คําประกาศเกียวกับความเป็ นส่ วนตัว
สําหรับผู้ถอื หุ้น
ประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับนีเป็ นส่วนเพิมเติมจากนโยบายความเป็ นส่วนตัว มีผลใช้ บงั คับตังแต่วนั ที 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้ควบคุมข้ อมูลทีระบุไว้ ในข้ อ 4 (เรี ยกโดยรวมว่า “บริษัทฯ” หรื อ “เรา”) ให้ ความสําคัญกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน และขอชีแจงรายละเอียดและวิธีปฏิบตั ิของบริษัทฯ เกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “การ
ประมวลผล”) และดูแลข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทฯ ได้ รับจากท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี

จากท่านโดยตรง เช่น การสนทนาระหว่างกัน การทีท่านติดต่อบริษัทฯ เพือสอบถามข้ อมูลใดๆ การกรอก
ข้ อมูลตามแบบฟอร์ มที บริ ษัทฯ กําหนด การให้ ความเห็น/ติชมแก่บริ ษัทฯ หรื อการทีบริ ษัทฯ ขอข้ อมูลจากท่าน หรื อ ขอให้ ทา่ น
ส่งเอกสารทีมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บริ ษัทฯ การสือสาร การติดต่อกัน หรื อ กิจกรรมใดๆ ทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้
ถือหุ้น

จากแหล่งอืนเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กรมพัฒนาธุรกิจกาค้ า กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการต่างๆ บริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ตา่ งๆ

จากทางเว็บไซด์ https://www.esso.co.th/ และเว็บไซด์ ระบบ หรื อ แอปพลิเคชันอืนใด ทีอ้ างถึงในนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัว (เรี ยกโดยรวมว่า “เว็บไซด์”) และ
ในคําประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับนี บริ ษัทฯ อ้ างอิงถึงคํานิยามต่างๆ เพือให้ เข้ าใจความหมายของคํา
นิยามดังกล่าว ขอให้ ทา่ นดูข้อมูลอ้ างอิงได้ ในข้ อ 10 คํานิยาม
1.
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทีเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูล
บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อส่วนนโยบายเกียวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ได้ ที
เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลประจําประเทศไทย
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com
บริ ษัทฯ อาจส่งต่อข้ อมูลส่วนบุคคลทังหมดหรื อบางส่วนทีได้ รับจากท่าน ไปยังบริษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลทีตังอยู่
นอกประเทศไทยทัวโลก หรื อในประเทศทีสามซึงอาจถูกพิจารณาว่าไม่มีการคุ้มครองข้ อมูลได้ เพียงพอ การส่งต่อข้ อมูลดังกล่าว
นีอาจทําได้ ตามข้ อ 5 ข้ างล่าง

2.

คําประกาศเกียวกับความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีใ- ช้ สาํ หรับบุคคลดังต่ อไปนี 
ท่านทีเป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หรื อ ตัวแทนใดๆ ของผู้ถือหุ้น

ผู้เข้ าชมเว็บไซด์ ซึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รับการเก็บรวบรวมโดยบริ ษัทฯ

ผู้ทีได้ รับการสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อทางอืนใดทีได้ ระบุไว้ หรืออ้ างถึงไว้ ในประกาศเกียวกับการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี และ

บุคคลมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในเรื องทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นหรื อการถือหุ้นในบริ ษัทฯ
ข้ อมูลของผู้เยาว์
บริ ษัทฯ ไม่แสวงหาและไม่รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์หรือเกียวกับผู้เยาว์ (คํานิยามนีกําหนดตามกฎหมายที
ใช้ บงั คับ) จากเว็บไซด์นี และ บริ ษัทฯ ไม่ขายข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยปราศจากการอนุญาตทีชัดแจ้ ง

3.

ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคลและวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในข้ อนี บริ ษัทฯ อธิบายถึง ประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลทีรวบรวมได้ จากท่านและวัตถุประสงค์ในการใช้ ข้อมูล และ
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลในแต่ละครัง
3.1
ประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลทัวไป
(1) ชือ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
ลายมือชือ ภาพถ่าย ภาพหรื อบันทึกจากกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
(2) ข้ อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล
(3) ข้ อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ทีใช้ ในการรับ
ผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปั นผล) จํานวนหุ้น
(4) ข้ อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้ อมูลการบันทึกภาพหรื อเสียง
เมือมีการติดต่อกับ บริ ษัทฯ
(5) ข้ อมูลการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริ ษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิง หรื อวิดีโอ
(6) ข้ อมูลเกียวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชือบัญชีผ้ ใู ช้ (Username)
(7) ข้ อมูลส่วนบุคคลอืน ๆ เช่น อาชีพ
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เชือชาติและเผ่าพันธ์ ศาสนา ข้ อมูลสุขภาพ และ ข้ อมูลอืนใดซึงกระทบต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลในทํานองเดียวกันตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด















4.

