
 

                       ฉบับที: 1 

วันที: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

สําหรับคู่ค้าทางธุรกจิ 

พนัธกิจของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว: 
 

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด์) จาํกดั  (“เรา” “ต่อเรา “ หรือ ”ของเรา”) เชือว่าการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นเรือง

สาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจฉบบันี (“ประกาศนโยบายฯ”) ชีแจงถึงวิธีการ

ทีเราเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน บุคลากร ผูมี้อาํนาจทาํการแทนบริษทั กรรมการ ผูถื้อหุ้น และบุคคลอืนๆ 

ทีทาํหนา้ทีเป็นผูป้ระสานงาน (Contact Person) ของคู่คา้ทางธุรกิจของเรา (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) (เช่น บุคคลทีทาํหนา้ทีเป็นผู ้

ประสานงานทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ คู่ค้า ผูใ้ห้บริการ ตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจดัหางาน หรือผูรั้บเหมา) (ต่อไปเรียกว่า               

“คู่ค้าทางธุรกิจ”) และแจง้ให้คุณทราบถึงสิทธิเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บ ใช ้และเปิดเผยโดยเรา เนืองจากเรามี หรือมีความเป็นไดที้จะมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัคุณ 

หรือคู่คา้ซึงไดรั้บบริการจากคุณ มอบหมายให้คุณดาํเนินการแทน หรือแต่งตงัให้คุณเป็นตวัแทน เช่น คู่คา้ทางธุรกิจของเราได้

จดัเตรียมสินคา้หรือบริการ (เช่น บริการขนส่ง โฆษณา หรือบริการทางไอที) หรือสือสารกบัเราเกียวกบัธุรกิจของเรา ซึงคุณอาจ

เป็นส่วนหนึงในโครงการดงักล่าว  

  

กรุณาอ่านประกาศนโยบายฯ ฉบบันีจนจบ และทบทวนประกาศนโยบายฯ นีในกรณีทีมีการปรับปรุง เพือให้การเขา้ถึงประกาศ

นโยบายนีเป็นไปโดยสะดวก คุณสามารถเขา้ถึงประกาศนโยบายฯ ฉบบันีไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องเรา  
  
 

1. ขอบเขต: ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างทีเราจัดเกบ็ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลหมายถึงขอ้มูลใดๆ เกียวกบัคุณซึงสามารถระบุตวัตนของคุณไดท้งัทางตรงและทางออ้ม (ไม่รวมถึงขอ้มูล

ของผูท้ีเสียชีวิตไปแลว้) เราจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี  

1. ข้อมูลทีระบุตัวตนของบุคคล: เช่น ชือจริง นามสกุล ตาํแหน่ง อาย ุเพศ วนัเกิด รูปถ่าย ขอ้มูลบนเอกสารทีแสดงประวติั

ส่วนตวั (Curriculum Vitae) การศึกษา ขอ้มูลเกียวกบัการทาํงาน (เช่น ตาํแหน่ง ลกัษณะงาน อาชีพ ชือตาํแหน่งงาน 

บริษทั และฝ่ายหรือหน่วยงานธุรกิจทีคุณสังกดั ทาํงานให้ หรือมีหุ้นอยู่) ขอ้มูลทีเกียวกบับตัรทีทางราชการเป็นผูอ้อก

ให้ หรือขอ้มูลทีทางราชการจดัเก็บไว ้(เช่น หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง) ทะเบียนบา้น 

จาํนวนหุ้นทีถือ ลายมือชือ และขอ้มูลอืนๆ  ทีใชร้ะบุตวัตนของบุคคล  

2. ข้อมูลติดต่อ: เช่น เบอร์โทรศพัท์บา้น โทรศพัท์มือถือ หมายเลขไปรษณีย ์ทีอยู่อีเมล และข้อมูลอืนๆ ในลกัษณะ

เดียวกนั 

3. ข้อมูลทางการเงิน: หมายเลขบญัชีธนาคาร สมุดบญัชีธนาคาร หนงัสือคาํประกนัโดยธนาคาร รายงานการเคลือนไหว

