
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส ำหรับผู้ใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัท อินโน-คอนส์ 

 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว") อธิบายถึงวิธีการที่ บริษทั อินโน-

คอนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท” “เรำ” หรือ “ของเรำ”) เป็นผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต ์(www.inno-cons.com ) มี
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ต่อไปน้ีจะเรียกว่า (“คุณ”หรือ
“ท่ำน”) บริษทัฯ เคารพความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้าน และตระหนกัดีว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านแต่ละท่าน
มีความส าคญัอยา่งย่ิง บริษทัฯ จึงตอ้งการที่จะช้ีแจงให้ทราบเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน 

บริษัทขอแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอยีดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณ ดังนี้ 

นิยำมข้อมลูส่วนบุคคล 

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมจำกท่ำน 
ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูล อยา่งจ ากดัเพียงเท่าที่จ าเป็น โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

     1.1 ข้อมูลที่แสดงตัวตน (Identity Data) 
     ขอ้มูลที่สามารถระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น เพศ อาย ุ
หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เป็นตน้ ( การเก็บภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนา
เอกสารอื่นๆ ที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล ที่สามารถใชร้ะบุตวับุคคลได ้ถอืเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นกนั ) 

     1.2 ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) 
     ขอ้มูลที่ใชใ้นการติดต่อไดแ้ก่ ช่ือ ที่อยู ่อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ขอ้มูลช่องทาง
โซเชียลมีเดียที่ท่านใชต้ิดต่อ (เช่น ไอดีไลน์ บญัชีเฟซบุ๊ก อินตราแกรม) 

     1.3 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) 
     ไดแ้ก่ เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ  ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเช่ือในลทัธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  
ประวตัิอาชญากรรม  ขอ้มูลสุขภาพ  ความพกิาร  ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  ขอ้มูลพนัธุกรรม  ขอ้มลูชีวภาพ  หรือ

http://www.inno-cons.com/


ขอ้มูลอื่นใดที่กระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ทางบริษทัฯ จะไม่เก็บและประมวลผลขอ้มลูออ่นไหวทุก
ประเภท 

     1.4 ข้อมูลทำงเทคนิคและกำรใช้งำน (Technical and usage Data) 
     ขอ้มูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุต าแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ขอ้มูลการใชง้าน 
และ การตั้งค่า (log) ขอ้มูลซอฟตแ์วร์ที่ใชเ้ขา้ถึงเรา (Web browsing) อุปกรณ์, เทคโนโลยี และระบบปฏิบตัิการ
ที่ใชท้ี่ใชใ้นการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา 

     1.5 ข้อมูลกำรตลำดและกำรส่ือสำร (Marketing and Communication Data) 
     การตั้งค่าของท่านในการรับขอ้มูลการตลาดจากบริษทั และบุคคลที่สาม (Third Party) รวมถึงขอ้มูลการ
ติดต่อกบับริษทั เช่น ขอ้มูลที่ท่านติดต่อเขา้มาทางโทรศพัท ์,ซอฟตแ์วร์การส่ือสารหรือผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ของทางบริษทั  
 
เรามีการรวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีไว ้ใชวิ้เคราะห์ทางสถิติ และค านวณอตัราของผูท้ี่เขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวัตนของบุคคลได ้และหากขอ้มูลสามารถกลบัมาระบุตวัตนได ้ขอ้มูล
เหล่านั้นจะถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่จะถูกใช ้ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของ
ทางภาครัฐ เราจะไม่ด าเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวตัถุประสงค ์เวน้แต่ มีกฎหมายบญัญตัิให้กระท าหรือ
มีหนงัสือร้องขอที่สามารถปฏิบตัิไดต้ามกฎหมาย 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ใช้เฉพาะส าหรับการให้บริการของเราและการใชง้านเวบ็ไซตข์องเราเท่านั้น 
หากท่าน ไดก้ด ลิงก์ไปยงัเวบ็ไซตอ์ื่น (แมจ้ะผ่านช่องทางในเวบ็ไซตข์องเราก็ตาม) ท่านจะตอ้งศึกษาและปฏิบตัิ
ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัที่ปรากฏในเวบ็ไซต ์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา เพ่ือความเป็นส่วนตวัของท่าน
เราขอแนะน าให้ท่านอ่านค าประกาศความเป็นส่วนตวัทุกเวบ็ไซตท์ี่ท่านเขา้เย่ียมชม 

2.วัตถุประสงค์ในกำรเก็บประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

     2.1 เราไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของท่านเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้ประสบการณ์ในการใชง้านดี
ย่ิงขึ้น 

