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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า 
 
บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย (“บริษัทฯ”) ใหค้วำมส ำคญัและเคำรพควำมเป็นสว่นตวั

และตระหนกัถึงกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นไป
ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎหมำยเฉพำะอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 
บริษัทฯ จึงประกำศนโยบำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี ้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อแจ้ง

รำยละเอียดกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและกำรจัดกำรเพื่อรกัษำควำมปลอดภัยในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใน
ฐำนะลกูคำ้ในปัจจุบนั ในอดีต และอำจเป็นลกูคำ้ในอนำคต รวมถึงพนกังำนบคุคลำกร เจำ้หนำ้ที่ ผูแ้ทน ตวัแทน ผู้
มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล กรรมกำร ผูต้ิดต่อ และบคุคลธรรมดำอ่ืนใดที่กระท ำในนำมนิติบคุคลซึ่งเป็นลกูคำ้
ของบริษัทฯ พยำน และบุคคลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้่ำนมั่นใจว่ำขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ไดร้บัควำมคุม้ครองและเป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
1. ค านิยาม 

 
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บรษิัทดงัต่อไปนี ้
1. บรษิัท ปำรต์ิเกิล้ แพลนเนอร ์จ ำกดั 
2. บรษิัท วนชยั พำเนล อินดสัทรี่ส ์จ  ำกดั 
3. บรษิัท วนชยั เคมีคอล อินดสัทรี่ส ์จ  ำกดั 
4. บรษิัท วดูเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
5. บรษิัท พีวี วูด้ จ  ำกดั 
6. บรษิัท วนชยั เอ็นเนอรย์ี่ อินดสัทรี่ส ์จ  ำกดั 
7. บรษิัท วนชยั วูด้สมิธ จ ำกดั 
8. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์จ ำกดั 
9. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั 

 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดำ ซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ  
 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมำยถึง ขอ้มลูเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็น ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อใน

ลทัธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน 
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกันตำมที่
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกำศก ำหนด  
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงขอ้มลูส่วนบุคคล
ตำมประเภทดงัต่อไปนี ้
 
1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชื่อ เพศ วนัเดือนปีเกิด อำยุ หมำยเลขบตัรประชำชน หมำยเลข

หนงัสือเดินทำง 
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศพัท ์ที่อยู่ อีเมล สถำนที่ท  ำงำน ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงโซเชียลมีเดียผ่ำน 

Facebook, Line, Whatsapp เป็นตน้  
3) ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำใบอนญุำต 
4) ข้อมูลทางการเงนิ เช่น เลขที่บญัชีธนำคำร ส  ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร 
5) ข้อมูลของบุคคลทีส่ามซึ่งเก่ียวข้องกับท่าน เช่น ผูต้ิดต่อส ำรอง 
6) ข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ขายสินค้าและ/หรือบริการ เช่น ประวตัิกำรซือ้สินคำ้ ประวตัิกำรเคลมสินคำ้ ขอ้มลู

เก่ียวกบักบัช ำระเงิน ประวตัิกำรคืนสินคำ้ ขอ้รอ้งเรียน 
7) ข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น กำรบนัทกึภำพจำกกลอ้งวงจรปิด  ภำพถ่ำย บนัทกึเสียงกำรสนทนำ 
 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน เช่น ขอ้มลูที่ปรำกฏในส ำเนำ
บตัรประชำชน (ไดแ้ก่ ศำสนำและหมู่โลหิต) ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนหรือมีควำมจ ำเป็น
ตำมที่กฎหมำยอนญุำตใหด้ ำเนินกำรได ้ 

 
3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
3.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกกำรที่ท่ำนเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนแก่บรษิัทฯ โดยตรง 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหข้้อมูลโดยวำจำหรือผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อซือ้ขำยสินคำ้หรือบริกำรระหว่ำงกัน กำร
แลกเปลี่ยนนำมบตัร กำรใหข้อ้มลูของท่ำนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสต์่ำงๆ เป็นตน้  
 

3.2 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น หน่วยงำนในสังกัดของท่ำน แหล่งข้อมูล
สำธำรณะ โซเชียลมีเดีย ขอ้มลูที่อำจคน้หำไดท้ำงอินเตอรเ์น็ต หรือจำกกำรแนะน ำโดยบคุคลอื่นที่ไดอ้ำ้งอิง
หรือแนะน ำท่ำนแก่บรษิัทฯ เป็นตน้ 

