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นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

 

สูเว็บไซตนี้ ใหบริการโดยกลุมบริษัทยางโอตานิ ไดแก บริษัท ยางโอตานิ จํากัด, บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด,       

บริษัท พาราไทร 1975 จํากัด และบริษัท อินเตอรไทรเทคอารแอนดดี จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ซึ่งมีการใช     

คุกก้ีเปนเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของกับการเขาใชงาน

ของทาน เมื่อทานไดเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา ผาน https://www.otanitire.com รวมถึงชองทางอ่ืน ๆ เชน                  

mobile application mobile website หรือ ในรูปแบบอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน ซึ่ งตอไปนี้  จะเรียกรวมกันวา 

(“เว็บไซต”) เราไดจัดทํานโยบายคุกก้ี ("นโยบาย") ฉบับนี้ เพ่ือทําการแจงใหทานทราบวาเราไดมีการประมวลผลคุกกี้

อยางไร 

  

คุกกี้คืออะไร 

 

คุกก้ี คือ ไฟลขอความขนาดเล็กที่ใชจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต ซึ่งจะบันทึกขอมูลในอุปกรณ

คอมพิวเตอร หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรือ ผานทางเว็บบราวเซอรในขณะที่ทานเขาสู

เว็บไซตของเรา โดยเราใชคกุก้ีบนเว็บไซตนี้ในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล เชน การจัดเก็บขอมูลการใชงานเว็บไซต การ

บันทึกและจดจําขอมูลการเขาใชงานเดิม เปนตน ซึ่งการใชคุกก้ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอรของทาน

แตประการใด 

 

วัตถุประสงคและประเภทการใชงานคุกกี้ของเรา 

 

เราจัดทําคุกก้ีเพ่ือตอบสนองการใชงานของทานซึ่งเปนผูเขาใชเว็บไซตของเรา ซึ่งเราไดปรับปรุงและพัฒนาคุกก้ี

เพ่ือใหระบบเว็บไซตของเรา มีประสิทธิภาพในการใชงานยิ่งขึ้น โดยคุกก้ีแตละประเภทถูกจัดทําขึ้นภายใตวัตถุประสงค

ที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

1. Strictly Necessary Cookies คุกกี้เหลานี้จําเปนสําหรับการทํางานกับเว็บไซต และไมสามารถปดการใชงาน

ในระบบของเราได และโดยปกติแลว คุกก้ีเหลานี้จะถูกกําหนดไวเพ่ือตอบสนองตอการดําเนินการรองขอ

บริการของคุณ เชน การตั้งคาความเปนสวนตัว การเขาสูระบบ หรือการกรอกแบบฟอรม คุณสามารถ

กําหนดใหเบราวเซอรของคุณทําการบล็อก หรือเตือนใหคุณทราบเก่ียวกับคุกกี้เหลานี้ แตนั่นอาจทําใหบางสวน

ของไซตไมสามารถทํางานได 

2. Performance Cookies คุกก้ีเหลานี้ชวยเราในการนับจํานวนและท่ีมาของการเขาชม เพ่ือใหเราสามารถวัด

และปรับปรุงประสิทธิภาพไซตของเราได นอกจากนี้ยังชวยใหเราทราบวาหนาใดไดรับความนิยมมากที่สุดและ

นอยท่ีสุด และทราบวาผูเยี่ยมชมเขาดูสวนใดบาง ขอมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหลานี้จัดเก็บไวจะถูกรวมไวดวยกัน จึง

ทําใหไมสามารถระบุตัวตนได หากคุณไมอนุญาตใหคุกก้ีเหลานี้ทํางาน เราจะไมทราบวาคุณเขาชมไซตของเรา

เมื่อใด 
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3. Functional Cookies คุกกี้เหลานี้ชวยในการทํางานของไซตและการปรับแตงไซตใหเหมาะกับผูใช เชน วิดีโอ

และการสนทนาสด คุกกี้เหลานั้นอาจไดรับการกําหนดโดยเราหรือผูใหบริการจากบริษัทอ่ืนที่เราไดเพ่ิมบริการ

ของพวกเขาลงในหนาเพจ หากคุณไมอนุญาตใหคุกกี้เหลานี้ทํางาน ฟงกชันบางอยางของไซตอาจทํางานไม

ถูกตอง 

4. Targeting Cookies คุกก้ีเหลานี้จะถูกกําหนดผานไซตของเราโดยพารทเนอรโฆษณาของเรา โดยบริษัท

ดังกลาวอาจใชคุกกี้เหลานี้เพ่ือสรางโปรไฟลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต

อ่ืนๆ คุกกี้เหลานี้ทํางานโดยการระบุแตละเบราวเซอรและอุปกรณของคุณ หากคุณไมอนุญาตใหคุกก้ีเหลานี้