ทางบญัชี และขอ้มูลทางการเงินอืนๆ  
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4. ข้อมูลอืนๆ: ขอ้มูลอืนๆ ทีถูกจดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยซึงเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างเราและคู่คา้ทางธุรกิจ เช่น 

ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลทีคุณให้เราผ่านทางการทาํสัญญา การกรอกแบบฟอร์ม หรือแบบสํารวจ ความ

น่าเชือถือและความสามารถในการชาํระหนี ขอ้มูลความเสียงขององคก์ร เอกสารรับรองความเหมาะสม ป้ายทะเบียน

รถยนต ์ขอ้มูลใบขบัขรีถยนต ์หรือพาหนะประเภทอืน 

5. ข้อมูลทีมีความอ่อนไหวเป็นพเิศษ: เช่นศาลนา และเชือชาติ 

 

กรณีทีคุณเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชือและขอ้มูลติดต่อของเพือนร่วมงานหรือบุคคลสาํหรบั

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โปรดจดัเตรียมประกาศนโยบายฯ ฉบบันีให้แก่บุคคลดงักล่าวเพือทราบ และ/หรือไดรั้บความยินยอม

จากบุคคลดงักล่าวในกรณีทีกฎหมายกาํหนด (ถา้มี) 
 
 

2. วธีิการ: เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งใด  
เราเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจากหลายช่องทาง รวมถึง  

 การเก็บขอ้มูลจากคุณโดยตรง (เช่น เมือคุณทาํธุรกิจกบัเรา รวมถึงการลงนามสญัญา การกรอกแบบฟอร์ม การส่ง

เอกสารทีแสดงประวติัส่วนตวั (Curriculum Vitae) หรือขอ้เสนอต่างๆ เมือมีการติดต่อกบัเรา รวมถึงการติดต่อกบั

เราผ่านทางเวบ็ไซต์และร้านคา้ออนไลน์ อีเมล โทรศพัท์ การติดต่อในการประชุมหรืองานกิจกรรม หรือเมือเรา

ติดต่อคุณทีสาํนกังานของคุณ) 

 แหล่งขอ้มูลสาธารณะ เมือคุณอนุญาตให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ 

 บริษทัในเครือหรือบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ทางธุรกิจอืนๆ ของเรา  
  

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร   
เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอ้างอิงหลกักฎหมายเรืองนิติสัมพนัธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือหลกัอืนๆ ตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ตามแต่กรณี สาํหรับวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี  
ก) การจัดการความสัมพันธ์: เช่น การวางแผน การดาํเนินงาน การจดัการนิติสัมพนัธ์ต่อคู่คา้ทางธุรกิจ (เช่น การดาํเนิน

ธุรกรรมหรือคาํสังซือสินคา้หรือบริการ) การชาํระเงิน การดาํเนินการทางบญัชี การตรวจสอบ การออกใบแจง้หนีและ

เรียกเก็บเงิน การขนส่งและส่งมอบสินคา้ การให้บริการสนบัสนุนต่างๆ  
ข) การติดต่อสือสาร: เช่น การติดต่อ และ/หรือการประสานงานกบัคู่คา้ทางธุรกิจเกียวกบัสินคา้ บริการ การอบรมเกียวกบั

กบัสินคา้ และโครงการของเรา หรือคู่คา้ทางธุรกิจ เช่น การตอบสนองต่อขอ้สงสัยหรือคาํร้องขอ การแจง้ให้ทราบถึง

ข้อมูลทีถูกปรับปรุงให้ทันสมัย งานกิจกรรม การเชิญชวนคุณเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดการทีเกียวข้องกับ

ความสัมพนัธ์ของเรา  
ค)  การเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ: เช่น การตรวจสอบตวัตนของคุณ และสถานะคู่คา้ทางธุรกิจ การตรวจสอบกิจการ และการ

ดาํเนินการในลกัษณะอืนใดทีเป็นการตรวจสอบประวตัิเบืองหลงั หรือความเสียงเกียวกับคุณหรือคู่คา้ทางธุรกิจ 

(รวมถึงการตรวจสอบผ่านทางหน่วยงานทีมีอาํนาจบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐ และ/หรือรายชือนิติบุคคลหรือบุคคลที
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ควรเฝ้าระวงั)  การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของคุณและคู่คา้ทางธุรกิจ การส่งคาํร้องขอสําหรับใบเสนอ

