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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้

ความส าคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งหมายเพื่อแจ้ง
รายละเอียดการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เพื่อใหท้่านมั่นใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล” หรือ “การ
ประมวลผล”) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งครอบคลมุทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์ไดร้บัความคุม้ครองและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 
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 ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  
 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อใน

ลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด  
     
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงขอ้มลูส่วนบุคคลตาม
ประเภทดงัต่อไปนี ้
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2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป  
 
1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกลุ 
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์ 

 
2.2 ข้อมูลทีเ่ก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 
 

ในกรณีที่ท่านเขา้ใชบ้รกิาร บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการใชบ้รกิารของท่านโดยอตัโนมตัิ เช่น 
เวลาเขา้ใช ้(Access Time) หมายเลขอุปกรณ ์(Device ID) หรือหมายเลขประจ าเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) 
เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) หมายเลขเฉพาะที่ใชอ้า้งถึงอปุกรณท์ี่ต่อกบัเครือข่าย (Mac Address) ขอ้มลูการใชง้าน
โดยรวม การตัง้ค่า ขอ้มลูภาษา ชื่ออปุกรณแ์ละรุน่ สถานที่และเขตเวลา ผูใ้หบ้รกิารเครือข่าย ขอ้มลูระบบปฏิบตัิการ 
และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ เป็นตน้ รวมถึงขอ้มลูประวตัิการใชง้านเว็บไซต ์(Browsing) ของท่านโดยอตัโนมตัิ
โดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้  
https://www.vanachai.com/cookie-policy   
 
3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านจากการที่ท่านเขา้ชมเว็บไซตข์องบรษิัทฯ รวมไปถึงการ
สมคัรสมาชิกเพื่อรบัข่าวสารบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และอาจรวมถึงการกรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ โดยทางออนไลนห์รือ
โดยเอกสาร เพื่อสมคัรใชบ้รกิารหรือรว่มกิจกรรม สอบถามขอ้มลู รบัการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เป็นตน้ 
 
4. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลท่านที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไวเ้พื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น 

เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ท่านในการเขา้ถึงเว็บไซตห์รือช่องทางออนไลนด์ังกล่าวในอนาคตและปรบัปรุงรกัษาระบบ
สารสนเทศ โดยอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านแก่ที่ปรกึษาอื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

 
รวมถึงในบางกรณีที่บรษิัทฯ ติดตามการใชง้านหรือการเขา้ถึงเว็บไซตห์รือช่องทางออนไลนใ์ดๆ ของบรษิัทฯ 

เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ท่านในการเขา้ถึงเว็บไซตห์รือช่องทางออนไลนด์ังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะไดร้บัความ
ยินยอมจากท่านเพื่อใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 
 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
5.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยินยอม หรือมีความจ าเป็นตอ้ง

เปิดเผยหรือรายงานขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายใหอ้ านาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ
ความยินยอม หรือตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึง การน าส่งขอ้มูลใหแ้ก่

https://www.vanachai.com/cookie-policy
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หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูรวมถึงเมื่อไดร้บัค าสั่ง หมายศาล หรือหนงัสือราชการให้
ตอ้งด าเนินการใด ๆ ที่อาศยัอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนัน้ 
 

5.2 บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป และ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมไปถึง พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้
ใหบ้ริการ ผูร้บับริการ และผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบ 
ให้บริการ หรือบริหารจัดการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษา
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภยัของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นระบบการช าระเงิน การ
ตรวจสอบทางบัญชี หรือการใหบ้ริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชนต์่อท่าน  และการด าเนินการอื่นใดที่
จ  าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการใหแ้น่ใจว่าบคุคลเหลา่นีจ้ะด าเนินการ
กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

5.3 ในกรณีที่บรษิัทฯ สง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิัทฯ จะด าเนินการเพื่อท าใหแ้น่ใจ
ว่าบริษัทฯ ไดส้่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องคก์รระหว่างประเทศ หรือผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศที่มี
มาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่าน
ส าหรบัการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

 
6. ข้อมูลคุกกี ้

 
เม่ือท่านเยี่ยมชมเว็บไซต ์บรษิัทฯ อาจวางคกุกีไ้วใ้นอปุกรณข์องท่านและใชค้กุกีเ้หลา่นัน้เพื่อรวบรวมขอ้มลู

สว่นบคุคลโดยอตัโนมตัิ 
 
คุกกี้ คือ ข้อมูลชิน้เล็ก ๆ ที่ส่งมาจากเว็บไซต์โดยจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอรท์่าน คุกกี้จะช่วยบันทึก

กิจกรรมการเขา้ใชเ้ว็บไซตข์องบรษิัทฯ  เช่น ภาษาที่ตอ้งการ รายการโปรด การใชง้านทั่วไป และการตัง้ค่าอื่น ๆ เพื่อ
ปรบัแต่งเว็บไซตใ์หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของท่าน และท าใหก้ิจกรรมการเขา้ใชอ้ินเทอรเ์น็ตของท่านเป็นไป
อย่างรวดเรว็และสะดวกมากขึน้ 

 
ท่านสามารถตั้งค่าของเบราวเ์ซอรเ์พื่อปิดการใช้งานคุกกีไ้ด ้ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ใหเ้บราวเ์ซอรท์  าการ

ยอมรบัคกุกีใ้หม่โดยอตัโนมตัิ แต่การปิดใชง้านดงักล่าวอาจส่งผลต่อคณุภาพการใชง้านบนเว็บไซต ์หรืออาจท าให้
เกิดความยากล าบากในการใชง้านเว็บไซต ์

 
ท่านสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัคกุกีข้องเว็บไซตไ์ดท้ี่ 

https://www.vanachai.com/cookie-policy   
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7. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย 
 
