
 
คาํประกาศเกี�ยวกับความเป็นส่วนตัว 

สาํหรับผู้ถอืหุ้น 
 
 ประกาศเกี
ยวกบัความเป็นสว่นตวัฉบบันี �เป็นสว่นเพิ
มเตมิจากนโยบายความเป็นสว่นตวั มีผลใช้บงัคบัตั �งแตว่นัที
 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 ปรับปรุงลา่สดุ ณ วนัที
 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 
ผู้ควบคมุข้อมลูที
ระบไุว้ในข้อ 4 (เรียกโดยรวมวา่ “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ให้ความสาํคญักบัการคุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่น และขอชี �แจงรายละเอียดและวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ เกี
ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกวา่ “การ
ประมวลผล”) และดแูลข้อมลูสว่นบคุคลที
บริษัทฯ ได้รับจากทา่นผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี �  

 จากทา่นโดยตรง เช่น การสนทนาระหวา่งกนั การที
ทา่นติดตอ่บริษัทฯ เพื
อสอบถามข้อมลูใดๆ การกรอก
ข้อมลูตามแบบฟอร์มที
 บริษัทฯ กําหนด การให้ความเห็น/ติชมแกบ่ริษัทฯ หรือการที
บริษัทฯ ขอข้อมลูจากทา่น หรือ ขอให้ทา่น
สง่เอกสารที
มข้ีอมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่บริษัทฯ  การสื
อสาร การติดตอ่กนั หรือ กิจกรรมใดๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการประชมุผู้
ถือหุ้น  

 จากแหลง่อื
นเพื
อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กรมพฒันาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการตา่งๆ บริษัทนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ตา่งๆ  

 จากทางเว็บไซด์ https://www.esso.co.th/ และเว็บไซด์ ระบบ หรือ แอปพลเิคชั
นอื
นใด ที
อ้างถึงในนโยบาย
ความเป็นสว่นตวั (เรียกโดยรวมวา่ “เว็บไซด์”) และ 

ในคําประกาศเกี
ยวกบัความเป็นสว่นตวัฉบบันี � บริษัทฯ อ้างอิงถึงคํานิยามตา่งๆ เพื
อให้เข้าใจความหมายของคํา
นิยามดงักลา่ว ขอให้ทา่นดขู้อมลูอ้างอิงได้ในข้อ 10 คํานิยาม 
1. บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที�เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล 

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ติดตอ่สว่นนโยบายเกี
ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในประเทศไทย ได้ที
 
เจ้าหน้าที
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
สาํนกังานคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลประจําประเทศไทย  
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110  
อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com 

บริษัทฯ อาจสง่ตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลทั �งหมดหรือบางสว่นที
ได้รับจากทา่น ไปยงับริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที
ตั �งอยู่
นอกประเทศไทยทั
วโลก หรือในประเทศที
สามซึ
งอาจถกูพิจารณาวา่ไมม่ีการคุ้มครองข้อมลูได้เพียงพอ การสง่ตอ่ข้อมลูดงักลา่ว
นี �อาจทําได้ตามข้อ 5 ข้างลา่ง 



 
2. คาํประกาศเกี�ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี -ใช้สาํหรับบุคคลดังต่อไปนี - 

 ทา่นที
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น หรือ ตวัแทนใดๆ ของผู้ ถือหุ้น  
 ผู้ เข้าชมเว็บไซด์ ซึ
งข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้รับการเก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ  
 ผู้ ที
ได้รับการสื
อสารทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือทางอื
นใดที
ได้ระบไุว้หรืออ้างถงึไว้ในประกาศเกี
ยวกบัการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี �  และ 
 บคุคลมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นหรือการถือหุ้นในบริษัทฯ  
ข้อมลูของผู้ เยาว์  
บริษัทฯ ไมแ่สวงหาและไมร่วบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เยาว์หรือเกี
ยวกบัผู้ เยาว์ (คาํนิยามนี �กําหนดตามกฎหมายที


