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ประกาศแจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ตามที�บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด บริษัท เอ็กซอนโมบิล 

เอ็กซ์โพลเรชั�น แอนด์ โพรดักชั�น โคราช อิงค์ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (รวมเรียกว่า  
“บริษัทฯ”) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามคํานิยามไว้ในพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ของท่าน และ/หรือ ของกรรมการ/ผู้บริหาร/พนกังาน/
เจ้าหน้าที� หรือ บคุคลอื�นใด (“เจ้าของข้อมลู”) จากท่านซึ�งเป็นลกูค้า คูค้่า เจ้าหน้าที� ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ รับเหมา ผู้ รับ
จ้าง ผู้ ติดต่องาน ผู้ สมัครงาน ผู้ ที�เคยปฏิบตัิงานหรือให้บริการแก่บริษัทฯ และผู้ ที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
บริษัทฯ (“ผู้ ให้ข้อมลู”) ตามที�ผู้ ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูส่วนบคุคลไว้กบับริษัทฯ ก่อนวนัที� B มิถนุายน พ.ศ. 2565 นั Dน 
บริษัทฯ ขอเรียนวา่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าวไว้อยา่งปลอดภยัในระบบของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทในเครือที�เกี�ยวข้องตามระยะเวลาที�จําเป็นเพื�อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล
ตามที�ระบใุนหนงัสือฉบบันี Dที�เกี�ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ�ง หลายอย่าง หรือ ทั Dงหมด ทั Dงนี D เจ้าของข้อมลูอาจยตุิการ
ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว โดยการจดัทําหนงัสือขอเพิกถอน
ความยินยอมสง่ถึงบริษัทฯ ตามที�อยูที่�ตดิตอ่ ดงันี D  

 
เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
สํานกังานคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบลิในประเทศไทย  
เลขที� 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 02-407-4000 
data.privacy.office@exxonmobil.com 
 
โดย บริษัทฯ ขอเรียนวา่อาจมีข้อจํากดัสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสญัญาที�ให้

ประโยชน์แก่ทา่น อนึ�ง การเพิกถอนความยินยอมยอ่มไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคลของผู้ให้ข้อมลูหรือเจ้าของข้อมลูที�ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว หรือข้อมลูสว่นบคุคลที�บริษัทฯ เก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามฐานโดยชอบกฎหมายอื�นที�นอกเหนือจากความยินยอม 

 
ทั Dงนี Dในกรณีที�ท่านได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นแก่บริษัทฯ ด้วยหนงัสือฉบบันี Dทา่นขอให้คํารับรอง

และรับประกนัดงันี D: 
1. ทา่นได้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูส่วนบคุคลที�ทา่นได้ให้แก่บริษัทฯ และท่านจะแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขของข้อมลูสว่นบคุคลดงักล่าว 
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2. ทา่นขอให้คํารับรองวา่ทา่นได้รับความยินยอมตา่งๆที�เกี�ยวข้อง หรือสามารถใช้ฐานตามกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องในการเก็บ รวบรวม เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว เป็นไปตามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 
บริษัทฯ ขอให้ผู้ให้ข้อมลูหรือผู้บริหารสงูสดุของผู้ให้ข้อมลูแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ 

และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลข้างต้นที�ดําเนินการโดยบริษัทฯ โดยผู้ ให้ข้อมลูและเจ้าของข้อมลูสามารถศกึษา
นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Statement) และประกาศเกี�ยวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของ
บริษัทฯ ได้ที�เว็บไซต์ www.esso.co.th  

 
***************************** 
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วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล 

 
ข้อที! วัตถุประสงค์ 
(1) เพื�อการติดตอ่สื�อสารและการประสานงานที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ การทําธุรกรรม และการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

เช่น การติดตอ่ นดัพบ เข้าพบ ประชมุ ร่วมพบปะพดูคยุทางธุรกิจเกี�ยวกบัสนิค้าหรือบริการและโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ หรือ
โครงการที�เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ รวมถงึการบนัทกึรายละเอียดเกี�ยวกบัการติดตอ่และประงานงานดงักลา่ว 

(2) เพื�อการเก็บและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ได้แก่ ชื�อ-นามสกลุ ตําแหนง่ หนว่ยงาน และภาพถา่ย-ภาพเคลื�อนไหวที�เกี�ยวกบัการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ เพื�อการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น อีเมลภายในบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ
บริษัทในกลุม่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ YouTube หรือสื�อออนไลน์อื�น ๆ ของ บริษัทฯ หรือสื�อประเภทอื�น ๆ เช่น โทรทศัน์ สิ�งพิมพ์ เป็น
ต้น  

(3) เพื�อใช้เป็นข้อมลูในการสมคัรเข้าใช้งานระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ หรือการเปิดสทิธิการเข้าถงึหรือใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือระบบงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ  

(4) เพื�อดําเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี�ยง การกํากบัการตรวจสอบ รวมถงึการ
ตรวจสอบภายในของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจดัการภายในองค์กร รวมถงึเพื�อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน
ภายในบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการเบิกจา่ยเงินของหนว่ยงานบญัชีการเงิน  

