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นโยบายเกี่ยวกับคุกกี ้(Cookies Policy) 
นโยบายคุกกี ้

เมื่อทา่นไดเ้ขา้สูเ่ว็บไซต ์Samart Aviation Solutions (http://www.samartaviation.com) ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้สูเ่ว็บไซตข์อง

ทา่นจะถกูบนัทกึไวใ้นรูปแบบของคกุกี ้โดยนโยบายคกุกีน้ีจ้ะอธิบายถงึความหมาย การทาํงาน วตัถปุระสงค ์รวมถึงการลบและการปฏิเสธ

การเก็บคกุกี ้เพื่อความเป็นสว่นตวัของทา่น โดยการเขา้สูเ่ว็บไซตน์ีถื้อวา่ทา่นไดอ้นญุาตให ้เราใชค้กุกีต้ามนโยบายคกุกีท้ี่มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
 
คุกกีค้ืออะไร 

คกุกี ้คือ ไฟลเ์ลก็ ๆ เพื่อจดัเก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์เช่น วนัเวลา ลงิคท์ี่คลกิ หนา้ที่เขา้ชม เง่ือนไขการตัง้ คา่ตา่ง ๆ โดยจะ

บนัทกึลงไปในอปุกรณค์อมพิวเตอร ์และ/หรอื เครือ่งมือสือ่สารท่ีเขา้ใชง้านของทา่น เช่น โนต้บุ๊ค แท็บเลต็ หรอื สมารท์โฟน ผา่นทางเว็บเบรา

เซอรใ์นขณะที่ทา่นเขา้สูเ่ว็บไซต ์โดยคกุกีจ้ะไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่อปุกรณ ์คอมพิวเตอร ์และ/หรอื เครือ่งมือสือ่สารของทา่น ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอาจถูกจดัเก็บเพื่อใชเ้พิม่ ประสบการณก์ารใชง้านบรกิารทางออนไลน ์โดยจะจาํเอกลกัษณข์องภาษา

และปรบัแตง่ขอ้มลูการใชง้านตามความ ตอ้งการของทา่น เป็นการยืนยนัคณุลกัษณะเฉพาะตวั ขอ้มลูความปลอดภยัของทา่น รวมถึงบรกิารท่ี

ทา่นสนใจ นอกจากนี ้คกุกีย้งัถกูใชเ้พื่อวดัปรมิาณการเขา้ใชง้านบรกิารทางออนไลน ์การปรบัเปลีย่นเนือ้หาตามการใชง้านของทา่นโดย

พิจารณา จากพฤติกรรมการเขา้ใชง้านครัง้ก่อน ๆ และ ณ ปัจจบุนั และอาจมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

ทัง้นีท้า่นสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกบัคกุกีไ้ดท้ี่ www.allaboutcookies.org 
 
องคก์ร หรือบริษัทใช้คุกกีอ้ยา่งไร 

องคก์ร หรอืบรษัิทใชค้กุกี ้เพื่อบนัทกึการเขา้เยี่ยมชมและสมคัรเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องทา่น โดยทาํให ้องคก์ร หรอื บรษัิทสามารถ

จดจาํการใชง้านเว็บไซตข์องทา่นไดง้่ายขึน้ และขอ้มลูเหลา่นีจ้ะถกูนาํไปเพื่อปรบัปรุงเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิทใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของทา่นมากยิ่งขึน้ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหเ้กิดความรวดเรว็ในการใชง้านเว็บไซต ์ของทา่น และในบางกรณีองคก์ร หรอืบรษัิทจาํเป็นตอ้ง

ใหบ้คุคลที่สามช่วยดาํเนินการดงักลา่ว ซึง่อาจจะตอ้งใช ้อินเตอรเ์น็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคกุกีเ้พื่อวิเคราะหท์างสถิติ 

ตลอดจนเช่ือมโยงขอ้มลู และประมวลผล ตามวตัถปุระสงคท์างการตลาด 

 
คุกกีท้ีอ่งคก์ร หรือบริษัทใช้อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี ้

1. Session Cookies เป็นคกุกีท้ี่จะอยูช่ั่วคราวเพื่อจดจาํทา่นในระหวา่งที่ทา่นเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์ององคก์รหรอืบรษัิท เช่น เฝา้

ติดตามภาษาที่ทา่นไดต้ัง้คา่และเลอืกใช ้เป็นตน้ และจะมีการลบออกจากเครือ่งคอมพิวเตอรห์รอือปุกรณข์องทา่น เมื่อทา่นออกจาก

เว็บไซตห์รอืไดท้าํการปิดเว็บเบราวเ์ซอร ์ 

2. Persistent Cookie เป็นคกุกีท้ีจ่ะอยูต่ามระยะเวลาทีก่าํหนดหรอืจนกวา่ทา่นจะลบออก คกุกีป้ระเภทนีจ้ะช่วยใหเ้ว็บไซตข์ององคก์ร 

หรอืบรษัิทจดจาํทา่นและการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของทา่นเมื่อทา่นกลบัมาใชบ้รกิาร เว็บไซตอ์ีกครัง้ ซึง่จะช่วยใหท้า่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซต์

ไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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วัตถุประสงคใ์นการใช้งานคุกกีท้ีอ่งคก์ร หรือบริษัทใช้ มีรายละเอียดดังนี ้

 คกุกีท้ี่มคีวามจาํเป็น (Strictly Necessary Cookies) คกุกีป้ระเภทนีม้ีความจาํเป็นตอ่การใหบ้รกิารเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิท

เพื่อใหท้า่นสามารถเขา้ใชง้านในสว่น ตา่ง ๆ ของเว็บไซตไ์ด ้รวมถึงช่วยจดจาํขอ้มลูที่ทา่นเคยใหไ้วผ้า่นเว็บไซต ์การปิดการใชง้าน

คกุกีป้ระเภทนีจ้ะ สง่ผลใหท้า่นไมส่ามารถใชบ้รกิารในสาระสาํคญัขององคก์ร หรอืบรษัิท ซึง่จาํเป็นตอ้งเรยีกใชค้กุกีไ้ด ้

 คกุกีเ้พื่อการวิเคราะหแ์ละประเมนิผลการใชง้าน (Analytical/Performance Cookies) คกุกีป้ระเภทนีช้่วยใหอ้งคก์ร หรอืบรษัิททราบ

ถึงการปฏิสมัพนัธข์องผูใ้ชง้านในการใชบ้รกิารเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิท รวมถงึหนา้เพจหรอืพืน้ท่ีใดของเว็บไซตท์ี่ไดร้บัความ

นิยม ตลอดจนการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นอื่น ๆ องคก์ร หรอืบรษัิทยงัใชข้อ้มลูนีเ้พื่อการปรบัปรุงการทาํงานของเว็บไซต ์และเพื่อเขา้ใจ

พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน มากขึน้ ถงึแมว้า่ ขอ้มลูที่คกุกีน้ีเ้ก็บรวบรวมจะเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวัตนได ้และนาํมาใชว้เิคราะห์

ทาง สถิตเิทา่นัน้ การปิดการใชง้านคกุกีป้ระเภทนีจ้ะสง่ผลใหอ้งคก์ร หรอืบรษัิท ไมส่ามารถทราบปรมิาณผูเ้ขา้เยีย่ม ชมเว็บไซต ์และ

ไมส่ามารถประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารได ้

 คกุกีเ้พื่อการใชง้านเว็บไซต ์(Functional Cookies) คกุกีป้ระเภทนีจ้ะช่วยใหเ้ว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิท จดจาํตวัเลอืกตา่ง ๆ ที่

ทา่นไดต้ัง้คา่ไวแ้ละช่วยใหเ้ว็บไซต ์สง่มอบคณุสมบตัแิละเนือ้หาเพิ่มเติมใหต้รงกบัการใชง้านของทา่นได ้เช่น ชว่ยจดจาํช่ือบญัชี

ผูใ้ชง้านของทา่น หรอืจดจาํการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขนาดฟอนตห์รอืการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของหนา้เพจซึง่ทา่นสามารถปรบัแตง่ไดก้าร

ปิดการใชง้านคกุกีป้ระเภทนีอ้าจสง่ผลใหเ้ว็บไซตไ์มส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ 

 

ประเภทของคกุกี ้ รายละเอียด 
คกุกีท้ี่มคีวามจาํเป็น 
(Strictly Necessary 
Cookies) 

คกุกีป้ระเภทนีม้คีวามจาํเป็นตอ่การใหบ้รกิารเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิท เพื่อใหท้า่นสามารถเขา้ใช้
งานในสว่นตา่ง ๆ ของเว็บไซตไ์ด ้รวมถึงช่วยจดจาํขอ้มลูที่ทา่นเคยใหไ้วผ้า่นเว็บไซต ์การปิดการใชง้าน
คกุกี ้ประเภทนีจ้ะสง่ผลใหท้า่นไมส่ามารถใชบ้รกิารใน สาระสาํคญัขององคก์ร หรอืบรษัิท ซึง่
จาํเป็นตอ้งเรยีกใชค้กุก็ได ้

คกุกีเ้พื่อการวิเคราะห์
และประเมินผลการใช้
งาน(Performance 
Cookies) 

คกุกีป้ระเภทนีช้ว่ยใหอ้งคก์ร หรอืบรษัิท ทราบถึงการ ปฏิสมัพนัธข์องผูใ้ชง้านในการใชบ้รกิารเว็บไซต์
ของ องคก์ร หรอืบรษัิท รวมถงึหนา้เพจหรอืพืน้ท่ีใดของเว็บไซตท์ีไ่ดร้บัความนิยม ตลอดจนการ
วิเคราะห ์ขอ้มลูดา้นอื่น ๆ องคก์ร หรอืบรษัิทยงัใชข้อ้มลูนีเ้พื่อ การปรบัปรุงการทาํงานของเว็บไซต ์และ
เพื่อเขา้ใจ พฤติกรรมของผูใ้ชง้านมากขึน้ ถงึแมว้า่ ขอ้มลูที่คกุกีน้ี ้เก็บรวบรวมจะเป็นขอ้มลูที่ไม่
สามารถระบตุวัตนได ้และนาํมาใชว้เิคราะหท์างสถิตเิทา่นัน้ การปิดการใช ้งานคกุกีป้ระเภทนีจ้ะสง่ผล
ใหอ้งคก์ร หรอืบรษัิท ไม ่สามารถทราบปรมิาณผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์และไมส่ามารถประเมินคณุภาพ
การใหบ้รกิารได ้ 

