
 
 นโยบายคกุก้ี  

เมื่อท่านไดเ้ขา้สู่เวบ็ไซต์ของเรา ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้สู่เว็ปไซต์ของท่านจะถูกเกบ็เอาไวใ้นรูปแบบของคุกกี้ โดยการเขา้สู่
เวบ็ไซต์นี้ถอืว่าท่านไดอ้นุญาตใหเ้ราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ทีม่ีรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 ความหมายของคกุก้ี  

คุกกี้ คอื ไฟล์เลก็ๆ เพื่อจดัเก็บขอ้มูลโดยจะบนัทกึลงไปในอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ และ/หรอื เครื่องมอืสื่อสารทีเ่ขา้ใชง้านของท่าน

ผ่านทางเวบ็เบราว์เซอร์ในขณะทีท่่านเขา้สู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ และ/หรอื เครื่องมอื
สื่อสารของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจดัเก็บเพื่อใชเ้พิม่ประสบการณ์การใชง้านบรกิารของเราทางออนไลน์ 
โดยจะจ าเอกลกัษณ์ของภาษาและปรบัแต่งขอ้มูลการใชง้านตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บขอ้มูลนี้เพื่อเป็นการยนืยนัคุณลกัษณะ
เฉพาะตวั ขอ้มูลความปลอดภยัของท่าน รวมถงึสนิคา้และบริการทีท่่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยงัถูกใชเ้พื่อวดัปรมิาณการเข้าใชง้านบรกิาร
ทางออนไลน์ การปรบัเปลี่ยนเนื้อหาตามการใชง้านของท่านทัง้ในก่อนหน้าและปัจจุบนั หรอืเพื่อวตัถุประสงค์ในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ 

 

  วตัถปุระสงค ์  

เราใชคุ้กกี้เพื่อเพิม่ประสบการณ์และความพงึพอใจของท่าน โดยจะท าใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะการใชง้านเวบ็ไซต์ของท่านได้เรว็ และ
ท าใหเ้วบ็ไซต์ของเราเขา้ถงึไดง้่าย สะดวกยิง่ขึน้ บางกรณีเราจ าเป็นต้องใหบุ้คคลทีส่ามด าเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช ้อนิเตอร์เน็ต

โปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวเิคราะห์ทางสถติ ิตลอดจนเชื่อมโยงขอ้มูล และประมวลผลตามวตัถุประสงค์ทางการ
ตลาด รวมทัง้ภายใต้ภาระหน้าทีข่องบรษิทัตามกฎหมาย 

 

  รายละเอียด และสิทธิของท่าน  

ท่านสามารถศกึษารายละเอยีดไดท้าง นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของ บรษิทั ซิมโฟนี่ คอมมู

นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทาง https://www.symphony.net.th/about-us/privacy-policy/?lang=th 

 

 ประเภทของคกุก้ีท่ีถกูใช้  

ประเภทของคุกกี้ทีเ่ราใชร้วมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงคุกกี้ดงัต่อไปนี้ 
ประเภทของคุกก้ี รายละเอียด 

คุกกี้ประเภทจ าเป็นถาวร คุกกี้ประเภทนี้ช่วยใหป้ระสบการณ์การใชเ้วบ็ไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจ าการเขา้สู่
ระบบ, การจดจ าขอ้มูลทีท่่านใหไ้วบ้นเว็บไซต์ 

คุกกี้ประเภทการ
วเิคราะห์ และวดัผลการ
ท างาน 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยใหเ้ราสามารถวดัผลการท างาน เช่น การประมวลจ านวนหน้าทีท่่านเขา้ใชง้านจ านวน
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มผูใ้ชง้านนัน้ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์รูปแบบพฤตกิรรมของ
ผูใ้ชง้าน 

คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบนัทกึบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้านและลงิก์ทีท่่านไดเ้ยีย่มชมและ
ตดิตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลทีส่ามอาจใชข้อ้มูลทีม่กีารส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่
จดัเกบ็จากการใหบ้ริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผูใ้ชง้านโดยมีวตัถุประสงค์ในการปรบัแต่งเวบ็ไซต์ 
แคมเปญโฆษณาใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของท่าน 

คุกกี้ประเภทการท างาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกเมื่อท่านกลบัเขา้มาใช้งานเวบ็ไซต์อกีครัง้ โดยเราจะใชข้อ้มูลเพื่อ
ปรบัแต่งเวบ็ไซต์ตามลกัษณะการใชง้านของท่าน 

 

https://www.symphony.net.th/about-us/privacy-policy/?lang=th


 
 

 การจดัการคกุก้ี  

 
ท่านสามารถลบและปฏเิสธการเก็บคุกกี้ไดโ้ดยศกึษาตามวธิกีารทีร่ะบุในแต่ละเวบ็เบราว์เซอร์ทีท่่านใชง้านอยู่ตามลงิก์ดงันี้ 

• Chrome 

• Firefox 

• Microsoft Edge 

• Safari 

• Safari for ios 

• Chrome for android 

• Chrome for ios 

 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายคกุก้ี  

 
นโยบายคุกกี้นี้อาจมกีารปรบัปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ ดงันัน้เราขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

ท่านไดเ้ขา้ใจการเปลี่ยนแปลงตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0


 
 

 Cookie Policy  
When you visit our Website, you will be asked to provide information related to your 

access to the Website stored in the form of cookies. By accessing this Website, you are 

permitted to use cookies under the following cookie policies: 

 

 Definition of Cookies  
Cookies are little files that are saved to your computer device and/or communication 

tools when you access our Website through a web browser. Cookies do not represent a 

threat to your computer or communication devices. In the following cases: Your Personal 

Data may be stored to enhance our online experience. It remembers the language and 

customizes the usage information according to your needs. This information is collected to 

confirm its unique features. Your safety information, including any products and services you 

are interested in. Cookies are also used to measure the amount of access to online services, 

modification of content based on your use, both before and present, or for advertising and 

public relations purposes. 

 

  Objective  
Cookies help us improve your experience and happiness by allowing us to rapidly 

understand the nature of your website and making ours more accessible. In some situations, 

we ask third parties to take action, which may necessitate the use of internet protocols, IP 

addresses, and cookies to analyze statistics, link data, and process it for marketing purposes, 

as well as the Company's legal requirements. 

 

  Your details and rights  

You can find out more about the Privacy Policy of Symphony Communication Public 

Company Limited.  Via  https://www.symphony.net.th/about-us/privacy-policy/?lang=th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.symphony.net.th/about-us/privacy-policy/?lang=th


 

 

 Types of cookies used  
The types of cookies we use include, but are not limited to, the following cookies: 
 

Types of 
cookies 

detail 

Permanent 
essential cookies 

These cookies allow for an ongoing experience of your Website, such as 
remembering your login, remembering the information you provide on 
the Website. 

Analytical and 
performance-
based cookies 

These cookies allow us to measure performance, such as processing the 
number of pages you have access to a specific number of users. This 
information is used to analyze user behavior patterns. 

Advertising 
Cookies 

These cookies are saved on your device to store access information and 
links you have visited and tracked. In addition, third-party cookies may 
use information that is passed on to online media and content stored 
from the Services to understand the needs of users for the purpose of 
customizing the Website. Ad campaigns to suit your interests 

Functional 
Cookies 

These cookies facilitate your re-entry to the Website. We use the 
information to customize the Website according to your usage. 

 
 
 Cookie Management  

You can delete and refuse to store cookies by studying the methods specified in each 

web browser you are using by following the links below: 

 

• Chrome 

• Firefox 

• Microsoft Edge 

• Safari 

• Safari for ios 

• Chrome for android 

• Chrome for ios 

 

 Cookie Policy Changes  
 
This cookie policy may be updated on an occasion to comply with regulations, so we 

recommend that you ensure that you understand the changes to these Terms. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0