 
4. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลท่ำนที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไว ้เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 
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4.1 เพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สญัญำหรือ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำ
สญัญำนั้น เช่น กำรพิจำรณำหรือเขำ้ท ำสญัญำระหว่ำงกัน กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อซือ้ขำยสินคำ้ ผ่ำนทำง
โทรศพัท ์ขอ้ควำม (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย ์ หรือ โซเชียลมีเดีย หรือผ่ำนช่องทำงใด ๆ กำรปฏิบตัิตำม
สญัญำหรือภำระผกูผนัตำมสญัญำ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเรียกเก็บหรือช ำระค่ำสินคำ้ กำรจดัส่งหรือ
รบัสินคำ้ เป็นตน้  
 

4.2 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น ตรวจรบัช ำระสินคำ้ กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งหรือคุณภำพ
สินคำ้ กำรบริกำรหลงักำรขำย กำรบริหำรจัดกำรลูกคำ้สมัพันธ์ เช่น กำรสอบถำม หรือแจง้ใหท้่ำนทรำบ 
หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของท่ำน ส ำรวจควำมคิดเห็น จัดท ำสถิติ หรือแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรอื่นใดที่ต่อเนื่องจำกกำรใหบ้ริกำรของบรษิัทฯ เป็นตน้ กำรตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกับกำร
เขำ้ท ำธุรกรรมหรือนิติกรรมสญัญำ กำรสืบสวน/สอบสวน/ตรวจสอบ/กำรขอค ำปรกึษำเก่ียวกับกำรก่อตัง้
สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรพิสจูนใ์นกระบวนกำรทำงกฎหมำย โดยอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่ำนแก่ทนำยควำม/ที่ปรึกษำกฎหมำยภำษีอำกร/ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษำอื่นใดเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว กำรเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริกำรภำยนอกเพื่อจัดท ำบัญชี กำรเงินและระบบไอที
สำรสนเทศ กำรบนัทกึภำพผ่ำนกลอ้งวงจรปิดเพื่อควำมปลอดภยัในบรเิวณอำคำรหรือสถำนที่  

 

4.3 เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เช่น กำรด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ทำงบญัชี
และกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบบัญชี กำรแจง้และเรียกเก็บหนี ้กำรออกใบก ำกับภำษี และหลกัฐำนกำร
ด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด กำรเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรเปิดเผยหรือ
น ำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
กฎระเบียบ ค ำสั่งศำล และ/หรือค ำสั่งของพนักงำนเจำ้หนำ้ที่ตำมกฎหมำย กำรช ำระค่ำธรรมเนียมตำม
กฎหมำย เป็นตน้ 
 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งข่ำวสำร ประชำสมัพันธ ์เชิญชวนเขำ้ร่วมกิจกรรม เพื่อท ำกำรตลำด กำร
จดัท ำรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย รวมถึงกำรวิเครำะหพ์ฤติกรรมกำรซือ้หรือใชส้ินคำ้ บรษิัทฯ จะไดร้บัควำมยินยอมจำก
ท่ำนเพื่อใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมวตัถปุระสงคด์งักลำ่ว 

 
บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนก็ต่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้

จำกท่ำน รวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงกำรใชส้  ำเนำบตัรประประชำชน (ซึ่งอำจปรำกฎขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น 
เชือ้ชำติ ศำสนำ หมู่โลหิต) เพื่อยืนยนัตวับคุคลของท่ำนหรือเพื่อด ำเนินกำรทำงภำษี เป็นตน้ 

 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
5.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอม หรือมีควำมจ ำเป็นตอ้ง

เปิดเผยหรือรำยงำนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมำยใหอ้ ำนำจกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ
ควำมยินยอม หรือตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมไปถึง กำรน ำส่งขอ้มูลใหแ้ก่



 

- 4 –  
Version 2.0  

หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร เพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลรวมถึงเมื่อไดร้บัค ำสั่ง หมำยศำล หรือหนังสือรำชกำรใหต้อ้งด ำเนินกำรใด ๆ ที่อำศัย
อ ำนำจตำมกฎหมำยของหน่วยงำนรำชกำรนัน้ 
 

