในกรณีท่ี บริษัทฯ ส่งข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนเข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อทำกำรตลำด กำร
จัดทำรำยกำรส่งเสริมกำรขำย รวมถึงกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรซือ้ หรือใช้สินค้ำ บริษัทฯ จะได้รบั ควำมยินยอมจำก
ท่ำนเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนก็ต่อเมื่อได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง
จำกท่ำน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรใช้สำเนำบัตรประประชำชน (ซึ่งอำจปรำกฎข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น
เชือ้ ชำติ ศำสนำ หมู่โลหิต) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่ำนหรือเพื่อดำเนินกำรทำงภำษี เป็ นต้น
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1

บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอม หรือมีควำมจำเป็ นต้อง
เปิ ดเผยหรือรำยงำนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมำยให้อำนำจกระทำได้โดยไม่ตอ้ งขอ
ควำมยินยอม หรือต้องดำเนินกำรเพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมไปถึง กำรนำส่งข้อมูลให้แก่
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หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร เพื่อดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย รวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลรวมถึงเมื่อได้รบั คำสั่ง หมำยศำล หรือหนังสือรำชกำรให้ตอ้ งดำเนินกำรใด ๆ ที่อำศัย
อำนำจตำมกฎหมำยของหน่วยงำนรำชกำรนัน้
5.2

บริ ษั ท ฯ อำจจ ำเป็ น ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นต่ อ บริ ษั ท ในกลุ่ม บริ ษั ท วนชัย กรุ๊ ป และ
บุคคลภำยนอกที่ เกี่ ย วข้องตำมวัต ถุป ระสงค์ท่ี ไ ด้ร ะบุไ ว้ข้ำงต้น รวมไปถึ ง พัน ธมิตร คู่ค้ำทำงธุ ร กิ จ ผู้
ให้บริกำร ผูร้ บั บริกำร และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ดแู ลรับผิดชอบ
ให้บ ริก ำร หรื อบริห ำรจัดกำรเกี่ ย วกับ ข้อมูล ส่วนบุคคล อำทิ ด้ำนกำรพัฒ นำปรับ ปรุ ง หรื อดูแ ลรัก ษำ
มำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนระบบกำรชำระเงิน หรือ
กำรให้บริกำรอื่นใดอันอำจเป็ นประโยชน์ต่อท่ำน ผูใ้ ห้บริกำรขนส่ง และบุคคลภำยนอกอื่นใดเพื่อดำเนินกำร
เกี่ ยวกับกำรตรวจสอบบัญชี กำรขอคำปรึกษำทำงกฎหมำย กำรดำเนินคดี และกำรดำเนินกำรอื่นใดที่
จำเป็ นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้แน่ใจว่ำบุคคลเหล่ำนีจ้ ะดำเนินกำร
กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

5.3

ในกรณีท่บี ริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินกำรเพื่อทำให้แน่ใจ
ว่ำบริษัทฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลำยทำง องค์กรระหว่ำงประเทศ หรือผูร้ บั ข้อมูลในต่ำงประเทศที่มี
มำตรฐำนในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำน
สำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ ทัง้ นี ้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6.

การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

6.1

บริษัทฯ เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้ในนโยบำยฉบับนี ้
โดยพิจำรณำระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ระยะเวลำตำมสัญญำ มำตรฐำนทำงบัญชี มำตรฐำน ISO อำยุควำมตำมกฎหมำย รวมถึง ควำมจำเป็ นที่
ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อก่อตัง้ สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนต่อไปอีกเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 ปี หลังจำกหมดสัญญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัทฯ หรือตำม
ระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อวัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้ในนโยบำยนี ้

6.2

บริ ษั ท ฯ จัด ให้มี ร ะบบกำรตรวจสอบเพื่ อ ด ำเนิ น กำรลบหรื อ ท ำลำยข้อ มูล ส่ว นบุ คคลเมื่ อ พ้น ก ำหนด
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้
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6.3

บริ ษั ท ฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรดูแ ลรัก ษำควำมปลอดภัย ในข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลให้มี ค วำมเหมำะสม
ครอบคลุมถึ งควำมปลอดภัย ในข้อ มูล ที่ จัด เก็ บ ไว้ใ นรู ป แบบของเอกสำร ระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่ำง ๆ โดยดำเนินกำรเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ เพื่อให้ท่ำนมี
ควำมมั่นใจในระบบรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงกำรป้องกันกำร
สูญหำย กำรเข้ำถึง กำรใช้ กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำกำร
โดยปรำศจำกอำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย

6.4

บริษัทฯ จำกัดกำรเข้ำถึงและใช้เทคโนโลยีในกำรรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
ป้องกันมิให้มีกำรโจมตีหรือมีกำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั
อนุญำต รวมถึงเมื่อมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลภำยนอกเพื่ อดำเนินกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหรือแก่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่ำนมั่นใจว่ำบริษัทฯ จะดำเนินกำร
กำกับดูแลบุคคลนัน้ ให้ดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเป็ นไปตำมคำสั่งของบริษัทฯ

