ประกาศแจ้ งการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามทีบริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด บริ ษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็ กซ์ โพลเรชัน แอนด์ โพรดักชัน โคราช อิ ง ค์ และ บริ ษัท ในเครื อเอ็ กซอนโมบิล ในประเทศไทย (รวมเรี ยกว่า
“บริ ษัทฯ”) ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคล (“ข้ อมูลส่วนบุคคล”) ตามคํานิยามไว้ ในพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูล ส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฯ”) ของท่าน และ/หรื อ ของกรรมการ/ผู้บริ หาร/พนักงาน/
เจ้ าหน้ าที หรื อ บุคคลอืนใด (“เจ้ าของข้ อมูล”) จากท่านซึงเป็ นลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหน้ าที ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้รับเหมา ผู้รับ
จ้ าง ผู้ติดต่องาน ผู้สมัครงาน ผู้ทีเคยปฏิ บตั ิงานหรื อให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ และผู้ทีมี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ
บริ ษัทฯ (“ผู้ให้ ข้อมูล”) ตามทีผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ กบั บริ ษัทฯ ก่อนวันที B มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 นันD
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าบริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวไว้ อย่างปลอดภัยในระบบของบริ ษัทฯ
และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อทีเกี ยวข้ องตามระยะเวลาทีจํ าเป็ นเพื อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็ บข้ อมูล
ตามทีระบุในหนังสือฉบับนี Dทีเกียวข้ องอย่างใดอย่างหนึง หลายอย่าง หรื อ ทังหมด
D
ทังนี
D D เจ้ าของข้ อมูลอาจยุติการ
ให้ ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยการจัดทําหนังสือขอเพิกถอน
ความยินยอมส่งถึงบริ ษัทฯ ตามทีอยูท่ ีติดต่อ ดังนี D
เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
เลขที 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-407-4000
data.privacy.office@exxonmobil.com
โดย บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าอาจมีข้อจํากัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรื อสัญญาทีให้
ประโยชน์แก่ทา่ น อนึง การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ให้ ข้อมูลหรื อเจ้ าของข้ อมูลทีได้ ให้ ความยินยอมไว้ ก่อนแล้ ว หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทฯ เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ตามฐานโดยชอบกฎหมายอืนทีนอกเหนือจากความยินยอม
ทังนี
D Dในกรณีทีท่านได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนแก่บริ ษัทฯ ด้ วยหนังสือฉบับนี Dท่านขอให้ คํารับรอง
และรับประกันดังนี D:
1.
ท่านได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ และท่านจะแจ้ งให้
บริ ษัทฯ ทราบเมือมีการเปลียนแปลงแก้ ไขของข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
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2.
ท่านขอให้ คํารับรองว่าท่านได้ รับความยินยอมต่างๆทีเกียวข้ อง หรื อสามารถใช้ ฐานตามกฎหมาย
ทีเกียวข้ องในการเก็บ รวบรวม เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็ นไปตามทีกฎหมายทีเกียวข้ อง
บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหรื อผู้บริ หารสูงสุดของผู้ให้ ข้อมูลแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นทีดําเนินการโดยบริ ษัทฯ โดยผู้ให้ ข้อมูลและเจ้ าของข้ อมูลสามารถศึกษา
นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Statement) และประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ
บริ ษัทฯ ได้ ทีเว็บไซต์ www.esso.co.th
*****************************
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วัตถุประสงค์ ของการจัดเก็บข้ อมูล
ข้ อที!