5.2 บริษัทฯ อำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบริษัทในกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป และ
บุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น รวมไปถึง พันธมิตร คู่ค้ำทำงธุรกิจ ผู้
ใหบ้ริกำร ผูร้บับริกำร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ดแูลรบัผิดชอบ 
ให้บริกำร หรือบริหำรจัดกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อำทิ ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุง หรือดูแลรักษำ
มำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภยัของระบบงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำ้นระบบกำรช ำระเงิน หรือ
กำรใหบ้รกิำรอื่นใดอนัอำจเป็นประโยชนต์่อท่ำน ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ และบคุคลภำยนอกอื่นใดเพื่อด ำเนินกำร
เก่ียวกับกำรตรวจสอบบัญชี กำรขอค ำปรึกษำทำงกฎหมำย กำรด ำเนินคดี และกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่
จ  ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำบคุคลเหลำ่นีจ้ะด ำเนินกำร
กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  
 

5.3 ในกรณีที่บรษิัทฯ สง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อท ำใหแ้น่ใจ
ว่ำบริษัทฯ ไดส้่งหรือโอนไปยงัประเทศปลำยทำง องคก์รระหว่ำงประเทศ หรือผูร้บัขอ้มลูในต่ำงประเทศที่มี
มำตรฐำนในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำน
ส ำหรบักำรถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ ทัง้นี ้ตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด 
 

6. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย 
 
6.1 บรษิัทฯ เก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยฉบบันี ้

โดยพิจำรณำระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหม้ีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับ
ระยะเวลำตำมสญัญำ มำตรฐำนทำงบญัชี มำตรฐำน ISO อำยุควำมตำมกฎหมำย รวมถึงควำมจ ำเป็นที่
ตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อก่อตัง้สิทธิ
เรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่ำนต่อไปอีกเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 ปี หลังจำกหมดสัญญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัทฯ หรือตำม
ระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยนี ้
 

6.2 บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก ำหนด
ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำหรือที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลนัน้ 
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6.3 บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีควำมเหมำะสม 
ครอบคลุมถึงควำมปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสำร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอรห์รือเครื่องมือต่ำง ๆ โดยด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ไดร้ับกำรยอมรบั เพื่อใหท้่ำนมี
ควำมมั่นใจในระบบรกัษำควำมปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลมุถึงกำรป้องกันกำร
สญูหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำรเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบหรือกระท ำกำร
โดยปรำศจำกอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย  
 

6.4 บริษัทฯ จ ำกัดกำรเขำ้ถึงและใชเ้ทคโนโลยีในกำรรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
ปอ้งกนัมิใหม้ีกำรโจมตีหรือมีกำรเขำ้ถึงระบบคอมพิวเตอรห์รือระบบอิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัทฯ โดยไม่ไดร้บั
อนุญำต รวมถึงเมื่อมีกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลภำยนอกเพื่ อด ำเนินกำรประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนหรือแก่ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ขอใหท้่ำนมั่นใจว่ำบริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ก ำกบัดแูลบคุคลนัน้ใหด้ ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเป็นไปตำมค ำสั่งของบรษิัทฯ 

 
7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
7.1 ภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่ำนมีสิทธิดงัต่อไปนี ้ 
 
1) สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงหรือขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่ำน  
2) สิทธิในกำรขอรบั หรือโอนยำ้ยขอ้มูลของท่ำน ในกรณีที่ขอ้มูลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำน

โดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท  ำงำนไดโ้ดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิ รวมถึงสิทธิขอใหส้ง่ขอ้มลูไปยงับคุคลอื่นตำมที่ท่ำนมีควำมประสงค ์(บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย โดยจะก ำหนดค่ำใชจ้่ำยตำมควำมเป็นจริงอย่ำงเหมำะสม) เวน้แต่
โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้ทัง้นี ้ตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด 

3) สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกรณีที่กฎหมำยก ำหนด  
4) สิทธิในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนกลำยเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตัวตน

ไดด้ว้ยวิธีกำรใดๆ กรณีที่กฎหมำยก ำหนด 
5) สิทธิในกำรระงับกำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่ จะมีข้อจ ำกัดตำมกฎหมำยที่ บริษัทฯ ไม่อำจ

ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของท่ำนได ้
6) สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมที่ใหไ้วไ้ดต้ลอดเวลำ เวน้แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้จ ำกัดตำม

กฎหมำยหรือตำมสญัญำ ทัง้นี ้กำรขอถอนควำมยินยอมของท่ำน จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำนไดใ้หไ้วก้่อนหนำ้โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