ใช้บงัคบั) จากเว็บไซด์นี � และ บริษัทฯ ไมข่ายข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เยาว์โดยปราศจากการอนญุาตที
ชดัแจ้ง 
 
3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในข้อนี � บริษัทฯ อธิบายถึง ประเภทของข้อมลูสว่นบคุคลที
รวบรวมได้จากทา่นและวตัถปุระสงค์ในการใช้ข้อมลู และ
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมลูในแตล่ะครั �ง 

3.1 ประเภทของข้อมลูสว่นบคุคล 
ประเภทของข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูสว่นบคุคล 

ข้อมลูสว่นบคุคลทั
วไป (1) ชื
อ นามสกลุ เพศ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 
หมายเลขหนงัสอืเดินทาง สญัชาติ ภาพบนบตัรประจําตวัประชาชน หนงัสอืเดินทาง 
ลายมือชื
อ   ภาพถ่าย  ภาพหรือบนัทกึจากกล้องวงจรปิด (CCTV)  

(2) ข้อมลูติดตอ่ (Contact Data) เชน่ ที
อยู ่เบอร์โทรศพัท์ อีเมล  
(3) ข้อมลูทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร (ที
ใช้ในการรับ

ผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล) จํานวนหุ้น  
(4) ข้อมลูการตดิตอ่กบับริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมลูการบนัทกึภาพหรือเสยีง

เมื
อมกีารตดิตอ่กบั บริษัทฯ 
(5) ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของ บริษัทฯ เช่น การบนัทกึภาพนิ
ง หรือวิดีโอ 
(6) ข้อมลูเกี
ยวกบับญัชีอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น ชื
อบญัชีผู้ใช้ (Username)  
(7) ข้อมลูสว่นบคุคลอื
น ๆ เช่น อาชีพ 

ข้อมลูสว่นบคุคลที
มคีวามออ่นไหว เชื �อชาติและเผา่พนัธ์ ศาสนา ข้อมลูสขุภาพ และ ข้อมลูอื
นใดซึ
งกระทบตอ่เจ้าของข้อมลูสว่น
บคุคลในทํานองเดียวกนัตามที
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
  



3.2 วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล และ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมลู  
วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ฐานทางกฎหมาย 

ในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 
 เพื
อการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 เพื
อให้ทา่นใช้สทิธิของทา่นในฐานะผู้ ถือหุ้น การลงคะแนนเสยีง การแตง่ตั �งผู้ รับ

มอบฉนัทะ 
 เพื
อการลงทะเบียนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั �งเก็บรักษาและทําให้

ข้อมลูเป็นปัจจบุนั 
 เพื
อจ่ายเงินปันผล 
 เพื
อติดตอ่สื
อสารกบัทา่นเกี
ยวกบัข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรวมถึงจดหมายถงึผู้

ถือหุ้น หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ ประกาศ และข้อมลูเกี
ยวกบัการจา่ยเงินปันผล 
รายงานการประชมุ รวมถึงการประชมุสามญัประจําปีของบริษัทฯ และการประชมุ
วิสามญัอื
น ๆ ที
จะจดัขึ �นเป็นครั �งคราว 

 เพื
อให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นแก่ผู้มีอํานาจ รวมถึงนายทะเบียนหุ้น นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ เพื
อประโยชน์ในจดัการการถือหุ้นของทา่นในนามของบริษัทฯ  

 เพื
อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย 

 ฐานสญัญา 
 ฐานหน้าที
ตามกฎหมาย 

 เพื
อเก็บข้อมลูสขุภาพและการแพ้อาหารของผู้ ถือหุ้นที
สนใจเข้าร่วมประชมุ หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมกบับริษัทฯ (หากม)ี 

 เพื
อตรวจสอบและเก็บหลกัฐานเอกสารการยืนยนัตวัตน ซึ
งอาจรวมถงึเอกสารที
มี
ข้อมลูสว่นบคุคลที
มคีวามออ่นไหว 