3.2
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล และ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ฐานทางกฎหมาย
ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
เพือการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 ฐานสัญญา
เพือให้ ทา่ นใช้ สทิ ธิของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตังผู้รับ
 ฐานหน้ าทีตามกฎหมาย
มอบฉันทะ
เพือการลงทะเบียนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมทังเก็บรักษาและทําให้
ข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั
เพือจ่ายเงินปั นผล
เพือติดต่อสือสารกับท่านเกียวกับข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรวมถึงจดหมายถึงผู้
ถือหุ้น หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประกาศ และข้ อมูลเกียวกับการจ่ายเงินปั นผล
รายงานการประชุม รวมถึงการประชุมสามัญประจําปี ของบริ ษัทฯ และการประชุม
วิสามัญอืน ๆ ทีจะจัดขึนเป็ นครังคราว
เพือให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผ้ มู ีอํานาจ รวมถึงนายทะเบียนหุ้น นายทะเบียน
หลักทรัพย์ เพือประโยชน์ในจัดการการถือหุ้นของท่านในนามของบริ ษัทฯ
เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมาย
 ฐานความยินยอม
เพือเก็บข้ อมูลสุขภาพและการแพ้ อาหารของผู้ถือหุ้นทีสนใจเข้ าร่วมประชุม หรื อเข้ า
ร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ (หากมี)
เพือตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซึงอาจรวมถึงเอกสารทีมี
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว
เพือการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมี
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
ประสิทธิภาพ
เพือการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริ ษัทฯ (ทังภายในและ
ภายนอก)
เพือจัดกิจกรรมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมและรู้ถงึ กิจการของบริ ษัทฯโดยสังเขป เช่น จัด
กิจกรรมเยียมชมบริษัทฯ

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลแก่ บุคคลทีสาม
บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรื อส่งต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บคุ คลภายนอก เพือให้ บคุ คลเหล่านีประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี

ผู้รับเหมาช่วง นายหน้ า หรื อผู้ให้ บริ การใด ๆ ทีทํางานให้ กบั บริษัทฯ หรื อให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ เช่น ผู้ให้ บริ การ
ด้ านการจัดการประชุม ทังนีรวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้ บริ การ ผู้บงั คับบัญชา และผู้ปฏิบตั ิงานของบุคคลดังกล่าว

ผู้ได้ รับมอบหมายให้ จดั การดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน


คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
สถาบันทางการเงิน และผู้ให้ บริ การรับชําระเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรื อนายหน้ าของผู้รับประกัน บริ ษัท

หลักทรัพย์ ทีปรึกษา ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ

บุคคล หรื อบริ ษัทใด ๆ ซึงเกียวข้ องกับการปรับโครงสร้ างบริ ษัท การควบรวม หรื อเข้ าถือครองกิจการที
เกิดขึนหรื ออาจเกิดขึน โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรื อหน้ าทีใด ๆ ซึงบริ ษัทฯ มีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาระหว่าง บริ ษัทฯ และท่าน

หน่วยงานทีบังคับใช้ กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้ อ
พิพาท ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึงแต่งตัง หรื อร้ องขอโดยผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ให้ ทําการตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

บุคคลอืนใดซึงมีความเกียวข้ องกับข้ อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึน รวมถึงข้ อพิพาททีเกียวข้ องกับการทําธุรกรรม

หน่วยงานป้องกันการทุจริ ตซึงใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพือสืบหา และป้องกันการทุจริ ต และอาชญากรรมทางการ
เงินอืน ๆ
บุคคลใด ๆ ทีออกคําสัง หรื อบริ หารจัดการบัญชีของ หรื อในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอํานาจ ทนายความ

