
 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั 
ส าหรับลูกค้า 

วนัทีม่ผีล: 5 พฤษภาคม 2564 
ฉบับที ่1 
 

พนัธกจิของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว: 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“ประกาศนโยบายฯ”) จดัท าโดยบริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(“บริษัท” “เรา” “ต่อเรา” หรือ “ของเรา”) เพ่ือส่ือสารกบับุคคลภายนอกบริษทัท่ีติดต่อกบัเรา รวมถึง ลูกคา้ พนกังานของบริษทั
ท่ีเป็นลูกคา้ของเรา ผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรา หรือช่องทางส่ือสารอ่ืนๆ ทางออนไลน์ และผูรั้บบริการของเรา (“คุณ”) 

ประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ให้คุณทราบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลใดบา้งของคุณท่ีเราจดัเก็บ ใช ้เปิดเผย และ/
หรือโอน ประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ี ยงัอธิบายถึงสิทธิและทางเลือกของคุณท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ในฐานะท่ีคุณเป็น
ลูกคา้ และช่องทางในการติดต่อเราเม่ือคุณมีขอ้สงสยั  

โปรดอ่านประกาศนโยบายฯ น้ี ทั้งฉบบั คุณสามารถเขา้ถึงประกาศนโยบายฯ น้ีไดอ้ยา่งง่ายดายผา่นทาง https://th.canon  

สิทธิในการแก้ไขประกาศนโยบายฯ ฉบับนี ้

เราอาจจะแกไ้ข หรือปรับปรุงประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ีให้ทนัสมยัเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้ตรงกบัการเปล่ียนแปลงในทางปฏิบติั
ของเราเก่ียวกบัการเก็บ ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เราสนบัสนุน
ให้คุณศึกษาประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ีอยา่งละเอียด และเยี่ยมชมเอกสารฉบบัน้ีเป็นประจ าเพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเรา
อาจท าข้ึนภายใตข้อ้ก าหนดของประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ี  
 

1. ขอบเขต: ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราจัดเกบ็   
เราอาจจดัเก็บ หรือไดรั้บประเภทของขอ้มูลท่ีระบุดา้นล่าง ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเราไดรั้บโดยตรงจากคุณ 
หรือโดยออ้มจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ผ่านทางบริษทัในเครือ บริษทัลูก หรือบุคคลภายนอกเช่น ผูแ้ทนขาย ตวัแทนจ าหน่าย 
หรือหน่วยงานของรัฐ ประเภทของขอ้มูลท่ีเราจดัเก็บข้ึนอยูก่บัลกัษณะการติดต่อระหวา่งเรากบัคุณ และบริการหรือสินคา้ท่ีคุณ
ตอ้งการจากเราภายในระบบขอ้มูล (data ecosystem) ของเรา 

ก) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่นช่ือ ช่ือเต็ม เพศ อาย ุอาชีพ คุณสมบติั ช่ือต าแหน่งงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ 
ประเทศท่ีอาศยั วนัเกิด ขอ้มูลท่ีปรากฎอยู่บนบตัรท่ีทางราชการออกให้ (เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลข
ประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขผูเ้สียภาษี รายละเอียดตามใบอนุญาตขบัข่ี หรือบัตรอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั) ขอ้มูลการยา้ยถ่ินฐาน เช่น วนัท่ีมาถึงและวนัท่ีออกเดินทาง ลายมือช่ือ เสียง บนัทึกเสียง ภาพถ่าย 
ภาพถ่ายท่ีระลึก ขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถูกบนัทึกโดย CCTV สถานท่ีท างาน การศึกษา รายละเอียดประกนั รายละเอียด
ของทะเบียนรถ ทะเบียนบา้น รายไดค้รัวเรือน เงินเดือน และรายไดบุ้คคล   

https://th.canon/


 

ข) ลกัษณะพฤตกิรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของคุณ และขอ้มูลท่ีจดัเก็บจากการใชง้านสินคา้และบริการ 
ค) ข้อมูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่รายละเอียดการจดัส่ง ท่ีอยูส่ าหรับส่งใบแจง้หน้ี หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล 

ไลน์ ไอดี (Line ID) ช่ือบัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook account) ช่ือบัญชีกูเ ก้ิล (Google account) และช่ือไอดีเว็บไซต์
เครือข่ายทางสงัคมอ่ืนๆ  