7.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1

ภำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้

1)

สิทธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน
สิทธิในกำรขอรับ หรือโอนย้ำยข้อมูลของท่ำน ในกรณีท่ีขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรู ปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำน
โดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้สง่ ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตำมที่ท่ำนมีควำมประสงค์ (บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย โดยจะกำหนดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริงอย่ำงเหมำะสม) เว้นแต่
โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้ ทัง้ นี ้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท่กี ฎหมำยกำหนด
สิทธิในกำรขอให้ลบหรือทำลำยหรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนกลำยเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตน
ได้ดว้ ยวิธีกำรใดๆ กรณีท่กี ฎหมำยกำหนด
สิทธิ ในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้ นแต่ จะมีข้อจำกัดตำมกฎหมำยที่ บริษัท ฯ ไม่อำจ
ดำเนินกำรตำมคำร้องขอของท่ำนได้
สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลำ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัดตำม
กฎหมำยหรือตำมสัญญำ ทัง้ นี ้ กำรขอถอนควำมยินยอมของท่ำน จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ไว้ก่อนหน้ำโดยชอบด้วยกฎหมำย
สิทธิในกำรร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ผมู้ ีอำนำจตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หำกบริษัทฯ มิได้ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย
บริษัทฯ ดำเนินกำรเต็มควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู ต้องและเป็ นปั จจุบนั ของท่ำน เพื่อให้
เป็ นข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ทัง้ นี ้ ท่ำนมีสิทธิในกำรขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง

2)

3)
4)
5)
6)

7)
7.2
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เมื่อท่ำนมีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุ คคล หรือหำกเห็นว่ำข้อมูลที่
บริษัทฯ มีอยู่อำจไม่ถกู ต้อง
7.3

กำรใช้สิทธิของท่ำนตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย บริษัทฯ อำจปฏิเสธกำรใช้สิทธิของท่ำน
ข้ำงต้นได้ตำมข้อจำกัดกำรใช้สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด ใน
กรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดำเนินตำมคำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน บริษัทฯ จะบันทึกคำร้องขอของท่ำนพร้อม
ด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรำยกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด

7.4

เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อ บริษัทฯ ตำมช่องทำงติดต่อที่ระบุไว้นโยบำยฉบับนี ้
บริษัทฯ จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั คำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธกำรใช้สิทธิของท่ำน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรใช้สิทธิของท่ำนไป
พร้อมกัน

8. การปรับปรุ งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อำจทบทวน ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงนโยบำยฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ ครำวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบำยฉบับนี ้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
นโยบำยฉบับปรับปรุ งลงในช่องทำงที่บริษัทฯ กำหนด โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ท่ำนได้พิจำรณำและดำเนินกำรยอมรับ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอื่นใด และหำกว่ำท่ำนได้ดำเนินกำรเพื่อยอมรับนัน้ แล้ว ให้ถือว่ำนโยบำยที่
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยฉบับนีด้ ว้ ย
หำกท่ำนมีคำถำมใด ๆ เกี่ ยวกับคำประกำศเกี่ ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ หรือต้องกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมที่
ก ำหนดไว้ใ นค ำประกำศเกี่ ย วกั บ ควำมเป็ น ส่ ว นตัว นี ้ โปรดใช้แ บบฟอร์ม กำรติ ด ต่ อ บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ
https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excution-form-th.pdf

นอกจำกนี ้ ท่ำนยังสำมำรถติดต่อบริษัทฯ ผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
ของบริษัทฯ ได้ โดยใช้รำยละเอียดกำรติดต่อดังต่อไปนี ้

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
วันที่ท่บี งั คับใช้นโยบำย 5 กรกฎำคม 2565
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รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ติดต่อ
2/1 ถนนวงศ์ส ว่ ำง แขวงวงศ์ส ว่ ำง เขตบำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร 10800
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9
อีเมล : dpo@vanachai.com

รายชื่อบริษัทย่อย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัท ปำร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จำกัด
2. บริษัท วนชัย พำเนล อินดัสทรี่ส ์ จำกัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส ์ จำกัด
4. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท พีวี วูด้ จำกัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ย่ี อินดัสทรี่ส ์ จำกัด
7. บริษัท วนชัย วูด้ สมิธ จำกัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด
9. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ติดต่อ
2/1 ถนนวงศ์ส ว่ ำง แขวงวงศ์ส ว่ ำง เขตบำงซื่ อ
กรุงเทพมหำนคร 10800
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9
อีเมล : dpo@vanachai.com

รายละเอียดเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนครฯ 10800
โทรศัพท์ : 02 9132180-9 ต่อ 703
โทรสำร : 02 5879556
อีเมล : dpo@vanachai.com
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