เป็ นต้ น) และ/หรื อ

บุคคลใด ๆ ทีบริ ษัทฯ ได้ รับคําสังจากท่านให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ กบั บุคคลดังกล่าว
หากมีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลทีสาม หรื อบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลทีอยูน่ อกประเทศไทย นอกจาก
ข้ อกําหนดในหัวข้ อนีแล้ ว ขอให้ ทา่ นอ้ างอิงเงือนไขเกียวกับการโอนข้ อมูลตามข้ อ 5 ข้ างล่างนีเพิมเติม
5.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
5.1
การโอนข้ อมูลระหว่างบริษัทในเครื อ
บริ ษัทฯ อาจดําเนินการให้ บริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลอืนเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลหรื ออาจโอนข้ อมูลส่วน
บุคคลบางส่วนหรื อทังหมดเข้ าเซิร์ฟเวอร์ ของเอ็กซอนโมบิลทีมีอยูท่ วโลกตามกฎหมายที
ั
ใช้ บงั คับ โดยรายชือบริ ษัทในเครื อเอ็ก
ซอนโมบิลและประเทศทีตังของบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลนันปรากฎในข้ อ 20 ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเครื อกิจการ
(Binding Corporate Rules (BCR)) ทีใช้ โดยบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลทัวโลก บริ ษัทฯ มีขนตอนที
ั
จะทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอ็กซอนโมบิลในทุกประเทศ ได้ รับความคุ้มครองในระดับทีเพียงพอ ขันตอนดังกล่าวรวมถึงการทีบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโม
บิลจะต้ องมีข้อตกลงระหว่างบริษัทในเครื อซึงมี “ข้ อสัญญามาตรฐาน” ของสหภาพยุโรป และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ
เครื อกิ จการ (Binding Corporate Rules (BCR)) ทีใช้ โดยบริษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลทัวโลก
5.2
การโอนข้ อมูลไปยังบุคคลทีสาม
เมือมีการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บคุ คลทีสาม บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกัน เพือให้ แน่ใจว่าบุคคลทีสาม
นันคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างเพียงพอ
หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการโอนทีใช้ เฉพาะ สําหรับการโอนข้ อมูลระหว่างบริษัทในเครื อ
และการโอนให้ แก่บคุ คลทีสาม ซึงรวมถึงข้ อมูลและสําเนาข้ อมูลสําหรับมาตรการป้องกันทีเอ็กซอนโมบิลใช้ อยู่ เพือให้ แน่ใจว่า

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล จะอยูภ่ ายในกรอบทีดีพอสําหรับบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลในทุกประเทศ กรุณาติดต่อ
data.privacy.office@exxonmobil.com
6.

สิทธิต่าง ๆ ของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิตามทีกําหนดไว้ โดยพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. pqrp ดังนี
6.1
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีทีบริ ษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสทิ ธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ ให้ ความยินยอมกับบริ ษัทฯ ได้ เว้ นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดโดยกฎหมายหรื อ
สัญญาทีให้ ประโยชน์แก่ทา่ น ทังนี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ ให้
ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบด้ วยกฎหมาย
6.2
สิทธิในการขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสทิ ธิขอเข้ าถึงและขอรับสําเนาข้ อมูลของท่านซึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6.3
สิทธิในการขอให้ สง่ หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสทิ ธิขอให้ บริษัทฯ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านทีท่านให้ ไว้ กบั บริ ษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้ อมูล
ส่วนบุคคลอืนได้ ตามทีกฎหมายกําหนด
6.4
สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลทีเกียวกับท่านสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนได้ ตามทีกฎหมายกําหนด
6.5
สิทธิในการขอลบข้ อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสทิ ธิขอให้ บริษัทฯ ลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามทีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจ
เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซงอาจมี
ึ
บางระบบทีไม่สามารถลบข้ อมูลได้ ในกรณีเช่นนัน บริ ษัทฯ จะ
จัดให้ มีการทําลายหรื อทําให้ ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้
6.6
สิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสทิ ธิขอให้ บริษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลของท่านได้ ตามทีกฎหมายกําหนด
6.7
สิทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง (Rectification Right)
กรณีทีท่านเห็นว่าข้ อมูลทีบริ ษัทฯ มีอยูน่ นไม่
ั ถกู ต้ องหรื อท่านมีการเปลียนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เอง ท่านมีสทิ ธิขอให้ บริ ษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือให้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
6.8
สิทธิในการร้ องเรี ยน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสทิ ธิในการร้ องเรี ยนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีผู้มีอาํ นาจตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 หากบริ ษัทฯ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้
ในกรณีทีเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลยืนคําร้ องขอใช้ สทิ ธิภายใต้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมือ บริ ษัทฯ ได้ รับคําร้ องขอดังกล่าวแล้ ว จะดําเนินการภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด อนึง บริ ษัท

ฯ สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อไม่ดาํ เนินการตามคําร้ องขอดังกล่าวได้ ในกรณีทีกฎหมายกําหนด
7.

การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่ อนไหว
บริ ษัทฯ ขอให้ ทา่ นหลีกเลียงการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวแก่บริ ษัทฯ ไม่วา่ จะอยูภ่ ายใต้ สถานการณ์
ใดก็ตาม อย่างไรก็ดี หากท่านให้ ข้อมูลดังกล่าว หรื อ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิ ดข้ อมูลได้ ตามทีระบุในย่อหน้ าต่อไปนี แสดง
ว่าท่านได้ ให้ ความยินยอมโดยขัดแจ้ งชัดแก่บริษัทฯ
ในการใช้ ข้อมูลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าวตามนโนบายเกียวกับการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีได้ หรื อตามวิธีการทีระบุไว้ เมือมีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
หากท่านได้ มอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้ แก่ บริ ษัทฯ ขอให้ ทา่ นปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ ปกปิ ด
ข้ อมูลข้ างต้ น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการปกปิ ดข้ อมูลเหล่านัน และถือว่าเอกสารทีมีการปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวมีผล
สมบูรณ์และบังคับใช้ ได้ ตามกฎหมายทุกประการ อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น อาจมีบาง
กิจกรรมที บริ ษัทฯ จะขอข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวบางประการเพิมเติม ซึงบริษัทฯ จะดําเนินการขอความยินยอมจาก
ท่านโดยชัดแจ้ งก่อนเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว
8.