(5) เพื�อเป็นข้อมลูในการดําเนินการเกี�ยวกบั Know Your Customer และ/หรือ Due Diligence ที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานของ 
บริษัทฯ รวมถงึการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบคณุสมบตัิ/ประวตัิรูปแบบอื�น ๆ และการดาํเนินการตามกระบวนการ
ภายในตา่ง ๆ ของบริษัทฯ เพื�อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี�ยง ก่อนการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมตา่ง ๆ การ
พิสจูน์และการยืนยนัตวัตน และหรือการตรวจสอบอํานาจ การมอบอํานาจและการรับมอบอํานาจในการลงนามข้อตกลงหรือ
สญัญาใด ๆ กบับริษัทฯ  

(6) เพื�อการดําเนินการเกี�ยวกบัการโอนสทิธิ หน้าที� และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือ
การใด ๆ ซึ�งได้กระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(7) เพื�อเป็นฐานข้อมลูผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (Stakeholders) ของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้ข้อมลูเพื�อการบริหารความสมัพนัธ์ หรือการติดตอ่
ประสานงานตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ  

(8) เพื�อการเปิดเผยข้อมลูที�จําเป็นเพื�อการปฏิบตัิตามเกณฑ์การประเมินตา่ง ๆ ที�บริษัทฯ เข้าร่วม     

(9) เพื�อการสบืสวน สอบสวนเรื�องร้องเรียนภายในองค์กร การปอ้งกนัการทจุริต หรือการดาํเนินกระบวนการทางกฎหมายอื�นใด รวมทั Dง
การตรวจสอบและจดัการข้อร้องเรียนและข้อกลา่วหาที�เกี�ยวกบัการดําเนินการของบริษัทฯ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องให้เกิดความโปร่งใส
และความยตุธิรรมกบัทกุฝ่าย 

(10) เพื�อรับสมคัรหรือพิจารณาให้เข้าร่วมงานหรือโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ของ บริษัทฯ เช่น กิจกรรมทศันศกึษา การศกึษาดงูาน 
การเยี�ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสมัมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื�น ๆ ของบริษัทฯ หรือที�บริษัทฯ ดําเนินการร่วมกบั
บคุคลภายนอกหรือหนว่ยงานราชการ เป็นต้น รวมถงึการดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคําถาม
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ข้อที! วัตถุประสงค์ 

ลุ้นรางวลั การจดัสง่ของรางวลั การดําเนินการเพื�อการบริหารจดัการด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัของทา่น เช่น การทําประกนั
สขุภาพ สาํหรับการเข้าร่วมทศันศกึษา เป็นต้น 

(11) เพื�อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร สถานที� คลงันํ Dามนั ร้านค้าและสถานีบริการนํ Dามนัภายใต้เครื�องหมายการค้าเอส
โซ ่และสถานที�อื�นใดที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือมีสทิธิครอบครองหรือดําเนินการอยู ่รวมถงึการแลกบตัรก่อนเข้าบริเวณพื Dนที�
ดงักลา่ว การบนัทกึภาพผู้ ที�มาตดิตอ่กบั บริษัทฯ และผู้ ที�เข้ามาในบริเวณอาคาร สถานที� คลงันํ Dามนั ร้านค้าและสถานีบริการนํ Dามนั
ภายใต้เครื�องหมายการค้าเอสโซ ่และสถานที�อื�นใดดงักลา่วข้างต้น ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

(12) เพื�อการก่อตั Dงสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอํานาจและการรับมอบอํานาจ การปฏิบตัิตามหรือการใช้สทิธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ Dนตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดําเนินคดีตา่ง ๆ ตลอดจนการดําเนินการเพื�อบงัคบัคดีตามกฎหมาย 

(13) เพื�อการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือการปฏิบตัิตามหมายศาล หนงัสอื หรือคําสั�งของหนว่ยงาน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ�น หรือเจ้าพนกังานที�มีหน้าที�และอํานาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามหมายเรียก หมายอายดั คาํสั�งของศาล เจ้าหน้าที�
ตํารวจ อยัการ หนว่ยงานราชการ  ฯลฯ รวมถงึการรายงานหรือเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานราชการ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ�น หรือองค์กรอิสระที�มีอํานาจหน้าที�ตามกฎหมาย เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
กรมสรรพากร กรมศลุกากร กรมสรรพสามิต กรมที�ดิน กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมสอบสวนคดพิีเศษ สาํนกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนั
และปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ สาํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ทั Dงนี D เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

(14) เพื�อการปฏิบตัิตามกฎหมายเกี�ยวกบัประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสขุ เช่น การปอ้งกนัด้านสขุภาพจากโรคติดตอ่อนัตราย
หรือโรคระบาดที�อาจติดตอ่หรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจกัร 

(15) เพื�อการบริหารจดัการด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัของทา่น 