ราคาและการประมูล การทาํสัญญากบัคุณหรือคู่คา้ทางธุรกิจ 
ง) การจัดการข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ: เช่น การเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลรายการ/นามานุกรมของคู่คา้ทางธุรกิจ 

(รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ) การเก็บรักษาสญัญาและเอกสารประกอบสญัญาซึงอาจอา้งอิงถึงคุณ  
จ) การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการพัฒนา: เช่น การคน้ควา้ การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การสํารวจขอ้มูล การทาํ

รายงานเกียวกบัสินคา้และบริการของเรา และประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคุณหรือคู่คา้ทางธุรกิจ การพฒันา 

การปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดและสินคา้บริการ แจง้ให้คุณทราบถึงข่าวสารและสิงพิมพที์คุณอาจสนใจ กิจกรรม 

หรือการเสนอสินคา้หรือบริการใหม่ๆ   
ฉ) ระบบไอทีและการสนับสนุน: เช่น การให้บริการดา้นไอทีและบริการแกไ้ขปัญหาทางโทรศพัท์เบืองตน้ (Helpdesk 

Support) การสร้างและการเก็บรักษารหัสคู่คา้และขอ้มูลส่วนตวัสําหรับคุณ การจดัการการเขา้ถึงระบบต่างๆ ทีคุณ 

ไดรั้บอนุญาตจากเรา การลบบญัชีรายชือทีไม่มีความเคลือนไหว การสร้างระบบควบคุมธุรกิจเพือให้ธุรกิจสามารถ

ดาํเนินต่อไปไดแ้ละเพือให้สามารถระบุตวัตนและแกปั้ญหาผ่านทางระบบไอทีของเรา เพือให้ระบบของเรามีความ

ปลอดภยั การพฒันาระบบไอที การปรับใช ้การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษา   

ช) ความปลอดภัยและการเฝ้าระวังระบบ: เช่น การรับรอง การเขา้ถึงการควบคุม และบนัทึกต่างๆ (ถา้มี) การเฝ้าระวงั

ระบบ อุปกรณ์และอินเตอร์เน็ท การดาํเนินการเพือให้ให้มนัใจถึงความปลอดภยัทางไอที การสอบสวน การป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม รวมทงัการจดัการความเสียงและการป้องกนัการทุจริต  

ซ) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุรกิจทีสมเหตุสมผล:  เช่น การบริหารจดัการภายใน การฝึกอบรม ประสิทธิภาพในการ

บริการ การรายงาน การส่งเอกสาร หรือการกรอกขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การควบคุม หรือจดัการความเสียง สถิติ  

การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนหรือดําเนินการอืนใดในลกัษณะเดียวกัน การรับคาํแนะนําจากทีปรึกษา

ผูเ้ชียวชาญ การประสานงานในส่วนทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างเรากบัคุณ หรือการบริหารและแกไ้ขปัญหา 

ฌ) การจัดการข้อพิพาท: เช่น การแกปั้ญหาขอ้พิพาท การบงัคบัใชข้อ้ตกลงในสัญญา การฟ้องร้อง การใชสิ้ทธิ หรือการ

โตแ้ยง้ขอ้พิพาททางกฎหมาย การปฏิบติัตามนโยบายภายในและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ระเบียบ หรือคาํสัง และแนวทาง

กาํกบัดูแล การติดต่อประสานงานและการโตต้อบกบัหน่วยงานของรัฐ ศาล อนุญาโตตุลาการ และ 

ญ) การรับรองและการตรวจสอบตัวตนของคุณ 

 

ในกรณีทีคุณไม่สามารถจดัเตรียมขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราจาํเป็นตอ้งเก็บตามกฎหมายเพือเขา้ทาํสัญญาหรือปฏิบติัหนา้ทีตาม

สัญญาต่อคุณ คุณยอมรับและเขา้ใจว่าเหตุดงักล่าวอาจจะทาํให้เราไม่สามารถดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ได ้ 

 

ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากคุณสําหรับการเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณสําหรับกิจกรรม

