นโยบายความเป็ นส่วนตัว
นโยบายความเป็ น ส่ ว นตัว ของ บริ ษั ท วนชัย กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อย (“บริ ษั ท ฯ”) ให้
ความส าคัญ และเคารพความเป็ นส่วนตัวและตระหนัก ถึ งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย มุ่งหมายเพื่ อแจ้ง
รายละเอียดการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล” หรือ “การ
ประมวลผล”) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทัง้ แบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้รบั ความคุม้ ครองและเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
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 ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
2.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ประเภทดังต่อไปนี ้
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2.1

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
2.2

ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ในกรณีท่ที ่านเข้าใช้บริการ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น
เวลาเข้าใช้ (Access Time) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจาเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier)
เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อา้ งถึงอุปกรณ์ท่ีต่อกับเครือข่าย (Mac Address) ข้อมูลการใช้งาน
โดยรวม การตัง้ ค่า ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุน่ สถานที่และเขตเวลา ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติ
โดยใช้คุก กี ้ (Cookies) และเทคโนโลยี อ่ืน ๆ ที่ คล้ายคลึงกัน รายละเอีย ดเพิ่ มเติ มโปรดดูน โยบายการใช้คุ ก กี ้
https://www.vanachai.com/cookie-policy

3.

แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านจากการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมไปถึงการ
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และอาจรวมถึงการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือ
โดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เป็ นต้น
4.

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น
เพื่อให้ความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ดังกล่าวในอนาคตและปรับปรุ งรักษาระบบ
สารสนเทศ โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ท่ปี รึกษาอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
รวมถึงในบางกรณีท่บี ริษัทฯ ติดตามการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ ของบริษัทฯ
เพื่อให้ความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะได้รบั ความ
ยินยอมจากท่านเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1

บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รบั ความยินยอม หรือมีความจาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อานาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งขอ
ความยินยอม หรือต้องดาเนิน การเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึง การนาส่งข้อมูลให้แก่
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หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลรวมถึงเมื่อได้รบั คาสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้
ต้องดาเนินการใด ๆ ที่อาศัยอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนัน้
5.2

บริ ษั ท ฯ อาจจ าเป็ น ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นต่ อ บริ ษั ท ในกลุ่ม บริ ษั ท วนชัย กรุ๊ ป และ
บุคคลภายนอกที่ เกี่ ย วข้องตามวัตถุป ระสงค์ท่ี ไ ด้ร ะบุไ ว้ข้างต้น รวมไปถึ ง พัน ธมิตร คู่ค้าทางธุ ร กิ จ ผู้
ให้บริการ ผูร้ บั บริการ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบ
ให้บ ริก าร หรื อบริห ารจัดการเกี่ ย วกับ ข้อมูล ส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒ นาปรับ ปรุ ง หรื อดูแ ลรัก ษา
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชาระเงิน การ
ตรวจสอบทางบัญชี หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน และการดาเนินการอื่นใดที่
จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านีจ้ ะดาเนินการ
กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3

ในกรณีท่บี ริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อทาให้แน่ใจ
ว่าบริษัทฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผูร้ บั ข้อมูลในต่างประเทศที่มี
มาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่าน
สาหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด

6.

ข้อมูลคุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจวางคุกกีไ้ ว้ในอุปกรณ์ของท่านและใช้คกุ กีเ้ หล่านัน้ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
คุก กี ้ คือ ข้อมูล ชิ น้ เล็ก ๆ ที่ ส่งมาจากเว็ บไซต์โดยจะถูกเก็ บไว้ในคอมพิ วเตอร์ท่าน คุก กี ้จ ะช่ วยบันทึก
กิจกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ภาษาที่ตอ้ งการ รายการโปรด การใช้งานทั่วไป และการตัง้ ค่าอื่น ๆ เพื่อ
ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และทาให้กิจกรรมการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็ นไป
อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึน้
ท่านสามารถตั้งค่าของเบราว์เซอร์เพื่อปิ ดการใช้งานคุกกี ไ้ ด้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ทาการ
ยอมรับคุกกีใ้ หม่โดยอัตโนมัติ แต่การปิ ดใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพการใช้งานบนเว็บไซต์ หรืออาจทาให้
เกิดความยากลาบากในการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกีข้ องเว็บไซต์ได้ท่ี
https://www.vanachai.com/cookie-policy
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7.

การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

7.1

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี ้
โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระยะเวลาตามสัญญา มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐาน ISO อายุความตามกฎหมาย รวมถึง ความจาเป็ นที่
ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตัง้ สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7.2

บริ ษั ท ฯ จัด ให้มี ร ะบบการตรวจสอบเพื่ อ ด าเนิ น การลบหรื อ ท าลายข้อ มูล ส่ว นบุ คคลเมื่ อ พ้น ก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้

7.3

บริ ษั ท ฯ ก าหนดมาตรการในการดูแ ลรัก ษาความปลอดภัย ในข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลให้มี ค วามเหมาะสม
ครอบคลุมถึ งความปลอดภัย ในข้อ มูล ที่ จัด เก็ บ ไว้ใ นรู ป แบบของเอกสาร ระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ โดยดาเนินการเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ท่านมี
ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการ
สูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทาการ
โดยปราศจากอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.4

บริษัทฯ จากัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั
อนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดาเนินการ
กากับดูแลบุคคลนัน้ ให้ดาเนินการอย่างเหมาะสมเป็ นไปตามคาสั่งของบริษัทฯ

8.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1

ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้

1)

สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
สิทธิในการขอรับ หรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน ในกรณีท่ีขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
โดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้สง่ ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ

2)
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3)
4)
5)
6)

7)

ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกาหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริงอย่างเหมาะสม) เว้นแต่
โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทัง้ นี ้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท่กี ฎหมายกาหนด
สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน
ได้ดว้ ยวิธีการใด ๆ กรณีท่กี ฎหมายกาหนด
สิทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจากัดตามกฎหมายที่ บริษัท ฯ ไม่อาจ
ดาเนินการตามคาร้องขอของท่านได้
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดตาม
กฎหมายหรือตามสัญญา ทัง้ นี ้ การขอถอนความยินยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ มิได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

8.2

บริษัทฯ ดาเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู ต้องและเป็ นปั จจุบนั ของท่าน เพื่อให้
เป็ นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ นี ้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุ คคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่
บริษัทฯ มีอยู่อาจไม่ถกู ต้อง

8.3

การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นต้องเป็ นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน
ข้างต้นได้ตามข้อจากัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ใน
กรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดาเนินตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกคาร้องขอของท่านพร้อม
ด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด

8.4

เพื่อยื่นคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ บริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอใช้สิทธิของท่าน
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไป
พร้อมกัน

9.

การตั้งค่ารับการแจ้งเตือน

บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถปิ ดการรับการแจ้งเตือนเหล่านีไ้ ด้ไม่ว่าใน
เวลาใด โดยการตัง้ ค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน
10.

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการผูเ้ ยาว์เป็ นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะ
ขององค์กร และบริการของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่
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มีอายุต่ากว่า 20 ปี เป็ นครัง้ คราว ในกรณีดงั กล่าวนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมหรือผูใ้ ช้อานาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
11.

การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

ในบางบริการของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ
บุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถกู เชื่อมโยงไปนัน้ จะไม่ถกู ควบคุมและกากับ
โดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัทฯ ฉบับนี ้ แต่จะถูกควบคุมและกากับโดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ
เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนัน้ แทน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่มีสว่ นร่วมในความรับผิดใด ๆ ต่อผูใ้ ช้บริการหากเว็บไซต์ของ
บุค คลภายนอกดังกล่าวไม่ปฏิบัติห รือดาเนินการตามนโยบายความเป็ น ส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ ได้มีการ
ประกาศไว้ ทัง้ นี ้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว/นโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ ด้วย
12.

การปรับปรุ งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
นโยบายฉบับปรับปรุ งลงในช่องทางที่บริษัทฯ กาหนด โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ท่านได้พิจารณาและดาเนินการยอมรับ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านได้ดาเนินการเพื่อยอมรับนัน้ แล้ว ให้ถือว่านโยบายที่
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนีด้ ว้ ย
หากท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวนี ้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่
ก าหนดไว้ใ นค าประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ส่ ว นตัว นี ้ โปรดใช้แ บบฟอร์ม การติ ด ต่ อ บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ
https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excution-form-th.pdf

นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
ของบริษัทฯ ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี ้

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

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

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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