ง) ข้อทูลทางการเงนิ เช่น ขอ้มูลบตัรเดบิต/บตัรเครดิต หรือขอ้มูลธนาคาร หมายเลขบตัรเดบิต/บตัรเครดิต ประเภทของ
บตัรเครดิต รอบบิล รายละเอียดบญัชีธนาคาร รายละเอียดการช าระเงิน และบนัทึกอ่ืนๆ  

จ) รายละเอียดด้านการส่ือสารและโฆษณา  เช่น ความสมคัรใจของคุณในการรับข่าวสารโฆษณาจากเรา บริษทัในเครือ 
บริษทัลูก บุคคลภายนอก คู่คา้ รวมทั้ งความสมคัรใจท่ีจะรับการติดต่อจากเรา ตลอดจนการแจ้งให้คุณทราบถึง
เหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจของเรา  

ฉ) รายละเอียดสมาชิก เช่น รายละเอียดขอ้มูลบญัชีสมาชิก หมายเลขบตัรสมาชิก จ านวนคะแนน (reward points) วนัท่ี
ออก/และวนัหมดอายขุองบตัรเครดิต ช่ือไอดีสมาชิก (เช่น ช่ือไอดีแคนนอน และช่ือไอดีอ่ืนๆ ส าหรับลูกคา้) ประเภท
สมาชิก วนัและเดือนท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช่ือบญัชีธนาคาร และรายละเอียดการช าระเงิน 
รวมทั้ง ใบสมคัรใชบ้ริการและสินคา้ (เช่น ใบสมคัรสมาชิก)     

ช) รายละเอียดประวัติบุคคล เช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน รายละเอียดประวติับุคคลและรูปภาพ การซ้ือ ประวติัการสั่งซ้ือ 
การสัง่ซ้ือท่ีผา่นมา ประวติัการสัง่ซ้ือ สินคา้ท่ีซ้ือ จ านวนสินคา้ การสัง่ซ้ือและสินคา้ท่ีถูกยกเลิกโดยคุณ การสัง่ซ้ือผา่น
เวบ็ไซต ์จ านวนการเก็บเงินปลายทาง (COD) หมายเลขการสั่งสินคา้ (Order ID) บนัทึกทางการเงิน พิน (PIN) ความ
สนใจของคุณ ความสมคัรใจ ความเห็น และการตอบแบบสอบถาม การส ารวจความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมทาง
เครือข่ายออนไลน์ ราละเอียดการมีส่วนร่วม โปรแกรมท่ีช่วยสร้างความภกัดีของลูกคา้ (Royalty Program) การใชร้หสั
ส่วนลด และรายการส่งเสริมการขาย ค าอธิบายใบสัง่ซ้ือของลูกคา้ บริการลูกคา้ การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ งานแสดง
สินคา้ การด าเนินคดี การทดสอบ และการทดลองใช ้(สินคา้และบริการ)  

ซ) รายละเอยีดทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP address) คุกก้ี (Cookie) ชุดตวัเลขท่ีทางผูผ้ลิตระบุ
ไวใ้ห้กบัการ์ดเครือข่าย (MAC address) เวบ็ บีคอน (Web Beacons) การจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) 
หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ เครือข่าย รายละเอียดการเช่ือมต่อ รายละเอียดการเขา้ถึง 
การเช่ือมต่อผ่านการล็อคอินคร้ังเดียว (SSO) บนัทึกการล็อคอิน (Login Log) ช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีเขา้ถึง (ขอ้มูล) 
ระยะเวลาท่ีใชบ้นหน้าเวบ็ไซต์ของเรา ขอ้มูลการล็อคอิน ประวติัการเรียกดู  (Search History) ประเภทและรุ่นของ
บราวเซอร์ (Browser) เขตเวลาและสถานท่ี ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ปลั๊กอิน (browser plug-in types and 
versions) ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืนๆ บนอุปกรณ์ท่ีคุณใชเ้พื่อเขา้ถึงเวบ็ไซต์ และ /หรือ
แอปพลิเคชัน่  