บางประเภท เราจะติดต่อคุณเพือขอความยินยอมสาํหรับกิจกรรมนนัๆ เป็นการเฉพาะ 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
เราอาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลอืนๆ เพือวตัถุประสงคท์ีระบุไวก่้อนหนา้นีในหวัขอ้ที 3 เช่น บริษทัใน

เครือของเรา (เช่น Canon Singapore Pte. Ltd.) และคู่คา้ทางธุรกิจรายอืนๆ บุคคลภายนอกทีให้บริการแก่เรา เช่น ธนาคาร 

บริษทัประกนัภยั ผูใ้ห้บริการสือสาร ผูใ้ห้บริการดา้นไอที ผูใ้ห้บริการดา้นการชาํระเงิน ตวัแทนทาํวิจยั ผูใ้ห้บริการดา้นการ

วิเคราะห์ ผูใ้ห้บริการดา้นการสํารวจขอ้มูล ผูต้รวจสอบบญัชีและทีปรึกษาทางการเงิน บริษทัโฆษณา สือโฆษณา และ

บริษทัทีให้บริการดา้นการประชาสัมพนัธ์ การชาํระเงิน ระบบการชาํระเงิน ตวัแทนและบริษทัทีให้บริการดา้นการทาํคาํ

รับรอง ผู ้ให้บริการเป็นตวัแทนในการบริหารจดัการ ผูใ้ห้บริการจดัเก็บขอ้มูล เป็นตน้  

 

ในบางกรณีเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อองค์กรของรัฐ หน่วยงานทีมีอาํนาจบังคบัใช้กฎหมาย ศาล                       

หน่วยงานทีออกกฎระเบียบ หรือบุคคลอืนทีเราพิจารณาว่ามีความจาํเป็นเพือปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือ

เพือปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก หรือเพือความปลอดภยัส่วนบุคคล หรือเพือสืบหา ป้องกนั บ่งชีถึงการ

ทุจริต หรือเพือประเด็นดา้นความปลอดภยั  

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศไทย  
เราอาจมีความจาํเป็นทีจะต้องโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศไทยไปยงัประเทศอืนๆ ซึงอาจจะมีมาตรการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีดีกว่าหรือดอ้ยกว่าประเทศไทย เช่น เมือเราตอ้งจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในระบบคลาวด ์

(Cloud Platform) หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทีตงัอยูน่อกประเทศไทย หรือระบบสนบัสนุนทางไอที  

 

เมือมีความจาํเป็นทีจะตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศอืนทีมีระดบัความคุม้ครองขอ้มูลทีดอ้ยกว่าประเทศ

ไทย เราจะดาํเนินการเพือให้มนัใจว่าระดับความคุ้มครองนันเพียงพอสําหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถ

ดาํเนินการโอนขอ้มูลดงักล่าวไดต้ามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล เช่น เราอาจจะร้องขอคาํรับประกนัจาก

บุคคลทีสามวา่ขอ้มูลดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองในมาตรฐานระดบัเดียวกนักบัประเทศไทย  

 

ในกรณีทีคุณตอ้งการขอ้มูลเพิมเติมว่าเรามีวิธีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมือเราโอนขอ้มูลดงักล่าวไป

นอกประเทศไทย คุณสามารถติดต่อเราไดต้ามทีอยูท่ีระบุใน หวัขอ้ “ขอ้มูลสาํหรับติตดต่อเรา” 

6. การเกบ็รักษาข้อมูล  
เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนานเพียงเท่าทีจาํเป็นเพอืปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์ไดน้าํขอ้มูลนนัมา และเพือปฏิบตัิหนา้ที

ตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง  

 

ในกรณีมีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดไว ้เราอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่านนั  
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7. สิทธิของคุณ 
สิทธิทีระบุในหวัขอ้นีเป็นสิทธิตามกฎหมายของคุณ ซึงคุณอาจติดต่อเราเพือขอใชสิ้ทธิเหล่านีภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดโดย

กฎหมายและขนัตอนการจดัการสิทธิของเรา เพือจะใชสิ้ทธิต่างๆ ภายใตห้วัขอ้นี คุณสามารถติดต่อเราไดต้ามทีอยูท่ีระบุใน 