 ฐานความยินยอม 

 เพื
อการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 เพื
อการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั �งภายในและ
ภายนอก) 

 เพื
อจดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมและรู้ถงึกิจการของบริษัทฯโดยสงัเขป เช่น จดั
กิจกรรมเยี
ยมชมบริษัทฯ 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที�สาม 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือสง่ตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่บคุคลภายนอก เพื
อให้บคุคลเหลา่นี �ประมวลผลข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่น ดงัตอ่ไปนี � 

 ผู้ รับเหมาชว่ง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ  ที
ทํางานให้กบับริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการ
ด้านการจดัการประชมุ ทั �งนี �รวมถึงผู้ รับเหมาชว่ง ผู้ให้บริการ ผู้บงัคบับญัชา และผู้ปฏิบตัิงานของบคุคลดงักลา่ว 

 ผู้ได้รับมอบหมายให้จดัการดแูลผลประโยชน์ใด ๆ ของทา่น 



 คนกลาง บคุคลผู้ติดตอ่ และตวัแทนของทา่น 
 สถาบนัทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชําระเงิน ผู้ รับประกนัและตวัแทนหรือนายหน้าของผู้ รับประกนั บริษัท

หลกัทรัพย์ ที
ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ 
 บคุคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ
งเกี
ยวข้องกบัการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที


เกิดขึ �นหรืออาจเกิดขึ �น โดยรวมถงึการโอนสทิธิ หรือหน้าที
ใด ๆ ซึ
งบริษัทฯ มีอยูภ่ายใต้สญัญาระหวา่ง  บริษัทฯ และทา่น 
 หนว่ยงานที
บงัคบัใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั รัฐบาล ศาล หนว่ยงานระงบัข้อ
พิพาท ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบญัชี และบคุคลใด ๆ ซึ
งแตง่ตั �ง หรือร้องขอโดยผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
ให้ทําการตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 บคุคลอื
นใดซึ
งมีความเกี
ยวข้องกบัข้อพิพาทใด ๆ ที
เกิดขึ �น รวมถงึข้อพิพาทที
เกี
ยวข้องกบัการทําธุรกรรม 
 หนว่ยงานปอ้งกนัการทจุริตซึ
งใช้ข้อมลูดงักลา่วเพื
อสบืหา และปอ้งกนัการทจุริต และอาชญากรรมทางการ

เงินอื
น ๆ  
 บคุคลใด ๆ  ที
ออกคาํสั
ง หรือบริหารจดัการบญัชีของ หรือในนามของทา่น (เช่น ผู้ รับมอบอํานาจ ทนายความ 

เป็นต้น) และ/หรือ 
 บคุคลใด ๆ ที
บริษัทฯ ได้รับคาํสั
งจากทา่นให้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้กบับคุคลดงักลา่ว 
หากมกีารเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลกบับคุคลที
สาม หรือบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที
อยูน่อกประเทศไทย นอกจาก

ข้อกําหนดในหวัข้อนี �แล้ว ขอให้ทา่นอ้างอิงเงื
อนไขเกี
ยวกบัการโอนข้อมลูตามข้อ 5 ข้างลา่งนี �เพิ
มเติม  
 
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
 5.1  การโอนข้อมลูระหวา่งบริษัทในเครือ 

บริษัทฯ อาจดาํเนินการให้บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลอื
นเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลหรืออาจโอนข้อมลูสว่น
บคุคลบางสว่นหรือทั �งหมดเข้าเซร์ิฟเวอร์ของเอ็กซอนโมบิลที
มีอยูท่ั
วโลกตามกฎหมายที
ใช้บงัคบั โดยรายชื
อบริษัทในเครือเอ็ก
ซอนโมบิลและประเทศที
ตั �งของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลนั �นปรากฎในข้อ 20 ของนโยบายความเป็นสว่นตวัของเครือกิจการ 
(Binding Corporate Rules (BCR)) ที
ใช้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั
วโลก บริษัทฯ มีขั �นตอนที
จะทําให้ข้อมลูสว่นบคุคล
ของเอ็กซอนโมบิลในทกุประเทศ ได้รับความคุ้มครองในระดบัที
เพียงพอ ขั �นตอนดงักลา่วรวมถึงการที
บริษัทในเครือเอ็กซอนโม
บิลจะต้องมข้ีอตกลงระหวา่งบริษัทในเครือซึ
งมี “ข้อสญัญามาตรฐาน” ของสหภาพยโุรป และนโยบายความเป็นส่วนตวัของ

