
 
 

นโยบายการใชคุ้กกี ้ 
(Cookie Policy) 

 

เว็บไซต์นี้ ให้บริการโดย บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออ่ืนเพ่ือช่วยแยกแยะรูปแบบ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะ

ช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์

ให้ดียิ่งขึ้น กรณีท่ีท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ของท่าน 

 

คุกกี้ คือ อะไร 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน 

ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของ

ท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพ่ือช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้

ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกก้ีจะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่

สร้างคุกก้ีดังกล่าวเท่านั้น 

 

ประโยชน์ ของ คุกกี้ 

คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือที่บริษัทจะสามารถมอบ

ประสบการณ์การใช้ งานเว็บไซต์ที่ดีข้ึนและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การ บันทึกการตั้งค่า

แรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีท่ีคุกกี้ถูกลบ

ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น 

 

 



 
 

การใช้งาน คุกกี้ 

บริษัทใช้คุกก้ีและเทคโนโลยีอ่ืนบนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้

คุกกี้”) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตาม ที่ท่านใช้เพ่ือเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จาก

บริษัทเมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกก้ี คุกกี้ของบริษัทจะถูกดาวน์โหลด ไปยังอุปกรณ์ของ

ท่านเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึง

หมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก trvrubber.co.th/privacy-policy 

 

สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 

1. คุกกี้เพ่ือการให้บริการ คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึง

ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน 

2. คุกกี้ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ คุกก้ีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ จะ

ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทรู้จักท่านมากยิ่งข้ึน 

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกก้ีประเภทนี้ คือ 

• ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาท่ีเลือกใช้ 

• ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก 

• ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจ

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

 

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทมีการใช้

งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, 

True hits 

 



 
 

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ให้บุคคลหรือ

หน่วยงานใดบ้าง 

              บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกก้ีไปยัง

บุคคลภายนอกคือ  

ผู้ให้บริการของบริษัท 

บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอ่ืน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน โดย

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกก้ี และข้อมูลอื่นใดที่

เกี่ยวข้องและจำเป็น ไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนา

คุกกี้และเว็บไซต์ (2) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (3) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด 

(4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) 

 

ทั้งนี้ ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น 

และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนแต่อย่างใด 

 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไป

ยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และใน

กรณีท่ีจำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หาก

เป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม 

 



 
 

 

ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกก้ีในระยะเวลา

เท่าท่ีจำเป็นอย่างเหมาะสมเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายคุกก้ีฉบับนี้ และเพ่ือปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ 

สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 

การตั้งค่าคุกกี้ 

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธ

การติดตั้งค่าคุกก้ีทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการ

บล็อกคุกก้ีทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ท่ีจำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือ

บางส่วนของบริษัทได้ 

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกก้ี ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพ่ือให้ลบ

คุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบ

ราวเซอร์ของท่านเพ่ือศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น 

 

มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหาร

จัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล

ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก

อำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 



 
 

 

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ

และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล บริษัทยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ

และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมย

อุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบ

ย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการ

และสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ? 

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกก้ี ฟั่งก์ชั่น 

คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้

ของคุณในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้: 

 

สำหรับเบราวเซอร์ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9; 

สำหรับเบราวเซอร์ Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US 

สำหรับเบราวเซอร์ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

สำหรับเบราวเซอร์ Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

สำหรับเบราวเซอร์ Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html  

 



 
 

ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ได้โดยติดต่อที่ dpo@trvrubber.co.th 

(โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
Email Address: dpo@trvrubber.co.th 
โทรศัพท ์: 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
  Email Address: dpo@trvrubber.co.th 

โทรศัพท ์: 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 

 

 

 

 

 

 

 