หวัขอ้ “ขอ้มูลสาํหรับติตดต่อเรา” 

 

สิทธิดงักล่าวไดแ้ก่:  

ก) สิทธิในการเขา้ถึง รับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยการไดม้าซึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที

คุณไม่ไดใ้ห้ความยินยอม 

ข) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง ในกรณีทีขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่ทนัสมยั ซึงการมีขอ้มูลที

ทนัสมยัของคุณจะช่วยให้เราสามารถปฏิบติัหนา้ทีของเราได ้  

ค) สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทิง ทาํลาย หรือทาํให้ไม่สามารถระบุตวัตนได ้ 

ง) สิทธิในการขอรับขอ้มูลในลกัษณะทีเป็นระเบียบเรียบร้อย ใชก้นัทวัไป และอยู่ในรูปแบบทีสามารถใชอุ้ปกรณ์

เปิดอ่านได ้และสามารถส่งต่อไปยงัหน่วยงานอืนได ้ 

จ) สิทธิในการปฏิเสธหรือจาํกดัไม่ให้เราเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

ฉ) สิทธิในการถอนความยินยอมในเวลาใดๆ สําหรับความยินยอมทีคุณไดใ้ห้ไวเ้พือเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณ 

 

คาํร้องขอเพอืใชสิ้ทธิใดๆ ทีระบุไวข้า้งตน้อาจถูกจาํกดัดว้ยกฎหมายทีเกียวขอ้ง อาจจะมีบางกรณีทีเราสามารถปฏิเสธคาํร้อง

ขอของคุณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น การทีเราตอ้งปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมาย หรือเป็นคาํสังศาล 

ในกรณีทีเราปฏิเสธคาํร้องขอของคุณภายใตห้วัขอ้นี เราจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ   

 

ในกรณีทีคุณเชือว่าการเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนนัขดัแยง้ต่อกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้ง 

คุณมีสิทธิทีจะยืนคาํร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล (ตามแต่กรณี) เราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง

กรณีทีคุณให้โอกาสเราได้แก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนติดต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง ดังนัน โปรดติดต่อเราก่อนในกรณี

ดงักล่าว     

8. สิทธิของเราในการแก้ไขประกาศนโยบายฯ  
เราอาจจะแกไ้ขประกาศนโยบายฯ ฉบบันี หรือประกาศนโยบายฯ ฉบบัอืนๆ เป็นครังคราว ในกรณีทีแนวการปฏบติัดา้นการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของเรามีการเปลียนแปลง ดว้ยเหตุผลหลากหลายตงัแต่การเปลียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี หรือ

การเปลียนแปลงของกฎหมาย  
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การเปลียนแปลงใดๆ ทีเกิดขึนกบัประกาศนโยบายฯ ฉบบันีจะถูกบงัคบัใชภ้ายหลงัจากทีไดส่้งให้ผูป้ระสานงานของคุณ

ผ่านทางอีเมล และ/หรือประกาศใชผ้่านทางเวบ็ไซตข์องเรา กรณีทีการแกไ้ขดงักล่าวส่งผลกระทบกบัคุณในฐานะเจา้ของ

ขอ้มูล เราจะแจง้ให้คุณทราบล่วงหน้าในระยะเวลาและรูปแบบทีเหมาะสมก่อนการแกไ้ขดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้ 
  

9. ข้อมูลสําหรับติดต่อเรา  

กรณีทีคุณมีขอ้สงสัยเกียวกบัแนวปฏิบติัและกิจกรรมของเราทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเรา 

ไดต้ามทีอยูด่า้นล่าง เราเตม็ใจเป็นอยา่งยิงทีจะบริการคุณในดา้นขอ้มูล คาํแนะนาํ หรือขอ้ร้องเรียน 

 

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด์) จาํกดั 

เลขที 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนั 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 

สาํนกังานใหญ่ โทร: 0-2344-9999 

ศูนยบ์ริการตอบรับทางโทรศพัท ์โทร: 0-2344-9988 โทรสาร: 0-2344-9861 

เวลาเปิดทาํการ: วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา . 5 น. - 17.15 น. (ปิดทาํการในวนัหยดุราชการ)  
  

 