การเก็บรักษาข้ อมูล
บริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลเท่าทีเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทีทําให้
ต้ องมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อเพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายทีใช้ บงั คับ หรื อเพือคุ้มครองประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษัทฯ (เช่น อายุความตามทีกฎหมายกําหนด)
9.

ข้ อสงสัยและข้ อร้ องเรียน
หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกียวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี หรื อเกียวกับการดูแลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรื อหากท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านทีอยูใ่ นความครอบครองของบริ ษัทฯ หรื อต้ องการ
ทําความเข้ าใจเกียวกับการใช้ สทิ ธิตามกฎหมายของท่าน โปรดติดต่อส่วนนโยบายเกียวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย ได้ ที
เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลประจําประเทศไทย
3195/17-29 ถนนพระราม { แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 4|44|
อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com
10.

คํานิยาม
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คล (ในกรณีของบริ ษัทฯ หมายถึงบริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโม
บิลทีเกียวข้ อง) ซึงมีอํานาจหน้ าทีในการตัดสินใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูล
“เอ็กซอนโมบิล” และ/หรื อ “บริษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิล” หมายถึง (ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน หรื อบริ ษัทแม่
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน (ข) บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน หรื อบริ ษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต และไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้ อม (1) เป็ นเจ้ าของ หรื อ (2) ควบคุม มากกว่าร้ อยละห้ าสิบของ
หุ้นทีมีสทิ ธิ}ในการออกเสียงหรื อแต่งตังกรรมการของบริษัทหรื อตําแหน่งอืนทีมีการทํางานคล้ ายคลึงกัน (“บริ ษัทในเครื อ”) และ
(ค) กิจการร่วมทุนใดทีเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน หรื อบริ ษัทแม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน หรื อบริ ษัทในเครื อ มีอํานาจ
ในการควบคุมการบริ หารจัดการทัวไป
“ได้ รับประมวลผล” หรื อ “การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการ หรื อการดําเนินการเป็ นชุดกับข้ อมูลส่วนบุคคล
หรื อชุดข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่วา่ ด้ วยระบบอัตโนมัติหรื อไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้ าง การ
เก็บรักษา การปรับหรื อเปลียนแปลง การกู้คืน การให้ คําปรึกษา การนําไปใช้ ประโยชน์ การเปิ ดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่
หรื อการทําให้ ปรากฏโดยประการอืน การจัดเรี ยงหรื อการจัดหมวดหมู่ การห้ ามหรื อจํากัด การลบทิง หรื อการทําลาย เป็ นต้ น
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลเกียวกับบุคคลธรรมดา (“เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล” หรื อ “บุคคล”) ซึงทําให้
สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ บุคคลธรรมดา
จะต้ องสามารถระบุตวั ตนได้ ทงโดยทางตรงหรื
ั
อทางอ้ อม โดยเจาะจงอ้ างอิงได้ ถึงผู้ทีถูกระบุตวั ตนนันด้ วย ชือ หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ข้ อมูลเกียวกับทีตัง ระบุตวั ตนออนไลน์ หรื อโดยการอ้ างถึงปัจจัยบ่งชีเฉพาะอย่างหนึงอย่างใดหรื อ
มากกว่า เกียวกับอัตลักษณ์ทางภายภาพ ทางสรี ระ ทางพันธุกรรม ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรื อทางสังคม
ของบุคคลนัน
“บริ ษัทฯ” หรื อ “เรา” หมายถึง บริ ษัทในเครื อเอ็กซอนโมบิลทีเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุม
ข้ อมูล ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4
11.

การเปลียนแปลงคําประกาศเกียวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงคําประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับนีเมือใดก็ได้ โดยไม่จําต้ องบอก
กล่าวล่วงหน้ า เมือเราเปลียนแปลงในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของคําประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับนี เราจะแจ้ งการ
เปลียนแปลงดังกล่าวนันในหน้ าเว็บไซด์นี และระบุวนั ทีมีการแก้ ไขด้ านบนสุดของคําประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวขอให้
ท่านเข้ าไปอ่านคําประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับนีโดยสมําเสมอเพือรับทราบถึงการเปลียนแปลงใด ๆ