เครือกิจการ (Binding Corporate Rules (BCR)) ที
ใช้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั
วโลก 
5.2  การโอนข้อมลูไปยงับคุคลที
สาม 

เมื
อมกีารโอนข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่บคุคลที
สาม บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนั เพื
อให้แนใ่จวา่บคุคลที
สาม
นั �นคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้อยา่งเพียงพอ  

หากต้องการทราบข้อมลูเพิ
มเติมเกี
ยวกบัวธีิการโอนที
ใช้เฉพาะ สาํหรับการโอนข้อมลูระหวา่งบริษัทในเครือ
และการโอนให้แก่บคุคลที
สาม ซึ
งรวมถึงข้อมลูและสาํเนาข้อมลูสาํหรับมาตรการปอ้งกนัที
เอ็กซอนโมบิลใช้อยู ่เพื
อให้แนใ่จวา่



การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล จะอยูภ่ายในกรอบที
ดีพอสาํหรับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในทกุประเทศ กรุณาติดตอ่ 
data.privacy.office@exxonmobil.com 

 
6.  สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ทา่นมีสทิธิตามที
กําหนดไว้โดยพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. pqrp ดงันี � 
 6.1 สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
 ในกรณีที
บริษัทฯ ขอความยินยอมจากทา่น ทา่นมีสทิธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลที
ทา่นได้ให้ความยินยอมกบับริษัทฯ ได้ เว้นแตก่ารเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากดัโดยกฎหมายหรือ
สญัญาที
ให้ประโยชน์แก่ทา่น ทั �งนี � การเพิกถอนความยินยอมจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที
ทา่นได้ให้
ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย  
 6.2 สทิธิในการขอเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคล (Right to Access) 

ทา่นมีสทิธิขอเข้าถงึและขอรับสาํเนาข้อมลูของทา่นซึ
งอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 6.3 สทิธิในการขอให้สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล (Data Portability Right) 
 ทา่นมีสทิธิขอให้บริษัทฯ สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นที
ทา่นให้ไว้กบับริษัทฯ ไปยงัผู้ควบคมุข้อมลู
สว่นบคุคลอื
นได้ตามที
กฎหมายกําหนด 
 6.4 สทิธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล (Right to Object) 
 ทา่นมีสทิธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูที
เกี
ยวกบัทา่นสาํหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลที
เกี
ยวกบัตนได้ตามที
กฎหมายกําหนด  
 6.5 สทิธิในการขอลบข้อมลูสว่นบคุคล (Erasure Right) 
 ทา่นมีสทิธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามที
กฎหมายกําหนด อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจ
เก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ซึ
งอาจมีบางระบบที
ไมส่ามารถลบข้อมลูได้ ในกรณีเช่นนั �น บริษัทฯ จะ
จดัให้มีการทําลายหรือทําให้ข้อมลูดงักลา่วกลายเป็นข้อมลูที
ไมส่ามารถระบตุวัตนของทา่นได้  
 6.6 สทิธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล (Right to Restrict Processing) 
 ทา่นมีสทิธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการใช้ข้อมลูของทา่นได้ตามที
กฎหมายกําหนด 
 6.7 สทิธิในการขอแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลให้ถกูต้อง (Rectification Right) 
  กรณีที
ทา่นเห็นวา่ข้อมลูที
บริษัทฯ มีอยูน่ั �นไมถ่กูต้องหรือทา่นมีการเปลี
ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น
เอง ทา่นมีสทิธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื
อให้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และ
ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 6.8 สทิธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
  ทา่นมีสทิธิในการร้องเรียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที
ผู้มีอํานาจตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามพระราชบญัญตัดิงักลา่วได้ 
 ในกรณีที
เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลยื
นคําร้องขอใช้สทิธิภายใต้บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล พ.ศ.  2562  เมื
อ บริษัทฯ ได้รับคําร้องขอดงักลา่วแล้ว จะดําเนินการภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด อนึ
ง บริษัท