     2.2 เราไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของท่านเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์โดยตามความสนใจของท่านที่
เขา้เลือกชมผลิตภณัฑ ์



     2.3 เราไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของท่านเพ่ือปรับปรุงดา้นการตลาดและบริหารความสัมพนัธ์ระหว่าง ผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.กำรเก็บรักษำและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

เราตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงก าหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัและป้องกนัการ
เขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการเขา้ใชง้านบนเวบ็ไซตแ์ละการให้ขอ้มูลผ่านแบบฟอร์ม 
และใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงคภ์ายใตค้วามจ าเป็นในพ้ืนฐานการปฏิบติัของบริษทัฯ  หากลูกคา้ไม่ไดใ้ชบ้ริการ 
หรือซ้ือสินคา้กบัทางบริษทัฯ จะท าการลบขอ้มูลออกจากระบบและบนัทกึของบริษทัฯ ที่ลูกคา้ให้ขอ้มูลไวข้อง
ภายในระยะเวลา 3 ปี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่มีการด าเนินการทางศาล หรือทางวินยัขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 
อาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปไดใ้นการย่ืนอุธรณ์หลงัจากนั้น
ขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บงัคบัก าหนด 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธใินกำรเพกิถอนควำมยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมใน
การ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ทา่นไดใ้ห้ความยินยอมกบัเราได ้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านอยูก่บัเรา 

(2) สิทธใินกำรเข้ำถึงข้อมลูส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ
ขอให้เรา ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่
ท่านไมไ่ดใ้ห้ความ ยินยอมต่อเราได ้

(3) สิทธใินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแกไ้ขขอ้มลู
ที่ไม่ถกูตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลทีไ่ม่สมบูรณ ์

(4) สิทธใินกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบขอ้มลูของท่านดว้ย
เหตุบาง ประการได ้



(5) สิทธใินกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงบัการ
ใชข้อ้มูล ส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

(6) สิทธใินกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมสิีทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วน
บุคคลของ ท่านที่ทา่นให้ไวก้บัเราไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอืน่ หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได้ 

(7) สิทธใินกำรคัดคำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัคานการ
ประมวลผล ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

(8) สิทธใินกำรร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ผูม้ี
อ  านาจตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 หากทางบริษทัฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัิดงักล่าวได ้
ในกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลย่ืนค าร้องขอใชสิ้ทธิภายใตบ้ทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ บริษทัฯไดรั้บค าร้องขอดงักล่าวแลว้ จะด าเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และทางบริษทัฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ด าเนินการตามค าร้องขอดงักลา่วไดใ้นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

ท่านสามารถติดต่อบริษทัอินโน-คอนส์ เพื่อให้ด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได ้และจะแจง้ผลตามค าร้อง ภายใน 
30 วนั หากพบการร่ัวไหลของขอ้มลู ทางบริษทัจะด าเนินการแจง้ให้ท่านทราบตามช่องทางการติดต่อโดยเร็ว
ที่สุด 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะท าการพิจารณา ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวัทุกปี เมื่อมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน หรือ
กระบวนการปฏิบติังาน ทางเราจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวัทนัที ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเป็นส่วนตวั เราจะแจง้ให้ท่านทราบดว้ยการ อพัเดทขอ้มูลลงในเวบ็ไซตข์องเราโดยเร็วที่สุด 

ปัจจุบนั นโยบายความเป็นส่วนตวัถูกทบทวนคร้ังล่าสุดเมื่อ [25/05/22] 

  

 

 



นโยบำยกำรใช้งำนคุกกี ้(Cookies Notice) 

1.Cookies คืออะไร? 

Cookies คือขอ้มลูขนานยอ่ย (text files) ที่อยูใ่นคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใชเ้พื่อจดัเก็บรายละเอียดขอ้มูล (log) 
การใชง้าน อินเตอร์เน็ต หรือ พฤติกรรมการเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องท่าน 

2.เรำใช้ Cookies อย่ำงไร? 

เราจะจดัเก็บขอ้มูลการเขาเย่ียมชมเวบ็ไซต ์จากผูเ้ขาเย่ียมชมทุกรายผ่านคุกก้ี  หรือ เทคโนโลยีที่ใกลเ้คียง และเรา
จะใช ้คุกก้ีเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพในการเขา้ถึงบริการของเราผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพฒันา
ประสิทธิภาพในการใชง้านเวบ็ไซตข์องเรา 

3.ประเภทของ Cookies ที่เรำใช้? 