ฌ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินให้คุณและการช าระเงินจากคุณ วนัและ/หรือเวลาท่ีช าระเงิน 
จ านวนเงินท่ีช าระ รายละเอียดการขอคืนเงิน จ านวนเงินท่ีขอคืน วนัและสถานท่ีซ้ือ (สินคา้และบริการ)  หมายเลขการ
สั่งซ้ือ นดัหมายในการให้บริการ ท่ีอยู/่วนั และเวลาส าหรับนดัรับหรือการจดัส่งสินคา้ การรับใบเสร็จ การลงช่ือผูรั้บ 
รายละเอียดการรับประกนั ขอ้ร้องเรียนและขอ้เรียกร้อง รายละเอียดการจอง รายละเอียดการเช่า ธุรกรรม ประวติั
ธุรกรรม ท่ีอยู ่สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมการขายในอดีต สถานะพฤติกรรมการซ้ือ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของสินคา้
และบริการท่ีคุณซ้ือ  



 

ญ) รายละเอียดการใช้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ชมหรือใชเ้วบ็ไซต์ของเรา และ/หรือ แอปพลิเคชัน่ สินคา้ในรถเข็น 
(customer’s cart) บนัทึกรายการโปรด (wish list record) และไทมแ์สตมของการเขา้ชมคร้ังสุดทา้ย (timestamp of last 
click) และบนัทึกค าถามและค าตอบ และ 

ฎ) ข้อมูลทีม่คีวามอ่อนไหวเป็นพเิศษ เช่น ศาสนา และเช้ือชาติตามท่ีปรากฎอยูใ่นเอกสารยนืยนัตวัตนของทางราชการ  
 

กรณีท่ีคุณเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ช่ือ และท่ีอยู่ติดต่อของสมาชิกในครอบครัว โปรดแจง้ให้
บุคคลดงักล่าวทราบถึงเน้ือหาของประกาศนโยบายฉบบัน้ี และ/หรือใหไ้ดม้าซ่ึงความยินยอมของบุคคลดงักล่าวตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด (ในกรณีท่ีตอ้งขอความยนิยอม)  

เราจะจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเฉพาะในกรณีท่ีไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากคุณ หรือใน
กรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหด้ าเนินการไดเ้ท่านั้น  

เราจะจดัเก็บขอ้มูลของผูเ้ยาว ์บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะกรณีท่ีผูป้กครองหรือผูพิ้ทักษ์/              
ผูอ้นุบาลตามกฎหมายไดใ้หค้วามยนิยอมเท่านั้น เราไม่มีเจตนาในการเก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีโดยไม่ไดรั้บความ
ยินยอมจากผูป้กครองในกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือขอ้มูลของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ โดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูพิ้ทกัษ/์ผูอ้นุบาล ในกรณีท่ีเราทราบวา่เราบงัเอิญเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
ซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตตามท่ีก าหนดจากผู ้ปกครอง หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู ้พิทักษ์/ผู ้อนุบาลในกรณีของผู ้เสมือนไร้
ความสามารถหรือผูไ้ร้ความสามารถ เราจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท้ิงในทนัที หรือน าไปประมวลผลโดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมเพียงเท่าท่ีกฎหมายอนุญาต 

2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร  
2.1 ตามวตัถุประสงค์ทีคุ่ณได้ให้ความยนิยอม: 

 (1) การส่ือสารและการตลาด: เพ่ือส่ือสารด้านการตลาด เช่น การจัดรายการส่งเสริมการตลาด ขอ้เสนอพิเศษ             
การแจง้เตือน ข่าวสาร และขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการซ่ึงรวมถึงการโฆษณาดา้นการบริการจากเราและ
บริษทัในเครือของเรา บริษทัลูก และ/หรือคู่คา้ทางธุรกิจ และ  

 (2) ข้อมูลทีม่คีวามอ่อนไหวเป็นพเิศษ: เพื่อยนืยนัและตรวจสอบตวัตน  
 

2.2 ตามวตัถุประสงค์ทีเ่ราอาจใช้เหตุอ่ืนๆ ตามกฎหมายในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
เราอาศยัเหตุอ่ืนๆ ตามกฎหมาย ดงัน้ี: (1) เหตุหน้าท่ีตามสัญญา คือ เพื่อให้เราสามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีตามสัญญาต่อคุณได ้             
(2) เหตุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของ
บุคคลภายนอก (3) เหตุหน้าท่ีตามกฎหมาย คือ เพ่ือให้เราสามารถปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดได(้4) เหตุความ
อันตรายต่อชีวิต คือ เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) เหตุประโยชน์
สาธารณะ เพ่ือใหเ้ราสามารถด าเนินภารกิจในประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อใชอ้  านาจตามกฎหมาย   
 
 



 

เราอาจจะจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 

 

(1) เพ่ือจัดเตรียมสินค้าและบริการให้คุณ: เพ่ือเข้าท าสัญญาและบริการจัดการความสัมพนัธ์ทางสัญญากับคุณ เพ่ือ
สนบัสนุนและด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ และสินคา้ เพ่ือด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน และด าเนินการดา้นธุรกรรม
การเงินและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน ร่วมถึงธุรกรรมเก่ียวกบัเช็ค การตรวจสอบ การยกเลิก เพ่ือด าเนินการ
ตามการสัง่ซ้ือของคุณ บริการจดัส่ง และจดัเก็บรวมทั้งส่งคืน การขอคืนเงิน การเปล่ียนสินคา้หรือบริการ การจดัเตรียม
ขอ้มูลสถานะสินคา้และวนัท่ีจดัส่งสินคา้ และการด าเนินกิจกรรมภายในดา้นคลงัสินคา้ รวมถึงการรับสินคา้ การบรรจุ
สินคา้ และการติดฉลากลงบนสินคา้ และอาจมีกรณีเพ่ือตรวจสอบระยะเวลาการรับประกนั การใหบ้ริการหลงัการขาย  

(2) เพ่ือลงทะเบียนและยืนยนัตวัตน: เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ระบุ และยนืยนัตวัตนของคุณ  
(3) เพ่ือการตลาดและการส่ือสารด้านโฆษณากบัคุณ: เพ่ือส่ือสารกบัคุณเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีคุณไดรั้บจากเรา บริษทั

ในเครือ บริษทัลูก และคู่คา้ของเรา เพ่ือจดัเตรียมการส่ือสารดา้นการตลาด การขาย ขอ้เสนอพิเศษ รางวลั ของขวญั 
รายการส่งเสริมการขาย การแจง้เตือน ข่างสาร และขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และเพ่ือด าเนินการและปรับปรุง
ข้อมูลของคุณ เพื่อบริการจัดการข้อสงสัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริการลูกค้า การร้องขอ ข้อคิดเห็น การร้องเรียน            
การเรียกร้อง ขอ้พิพาท หรือการชดใชค้่าเสียหาย เพ่ือให้การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคและจดัการปัญหาดา้นเทคนิค 
เพ่ือด าเนินการและปรับปรุงขอ้มูลของคุณในฐานะสมาชิกร้านคา้ของเรา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คุณในการใช้
งานสินคา้และบริการ 

(4) การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล: เพ่ือประเมินการมีส่วนร่วมของคุณกบัสินคา้และบริการ ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล การ
ลา้งขอ้มูล และศึกษาขอ้มูล การท าวิจยัทางการตลาด การท าแบบส ารวจความเห็นลูกคา้ การท าแบบส ารวจความพึง
พอใจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค (segmentation)  แนวโนม้และลกัษณะการบริโภค เพื่อ
เขา้ใจคุณใหม้ากข้ึน พฒันาการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงการด าเนินงานของเราใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มาก
ข้ึน การประเมินประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการขายต่างๆ การระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และ
บริการในปัจจุบนั การพฒันาขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีคุณซ้ือและไดรั้บ และ
สินคา้และบริการอ่ืนๆ ท่ีคุณอาจสนใจใชบ้ริการ รวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
คุณ ความสมัครใจในการรับและส่ือสาร เพ่ือตรวจสอบประวติัการซ้ือสินค้าของคุณ รุ่นของสินค้าท่ีซ้ือ วนัท่ี
ลงทะเบียนรหัสสินคา้ท่ีซ้ือ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือแนะน าสินคา้และบริการท่ีคุณอาจจะสนใจ เพื่อระบุความ
ช่ือชอบของคุณ และเพ่ือปรับปรุงใหคุ้ณไดรั้บประสบการณ์ท่ีดียิง่ข้ึน และอ่ืนๆ  

(5) การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานกจิกรรม/โปรแกรมส่งเสริมการขาย: เพื่อเปิดโอกาสให้คุณไดมี้ส่วน
ร่วมในการฝึกอบรมเก่ียวกับสินคา้ของเรา งานกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติงาน กิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ทาง
แพลตฟอร์มส่ือสงัคมออนไลน์ และการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ต่างๆ งานกิจกรรมส าหรับลูกคา้ซ่ึงเราจดัข้ึน  

