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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้มาติดต่อ  
 

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ใหค้วามส าคัญและเคารพความเป็น
สว่นตวัและตระหนกัถึงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบคุคลให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎหมาย
เฉพาะอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
 

บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบบันี ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้
รายละเอียดการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลและการจดัการเพื่อรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใน
ฐานะผูม้าติดต่อ ผูม้าเยี่ยมชม และผูท้ี่เขา้มาในพืน้ที่บริษัทฯ เพื่อใหท้่านมั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ไดร้บัความคุม้ครองและเป็นไป
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
1. ค านิยาม 

 
“บริษัทย่อย” หมายถึง บรษิัทดงัต่อไปนี ้
1. บรษิัท ปารต์ิเกิล้ แพลนเนอร ์จ ากดั 
2. บรษิัท วนชยั พาเนล อินดสัทรี่ส ์จ  ากดั 
3. บรษิัท วนชยั เคมีคอล อินดสัทรี่ส ์จ  ากดั 
4. บรษิัท วดูเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
5. บรษิัท พีวี วูด้ จ  ากดั 
6. บรษิัท วนชยั เอ็นเนอรย์ี่ อินดสัทรี่ส ์จ  ากดั 
7. บรษิัท วนชยั วูด้สมิธ จ ากดั 
8. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์จ ากดั 
9. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
   
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง 
ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลู
สหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในท านอง
เดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย  
 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงขอ้มลูสว่นบคุคล

ประเภทดงัต่อไปนี ้
 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
3) ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น ภาพถ่ายหรือส าเนาบตัรประชาชน ภาพถ่ายหรือส าเนา

ใบอนญุาตขบัรถ หรือบตัรอื่น ๆ ที่สามารถระบตุวัตนของผูม้าติดต่อ 
4) ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น การบนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด  

 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ขอ้มลูที่ปรากฏใน

ส าเนาหรือภาพถ่ายบตัรประชาชน (ไดแ้ก่ ศาสนาและหมู่โลหิต) 
 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผูใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่
บริษัทฯ โดยตรง เช่น การแลกเปลี่ยนนามบัตร การแลกบัตรหรือการถ่ายภาพบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อเข้า
สถานที่หรืออาคาร การใหข้อ้มลูของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ หรืออาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากแหลง่อ่ืน  

 
4. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไว ้เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

 
4.1 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การยืนยันตัวตน การด าเนินการตามค าขอของท่านเพื่อมา

ติดต่อ มาเยี่ยมชม หรือด าเนินการใด ๆ การควบคมุการเขา้ถึงอาคารและบรเิวณโดยรอบ การบนัทกึภาพ
ผ่านกล้องวงจรปิดหรือจัดท าบัตรประจ าตัวเพื่อเข้าอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
ทรพัยส์ิน เป็นตน้ 
 

4.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานราชการตาม
กฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเมื่อไดร้บัค าสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการใหต้อ้ง
ด าเนินการใด ๆ ที่อาศยัอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนัน้ เป็นตน้ 
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4.3 เพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล เช่น การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การ
ควบคมุและปอ้งกนัโรคติดต่อ 
 
บรษิัทฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่านก็ต่อเม่ือไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้

จากท่าน เช่น การใชส้  าเนาบตัรประประชาชน (ซึ่งอาจปรากฎขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่
โลหิต) เพื่อยืนยนัตวับคุคลของท่าน 
 

 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
5.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บคุคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยินยอม หรือมีความจ าเป็นตอ้ง

เปิดเผยหรือรายงานขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายใหอ้ านาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ขอความยินยอม หรือตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงเมื่อไดร้บัค าสั่ง หมายศาล หรือหนงัสือราชการใหต้อ้งด าเนินการใด ๆ ที่อาศยัอ านาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานราชการนัน้ 
 

5.2 บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป และ
บุคคลภายนอกที่ เ ก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ระบุไว้ข้างต้น  รวมไปถึง  ผู้ให้บริการ และ                             
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดูแลรบัผิดชอบ ใหบ้ริการ หรือบริหาร
จัดการเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการใหบ้ริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชนต์่อท่าน เพื่อด าเนินการ
เก่ียวกับการขอค าปรกึษาทางกฎหมาย การด าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการใหแ้น่ใจว่าบุคคลเหล่านีจ้ะด าเนินการกับขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
6. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย 