เราใชคุ้กก้ีดงัต่อไปน้ี ส าหรับเวบ็ไซตข์องเราโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่

3.1 คุกก้ีที่จ าเป็น(Functional) 
คุกก้ีประเภทน้ีมีความจ าเป็นต่อการท างานของเวบ็ไซต ์เพ่ือให้เวบ็ไซตส์ามารถแสดงผลไดเ้ป็นปกติ และรักษา
ความปลอยภยัแก่ผูท้ี่ใชง้านเวบ็ไซต์ 

3.2 คุกก้ีเพ่ือการวิเคราะห์ (Statistics) 

คุกก้ีน้ีจะเก็บขอ้มูลการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน เพ่ือที่จะสามารถใชว้ดัผล ประเมิน และปรับปรุง เน้ือหาสินคา้
และบริการเวบ็ไซตข์องเรา เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่ดีในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์หากท่านไม่ยินยอมให้เรา
รวบรวมและใชคุ้กก้ีประเภทน้ี เราก็จะไม่สามารถวดัผล ประเมิน และพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อประสบการณ์ที่ดีของ
ท่านได ้

3.3 คุกก้ีทางการตลาดเพื่อปรับให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย (Marketing/Tracking) 

เวบ็ไซตม์ีการใชง้านคุกก้ีจากบุคคลที่สาม ในการเสนอสิทธิประโยชน์โดยตามความสนใจของท่านที่เขา้เลือกชม
ผลิตภณัฑบ์นเวบ็ไซตใ์นรูปแบบโฆษณา ท่านสามารถปฎิเสธการใชคุ้กก้ีในส่วนน้ีได ้ทั้งน้ีหากมกีารยอมรับใช้



งานคุกก้ีในส่วนน้ีแลว้ เราไม่สามารถควบคมุการใชข้อ้มูลของบุคคลที่สามนั้นได ้ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือ
ของบุคคลที่สาม และนโยบายความเป็นส่วนตวัไดต้ามแต่ละเวบ็ไซตข์องบุคคลที่สามในรายการดงัต่อไปน้ี 

  

Cookies Name Owner Details ควำมส ำคัญ 
YSC youtube ใชเ้พื่อติดตามการดูวิดีโอที่ฝังบนหนา้ Youtube จ าเป็น 
VISITOR_INFO1_LIVE youtube คุกก้ีที่ก  าหนดโดย YouTube เพื่อวดัแบนดวิ์ดท์

ที่ก  าหนดว่าผูใ้ชจ้ะไดรั้บอินเทอร์เฟซผูเ้ล่น
ใหม่หรือเก่า 

การตลาด 

_fbp Facebook เพ่ือแสดงโฆษณาทั้งบน Facebook หรือบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัที่ขบัเคลื่อนโดยโฆษณาบน 
Facebook หลงัจากเย่ียมชมเวบ็ไซต์ 

เพื่อการ
วิเคราะห์ 

fr Facebook คุกก้ีน้ีเพ่ือแสดงโฆษณาที่เก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ชโ้ดย
การติดตามพฤติกรรมของผูใ้ชท้ัว่ทั้งเวบ็ บน
ไซตท์ี่มีพิกเซลของ Facebook หรือปลัก๊อิน
โซเชียลของ Facebook 

การตลาด 

yt-remote-device-id youtube เพ่ือจดัเก็บการตั้งค่าวิดีโอของผูใ้ช้โดยใชวิ้ดีโอ 
YouTube ที่ฝังไว ้

การตลาด 

yt.innertube::requests 

yt.innertube::nextId 

youtube ส าหรับลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ ้ากนัเพ่ือจดัเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิดีโอจาก YouTube ที่ผูใ้ช้เห็น 

การตลาด 

yt-remote-connected-devices youtube คุกก้ีน้ีเพ่ือจดัเก็บการตั้งค่าวิดีโอของผูใ้ชโ้ดย
ใชวิ้ดีโอ YouTube ที่ฝังไว ้

การตลาด 

_ga Google 
Analytics 

ค านวณขอ้มูลผูเ้ขา้ชม เซสชนั และแคมเปญ 
และยงัติดตามการใชง้านไซตส์ าหรับรายงาน
การวิเคราะห์ของไซต ์คุกก้ีเก็บขอ้มูลโดยไม่
เปิดเผยตวัตนและก าหนดหมายเลขที่สร้างขึ้น
แบบสุ่มเพ่ือระบุผูเ้ย่ียมชมที่ไม่ซ ้า 

เพื่อการ
วิเคราะห์ 

_gid Google คุกก้ีเก็บขอ้มูลว่าผูเ้ย่ียมชมใชง้านเวบ็ไซต์ เพื่อการ



Analytics อยา่งไร ในขณะเดียวกนัก็สร้างรายงานการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์ขอ้มูล
บางส่วนที่เก็บรวบรวม ไดแ้ก่ จ านวนผูเ้ขา้ชม 
แหล่งที่มา และหนา้ที่เขา้ชมโดยไม่ระบุช่ือ 