7) สิทธิในกำรรอ้งเรียนต่อเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หำกบรษิัทฯ มิไดป้ฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย 

7.2 บรษิัทฯ ด ำเนินกำรเต็มควำมสำมำรถในกำรเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลที่ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนัของท่ำน เพื่อให้
เป็นขอ้มลูที่มีควำมสมบูรณแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด ทัง้นี ้ท่ำนมีสิทธิในกำรขอแกไ้ข เปลี่ยนแปลง
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ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน เมื่อท่ำนมีกำรแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล หรือหำกเห็นว่ำข้อมูลที่
บรษิัทฯ มีอยู่อำจไม่ถกูตอ้ง  

 
7.3 กำรใชส้ิทธิของท่ำนตำมที่ระบุไวข้ำ้งตน้ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย บริษัทฯ อำจปฏิเสธกำรใชส้ิทธิของท่ำน

ขำ้งตน้ไดต้ำมขอ้จ ำกัดกำรใชส้ิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด ใน
กรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด ำเนินตำมค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของท่ำน บริษัทฯ จะบนัทึกค ำรอ้งขอของท่ำนพรอ้ม
ดว้ยเหตผุลไวใ้นบนัทกึรำยกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

 
7.4 เพื่อยื่นค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ ตำมช่องทำงติดต่อที่ระบุไวน้โยบำยฉบบันี ้

บริษัทฯ จะพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของท่ำน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธกำรใชส้ิทธิของท่ำน บริษัทฯ จะแจง้เหตุผลในกำรปฏิเสธกำรใชส้ิทธิของท่ำนไป
พรอ้มกนั 

 
8. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บริษัทฯ อำจทบทวน ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบำยฉบับนีเ้ป็นครัง้ครำวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ 

กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบำยฉบับนี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่
นโยบำยฉบับปรบัปรุงลงในช่องทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ท่ำนไดพ้ิจำรณำและด ำเนินกำรยอมรบั
ดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีกำรอื่นใด และหำกว่ำท่ำนไดด้ ำเนินกำรเพื่อยอมรบันัน้แลว้ ใหถื้อว่ำนโยบำยที่
แกไ้ขเพิ่มเติมดงักลำ่วเป็นสว่นหนึ่งของนโยบำยฉบบันีด้ว้ย  

 
หำกท่ำนมีค ำถำมใด ๆ เก่ียวกับค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัวนี ้หรือตอ้งกำรใชส้ิทธิของท่ำนตำมที่

ก ำหนดไว้ในค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัวนี ้ โปรดใช้แบบฟอร์มกำรติดต่อบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ 
https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excution-form-th.pdf    
นอกจำกนี ้ท่ำนยังสำมำรถติดต่อบริษัทฯ ผ่ำนทำงเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ของบรษิัทฯ ได ้โดยใชร้ำยละเอียดกำรติดต่อดงัต่อไปนี ้

 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
      บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย                                

วนัที่ที่บงัคบัใชน้โยบำย 5 กรกฎำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excution-form-th.pdf
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รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   ติดต่อ 
บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 2/1 ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ 

กรุงเทพมหำนคร 10800 
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9  
อีเมล : dpo@vanachai.com  

 
รายช่ือบริษัทย่อย  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   ติดต่อ 

1. บรษิัท ปำรต์ิเกิล้ แพลนเนอร ์จ ำกดั 2/1 ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร 10800 
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9  
อีเมล : dpo@vanachai.com 

2. บรษิัท วนชยั พำเนล อินดสัทรี่ส ์จ  ำกดั 
3. บรษิัท วนชยั เคมีคอล อินดสัทรี่ส ์จ  ำกดั 
4. บรษิัท วดูเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
5. บรษิัท พีวี วูด้ จ  ำกดั 
6. บรษิัท วนชยั เอ็นเนอรย์ี่ อินดสัทรี่ส ์จ  ำกดั 
7. บรษิัท วนชยั วูด้สมิธ จ ำกดั 
8. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์จ ำกดั 
9. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั 

 
รายละเอียดเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศส์ว่ำง แขวงวงศส์ว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนครฯ 10800 
โทรศพัท ์: 02 9132180-9 ต่อ 703 
โทรสำร : 02 5879556 
อีเมล : dpo@vanachai.com 
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