(6) เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกจิ สินค้า และบริการ: เพื่อวดัผล พฒันา บริการจดัการ และปรับปรุง วิจยั และพฒันาบริการ
ของเรา สินคา้ ระบบ และการด าเนินธุรกิจต่อคุณและลูกคา้รายทั้งหมดของเรา รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง คู่คา้ทางธุรกิจ
ของเราเพ่ือระบุและแกไ้ขปัญหา เพ่ือการรายงานในภาพรวม และประเมินผลการท างานของสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดข้องเรา 
ทรัพยสิ์นดิจิตอล หรือรายการส่งเสริมการขาย  



 

(7) การบริการจัดการด้านไอที: เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริการจดัการธุรกิจของเราส าหรับการด าเนินงานดา้นไอที การ
บริการจัดการระบบการส่ือสาร การด าเนินการด้านระบบความปลอดภัยทางไอที และการตรวจสอบด้านความ
ปลอดภยัทางไอที ลดความเส่ียงในการร่ัวไหลของขอ้มูล การเช่ือมต่อไมโครไซต์ของเราผ่านการล็อคอินคร้ังเดียว 
(SSO) การบริหารจดัการธุรกิจภายในภายใตก้ฎระเบียบภายใน นโยบาย และขั้นตอน เพ่ือจดัการ ด าเนินการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และบริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้มัน่ใจว่าสามารถใช้งาน
เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชัน่เหล่านั้นไดอ้ยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภยั และเพื่ออ านวยความสะดวกให้คุณ
ส าหรับการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชัน่ของเรา 

(8) การปกป้องส่วนได้เสียของเรา: เพื่อปกป้องความปลอดภยัและความโปร่งใส่ของธุรกิจ เพื่อใชสิ้ทธิของเราในการ
ปกป้องส่วนไดเ้สียในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและท าไดต้ามกฎหมาย เช่น การตรวจจบั การป้องกนั และการตอบสนอง
ต่อขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพ่ือบริหารจดัการและป้องกนั
การสูญเสียทางดา้นสินทรัพย ์และทรัพยสิ์นของเรา เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเรา 
เพ่ือตรวจจบัและป้องกนัการกระท าผิดภายในส านักงานของเราซ่ึงรวมถึงการใช ้CCTV ดว้ย เพื่อติดตามเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือป้องกนัและรายงานเร่ืองความผิดทางอาญาและเพ่ือปกป้องความปลอดภยัและความโปร่งใส่ของ
ธุรกิจของเรา  

(9) เพ่ือตรวจจบัการทุจริต: เพื่อตรวจสอบตวัตนของคุณ และเพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 
(ตวัอยา่ง เช่น การปฏิบติัตามระเบียบเร่ืองการต่อตา้นการฟอกเงิน และเพ่ือป้องกนัการทุจริต) ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ 
รายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด (Sanction List) ดว้ย การตรวจสอบภายในและบนัทึก ระบบบริการจดัการสินทรัพย ์และ
ระบบควบคุมธุรกิจอ่ืนๆ   

(10) ธุรกรรมบริษัท: กรณีการขาย โอน ควบ ปรับโครงสร้าง หรือเหตุการณ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั เราอาจจะถ่ายโอน
ขอ้มูลของคุณไปยงับุคคลภายนอกจ านวนหน่ึงรายหรือมากกวา่ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรม  

(11) ความเส่ียง: เพื่อด าเนินการทางดา้นการจดัการความเส่ียง การตรวจสอบ และการประเมินความเส่ียง  
(12) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ในการปฏิบัติ: เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ขั้นตอนตามกฎหมาย หรือค าสั่ง

ของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงค าสั่งของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งและอยูน่อกประเทศไทย และ/หรือให้ความ
ร่วมมือกบัศาล หน่วยงานท่ีมีอ านาจ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร
เช่ือไดว้า่เรามีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติัเช่นนั้น และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิ่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าตามกฎหมาย ขั้นตอน หรือค าสั่งของรัฐดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมและจัดการบริการคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การออกใบก ากบัภาษี หรือเอกสารทางภาษีเต็มรูปแบบ บนัทึกและตรวจสอบการส่ืสาร การเปิดเผยต่อ
สรรพากร หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลเร่ืองบริการทางการเงิน และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองอ่ืนๆ 
ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ และการสืบสวนและป้องกนัอาชญากรรม และ/หรือ  

(13) ชีวติ: เพ่ือป้องกนัหรือหยดุย ั้งอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อชีวติ ร่างการ และอนามยั    
 

ในกรณีท่ีคุณไม่สามารถจดัเตรียมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราตอ้งการจดัเก็บตามเง่ือนไขของกฎหมายเน่ืองจากการเขา้ท าสัญญาหรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาต่อคุณ คุณรับทราบและเขา้ใจวา่ในกรณีดงักล่าว อาจท าให้เราไม่สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงค์
ขา้งตน้ได ้



 

.  