วัตถุประสงค์
(1) เพือการติดต่อสือสารและการประสานงานทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ การทําธุรกรรม และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ
เช่น การติดต่อ นัดพบ เข้ าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกียวกับสินค้ าหรื อบริ การและโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ หรื อ
โครงการทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกียวกับการติดต่อและประงานงานดังกล่าว
(2) เพือการเก็บและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ แก่ ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลือนไหวทีเกียวกับการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของบริ ษัทฯ เพือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ และ
บริ ษัทในกลุม่ เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ YouTube หรื อสือออนไลน์อืน ๆ ของ บริ ษัทฯ หรื อสือประเภทอืน ๆ เช่น โทรทัศน์ สิงพิมพ์ เป็ น
ต้ น
(3) เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการสมัครเข้ าใช้ งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรื อการเปิ ดสิทธิการเข้ าถึงหรื อใช้ งานอินเตอร์ เน็ต หรื อระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ
(4) เพือดําเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริ หารความเสียง การกํากับการตรวจสอบ รวมถึงการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริ หารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพือใช้ ประโยชน์ในการดําเนินงาน
ภายในบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน
(5) เพือเป็ นข้ อมูลในการดําเนินการเกียวกับ Know Your Customer และ/หรื อ Due Diligence ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรื อการตรวจสอบคุณสมบัติ/ประวัติรูปแบบอืน ๆ และการดําเนินการตามกระบวนการ
ภายในต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ เพือการประเมินความเหมาะสม หรื อการพิจารณาความเสียง ก่อนการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมต่าง ๆ การ
พิสจู น์และการยืนยันตัวตน และหรื อการตรวจสอบอํานาจ การมอบอํานาจและการรับมอบอํานาจในการลงนามข้ อตกลงหรื อ
สัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ
(6) เพือการดําเนินการเกียวกับการโอนสิทธิ หน้ าที และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรื อ การโอนกิจการ หรื อ
การใด ๆ ซึงได้ กระทําโดยชอบด้ วยกฎหมาย
(7) เพือเป็ นฐานข้ อมูลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ใช้ ข้อมูลเพือการบริ หารความสัมพันธ์ หรื อการติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ
(8) เพือการเปิ ดเผยข้ อมูลทีจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ทีบริ ษัทฯ เข้ าร่วม
(9) เพือการสืบสวน สอบสวนเรื องร้ องเรี ยนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริ ต หรื อการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายอืนใด รวมทังD
การตรวจสอบและจัดการข้ อร้ องเรี ยนและข้ อกล่าวหาทีเกียวกับการดําเนินการของบริษัทฯ หรื อผู้ทีเกียวข้ องให้ เกิดความโปร่งใส
และความยุตธิ รรมกับทุกฝ่ าย
(10) เพือรับสมัครหรื อพิจารณาให้ เข้ าร่วมงานหรื อโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริ ษัทฯ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน
การเยียมชมกิจการ การรับบริ จาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอืน ๆ ของบริษัทฯ หรื อทีบริ ษัทฯ ดําเนินการร่วมกับ
บุคคลภายนอกหรื อหน่วยงานราชการ เป็ นต้ น รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคําถาม
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ข้ อที!

วัตถุประสงค์
ลุ้นรางวัล การจัดส่งของรางวัล การดําเนินการเพือการบริ หารจัดการด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทําประกัน
สุขภาพ สําหรับการเข้ าร่วมทัศนศึกษา เป็ นต้ น
(11) เพือการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคาร สถานที คลังนํ Dามัน ร้ านค้ าและสถานีบริการนํ Dามันภายใต้ เครื องหมายการค้ าเอส
โซ่ และสถานทีอืนใดทีบริษัทฯ เป็ นเจ้ าของหรื อมีสทิ ธิครอบครองหรื อดําเนินการอยู่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้ าบริ เวณพื Dนที
ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ทีมาติดต่อกับ บริ ษัทฯ และผู้ทีเข้ ามาในบริ เวณอาคาร สถานที คลังนํ Dามัน ร้ านค้ าและสถานีบริ การนํ Dามัน
ภายใต้ เครื องหมายการค้ าเอสโซ่ และสถานทีอืนใดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
(12) เพือการก่อตังสิ
D ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การมอบอํานาจและการรับมอบอํานาจ การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย หรื อการยกขึ Dนต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การดําเนินคดีตา่ ง ๆ ตลอดจนการดําเนินการเพือบังคับคดีตามกฎหมาย
(13) เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ิตามหมายศาล หนังสือ หรื อคําสังของหน่วยงาน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน หรื อเจ้ าพนักงานทีมีหน้ าทีและอํานาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามหมายเรี ยก หมายอายัด คําสังของศาล เจ้ าหน้ าที
ตํารวจ อัยการ หน่วยงานราชการ ฯลฯ รวมถึงการรายงานหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน หรื อองค์กรอิสระทีมีอํานาจหน้ าทีตามกฎหมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมทีดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค เป็ นต้ น ทังนี
