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นโยบายการใช้งานคกุกี (Cookies Policy) 

           บรษิทั ทโีอเอ-ยเูนียน เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั ขอขอบพระคณุท่านทใีหค้วามไวว้างใจเขา้เยยีมชมเวบ็ไซต ์

และ/หรอื แอปพลเิคชนัและขอแจง้ใหท้า่นทราบว่า บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ททีนัสมยัอยู่เสมอ  จงึมกีารใช้คุกกหีรอืเทคโนโลยอีนืใดทมีลีกัษณะใกล้เคยีงกนั (ในนโยบายนีเรยีกว่า “คุกกี”) บน

เว็บไซต์ และ/หรอื แอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เพอืใหท้่านไดร้บัประสบการณ์ทดีจีากการใชบ้รกิาร และช่วยใหส้ามารถ

พฒันาคณุภาพการบรกิารใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของท่านไดม้ากยงิขนึ  
 

คกุกี (Cookies) คืออะไร 

คุกก ีคอื ไฟล์ขอ้มูลขนาดเล็ก ทถีูกดาวน์โหลดและจดัเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เช่น คอมพวิเตอร ์สมารท์

โฟน   แทบ็เลต็ เมอืทา่นเขา้ชมเวบ็ไซต ์โดยขอ้มลูดงักล่าวจะบนัทกึการตงัคา่ต่างๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ตโดเมน IP Address 

ประเภทของบราวเซอร ์การตงัค่าภาษา ตําแหน่งทเีขา้ใชง้าน ประวตักิารเขา้ใชง้าน เป็นตน้ การบนัทึกการตงัค่าแรก

ของคกุกจีะช่วยใหท้่านเขา้ถงึบรกิารดว้ยคา่ทตีงัไวทุ้กครงัทใีชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรอื แอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ อุปกรณ์

ของท่านจะจดจําเว็บไซต์ไดเ้มอืท่านกลบัเขา้มาใช้งานเวบ็ไซต์ และ/หรอื แอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ อกีครงั และทําให้

บรษิทัฯ สามารถนําข้อมูลมาพฒันาการบรกิารใหด้ยีงิขนึ เพอืใหท้่านสามารถเยยีมชมเว็บไซต์ไดอ้ย่างราบรนืและมี

ประสทิธิภาพ ทงันี คุกกทีีมีการใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรอื แอปพลิเคชนัของบริษทัฯ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้

ดงัต่อไปนี 

1. คกุกีทีจาํเป็นอย่างยิง (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกปีระเภทนี จําเป็นสําหรบัการทํางานของฟังก์ชนัต่างๆ บนเวบ็ไซต์ และ/หรอื แอปพลิเคชนัของบรษิทัฯ 

หากไม่มีคุกกปีระเภทนี เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลเิคชนัของบรษิัทฯ หรอืบางฟังก์ชนับนเว็บไซต์ อาจไม่สามารถ

ทํางานไดต้ามปกต ิรวมทงัท่านจะไม่สามารถใชบ้รกิารบางอย่างตามทรีอ้งขอบนเวบ็ไซต์ และ/หรอื แอปพลเิคชนัของ

บรษิทัฯ ได้ ดงันัน เพอืช่วยใหท้่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูล และใช้งานเวบ็ไซต์ และ/หรอื แอปพลิเคชนัของบรษิทัฯ ได้

อยา่งปลอดภยั จงึไม่สามารถปิดการใชค้กุกปีระเภทนีได ้

2. คกุกีเพอืการวิเคราะห์ และวดัผลการทาํงาน (Analytic and Performance Cookies) 

คกุกปีระเภทนี ช่วยใหบ้รษิทัฯ เขา้ใจถงึความสนใจของท่านโดยการประมวลผลผูเ้ขา้เยยีมชมเวบ็ไซต์ ข้อมูล

ทางสถติทิเีกยีวกบัวธิีการเขา้ ตลอดจนพฤตกิรรมการเยยีมชมเวบ็ไซต์ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถ

นํามาพฒันาปรบัปรงุประสทิธภิาพการทํางานของเวบ็ไซต์ใหม้คีุณภาพทดี ีมคีวามเหมาะสม และตอบสนองตามความ

ตอ้งการและการใชง้านของท่านใหด้ยีงิขนึได ้
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3. คกุกีเพอืช่วยการทาํงานของเวบ็ไซต ์(Functionality Cookies) 

คุกกปีระเภทนี ช่วยใหบ้รษิทัฯ จดจําท่านทงัในระหว่างการเยยีมชม และ การกลบัเขา้มาใช้เวบ็ไซต์อกีครงั 

โดยเวบ็ไซต ์และ/หรอื แอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ จะจดจาํการตงัคา่ตามลกัษณะการใชง้านใหส้อดคล้องกบัคุกกเีพอืการ

วเิคราะห ์และวดัผลการทาํงาน (Analytic and Performance Cookies)คุกกปีระเภทนี ช่วยใหบ้รษิทัฯ เขา้ใจถงึความสนใจของ

ท่านโดยการประมวลผลผูเ้ข้าเยยีมชมเว็บไซต์ ขอ้มูลทางสถิตทิเีกยีวกบัวธิีการเขา้ ตลอดจนพฤติกรรมการเยยีมชม

