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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ถือหุ้น  
 

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
ฐานะผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ไดร้บัความคุม้ครองและเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
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 ากัด 
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  
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
3) ข้อมูลทีป่รากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น ส  าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น 
4) ข้อมูลทางการเงินและการลงทุน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร เลขประจ าตัวผู้ถือหุน้ เลขหมายใบหุน้     

เลขหุน้ จ านวนหุน้ เป็นตน้ 
5) ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น การบนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึก

วีดีโอจากการประชมุ การบนัทกึเสียงสนทนาจากการประชมุต่าง ๆ 
 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ขอ้มลูที่ปรากฏใน

ส าเนาบตัรประชาชน (ไดแ้ก่ ศาสนาและหมู่โลหิต) 
 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผูใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่
บรษิัทฯ โดยตรง หรืออาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากแหลง่อ่ืน เช่น นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์บรษิัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้  

 
4. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไว ้เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
 

4.1 เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้
ท าสญัญา เช่น การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบคณุสมบตัิและยืนยนัตวัตน การลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงคะแนน การปิดทะเบียนผูถื้อหุน้ การบริหารจดัการบริษัทฯ การจดัการ
เก่ียวกับสิทธิและหนา้ที่ของผูถื้อหุน้ การด าเนินการเบิกจ่ายและช าระเงินปันผล การจัดท าหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 
4.2 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบและยืนยนัตวัตนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใน

การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ การบรหิารความเสี่ยงและก ากับการตรวจสอบ การสง่ขอ้มลูหรือข่าวสารใด ๆ 
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เพื่อประโยชนข์องท่าน การป้องกันและตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การ
กระท าผิดทางอาญา หรือการกระท าอื่นใดที่มิชอบดว้ยกฎหมาย การบนัทึกภาพผ่านกลอ้งวงจรปิดหรือ
จดัท าบตัรประจ าตวัเพื่อเขา้อาคารเพื่อรกัษาความปลอดภยัของบคุคลและทรพัยส์ิน เป็นตน้ 
 

4.3 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ รวมไปถึง
การบันทึกภาพเสียงระหว่างการประชุม การจัดท าทะเบียนผูถื้อหุน้และรายงานการประชุม การน าส่ง
หนงัสือและด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่ 
บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กรมบังคับคดี กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเมื่อไดร้บัค าสั่ง หมายศาล 
หรือหนงัสือราชการใหต้อ้งด าเนินการใด ๆ ที่อาศยัอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนัน้ เป็นตน้ 
 
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 รวมไปถึง การน าส่งข้อมูล
ใหแ้ก่ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงเมื่อไดร้บัค าสั่ง หมายศาล หรือหนงัสือราชการใหต้อ้งด าเนินการใด ๆ ที่อาศยัอ านาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานราชการนัน้ 
 

5.2 บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป และ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวข้้างตน้ รวมไปถึง  พันธมิตร คู่คา้ทางธุรกิจ ผู้
ใหบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทฯ มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบ 
ใหบ้ริการ หรือบริหารจัดการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ดา้นการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษา
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภยัของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นระบบการช าระเงิน 
หรือการใหบ้ริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชนต์่อท่าน ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี การขอ
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ค าปรกึษาทางกฎหมาย การด าเนินคดี การจดัฝึกอบรม การเขา้ร่วมสมัมนา และการด าเนินการอื่นใดที่
จ  าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการใหแ้น่ใจว่าบุคคลเหล่านีจ้ะด าเนินการ
กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
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 10 ปี หลงัจากที่ท่านพน้จากสภาพการเป็นผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายนี ้
 

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 าเนินก าร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ขอใหท้่านมั่นใจว่าบริษัทฯ 
จะด าเนินการก ากบัดแูลบคุคลนัน้ใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามค าสั่งของบรษิัทฯ 
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7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

7.1 ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนี ้ 
 

1) สิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัส  าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่าน  

2) สิทธิในการขอรบั หรือโอนยา้ยขอ้มลูของท่าน ในกรณีที่ขอ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้าน
โดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ รวมถึงสิทธิขอใหส้ง่ขอ้มลูไปยงับคุคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค ์(บรษิัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย โดยจะก าหนดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม) เวน้
แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

3) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลกรณีที่กฎหมายก าหนด  
4) สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายหรือท าใหข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ

ตวัตนไดด้ว้ยวิธีการใด ๆ กรณีที่กฎหมายก าหนด 
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  
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7.4 เพื่อยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไวน้โยบายฉบบันี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่าน 
ในกรณีที่บรษิัทฯ ปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจง้เหตผุลในการปฏิเสธการใชส้ิทธิของท่านไป
พรอ้มกนั 

 
8. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

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

 
หากท่านมีค าถามใด ๆ เก่ียวกับค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวนี ้หรือตอ้งการใชส้ิทธิของท่าน

ตามที่ก าหนดไวใ้นค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตวันี ้โปรดใชแ้บบฟอรม์การติดต่อบนเว็บไซตข์องบริษัท ฯ 
https://www.vanachai.com/storage/document/data-privacy-protection/rights-excution-form-th.pdf    
นอกจากนี ้ท่านยงัสามารถติดต่อบรษิัทฯ ผ่านทางเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer) 
ของบรษิัทฯ ได ้โดยใชร้ายละเอียดการติดต่อดงัต่อไปนี ้
 

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  
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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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