
Cookies Policy 

นโยบายคุกกี้ 

เม่ือทานไดเขาสูเว็บไซต (https://www.rwi.co.th/)  ขอมูลที่เก่ียวของกับการเขาสูเว็บไซต ของทานจะถูกบันทึกไว

ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกก้ีนี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค รวมถึงการลบและการปฏิเสธการ

เก็บคุกก้ี เพื่อความเปนสวนตัวของทาน โดยการเขาสูเว็บไซตนี้ถือวาทานไดอนุญาตใหเราใชคุกกี้ตามนโยบายคุกก ี้ที่มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้ คือ ไฟลเล็ก ๆ เพ่ือจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต เชน วันเวลา ลิงคที่คลิก หนาที่เขาชม เง่ือนไขการต้ังคา

ตาง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เขาใชงานของทาน เชน โนตบุค แท็บเล็ต 

หรือ สมารทโฟน ผานทางเว็บเบราวเซอรในขณะที่ทานเขาสูเว็บไซต โดยคุกก้ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอร 

และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บเพ่ือใชเพ่ิมประสบการณการ

ใชงานบริการทางออนไลน โดยจะจำเอกลักษณของภาษาและปรับแตงขอมูลการใชงานตามความตองการของทาน เปนการ

ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ขอมูลความปลอดภัยของทาน รวมถึงบริการที่ทานสนใจ นอกจากน้ีคุกกี้ยังถูกใชเพ่ือวัดปริมาณ

การเขาใชงานบริการทางออนไลน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใชงานของทานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขาใชงาน

ครั้งกอน ๆ และ ณ ปจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ  

ทั้งนี้ทานสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุกกี้ไดที่ www.allaboutcookies.org 

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ใชคุกก้ีอยางไร 

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ใชคุกกี้ เพื่อบันทึกการเขาเยี่ยมชมและสมัครเขาใชงานเว็บไซตของ

ทาน โดยทำให บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) สามารถจดจำการใชงานเว็บไซตของทานไดงายขึ้น และขอมูล

เหลาน้ีจะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ใหตรงกับความตองการของทาน

มากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกใหเกิดความรวดเร็วในการใชงานเว็บไซตของทาน และในบางกรณี บริษัท ระยองไวร 

อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จำเปนตองใหบุคคลที่สามชวยดำเนินการดังกลาว ซึ่งอาจจะตองใช อินเตอรเน็ตโปรโตคอล

แอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพ่ือวิเคราะหทางสถิติ ตลอดจนเช่ือมโยงขอมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงคทางการ

ตลาด    

 

 คุกกี้ที่บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ใช อาจจะแบงได 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังน้ี  

1. Session Cookies เปนคุกกี้ที่จะอยูช่ัวคราวเพ่ือจดจำทานในระหวางที่ทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ บริษัท 

ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เชน เฝาติดตามภาษาที่ทานไดตั้งคาและเลือกใช เปนตน และจะมี

การลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณของทาน เมื่อทานออกจากเว็บไซตหรือไดทำการปดเว็บ

เบราวเซอร 

2. Persistent Cookie เปนคุกกี้ที่จะอยูตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกวาทานจะลบออก คุกกี้ประเภทน้ี

จะชวยใหเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จดจำทานและการตั้งคาตาง ๆ ของ

ทานเม่ือทานกลับมาใชบริการเว็บไซตอีกครั้ง ซ่ึงจะชวยใหทานเขาใชบริการเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 



วัตถุประสงคในการใชงานคุกก้ีที่ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ใช มีรายละเอียดดังน้ี   

 

 คุกกี้ที่มีความจำเปน (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทน้ีมีความจำเปนตอการใหบริการเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหทาน

สามารถเขาใชงานในสวนตางๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวยจดจำขอมูลที่ทานเคยใหไวผานเว็บไซต การปดการใชงาน

คุกกี้ประเภทน้ีจะสงผลใหทานไมสามารถใชบริการในสาระสำคัญของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งจำเปนตองเรียกใชคุกก้ีได 

 คุกกี้เพ่ือการวิเคราะหและประเมินผลการใชงาน (Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทน้ีชวยให บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ทราบถึงการปฏิสัมพันธของผูใชงานในการใช

บริการเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) รวมถึงหนาเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซตที่ไดรับ

ความนิยม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดานอื่นๆ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ยังใชขอมูลนี้เพ่ือ

การปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต และเพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากขึ้น ถึงแมวา ขอมูลที่คุกกี้นี้เก็บ

รวบรวมจะเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได และนำมาใชวิเคราะหทางสถิติเทานั้น การปดการใชงานคุกก้ี

ประเภทน้ีจะสงผลให บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไมสามารถทราบปริมาณผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต 

และไมสามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 

 คุกกี้เพ่ือการใชงานเว็บไซต (Functional Cookies) 