ทํางาน คุณจะไมเห็นโฆษณาที่คุณเปนเปาหมายบนเว็บไซตตางๆ 

5. Social Media Cookies คุกกี้เหลานี้ไดรับการกําหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราไดเพิ่มบนไซต เพ่ือชวยให

คุณสามารถแบงปนเนื้อหากับเพ่ือนๆ และเครือขายของคุณได คุกก้ีเหลานี้สามารถติดตามเบราวเซอรของคุณ

เมื่อเขาชมไซตอื่นๆ และสรางโปรไฟลเก่ียวกับความสนใจของคุณได ซึ่งจะสงผลตอเนื้อหาและขอความที่คุณ

เห็นบนเว็บไซตอ่ืนๆ ที่คุณเขาชม หากคุณไมอนุญาตใหคุกก้ีเหลานี้ทํางาน คุณจะไมสามารถใชหรือดูเครื่องมือ

การแบงปนเหลานี้ได 

6. Statistic Cookies คือ คุกกี้ที่ชวยใหเราสามารถบันทึกขอมูลทางสถิติของผูใชงานในเว็บไซตของเรา ผานการ

ประมวลผลขอมูลท่ีไมไดระบุตัวตนของทาน 

7. Unclassified Cookie คือ คุกกี้ที่ไมสามารถระบุไดวาเปนคุกกี้ประเภทใด และอยูในระหวางการพิจารณาการ

ถึงประเภทของคุกก้ีดังกลาว 

 

ประเภทของคุกกี ้

 

1. Session Cookies เปนคุกก้ีที่จะอยูชั่วคราว เพื่อจดจําทานในระหวางที่ทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา เชน 

เฝาติดตามภาษาทานไดตั้งคาและเลื่อกใช เปนตน และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือ

สื่อสารของทาน เม่ือทานออกจากเว็บไซตหรือไดทําการปดเว็บบราวเซอร 

2. Persistent Cookie เปนคุกกี้ที่จะอยูตามระยะเวลาที่กําหนดหรือจนกวาทานจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้ จะ

ชวยใหเวบไซตของเรา จดจําทานและการตั้งคาตาง ๆ ของทานเมื่อทานกลับมาใชบริการเว็บไซตอีกครั้ง ซึ่งจะ

ชวยใหทานเขาใชบริการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

 

เราจะจัดเก็บคุกกี้เทาที่มีความจําเปนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู

กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สําหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะ Session ขอมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่

ผูใชงานไดเขาเยี่ยมชมเว็บไซตและการจัดเก็บขอมูลจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอรถูกปด คุกก้ีประเภทนี้จะไมถูกจัดเก็บใน

อุปกรณคอมพิวเตอร หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน สําหรับคุกก้ีประเภทอ่ืน ขอมูลจะถูกจัดเก็บแมวาทานจะทําการปด

บราวเซอรแลวก็ตาม ท้ังนี้ ทานมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกลาวเมื่อใดก็ได 

 

การควบคมุการใชงานคุกกี้ท่ีจัดเก็บผาน Browser 

 

บราวเซอรสวนใหญจะมีการตั้งคาใหมีการยอมรับคุกก้ีเปนคาเริ่มตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถปฏิเสธการใชงาน

หรือลบคุกกี้ในหนาการตั้งคาของบราวเซอรที่ทานใชงานอยู ทั้งนี้ หากทานทําการปรับเปลี่ยนการตั้งคาบราวเซอรของ

ทานอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทานประสงคที่จะทําการปรับเปลี่ยน                      

การตั้งคา ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามลิ้งคที่ไดระบุไวขางลาง 

 Android (Chrome) 

 Apple Safari 

 Blackberry 

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Microsoft Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Iphone or Ipad (Chrome) 

 Iphone or Ipad (Safari) 

 

การเชื่อมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น 

 

เว็บไซตของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเซียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝง

เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook เปนตน ซึ่งจะชวยใหทานเขาถึงเนื้อหาและ

สรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตั้งคาคุกก้ีข้ึนมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมหรือ

รับผิดชอบตอคุก้ีเหลานั้นได และขอแนะนําใหทานควรเขาไปอานหรือศึกษานโยบายหรือประกาศใชคุกก้ีของ

บุคคลภายนอกเหลานั้นดวย 
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นโยบายขอมูลสวนบุคคล 

 

ในกรณีที่ทานตองการทราบวิธีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ทานมีอยูตาม พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทานสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นโยบายความเปนสวนตัวของเรา 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี ้

 

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการจริง โดยบริษัทฯ 

จะมี             การแจงประกาศท่ีมีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานตรวจสอบใหแนใจ

วาทานไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดดังกลาว 

 

ติดตอเรา 

 

ในกรณทีี่ทานมีคําถามเก่ียวกับนโยบายคุกก้ีของเรา ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

บริษัท ยางโอตานิ จํากัด  

เลขที่ 55 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110   

โทรศพัท : (034) 325000 

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
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