7.1 บรษิัทฯ เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ระยะเวลาตามสญัญา มาตรฐานทางบญัชี มาตรฐาน ISO อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นที่
ตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตัง้สิทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
 

7.2 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรกัษาหรือที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลนัน้ 
 

7.3 บริษัทฯ ก าหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอรห์รือเครื่องมือต่าง ๆ โดยด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ไดร้ับการยอมรบั เพื่อใหท้่านมี
ความมั่นใจในระบบรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลมุถึงการป้องกันการ
สญูหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบหรือกระท าการ
โดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
 

7.4 บริษัทฯ จ ากัดการเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
ปอ้งกนัมิใหม้ีการโจมตีหรือมีการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอรห์รือระบบอิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัทฯ โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ขอใหท้่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะด าเนินการ
ก ากบัดแูลบคุคลนัน้ใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามค าสั่งของบรษิัทฯ 

 
8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
8.1 ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนี ้ 
 
1) สิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่าน  
2) สิทธิในการขอรบั หรือโอนยา้ยขอ้มูลของท่าน ในกรณีที่ขอ้มูลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้าน

โดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท  างานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ รวมถึงสิทธิขอใหส้ง่ขอ้มลูไปยงับคุคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค ์(บรษิัทฯ 
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ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย โดยจะก าหนดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจรงิอย่างเหมาะสม) เวน้แต่
โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

3) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกรณีที่กฎหมายก าหนด  
4) สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านกลายเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตัวตน

ไดด้ว้ยวิธีการใด ๆ กรณีที่กฎหมายก าหนด 
5) สิทธิในการระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่ จะมีข้อจ ากัดตามกฎหมายที่ บริษัทฯ ไม่อาจ

ด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่านได ้
6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ใหไ้วไ้ดต้ลอดเวลา เวน้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากัดตาม

กฎหมายหรือตามสญัญา ทัง้นี ้การขอถอนความยินยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดใ้หไ้วก้่อนหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

7) สิทธิในการรอ้งเรียนต่อเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากบรษิัทฯ มิไดป้ฏิบตัิ
ตามกฎหมาย 

 
8.2 บรษิัทฯ ด าเนินการเต็มความสามารถในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลที่ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนัของท่าน เพื่อให้

เป็นขอ้มลูที่มีความสมบูรณแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด ทัง้นี ้ท่านมีสิทธิในการขอแกไ้ข เปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่
บรษิัทฯ มีอยู่อาจไม่ถกูตอ้ง  

 
8.3 การใชส้ิทธิของท่านตามที่ระบุไวข้า้งตน้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่าน

ขา้งตน้ไดต้ามขอ้จ ากัดการใชส้ิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด ใน
กรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด าเนินตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน บริษัทฯ จะบนัทึกค ารอ้งขอของท่านพรอ้ม
ดว้ยเหตผุลไวใ้นบนัทกึรายการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด  

 
8.4 เพื่อยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไวน้โยบายฉบบันี ้

บริษัทฯ จะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจง้เหตุผลในการปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่านไป
พรอ้มกนั 

 
9. การต้ังค่ารับการแจ้งเตือน 
 

บริษัทฯ อาจส่งการแจง้เตือนไปยงัอุปกรณข์องท่าน ท่านสามารถปิดการรบัการแจง้เตือนเหลา่นีไ้ดไ้ม่ว่าใน
เวลาใด โดยการตัง้ค่าการแจง้เตือนบนอปุกรณข์องท่าน  
 
10.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์

 
บริษัทฯ ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการผูเ้ยาวเ์ป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องดว้ยลกัษณะ

ขององคก์ร และบรกิารของบรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบับุคคลที่
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มีอายตุ ่ากว่า 20 ปี เป็นครัง้คราว ในกรณีดงักลา่วนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมหรือผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

 
11. การเช่ือมโยงไปยังบุคคลภายนอก 

 
ในบางบริการของบรษิัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์และบริการอื่น ๆ ของ

บคุคลภายนอก โดยการเขา้ถึงและใชง้านเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกที่ถกูเชื่อมโยงไปนัน้ จะไม่ถกูควบคมุและก ากับ
โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ฉบับนี ้แต่จะถูกควบคุมและก ากับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
เว็บไซตข์องบคุคลภายนอกนัน้แทน ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะไม่มีสว่นรว่มในความรบัผิดใด ๆ ต่อผูใ้ชบ้รกิารหากเว็บไซตข์อง
บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือด าเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ไดม้ีการ
ประกาศไว ้ทัง้นี ้ท่านควรใชค้วามระมดัระวงัและตรวจสอบค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตวั/นโยบายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเว็บไซต ์แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์และบรกิารของบคุคลภายนอกเหลา่นัน้ดว้ย 
 
12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บริษัทฯ อาจทบทวน ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบบันีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่
นโยบายฉบับปรบัปรุงลงในช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด โดยเร็วที่สุดเพื่อใหท้่านไดพ้ิจารณาและด าเนินการยอมรบั
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านไดด้ าเนินการเพื่อยอมรบันัน้แลว้ ใหถื้อว่านโยบายที่
แกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายฉบบันีด้ว้ย  

 
หากท่านมีค าถามใด ๆ เก่ียวกับค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวันี ้หรือตอ้งการใชส้ิทธิของท่านตามที่

ก าหนดไว้ในค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวนี ้ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ 
https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excution-form-th.pdf        
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ของบรษิัทฯ ได ้โดยใชร้ายละเอียดการติดต่อดงัต่อไปนี ้

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
      บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

        วนัที่ที่บงัคบัใชน้โยบาย  5 กรกฎาคม 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 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 

 

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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