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามท่ีระบุไวด้า้นล่าง ซ่ึงเป็นผูจ้ดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลตามวตัถุประสงคภ์ายในประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ี บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจอยูใ่นประเทศไทย หรืออยูน่อกประเทศไทย 
คุณสามารถเขา้ชมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลเหล่าน้ี เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณภายใตป้ระกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลเหล่านั้น  
 

3.1 กลุ่มบริษัทแคนนอน  

ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัแคนนอน ขอ้มูลของคุณอาจถูกเขา้ถึง หรือเผยแพร่ให้กบับริษทัอ่ืนๆ ภายในกลุ่ม
บริษทัแคนนอนตามวตัถุประสงคใ์นประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ี กรณีดงักล่าวเป็นการอนุญาตใหบ้ริษทัอ่ืนๆ ภายในกลุ่มบริษทั
แคนนอนอา้งถึงความยนิยอมท่ีเราไดรั้บ  

3.2 ผู้ให้บริการของเรา  

เราอาจใชบ้ริษทั ตวัแทน หรือผูใ้ห้บริการภายนอกในการด าเนินงานในนามของเรา หรือเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของเรา 
เราอาจเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัผูใ้ห้บริการของเรา หรือซพัพลายเออร์ท่ีเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
(1) ผูใ้หบ้ริการดา้นไอทีและการสนบัสนุนทางเทคนิค (2) ผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้และการขนส่ง (3) ผูใ้หบ้ริการดา้นการช าระเงิน 
ใบแจง้หน้ี การเรียกเก็บเงิน (4) ผูใ้ห้บริการดา้นโฆษณา ส่ือ และการส่ือสาร (5) ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทาง (6) ผูจ้ดังานและ
โครงการต่างๆ (7) ตวัแทนขาย (8) ผูใ้หบ้ริการดา้นการโทรศพัท ์และบริการส่ือสาร (9) ผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ (10) ผู ้
ตรวจสอบบญัชี และ/หรือ (11) ผูใ้หบ้ริการระบบจดัเก็บขอ้มูล และระบบคลาวด ์

ในกระบวนการจดัเตรียมบริการต่างๆ ผูใ้หบ้ริการดงักล่าวอาจตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ อยา่งไรก็ตาม เราจะใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณแก่ผูใ้หบ้ริการเฉพาะในกรณีท่ีขอ้มูลดงักล่าวจ าเป็นส าหรับผูใ้หบ้ริการท่ีจะจดัการบริการเหล่านั้น และเรายงั
ไดร้้องขอใหผู้ใ้หบ้ริการทุกรายไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณนอกวตัถุประสงค ์เราจะท าใหม้ัน่ใจวา่ผูใ้หบ้ริการท่ีเราร่วมงาน  

 

3.3 คู่ค้าทางธุรกจิของเรา  

เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คู่คา้ทางธุรกิจในรายท่ีมีการร่วมมือกนัเพ่ือเสนอสินคา้และบริการ หรือคู่คา้รายท่ีเป็น
เจา้ของสินคา้และบริการท่ีเราไดเ้สนอใหแ้ก่คุณโดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด การ
ขาย รายการส่งเสริมการขาย 

 

3.4 เวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคม 

เราเปิดให้คุณล็อคอิน (Login) เขา้สู่เวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของเราโดยไม่จ าเป็นกรอกแบบฟอร์มส าหรับการล็อคอินโดยผา่น
เวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคม ในกรณีท่ีคุณใชร้ะบบล็อคอิน (Login) ผ่านเวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคมให้ถือว่าคุณไดใ้ห้ความ



 