ฯ สงวนสทิธิที
จะปฏิเสธหรือไมด่าํเนินการตามคาํร้องขอดงักลา่วได้ในกรณีที
กฎหมายกําหนด 
 
7.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว 

บริษัทฯ ขอให้ทา่นหลกีเลี
ยงการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที
มีความออ่นไหวแก่บริษัทฯ ไมว่า่จะอยูภ่ายใต้สถานการณ์
ใดก็ตาม อยา่งไรก็ดี หากทา่นให้ข้อมลูดงักลา่ว หรือ หากบริษัทฯ ไมส่ามารถปกปิดข้อมลูได้ตามที
ระบใุนยอ่หน้าตอ่ไปนี � แสดง
วา่ทา่นได้ให้ความยินยอมโดยขดัแจ้งชดัแก่บริษัทฯ ในการใช้ข้อมลูที
มคีวามออ่นไหวดงักลา่วตามนโนบายเกี
ยวกบัการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี �ได้ หรือตามวิธีการที
ระบไุว้เมื
อมีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 

หากทา่นได้มอบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ทา่นปกปิดข้อมลูดงักลา่ว หากทา่นมิได้ปกปิด
ข้อมลูข้างต้น ถือวา่ทา่นอนญุาตให้บริษัทฯ ดําเนินการปกปิดข้อมลูเหลา่นั �น และถือวา่เอกสารที
มีการปกปิดข้อมลูดงักลา่วมีผล
สมบรูณ์และบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายทกุประการ อยา่งไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น อาจมีบาง
กิจกรรมที
 บริษัทฯ จะขอข้อมลูสว่นบคุคลที
มคีวามออ่นไหวบางประการเพิ
มเตมิ ซึ
งบริษัทฯ จะดําเนินการขอความยินยอมจาก
ทา่นโดยชดัแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที
มคีวามออ่นไหวดงักลา่ว  
 
8.  การเก็บรักษาข้อมูล 
 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลเทา่ที
เห็นวา่จําเป็นสาํหรับการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมที
ทําให้
ต้องมกีารเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล หรือเพื
อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที
ใช้บงัคบั หรือเพื
อคุ้มครองประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษัทฯ (เช่น อายคุวามตามที
กฎหมายกําหนด) 
 
9. ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน 

หากทา่นมีข้อสงสยัใด ๆ เกี
ยวกบันโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี � หรือเกี
ยวกบัการดแูลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
หรือหากทา่นต้องการทราบข้อมลูเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นที
อยูใ่นความครอบครองของบริษัทฯ หรือต้องการ
ทําความเข้าใจเกี
ยวกบัการใช้สทิธิตามกฎหมายของทา่น โปรดติดตอ่สว่นนโยบายเกี
ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลใน
ประเทศไทย ได้ที
 

เจ้าหน้าที
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
สาํนกังานคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลประจําประเทศไทย  
3195/17-29 ถนนพระราม { แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 4|44|  
อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com 

 
10.  คาํนิยาม 

“ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล”  หมายถงึ บคุคลหรือนิติบคุคล (ในกรณีของบริษัทฯ หมายถงึบริษัทในเครือเอ็กซอนโม
บิลที
เกี
ยวข้อง) ซึ
งมอํีานาจหน้าที
ในการตดัสนิใจเกี
ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลู  