วิเคราะห์ 

_gat_UA-57047819-2 Google 
Analytics 

เพื่อให้เจา้ของเวบ็ไซตส์ามารถติดตาม
พฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมและวดัประสิทธิภาพ
ของไซตไ์ด ้องคป์ระกอบรูปแบบในช่ือมี
หมายเลขประจ าตวัเฉพาะของบญัชีหรือ
เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อการ
วิเคราะห์ 

_gat_gtag_UA_57047819_2 Google ส าหรับแยกประเภทผูใ้ชง้าน เพื่อการ
วิเคราะห์ 

CONSENT youtube คุกก้ีน้ีส าหรับบญัทึกวิดีโอ youtube ที่ฝังและ
ลงทะเบียนขอ้มูลสถิติที่ไม่ระบุช่ือ 

การตลาด 

__hstc Hubspot ส าหรับการติดตามผูเ้ย่ียมชม ประกอบดว้ย
โดเมน การประทบัเวลาเร่ิมตน้ (การเขา้ชมคร้ัง
แรก) การประทบัเวลาล่าสุด (การเขา้ชมคร้ัง
ล่าสุด) การประทบัเวลาปัจจุบนั (การเขา้ชม
คร้ังน้ี) และหมายเลขเซสชนั (การเพ่ิมขึ้น
ส าหรับแต่ละเซสชนัที่ตามมา) 

  

การตลาด 

hubspotutk Hubspot ตั้งค่าคุกก้ีน้ีเพ่ือติดตามผูเ้ย่ียมชมเวบ็ไซต ์คุกก้ี
น้ีถูกส่งไปยงั HubSpot เมื่อส่งแบบฟอร์มและ
ใชเ้มื่อท าการกรองขอ้มลูผูติ้ดต่อที่ซ ้ากนั 

การตลาด 

pll_language Polylang เพื่อจดจ าภาษาที่ผูใ้ชเ้ลือกเมื่อกลบัมาที่เวบ็ไซต์ จ าเป็น 
__cf_bm Hubspot คุกก้ีน้ีตั้งค่าโดย Cloudflare เพื่อรองรับ 

Cloudflare Bot Management 
การตลาด 

__hssc Hubspot HubSpot ตั้งค่าคุกก้ีน้ีเพ่ือติดตามเซสชนัและ
เพื่อพิจารณาว่า HubSpot ควรเพ่ิมหมายเลขเซส
ชนัและการประทบัเวลาในคุกก้ี __hstc หรือไม่ 

การตลาด 

_lfa provider เพื่อระบุที่อยู ่IP ของอุปกรณ์ที่เขา้ชมเวบ็ไซต ์ จ าเป็น 



Leadfeeder เพื่อก าหนดเป้าหมายผูใ้ช้หลายรายในการ
ก าหนดเส้นทางจากที่อยู ่IP เดียวกนั 

_GRECAPTCHA Google 
recaptcha 

เพื่อระบุบอทเพื่อปกป้องเวบ็ไซตจ์ากการโจมตี
ดว้ยสแปมที่เป็นอนัตราย 

จ าเป็น 

__hssrc Hubspot คุกก้ีน้ีตั้งค่าโดย Hubspot ทุกคร้ังที่เปลี่ยนคุกก้ี
ของเซสชนั คุกก้ี __hssrc ที่ตั้งค่าเป็น 1 แสดง
ว่าผูใ้ช้รีสตาร์ทเบราวเ์ซอร์แลว้ และหากไม่มี
คุกก้ี จะถือว่าคกุก้ีเป็นเซสชนัใหม่ 

การตลาด 

 

4. กำรจัดกำรคุกกี ้

ท่านสามารถเลอืกตั้งค่าคุกก้ีแต่ละประเภทได ้ยกเวน้ คุกก้ีประเภทที่จ าเป็น (Functional) โดยการตั้งค่าคุกก้ี หรือ
การตั้งค่าเวบ็บราวเซอร์ของท่าน ทั้งน้ี การปิดการใชง้านคุกก้ีอาจจะส่งผลให้ท่านสามารถใชเ้วบ็ไซตไ์ดไ้ม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

  

ช่องทำงติดต่อ 

หากท่านมีขอ้กงัวลหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายน้ี หรือหากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดติดต่อที่ 
บริษทั อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
78 หมู่ 7 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์: 02-524-0778 
โทรสาร : 02-524-2085-7 
https://www.inno-cons.com/privacy-policy/  
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
Email: pdpa.dpo@inno-cons.com 