ยนิยอมโดยชดัแจง้ในการอนุญาตใหเ้ราเขา้ถึงและเก็บขอ้มูลสาธารณะบนบญัชีเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสงัคมของคุณ (เช่น เฟสบุ๊ค 
กเูก้ิล) รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไดแ้จง้ใหคุ้ณทราบในระหวา่งการใชร้ะบบลอ็คอิน (Login) ผา่นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสงัคม ทั้งน้ี เรา
อาจตรวจสอบอีเมลของคุณกบัเวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคมเพ่ือระบุว่าคุณไดข้ึ้นทะเบียนผูใ้ชก้บัเวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคม
ดงักล่าวหรือไม่ และเพ่ือแจง้โฆษณาส าหรับคุณผา่นทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสงัคม (แลว้แต่กรณี) 
 
เราไดร่้วมมือกบับุคคลภายนอกท่ีเปิดให้คุณสามารถเขา้ใชง้านบริการหรือเขา้ร่วมในรายการส่งเสริมการขายท่ีจดัโดยบุคคล
ดงักล่าวได ้ตวัอยา่งเช่น บริษทับางแห่งอาจจะอนุญาตให้คุณใชแ้ตม้สะสม หรือล็อคอิน (Login) เขา้สู่บริการทางออนไลน์เพ่ือ
รับ หรือสมคัรรับบริการของบริษทันั้นๆ นอกจากน้ีบญัชีเวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคมของคุณอาจท าให้คุณไดรั้บอนุญาตจาก                 
ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคมในการเช่ือมต่อบญัชีของคุณเขา้กบับญัชีบริการออนไลน์ต่างๆ หรือล็อคอิน (login) เขา้สู่
บญัชีบริการออนไลน์ต่างๆ ผ่านทางบญัชีเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคมของคุณ เม่ือคุณเขา้ใจงานบริการดงักล่าว เราจะเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้กบับุคคลภายนอกเหล่าน้ี การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีน้ีจะอยูภ่ายใตป้ระกาศนโยบายความ
เป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกดงักล่าว โดยไม่น าประกาศนโยบายฯ ฉบบัน้ีมาใช ้ 
 
3.5  บุคคลภายนอกทีก่ฎหมายก าหนด 

ในบางสถานการณ์ เราจ าเป็นตอ้งเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย หรือหนา้ท่ีตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานท่ีมีอ านาจ หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึง
เราเช่ือวา่เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย หรือหนา้ท่ีตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มิฉะนั้นก็เพ่ือปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของ
บุคคลภายนอกหรือเพ่ือความปลอดภยัของพนักงาน หรือเพ่ือตรวจจบั หรือมิเช่นนั้นก็เพ่ือระบุถึงการฉ้อโกง สวสัดิภาพ หรือ
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศไทย  

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัสาขา บุคคลภายนอก หรือระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย ซ่ึง
ประเทศดงักล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีในระดบัเดียวกนั เราจะด าเนินการ และพิจารณาจน
มัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนอย่างปลอดภยั และฝ่ายท่ีรับขอ้มูลดงักล่าว มีมาตรการในการคุม้ครอง หรือแนวทาง
อ่ืนๆ ท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการปกป้องขอ้มูลท่ีเหมาะสม เราจะขอความยินยอมจากคุณในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหข้อความ
ยนิยอมส าหรับการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทย 

5. การเกบ็รักษาข้อมูล 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนานเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์ไดน้ าขอ้มูลนั้นมา และเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เราอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวเ้ป็นระยะ
เวลานานกวา่นั้น  
 
 



 

6. คุกกี ้ 

ในกรณีท่ีคุณเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรา เราจะรวบรวมขอ้มูลเฉพาะอยา่งโดยอตัโนมติัจากคุณโดยใชคุ้กก้ี คุกก้ีคือขอ้มูลส่วนเลก็ๆ 
หรือขอ้ความท่ีส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณเม่ือคุณเขา้ชมเวบ็ไซต ์และถูกใชเ้พ่ือเก็บหรือติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์
ของคุณ และยงัใชเ้พื่อวิเคราะห์ความนิยม บริการจดัการเวบ็ไซตข์องเรา การติดตามการเคล่ือนไหวของผูใ้ชใ้นเวบ็ไซตข์องเรา 
หรือเพ่ือจดจ าการตั้งค่าของผูใ้ช้ คุกก้ีบางประเภทมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากปราศจากคุกก้ีดงักล่าว เว็บไซต์อาจไม่
สามารถท างานไดต้ามปกติ คุกก้ีประเภทอ่ืนนอกจากนั้น ช่วยให้เราต่อยอดประสบการณ์การใชง้านเวบ็ไซตข์องคุณ การปรับ
เน้ือหาใหต้รงกบัความช่ืนชอบของคุณ และอ านวยความสะดวกใหคุ้ณในการใชง้านเวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ไซตจ์ะจดจ าช่ือบญัชีของ
คุณได ้โดยวิธีการท่ีปลอดภยั เช่นเดียวกนักบัการจดจ าภาษาท่ีคุณตอ้งการใชง้าน เวบ็บราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณ
ตดัสินใจวา่ตอ้งการจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกก้ี ในกรณีท่ีคุณปฏิเสธ ลบท้ิง หรือบลอ็คคุกก้ี อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์
ในการใชง้านของคุณ กรณีท่ีไม่มีคุกก้ี ความสามารถของคุณในการใชง้านลกัษณะเฉพาะ หรือพ้ืนท่ีบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูก
จ ากดั 