D D เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
(14) เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกียวกับประโยชน์สาธารณะด้ านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้ านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย
หรื อโรคระบาดทีอาจติดต่อหรื อแพร่เข้ ามาในราชอาณาจักร
(15) เพือการบริ หารจัดการด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน
(16) เมือท่านเข้ าใช้ งานสือสังคมออนไลน์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี D
(ก) เพือวัดผลการปฏิบตั ิงาน และการวิเคราะห์การสํารวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทังเพื
D อดําเนินการวางแผน การ
รายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
(ข) เพือสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงกิจกรรม ของ บริ ษัทฯ ให้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการของท่าน และเพือการพัฒนาการสือสารประชาสัมพันธ์ให้ ตรงกับความต้ องการของท่าน
(ค) เพือการบริ หารความเสียง การกํากับการตรวจสอบ รวมถึงเพือการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
การบริ หารจัดการภายในองค์กร เช่น เพือตรวจสอบและป้องกันการทุจริ ต เป็ นต้ น
(ง) เพือการติดต่อขอข้ อมูลเพิมเติม การตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน การจัดการข้ อร้ องเรี ยน การจัดเก็บเป็ นบันทึกผลการดําเนินการ
การดําเนินการตามกระบวนการภายในของ บริ ษัทฯ
(จ) เพือการคัดเลือกบุคคลเข้ าร่วมกิจกรรม การตอบคําถามผ่านช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวัล
ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมตามเงือนไขที บริ ษัทฯ กําหนด รวมทังการจั
D
ดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลประวัติผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมกับ บริ ษัทฯ
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วัตถุประสงค์
(ฉ) เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอืนใด และเพือรายงาน
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงานราชการหรื อองค์กรอืนใดซึงอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรื อคําสังศาล รวมทังเพื
D อการก่อตังสิ
D ทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้ สทิ ธิเรียกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ Dนต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
(17) เพือการพิจารณาอนุมตั คิ ําขอซื Dอสินค้ า และ/หรื อ ใช้ บริ การ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอํานาจ การ
มอบอํานาจและการรับมอบอํานาจ การพิจารณาความเสียงในการเข้ าทําธุรกรรมทีเกียวข้ อง และการดําเนินการตามกระบวนการ
ภายในต่าง ๆ ของ บริ ษัทฯ เพือการพิจารณา การจัดทํา การลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลงต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง การบริ หารจัดการและ
การปฏิบตั ิงานตามสัญญาหรื อข้ อตกลงดังกล่าว เช่น การส่งสินค้ า การให้ บริ การ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บ
ค่าใช้ จา่ ย การจัดส่งเอกสารทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น
(18) เพือประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้ า การให้ บริ การ และรายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ ของ บริ ษัทฯ รวมถึงเพือ
สํารวจความพึงพอใจเกียวกับสินค้ าและบริ การของ บริ ษัทฯ เพือให้ เหมาะสมและตรงตามความต้ องการของท่าน
(19) เพือใช้ เป็ นข้ อมูลและเอกสารประกอบการดําเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานภายนอกอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
(20) เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอืนใด ทีเกียวกับ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิงแวดล้ อมในการทํางาน หรื อเกียวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานปั จจุบนั ผู้ทีปฏิบตั ิงานหรื อให้ บริ การแก่บริษัทฯ
รวมถึงผู้ทีเคยเป็ นพนักงาน หรื อเคยปฏิบตั ิงานหรื อให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ และเพือรายงานหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงานราชการ
หรื อองค์กรอืนใดซึงอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรื อคําสังศาล รวมทังเพื
D อการก่อตังสิ
D ทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อ
การใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ Dนต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมายทีเกียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิงแวดล้ อม และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
(21) เพือการดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ สําหรับคูค่ ้ า และผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ เช่น
- การประมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิค เพือระบุตวั ตนในการเข้ าใช้ งาน และอนุญาตการเข้ าใช้ งาน ผ่านแพลทฟอร์ มการ
ประมูลของฝ่ ายจัดซื Dอเพือเข้ าสูร่ ะบบการประมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิค
- การประเมินการประมูล การทําสัญญา การเก็บและดูแลเอกสารของคูค่ ้ า
- การตรวจสอบคุณสมบัติ ของคูค่ ้ าหรื อบุคคลอืนทีเกียวข้ อง
- การระบุตวั ตนเพือเป็ นผู้ใช้ งานทีได้ รับอนุญาต สําหรับการเปิ ดบัญชีผ้ ใู ช้ งานและบริ การจัดการ [Site]
- การวิเคราะห์และทําข้ อมูลสถิติ
- การจัดทําสัญญาเพือรักษาข้ อมูลความลับ
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