คกุกีเ้พื่อการใชง้าน
เว็บไซต ์

(Functional Cookies)  

คกุก่ีประเภทนีจ้ะช่วยใหเ้ว็บไซตข์อง องคก์ร หรอื บรษัิท จดจาํตวัเลอืกตา่ง ๆ ที่ทา่นไดต้ัง้คา่ไวแ้ละช่วย 
ใหเ้ว็บไซตส์ง่มอบคณุสมบตัิและเนือ้หาเพิม่เตมิให ้ตรงกบัการใชง้านของทา่นได ้เช่น ชว่ยจดจาํช่ือ
บญัชี ผูใ้ชง้านของทา่น หรอืจดจาํการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ ขนาดฟอนตห์รอืการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของ
หนา้เพจซึง่ทา่น สามารถปรบัแตง่ได ้การปิดการใชง้านคกุกีป้ระเภทนี ้อาจสง่ผลใหเ้ว็บไซตไ์มส่ามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่ง สมบรูณ ์
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ท่านจะจัดการคุกกีไ้ดอ้ยา่งไร 

บราวเซอรส์ว่นใหญ่จะมกีารตัง้คา่ใหม้กีารยอมรบัคกุกีเ้ป็นคา่เริม่ตน้ อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถปฏิเสธการใช ้งานหรอืลบคกุกีใ้น

หนา้การตัง้คา่ของบราวเซอรท์ี่ทา่นใชง้านอยู ่ทัง้นี ้หากทา่นทาํการปรบัเปลีย่นการตัง้คา่บราวเซอรข์อง ทา่นอาจส่งผลกระทบตอ่รูปแบบ และ

การใชง้านบนหนา้เว็บไซตข์องเราได ้

ทัง้นี ้โปรดทราบวา่ หากทา่นเลอืกที่จะปิดการใชง้านคกุกีบ้นเบราวเ์ซอร ์หรอือปุกรณข์องทา่น อาจสง่ผลกระทบ กบัการทาํงาน

บางสว่นของเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิท ที่ไมส่ามารถทาํงานหรอืใหบ้รกิารไดเ้ป็นปกติ 
 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซตอ์ืน่ 

เว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิท อาจมกีารเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซตห์รอืโซเชียลมเีดียของบคุคลภายนอก รวมถงึอาจ มีการฝังเนือ้หาหรอื

วีดีโอท่ีมาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรอื Facebook เป็นตน้ ซึง่จะช่วยใหท้า่นเขา้ถึงเนือ้หา และสรา้งการปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอื่นบน

โซเชียลมเีดยีจากเว็บไซตข์ององคก์ร หรอืบรษัิทได ้ซึง่เว็บไซตห์รอืโซเชียลมเีดยี ของบคุคลภายนอกจะมกีารกาํหนด และตัง้คา่คกุกีข้ึน้มาเอง 

โดยที่องคก์ร หรอืบรษัิทไมส่ามารถควบคมุ หรอืรบัผิดชอบ ตอ่คกุกีเ้หลา่นัน้ได ้และขอแนะนาํใหท้า่นควรเขา้ไปอา่น และศกึษานโยบายหรอื

ประกาศการใชค้กุกีข้องบคุคลภายนอก เหลา่นัน้ดว้ย 

 
การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

ประกาศนีอ้าจมกีารปรบัปรุงใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และตามการใหบ้รกิารจรงิ โดยองคก์ร หรอืบรษัิทจะมกีาร

แจง้ประกาศทีม่ีการปรบัปรุงใหมบ่นเว็บไซตน์ี ้ดงันัน้ องคก์ร หรอืบรษัิทขอแนะนาํใหท้า่นตรวจสอบให ้แนใ่จวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลง

ตามขอ้กาํหนดดงักลา่ว 

 
ติดต่อองคก์ร หรือบริษัท 

ในกรณีที่ทา่นมีคาํถามเก่ียวกบันโยบายคกุกีข้องเรา ทา่นสามารถติดตอ่สอบถามไดท้ี่ 

1) ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Controller)  

ช่องทางการติดตอ่: Email: samart.dpo@samartcorp.com 

ที่อยู ่99/1 หมูท่ี่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 34 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 

2) เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer :DPO) 

ช่องทางการติดตอ่: Email: samart.dpo@samartcorp.com 

ที่อยู ่99/1 หมูท่ี่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 34 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 

 

 

______________________________________________________________ 


