นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้สมัครงาน
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ความสาคัญและเคารพความเป็ น
ส่วนตัวและตระหนักถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และกฎหมาย
เฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ง
รายละเอียดการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
ฐานะผู้สมัครงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ ริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (รวมเรี ย กว่ า
“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ได้รบั ความคุม้ ครองและเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.

คานิยาม
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทดังต่อไปนี ้
1. บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จากัด
2. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส ์ จากัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส ์ จากัด
4. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
5. บริษัท พีวี วูด้ จากัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ย่ี อินดัสทรี่ส ์ จากัด
7. บริษัท วนชัย วูด้ สมิธ จากัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
9. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอนเตอร์ไพรส์ จากัด

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
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2.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล
ตามประเภทดังต่อไปนี ้
1)

2)
3)
4)
5)
6)

ข้ อมู ล ส่ ว นตั ว เช่น ชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ ชื่อเล่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสื อ
เดินทาง (ชาวต่างชาติ) รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิด อายุ สัญชาติ เพศ นา้ หนัก ส่วนสูง สถานภาพการสมรส
สถานภาพทางการทหาร สถานที่เกิด บัญชีผใู้ ช้โซเชียลมีเดีย
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาวีซ่า
สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบอนุญาตขับรถ สมุดประจาตัวผูพ้ ิการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทางาน เช่น สาเนาวุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน ข้อมูลเงินเดือน ประวัติการฝึ กอบรม ทักษะและความสามารถ งานอดิเรก
ข้อมูลของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของคู่สมรส
จานวนบุตร ข้อมูลของผูต้ ิดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบสมัครงาน
ออนไลน์ ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครงานหรือเอกสารประกอบ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชน
(ได้แก่ ศาสนาและหมู่โลหิต) ข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครงาน (เช่น ศาสนา เชือ้ ชาติ) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
ความพิการที่ปรากฏในสมุดประจาตัวผูพ้ ิการ และข้อมูลสุขภาพในใบรับรองแพทย์สาหรับงานบางตาแหน่งที่ตอ้ ง
ประเมินสุขภาพ ก็ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือมีความจาเป็ นตามที่กฎหมายอนุญาตให้
ดาเนินการได้
3.

แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง
เช่น การส่งข้อมูลเพื่อสมัครงานผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ การกรอกแบบฟอร์มสมัคร
งานของบริษั ท ฯ ไม่ ว่ า ในรู ป แบบกระดาษหรื อ ออนไลน์ เว็ บ ไซต์ข องบริษั ท ฯ การทดสอบ หรื อ การ
สัมภาษณ์งานกับบริษัทฯ

3.2

นอกจากนี ้ บริษัทฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทจัดหางาน หน่วยงานรัฐ
มหาวิ ท ยาลัย สถาบัน การศึ ก ษา หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่ ไ ด้แ นะน าท่ า นแก่ บ ริ ษั ท ฯ รวมถึ ง แหล่ ง ข้อ มูล
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สาธารณะ เช่น เว็บไซต์สมัครงานอื่น ๆ โซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลที่อาจค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือข้อมูล
ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เป็ นต้น
4.

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้

4.1

เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้า
ทาสัญญานัน้ เช่น การดาเนินการตามกระบวนการสรรหา และการพิจารณาผูส้ มัครงาน การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส้ มัครงาน การติดต่อผูส้ มัครงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์
งาน การคัดเลือกผูส้ มัครงานเป็ นพนักงานของบริษัทฯ การจัดทาสัญญาจ้างกรณีท่ีผสู้ มัครงานได้รบั การ
คัดลือก การพิจารณาความหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น

4.2

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติจากบุคคลอ้างอิงหรือ
แหล่งอื่น การบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิ ดเพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน การ
แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงานในตาแหน่งที่เปิ ดรับในอนาคต (กรณีท่ผี สู้ มัครงานไม่ได้รบั การคัดเลือก
ในครัง้ นี)้ เป็ นต้น

4.3

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือดาเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนด การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย รวมถึงเมื่อได้รบั คาสั่ง หมาย
ศาล หรือหนังสือราชการให้ตอ้ งดาเนินการใด ๆ ที่อาศัยอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น
เป็ นต้น

4.4

บริษัท ฯ ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อความจ าเป็ นในการปฏิ บัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การดาเนินการตามกระบวนการสรรหาและการ
พิจารณาผูส้ มัครงาน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลความพิการจากสมุดประจาตัวคนพิการ เพื่อดาเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาผูส้ มัครงานที่เป็ นผูพ้ ิการ รวมถึงการจัดสรรตาแหน่งงาน บริหาร
จัดการอื่นให้เหมาะสมกับผูส้ มัครงาน

4.5

เพื่อประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เพื่อปรับปรุ งระบบการ
คัดเลือกผูส้ มัครงานต่อไป
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บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านก็ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1) การเก็บรวบรวมสาเนาบัตรประประชาชน (ซึ่งอาจปรากฎข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความอ่อนไหว
เช่น ศาสนา หมู่โลหิต) เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
2) การประมวลผลข้อมูลสุขภาพ ศาสนา และเชือ้ ชาติท่ีปรากฎในใบสมัครงานเพื่อดาเนินการตาม
กระบวนการสรรหาและพิจารณาผูส้ มัครงาน
3) การประมวลผลข้อมูลสุขภาพในใบรับรองแพทย์ในการประเมิ นสุขภาพของท่านเพื่อพิจารณา
การรับเข้าทางาน
4) การประมวลผลประวัติอาชญากรรม เพื่ อ ดาเนิ น การตามกระบวนการสรรหาและพิจ ารณา
ผูส้ มัครงาน
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.1 บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลอื่น เว้นแต่ได้รบั ความยินยอม หรือมีความจาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อานาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ ง
ขอความยินยอม หรือต้องดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
5.2 บริ ษั ท ฯ อาจจ าเป็ น ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ านต่อ บริษั ท ในกลุ่ม บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ขา้ งต้น รวมไปถึง ผูใ้ ห้บริการ และผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูล ส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับ ปรุ ง หรื อดูแ ลรัก ษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ของ
ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน เพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการขอคาปรึกษาทางกฎหมาย การดาเนินคดี และดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินการของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านีจ้ ะดาเนินการกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.

การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

6.1

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้ง ไว้ในนโยบาย
ฉบับ นี ้ โดยพิ จ ารณาระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่ านให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐาน ISO อายุความตามกฎหมาย รวมถึง
ความจาเป็ นที่ตอ้ งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในกรณีท่ีท่านไม่ได้รบั การ
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พิ จ ารณาการจ้า งงานจากบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะพิ จ ารณาเก็ บ รัก ษาข้อ มูล ส่ วนบุ คคลของท่ านไว้เ ป็ น
ระยะเวลา 1 ปี หลัง จากจบขั้น ตอนการพิ จ ารณาผู้ส มัค รงานหรื อ ตามระยะเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี ้
6.2

บริษัท ฯ จัดให้มีร ะบบการตรวจสอบเพื่ อดาเนิ นการลบหรื อทาลายข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ ยวข้องหรือเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้

6.3

บริษัท ฯ ก าหนดมาตรการในการดูแ ลรัก ษาความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม
ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรู ป แบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ โดยดาเนินการเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับ เพื่อให้ท่านมี
ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงการป้องกัน
การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือ
กระทาการโดยปราศจากอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.4

บริษัทฯ จากัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้
รับ อนุ ญ าต รวมถึ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นแก่ บุ ค คลภายนอกเพื่ อ ด าเ นิ น การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ
จะดาเนินการกากับดูแลบุคคลนัน้ ให้ดาเนินการอย่างเหมาะสมเป็ นไปตามคาสั่งของบริษัทฯ

7.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1

ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้

1)

สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
สิทธิในการขอรับ หรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน ในกรณีท่ีขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
โดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุค คลได้ด้วยวิ ธี ก ารอัตโนมัติ รวมถึ งสิ ท ธิ ข อให้ส่งข้อมูล ไปยังบุคคลอื่นตามที่ ท่ านมีความประสงค์
(บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่าใช้จ่ าย โดยจะก าหนดค่าใช้จ่ ายตามความเป็ น จริง อย่ า ง
เหมาะสม) เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทัง้ นี ้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด

2)
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3)
4)
5)
6)

7)

7.2

7.3

7.4

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท่กี ฎหมายกาหนด
สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ดว้ ยวิธีการใด ๆ กรณีท่กี ฎหมายกาหนด
สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีขอ้ จากัดตามกฎหมายที่ บริษัทฯ ไม่อาจ
ดาเนินการตามคาร้องขอของท่านได้
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัด
ตามกฎหมายหรื อ ตามสัญ ญา ทั้ง นี ้ การขอถอนความยิ น ยอมของท่ าน จะไม่ ส่ง ผลกระทบต่อการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ มิได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริษัทฯ ดาเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบันของท่าน
เพื่ อให้เ ป็ น ข้อมูลที่ มีความสมบูร ณ์แ ละไม่ก่ อให้เกิ ดความเข้าใจผิด ทั้งนี ้ ท่ านมีสิ ท ธิ ในการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหาก
เห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่อาจไม่ถกู ต้อง
การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นต้องเป็ นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน
ข้างต้นได้ตามข้อจากัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ใน
กรณีท่บี ริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดาเนินตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกคาร้องขอของท่านพร้อม
ด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อยื่นคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอใช้สิทธิของท่าน
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไป
พร้อมกัน

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
บริษัทฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการผูเ้ ยาว์เป็ นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะ
ขององค์กร และบริการของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคล
ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี เป็ นครัง้ คราว ในกรณีดงั กล่าวนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมหรือผูใ้ ช้อานาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
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9.

การปรับปรุ งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
นโยบายฉบับปรับปรุ งลงในช่องทางที่บริษัทฯ กาหนด โดยเร็วที่สดุ เพื่อให้ท่านได้พิจารณาและดาเนินการยอมรับ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านได้ดาเนินการเพื่อยอมรับนัน้ แล้ว ให้ถือว่านโยบาย
ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนีด้ ว้ ย
หากท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ ยวกับคาประกาศเกี่ ยวกับความเป็ นส่วนตัวนี ้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน
ตามที่กาหนดไว้ในคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวนี ้ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excutionform-th.pdf นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่ านทางเจ้าหน้าที่คุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data

Protection Officer) ของบริษัทฯ ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี ้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วันที่ท่บี งั คับใช้นโยบาย 5 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ติดต่อ
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9
อีเมล : dpo@vanachai.com
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รายชื่อบริษัทย่อย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จากัด
2. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส่ ์ จากัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส ์ จากัด
4. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
5. บริษัท พีวี วูด้ จากัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ย่ี อินดัสทรี่ส ์ จากัด
7. บริษัท วนชัย วูด้ สมิธ จากัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
9. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอนเตอร์ไพรส์ จากัด

ติดต่อ
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9
อีเมล : dpo@vanachai.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800
โทรศัพท์ : 02 9132180-9 ต่อ 703
โทรสาร : 02 5879556
อีเมล : dpo@vanachai.com
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