นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้ถือหุ้น
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
ฐานะผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ท่ า นมั่น ใจว่ า ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ เก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผย (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 ได้ไม่ว่า
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.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลทีป่ รากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
ข้ อมู ล ทางการเงินและการลงทุ น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร เลขประจาตัวผู้ถือหุน้ เลขหมายใบหุน้
เลขหุน้ จานวนหุน้ เป็ นต้น
ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึก
วีดีโอจากการประชุม การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลที่ปรากฏใน
สาเนาบัตรประชาชน (ได้แก่ ศาสนาและหมู่โลหิต)
3.

แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่
บริษัทฯ โดยตรง หรืออาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
4.

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้

4.1

เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้า
ทาสัญญา เช่น การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ การออกเสียงลงคะแนน การปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การบริหารจัดการบริษัทฯ การจัดการ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผูถ้ ือหุน้ การดาเนินการเบิกจ่ายและชาระเงินปั นผล การจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น

4.2

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบและยืนยันตัวตนผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใน
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ การบริหารความเสี่ยงและกากับการตรวจสอบ การส่งข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ
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เพื่อประโยชน์ของท่าน การป้องกันและตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ ที่เป็ นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การ
กระทาผิดทางอาญา หรือการกระทาอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย การบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิ ดหรือ
จัดทาบัตรประจาตัวเพื่อเข้าอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน เป็ นต้น
4.3

เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการ รวมไปถึง
การบันทึกภาพเสียงระหว่างการประชุม การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุม การนาส่ง
หนังสือและดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมบังคับคดี กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมื่อได้รบั คาสั่ง หมายศาล
หรือหนังสือราชการให้ตอ้ งดาเนินการใด ๆ ที่อาศัยอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนัน้ เป็ นต้น

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านก็ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน เช่น การใช้สาเนาบัตรประประชาชน (ซึ่งอาจปรากฎข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่
โลหิต) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1

บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลอื่น เว้นแต่ได้รบั ความยินยอม หรือมีความจาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อานาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ ง
ขอความยินยอม หรือต้องดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึง การนาส่งข้อมูล
ให้แก่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
รวมถึงเมื่อได้รบั คาสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ตอ้ งดาเนินการใด ๆ ที่อาศัยอานาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานราชการนัน้

5.2

บริษัท ฯ อาจจ าเป็ น ต้องเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่ านต่อ บริษัท ในกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ ป และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ ยวข้องตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น รวมไปถึง พันธมิตร คู่คา้ ทางธุรกิจ ผู้
ให้บริการ ผูร้ บั บริการ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบ
ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุ ง หรือดูแลรักษา
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชาระเงิน
หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอ
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คาปรึกษาทางกฎหมาย การดาเนินคดี การจัดฝึ กอบรม การเข้าร่วมสัมมนา และการดาเนินการอื่นใดที่
จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทจะดาเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านีจ้ ะดาเนินการ
กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.

การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

6.1

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ในนโยบาย
ฉบับ นี ้ โดยพิ จ ารณาระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่ านให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐาน ISO อายุความตามกฎหมาย รวมถึง
ความจาเป็ นที่ตอ้ งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านพ้นจากสภาพการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้ในนโยบายนี ้

6.2

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

6.3

บริษัท ฯ ก าหนดมาตรการในการดูแ ลรัก ษาความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม
ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรู 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 าเนิ น ก าร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ
จะดาเนินการกากับดูแลบุคคลนัน้ ให้ดาเนินการอย่างเหมาะสมเป็ นไปตามคาสั่งของบริษัทฯ
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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
บุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้สง่ ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกาหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริงอย่างเหมาะสม) เว้น
แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทั้งนี ้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนด
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท่กี ฎหมายกาหนด
สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่ว นบุคคลของท่านกลายเป็ 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

2)

3)
4)
5)
6)

7)

7.2

บริษัทฯ ดาเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบันของท่าน
เพื่ อให้เป็ น ข้อมูลที่ มีความสมบูร ณ์แ ละไม่ก่ อให้เกิ ดความเข้าใจผิด ทั้งนี ้ ท่ านมีสิ ท ธิ ในการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุ คคล หรือหาก
เห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่อาจไม่ถกู ต้อง

7.3

การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นต้องเป็ นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน
ข้างต้นได้ตามข้อจากัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ใน
กรณีท่บี ริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดาเนินตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกคาร้องขอของท่านพร้อม
ด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
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7.4

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

8.

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-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

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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