เว็บไซต์ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถนํามาพฒันาปรบัปรงุประสทิธิภาพการทํางานของเวบ็ไซต์ให้มี

คณุภาพทดี ีมคีวามเหมาะสม และตอบสนองตามความตอ้งการและการใชง้านของท่านใหด้ยีงิขนึได ้

 

4. คกุกีเพอืช่วยการทาํงานของเวบ็ไซต ์(Functionality Cookies) 

คกุกปีระเภทนี ช่วยใหธ้นาคารจดจาํท่านทงัในระหว่างการเยยีมชม และ การกลบัเขา้มาใชเ้วบ็ไซตอ์กีครงั โดย

เว็บไซต์ และ/หรอื แอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ จะจดจําการตงัค่าตามลกัษณะการใชง้านใหส้อดคลอ้งกบัสงิทท่ีานเลอืก

เพอือํานวยความสะดวก เช่น จดจําชอืผูใ้ช้งาน ภาษา การปรบัขนาดตวัอกัษร เป็นต้น ทที่านตงัค่าบนหน้าเว็บไซต์ 

และ/หรอื     แอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ  

 

5. คกุกีเพอืการกาํหนดเป้าหมาย และการโฆษณา (Targeting and Advertising Cookies) 

คกุกปีระเภทนี ช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถเกบ็ขอ้มลูการเขา้ใชง้านหน้าเว็บไซต์ของท่าน เช่น ลงิคท์ท่ีานตดิตาม

เยยีมชม เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ จะสามารถนําขอ้มลูไปพฒันาปรบัปรงุการเลอืกสอืโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ทนํีาเสนอสทิธิ

ประโยชน์ได้ตรงตามความสนใจของท่านมากทสีุด สามารถป้องกนัหรอืจํากดัจํานวนครงัทท่ีานจะเหน็โฆษณาทวัไป 

ทงัน ีคุกกปีระเภทนีมกัจะเชอืมโยงไปยงัเวบ็ไซตท์ใีหบ้รกิารโดยบุคคลอนื ในกรณทีบีรษิทัฯ ใชค้กุกปีระเภทนีในการเกบ็

รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บรษิัทฯ จะขอความยนิยอมจากท่าน  หรือ ดําเนินการตามที

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล กาํหนด 

คุก้กบีางประเภทของเวบ็ไซต์นีมกีารเชอืมโยงกบับุคคลทสีาม รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะ เครอืข่ายการโฆษณา วดิโีอ 

แผนท ีสอืสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยผูใ้หบ้รกิารภายนอกอนืๆ บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านศกึษาและทาํความเขา้ใจ

นโยบายการใชค้กุก ีและนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลทสีามดงักล่าว เพอืใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทบีุคคลที

สามอาจนําขอ้มลูของท่านไปใชด้ว้ย 
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การตงัค่ายอมรบั และการปฏิเสธคกุกี 

ท่านสามารถปฏเิสธการทํางานของคุกกไีดต้ามความต้องการของท่าน โดยเปลยีนการตงัค่าบราวเซอร์ของ

ท่านเป็น “ยอมรบั เป็น ปฏิเสธ” หรอืจาก “ปฏิเสธ เป็น ยอมรบั” หลงัจากนันใหท้่านคลกิ “บนัทกึและปิด”และท่าน

อาจจะทําการกด”รเีฟรช(Refresh) เพอืเป็นการบนัทกึการเปลยีนแปลงการตงัค่าดงักล่าวไดอ้กีดว้ย นอกจากนีท่านยงั

สามารถจะจดัการการใชง้านคกุกทีางบราวเซอร ์หรอื หมวดการตงัค่าในอปุกรณ์มอืถอื หรอืแทบ็เลต็ของท่านได ้ดงันี  

 1. Google Chrome 

 2. Microsoft Edge 

 3. Mozilla Firefox 

           4. Microsoft Internet Explorer 

 5. Opera 

 

 ทงัน ีหากท่านปฏเิสธการใชค้กุก ีเวบ็ไซตอ์าจจะไมส่ามารถทาํงานไดต้ามวตัถปุระสงคท์กีาํหนดไว ้ ในการนี

ท่านสามารถจะจดัการการใช ้Google Analytics Cookies ในทกุเวบ็ไซตไ์ดท้ ีhttp://tools.google.com/dlpage/gaopout. 

และสามารถศกึษารายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัคุกกใีน www.aboutcookies.org หรอื www.allaboutcookies.org 
 

การเปลียนแปลงนโยบาย 

นโยบายนีอาจมกีารปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และตามการใหบ้รกิารจรงิ โดยบรษิทัฯ 

จะมีการแจง้ประกาศทมีกีารปรบัปรุงใหม่บนเวบ็ไซต์นี ดงันนั บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านได้

เขา้ใจการเปลยีนแปลงตามขอ้กําหนดดงักล่าว 

 

ติดต่อบริษทัฯ 

ในกรณีทท่ีานมคีาํถามเกยีวกบันโยบายคุกกขีองเรา ท่านสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ ี

 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

สถานทีติดต่อ : เลขที 104 หมู ่1 ถนนผกูมิตร ตาํบลสาํโรงใต้ อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

ช่องทางการติดต่อ : 02-394-1885 

www.toa-union paint.com 

 

 

 






























