 
6.1 บริษัทฯ เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบาย

ฉบับนี ้โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใหม้ีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสญัญา มาตรฐานทางบญัชี มาตรฐาน ISO อายคุวามตามกฎหมาย รวมถึง
ความจ าเป็นที่ตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 
เพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากที่บรษิัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายนี ้
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6.2 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด

ระยะเวลาการเก็บรกัษาหรือที่ไม่เก่ียวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 
 

6.3 บริษัทฯ ก าหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลใหม้ีความเหมาะสม 
ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไวใ้นรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ระบบ
คอมพิวเตอรห์รือเครื่องมือต่าง ๆ โดยด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบั เพื่อใหท้่านมี
ความมั่นใจในระบบรกัษาความปลอดภัยในขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลมุถึงการป้องกัน
การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือ
กระท าการโดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
 

6.4 บริษัทฯ จ ากัดการเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยีในการรกัษาความปลอดภัยในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
ป้องกันมิใหม้ีการโจมตีหรือมีการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอรห์รือระบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทฯ โดยไม่ได้
รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ขอใหท้่านมั่นใจว่าบริษัทฯ 
จะด าเนินการก ากบัดแูลบคุคลนัน้ใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามค าสั่งของบรษิัทฯ 

 
7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
7.1 ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนี ้ 

 
1) สิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัส  าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคลของท่าน  
2) สิทธิในการขอรบั หรือโอนยา้ยขอ้มลูของท่าน ในกรณีที่ขอ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้าน

โดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์  
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะก าหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่าง
เหมาะสม) เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลก าหนด 

3) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกรณีที่กฎหมายก าหนด  
4) สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายหรือท าใหข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ

ตวัตนไดด้ว้ยวิธีการใด ๆ กรณีที่กฎหมายก าหนด 
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5) สิทธิในการระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่ จะมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายที่ บริษัทฯ ไม่อาจ
ด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่านได ้

6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ใหไ้วไ้ดต้ลอดเวลา เวน้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากัด
ตามกฎหมายหรือตามสัญญา ทั้งนี ้ การขอถอนความยินยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดใ้หไ้วก้่อนหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

7) สิทธิในการรอ้งเรียนต่อเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ มิได้
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 

7.2 บริษัทฯ ด าเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบันของท่าน 
เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี ้ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล หรือหาก
เห็นว่าขอ้มลูที่บรษิัทฯ มีอยู่อาจไม่ถกูตอ้ง 
 

7.3 การใชส้ิทธิของท่านตามที่ระบไุวข้า้งตน้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย บรษิัทฯ อาจปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่าน
ขา้งตน้ไดต้ามขอ้จ ากัดการใชส้ิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด ใน
กรณีที่บรษิัทฯ ปฏิเสธไม่ด าเนินตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน บรษิัทฯ จะบนัทกึค ารอ้งขอของท่านพรอ้ม
ดว้ยเหตผุลไวใ้นบนัทกึรายการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด  
 

7.4 เพื่อยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไวน้โยบายฉบบันี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน 
ในกรณีที่บรษิัทฯ ปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจง้เหตผุลในการปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่านไป
พรอ้มกนั 
 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์
 

บรษิัทฯ ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รกิารผูเ้ยาวเ์ป็นกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องดว้ยลกัษณะ
ขององคก์ร และบรกิารของบรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบับุคคล
ที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี เป็นครัง้คราว ในกรณีดงักล่าวนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ยาว ์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดย
ชอบธรรมหรือผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 
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9. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัทฯ อาจทบทวน ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบบันีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบบันี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่
นโยบายฉบบัปรบัปรุงลงในช่องทางที่บรษิัทฯ ก าหนด โดยเร็วที่สดุเพื่อใหท้่านไดพ้ิจารณาและด า เนินการยอมรบั
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านไดด้ าเนินการเพื่อยอมรบันัน้แลว้ ใหถื้อว่านโยบาย
ที่แกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายฉบบันีด้ว้ย 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

วนัที่ที่บงัคบัใชน้โยบาย 5  กรกฎาคม 2565 
 
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   ติดต่อ 
บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2/1 ถนนวงศส์ว่าง แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ 

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

 

รายช่ือบริษัทย่อย  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   ติดต่อ 
1. บรษิัท ปารต์ิเกิล้ แพลนเนอร ์จ ากดั 2/1 ถนนวงศส์ว่าง แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ 

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

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

mailto:dpo@vanachai.com
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รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศส์ว่าง แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800 

โทรศพัท ์: 02 9132180-9 ต่อ 703 

โทรสาร : 02 5879556 

อีเมล : dpo@vanachai.com 
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