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ประกาศ 
ฉบับที ่19/2564 

เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) 

 บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (เรียกรวมกันว่า“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ของบริษัท และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงเพื่อให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทจึงเห็นควรให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ กลไก 
มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

1. ขอบเขตการบังคับใช้  
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับบริษัท พนักงานของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท 
2. คำนิยาม 

1. การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก 
จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกนั 
ลบ ทำลาย  

2. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของ
บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ IP Address รูปภาพ เชื้อชาติ 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ (biometric data) 

3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของ
บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

4. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและให้คณะทำงานตาม
รายชื่อข้างต้น ยกเว้นตำแหน่งงานในหน่วยงานฝ่ายพาณิชยกิจ ธุรกิจยางสังเคราะห์และเลเท็กซ์ และตำแหน่ง 
ผู้จัดการแผนกบริหารเงิน และให้เพิ่มตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดหาเคมีภัณฑแ์ละบริการ เข้ามาในคณะทำงานให้
ทำหน้าที่ในการติดตามหนี้ค้างชำระและการแก้ไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อีกด้วย 

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Program 
Governance) 
3.1 บริษัทจะจัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Governance Structure) เพื่อกำหนด

วิธีการและมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี ้
1. กำหนดให้ม ีคณะกรรมการบร ิหารจัดการและปกป้องข้อม ูลส่วนบุคคลและข้อม ูลบริษ ัท ( ISMS 

Committee) รวมทั ้งกำหนดบทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู ้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อสร้างกลไกการกำกับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การบังคับใช้ 
และการติดตามมาตรการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคลของบริษัท 
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2. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Protection Officer: DPO) โดยมีบทบาทและ
หน้าท่ีตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

3.2 บริษัทจะจัดทำนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอน
ปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

3.3 บริษัทจะดำเนินการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึง
ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่าน
การฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing) 
4.1 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วน

บุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การ
กำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้
ทำได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง
บริษัทจะดำเนินการรักษาความลับความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ  

4.2 บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

4.3 บริษัทจะจัดทำและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing: RoP) สำหรับ
บันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
รวมทั้งจะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

4.4 บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและรายละเอียด
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว  

4.5 บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ 
4.6 ในกรณีที่บริษัทส่ง โอน หรือให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดทำข้อตกลงกับผู้ที่รับหรือใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลนั้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท 

4.7 ในกรณีที่บริษัทส่ง โอน หรือให้บุคคลอื่นไปยังต่างประเทศ ไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย 

4.8 บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject 
Rights) 

 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตนได้ตามที่กฎหมาย
กำหนด รวมทั้งจะดำเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Security) 
6.1 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง ดำเนินการ

ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
6.2 บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ชักช้า หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน

บุคคล 
6.3 บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น 
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกำกับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Program Compliance) 
7.1 บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ 
7.2 บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ 

(Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ประจำ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

8. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
8.1 บริษัท และคณะผู้บริหาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. กำกับให้เกิดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุม ภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
กฎหมาย 

8.2 คณะกรรมการบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัท ( ISMS Committee) มีบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
1. จัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจัดการ

เหตุการณ์ผิดปกติที่  และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับ
เหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที 

2. กำหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนวปฏิบัติ (Guidelines)   เพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

3. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) 
8.3 ผู้บริหาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานที่ดูแลปฏิบัติตามนโยบาย

การคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับพนักงานของ
บริษัท 

8.4 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กำหนด ซึง่รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. รายงานสถานะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการบริหารจัดการและปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล

และข้อมูลบริษัท (ISMS Committee)ทราบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ กฎหมายอยู่เสมอ 

2. ให้คำแนะนำบริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ 



บริษัท บีเอสที อลิาสโตเมอร์ส จ ากดั 

     สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในบริษัทฯ เท่านั้น (For Internal use only) 
    

ส ำนักงำนกรุงเทพ : เลขที ่175 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: (02) 679 5120 แฟ๊กซ์: (02) 679 5119 
โรงงำนระยอง : เลขที ่5 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ถนนไอ-เจด็ ต.มำบตำพุด อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 โทร: 038 698 698 แฟ๊กซ์: 038 698 699 

3. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

8.5 พนักงานของบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   

9. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจ
ได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฉบับนี้ มีผลบังคับใช้วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

        
ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

 
 

                          -ลงลายมือช่ือ-                                          -ลงลายมือช่ือ- 
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