(16) เมื�อทา่นเข้าใช้งานสื�อสงัคมออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เพื�อ
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี D 
    (ก)  เพื�อวดัผลการปฏิบตัิงาน และการวเิคราะห์การสาํรวจตลาดและกลยทุธ์ทางการตลาด รวมทั Dงเพื�อดาํเนินการวางแผน การ
รายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ 
    (ข)  เพื�อสาํรวจความคดิเห็น วเิคราะห์ วิจยั และพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของ บริษัทฯ ให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของทา่น และเพื�อการพฒันาการสื�อสารประชาสมัพนัธ์ให้ตรงกบัความต้องการของทา่น 
    (ค)  เพื�อการบริหารความเสี�ยง การกํากบัการตรวจสอบ รวมถงึเพื�อการตรวจสอบภายในของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และ
การบริหารจดัการภายในองค์กร เช่น เพื�อตรวจสอบและปอ้งกนัการทจุริต เป็นต้น 
    (ง)  เพื�อการติดตอ่ขอข้อมลูเพิ�มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจดัการข้อร้องเรียน  การจดัเก็บเป็นบนัทกึผลการดาํเนินการ 
การดาํเนินการตามกระบวนการภายในของ บริษัทฯ 
    (จ)  เพื�อการคดัเลอืกบคุคลเข้าร่วมกิจกรรม การตอบคําถามผา่นช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวลั
ให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื�อนไขที� บริษัทฯ กําหนด รวมทั Dงการจดัเก็บเป็นฐานข้อมลูประวตัิผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกบั บริษัทฯ  
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    (ฉ)  เพื�อการปฏิบตัิตามกฎหมาย การสบืสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื�นใด และเพื�อรายงาน
หรือเปิดเผยข้อมลูตอ่หนว่ยงานราชการหรือองค์กรอื�นใดซึ�งอาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรือคําสั�งศาล รวมทั Dงเพื�อการก่อตั Dงสทิธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ Dนตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(17) เพื�อการพิจารณาอนมุตัคิําขอซื Dอสนิค้า และ/หรือ ใช้บริการ รวมถงึกระบวนการตรวจสอบยืนยนัตวัตน การตรวจสอบอํานาจ การ
มอบอํานาจและการรับมอบอํานาจ การพิจารณาความเสี�ยงในการเข้าทําธุรกรรมที�เกี�ยวข้อง และการดําเนินการตามกระบวนการ
ภายในตา่ง ๆ ของ บริษัทฯ เพื�อการพิจารณา การจดัทํา การลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง การบริหารจดัการและ
การปฏิบตัิงานตามสญัญาหรือข้อตกลงดงักลา่ว เช่น การสง่สนิค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดตอ่ประสานงาน การเรียกเก็บ
คา่ใช้จา่ย การจดัสง่เอกสารที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

(18) เพื�อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพฒันาสนิค้า การให้บริการ และรายการสง่เสริมการขายตา่ง ๆ ของ บริษัทฯ รวมถงึเพื�อ
สาํรวจความพงึพอใจเกี�ยวกบัสนิค้าและบริการของ บริษัทฯ เพื�อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของทา่น 

(19) เพื�อใช้เป็นข้อมลูและเอกสารประกอบการดาํเนินงานใด ๆ กบัธนาคาร สถาบนัการเงิน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต กรมศลุกากร ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
หนว่ยงานภายนอกอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(20) เพื�อการปฏิบตัิตามกฎหมาย การสบืสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื�นใด ที�เกี�ยวกบั อาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั สิ�งแวดล้อมในการทํางาน หรือเกี�ยวกบัสขุภาพอนามยัของพนกังานปัจจบุนั ผู้ ที�ปฏิบตัิงานหรือให้บริการแก่บริษัทฯ 
รวมถงึผู้ ที�เคยเป็นพนกังาน หรือเคยปฏิบตัิงานหรือให้บริการแก่บริษัทฯ และเพื�อรายงานหรือเปิดเผยข้อมลูตอ่หนว่ยงานราชการ
หรือองค์กรอื�นใดซึ�งอาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรือคาํสั�งศาล รวมทั Dงเพื�อการก่อตั Dงสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือ
การใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ Dนตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมายที�เกียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สิ�งแวดล้อม และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

(21) เพื�อการดําเนินการตามกระบวนการตา่งๆ สาํหรับคูค้่า และผู้ ที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ เช่น 
- การประมลูผา่นช่องทางอิเลค็ทรอนิค เพื�อระบตุวัตนในการเข้าใช้งาน และอนญุาตการเข้าใช้งาน ผา่นแพลทฟอร์มการ

ประมลูของฝ่ายจดัซื Dอเพื�อเข้าสูร่ะบบการประมลูผา่นชอ่งทางอิเลค็ทรอนิค 
- การประเมินการประมลู การทําสญัญา การเก็บและดแูลเอกสารของคูค้่า 
- การตรวจสอบคณุสมบตัิ ของคูค้่าหรือบคุคลอื�นที�เกี�ยวข้อง 
- การระบตุวัตนเพื�อเป็นผู้ใช้งานที�ได้รับอนญุาต สาํหรับการเปิดบญัชีผู้ใช้งานและบริการจดัการ [Site] 
- การวเิคราะห์และทําข้อมลูสถิต ิ
- การจดัทําสญัญาเพื�อรักษาข้อมลูความลบั 

 