นอกจากน้ี บุคคลภายนอกบางรายอาจตอ้งส่งคุกก้ีผ่านทางเวบ็ไซตข์องเราเพ่ือให้บริการโฆษณาท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ
ของคุณผ่านทางการใชง้านบราวเ์ซอร์ บุคคลภายนอกเหล่าน้ียงัอาจเก็บขอ้มูลการใชง้านบราวเ์ซอร์ของคุณ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
สามารถใชป้ระเมินไดว้า่คุณเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเราไดอ้ยา่งไร และหนา้ท่ีคุณใชง้านเม่ือคุณออกจากเวบ็ไซตข์องเรา ขอ้มูลท่ีเก็บ
ผา่นทางระบบอตัโนมติัน้ีอาจมีบางส่วนท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณกรอกไวใ้นเวบ็ไซตข์องเรา  

7. สิทธิของคุณ   

ภายใตข้อ้บงัคบั และขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คุณมีสิทธิดงัต่อไปน้ี:  

1) สิทธิในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการเขา้ถึง หรือเรียกร้องส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเราเก็บ ใช ้และเปิดเผย 
เพ่ือความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของคุณ เราอาจร้องขอใหคุ้ณแสดงตวัตนก่อนจดัเตรียมขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่
คุณ  

2) สิทธิในการแก้ไข: คุณมีสิทธิท่ีจะร้องขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเราเก็บ ใช ้และเปิดเผย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่
ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือลา้สมยั  

3) สิทธิในการขอรับข้อมูล: คุณมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเราเก็บรักษาอยู ่ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์
อิเลก็ทรอนิกส์ และส่ง หรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมรายอ่ืน ในกรณีท่ี (ก) คุณเป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวแก่เรา และ (ข) เราไดป้ระมวลผลขอ้มูลดงักล่าวตามค ายนิยอม หรือสญัญาท่ีมีกบัคุณ  

4) สิทธิในการปฏิเสธ: คุณมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การปฏิเสธการตลาด
ทางตรง       

5) สิทธิในการจ ากดั: คุณมีสิทธิท่ีจะจ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี 



 

6) สิทธิในการถอนความยินยอม: ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์คุณยินยอมให้เราเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
คุณมีสิทธิถอนความยนิยอมดงักล่าวไม่วา่ในเวลาใด  

7) สิทธิในการขอให้ลบทิง้: คุณมีสิทธิท่ีจะร้องขอให้เราท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเราเก็บ ใช ้และ
เปิดเผยไม่สามารถระบุตวัตนได ้อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าร้องขอดงักล่าว ในกรณีท่ีเรา
จ าเป็นตอ้งรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพ่ือด าเนินการ เพ่ือใชสิ้ทธิ หรือเพ่ือแก้
ต่างในขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย  

8) สิทธิในการร้องเรียน: คุณมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีคุณเช่ือวา่การเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณ ขดัต่อหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. ข้อมูลส าหรับติดต่อเรา  

กรณีท่ีคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัและกิจกรรมท่ีเราท าเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราผา่นทางขอ้มูล
ดา้นล่าง เรายนิดีท่ีจะไดช่้วยเหลือคุณ ทั้งการใหข้อ้มูล ค าแนะน า หรือการรับเร่ืองร้องเรียน  
 
บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ติง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 ฝ่ายกฎหมาย  
 เลขท่ี 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

10500 
 โทร 0-2344-9988 ต่อ 4600 และ 4602 
  CMT-PDC@cmt.canon.co.th  
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