“เอ็กซอนโมบิล” และ/หรือ “บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล” หมายถึง (ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั
น หรือบริษัทแม่
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั
น (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั
น หรือบริษัทแมข่อง เอ็กซอน โมบิล คอร์



ปอเรชั
น ในปัจจบุนัหรือในอนาคต และไมว่า่โดยตรงหรือทางอ้อม (1) เป็นเจ้าของ หรือ (2) ควบคมุ มากกวา่ร้อยละห้าสบิของ
หุ้นที
มีสทิธิ}ในการออกเสยีงหรือแตง่ตั �งกรรมการของบริษัทหรือตาํแหนง่อื
นที
มีการทํางานคล้ายคลงึกนั (“บริษัทในเครือ”) และ 
(ค) กิจการร่วมทนุใดที
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั
น หรือบริษัทแมข่องเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั
น หรือบริษัทในเครือ มีอํานาจ
ในการควบคมุการบริหารจดัการทั
วไป 

“ได้รับประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การดาํเนินการ หรือการดาํเนินการเป็นชดุกบัข้อมลูสว่นบคุคล 
หรือชดุข้อมลูสว่นบคุคล ไมว่า่ด้วยระบบอตัโนมตัิหรือไมก็่ตาม เชน่ การรวบรวม การบนัทกึ การจดัการ การจดัโครงสร้าง การ
เก็บรักษา การปรับหรือเปลี
ยนแปลง การกู้คืน การให้คําปรึกษา การนําไปใช้ประโยชน์ การเปิดเผยโดยการสง่ผา่น การเผยแพร่
หรือการทําให้ปรากฏโดยประการอื
น การจดัเรียงหรือการจดัหมวดหมู ่การห้ามหรือจํากดั การลบทิ �ง หรือการทําลาย เป็นต้น 

“ข้อมลูสว่นบคุคล” หมายถึง ข้อมลูเกี
ยวกบับคุคลธรรมดา (“เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล” หรือ “บคุคล”) ซึ
งทําให้
สามารถระบตุวับคุคลนั �นได้ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่มร่วมถงึข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ บคุคลธรรมดา
จะต้องสามารถระบตุวัตนได้ทั �งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเจาะจงอ้างอิงได้ถึงผู้ ที
ถกูระบตุวัตนนั �นด้วย ชื
อ หมายเลขบตัร
ประจําตวัประชาชน ข้อมลูเกี
ยวกบัที
ตั �ง ระบตุวัตนออนไลน์ หรือโดยการอ้างถึงปัจจยับง่ชี �เฉพาะอยา่งหนึ
งอยา่งใดหรือ
มากกวา่ เกี
ยวกบัอตัลกัษณ์ทางภายภาพ ทางสรีระ ทางพนัธุกรรม ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ทางวฒันธรรม หรือทางสงัคม
ของบคุคลนั �น 

“บริษัทฯ” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที
เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลในฐานะผู้ควบคมุ
ข้อมลู ตามที
ระบไุว้ในข้อ 4 
 
11.  การเปลี�ยนแปลงคาํประกาศเกี�ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลี
ยนแปลงคําประกาศเกี
ยวกบัความเป็นสว่นตวัฉบบันี �เมื
อใดก็ได้โดยไมจํ่าต้องบอก
กลา่วลว่งหน้า เมื
อเราเปลี
ยนแปลงในสว่นที
เป็นสาระสาํคญัของคําประกาศเกี
ยวกบัความเป็นสว่นตวัฉบบันี � เราจะแจ้งการ
เปลี
ยนแปลงดงักลา่วนั �นในหน้าเว็บไซด์นี � และระบวุนัที
มกีารแก้ไขด้านบนสดุของคําประกาศเกี
ยวกบัความเป็นสว่นตวัขอให้
ทา่นเข้าไปอา่นคาํประกาศเกี
ยวกบัความเป็นสว่นตวัฉบบันี �โดยสมํ
าเสมอเพื
อรับทราบถงึการเปลี
ยนแปลงใด ๆ 
 
 