คุกกี้ประเภทน้ีจะชวยใหเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จดจำตัวเลือกตางๆ ที่ทานไดต้ัง

คาไวและชวยใหเว็บไซตสงมอบคุณสมบัติและเน้ือหาเพ่ิมเติมใหตรงกับการใชงานของทานได เชน ชวยจดจำชื่อบัญชี

ผูใชงานของทาน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือการตั้งคาตางๆ ของหนาเพจซึ่งทานสามารถ

ปรับแตงได การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทำงานไดอยางสมบูรณ 

 

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอยาง 

คุกกี้ท่ีมีความจำเปน 

(Strictly Necessary 

Cookies) 

คุกกี้ประเภทน้ีมีความจำเปนตอการใหบริการเว็บไซต

ของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

เพื ่อใหทานสามารถเขาใชงานในสวนตาง ๆ ของ

เว็บไซตได รวมถึงชวยจดจำขอมูลท่ีทานเคยใหไวผาน

เว็บไซต การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะสงผลให

ทานไมสามารถใชบริการในสาระสำคัญของ บริษัท 

ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจำเปนตอง

เรียกใชคุกกี้ได 

 PHPSESSID 

 JSESSIONID 

คุกกี้เพ่ือการวิเคราะหและ

ประเมินผลการใชงาน 

(Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้ชวยให บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส 

จํากัด (มหาชน) ทราบถึงการปฏิสัมพันธของผูใชงาน

ในการใชบริการเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัส

ตรีส จํากัด (มหาชน)  รวมถึงหนาเพจหรือพื้นที่ใด

 __utmc 

 _hjIncludedInPageviewSample 

 _hjTLDTest 

 _gid 



ของเว็บไซตท่ีไดรับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห

ขอมูลดานอื่นๆ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด 

(มหาชน) ยังใชขอมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงาน

ของเว็บไซต และเพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูใชงาน

มากขึ้น ถึงแมวา ขอมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเปน

ข อมูลท ี ่ไม สามารถระบ ุต ัวตนได  และนำมาใช

วิเคราะหทางสถิติเทานั ้น การปดการใชงานคุกก้ี

ประเภทนี้จะสงผลให บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส 

จํากัด (มหาชน) ไมสามารถทราบปริมาณผูเขาเยี่ยม

ชมเว็บไซต และไมสามารถประเมินค ุณภาพการ

ใหบริการได 

 __utma 

 __utmb 

 __utmt 

 __utmz 

 _hjid 

 _ga 

 _hjAbsoluteSessionInProgress 

 _hjFirstSeen 

 

คุกกี้เพ่ือการใชงานเว็บไซต 

(Functional Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ บริษัท ระยอง

ไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จดจำตัวเลือกตางๆ 

ที่ทานไดต้ังคาไวและชวยใหเว็บไซตสงมอบคุณสมบัติ

และเนื้อหาเพิ่มเติมใหตรงกับการใชงานของทานได 

เชน ชวยจดจำชื่อบัญชีผูใชงานของทาน หรือจดจำ

การเปลี่ยน แปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือการตั้งคา

ตางๆ ของหนาเพจซึ่งทานสามารถปรับแตงได การ

ปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไม

สามารถทำงานไดอยางสมบูรณ 

 fbsr_340486642645761 

 

ทานจะจัดการคุกก้ีไดอยางไร 

บราวเซอรสวนใหญจะมีการตั้งคาใหมีการยอมรับคุกกี้เปนคาเร่ิมตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถปฏิเสธการใชงาน

หรือลบคุกกี้ในหนาการตั้งคาของบราวเซอรที่ทานใชงานอยู ทั้งน้ี หากทานทำการปรับเปลี่ยนการต้ังคาบราวเซอรของทาน

อาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทานประสงคที่จะทำการปรับเปลี่ยนการต้ังคา ทาน

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามลิงกที่ไดระบุไวขางลาง 

 

- Android (Chrome)  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1 

 

- Apple Safari 

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 

 

- Blackberry 

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-

Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf 



- Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

 

- Microsoft Edge 

https: / / support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft- edge-browsing-data- and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2- 9b4a-

c582b4e640dd 

 

- Microsoft Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

 

- Mozilla Firefox 

https: / / support.mozilla.org/en-US/ kb/enhanced-tracking-protection- firefox-desktop?redirectslug=enable- and-disable-

cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US 

 

- Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

 

- Iphone or Ipad (Chrome) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1 

 

- Iphone or Ipad (Safari) 

https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

 

ทั้งนี้ โปรดทราบวา หากทานเลือกที่จะปดการใชงานคุกกี้บนเบราวเซอรหรืออุปกรณของทาน อาจสงผล

กระทบกับการทำงานบางสวนของเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ที่ไมสามารถทำงาน

หรือใหบริการไดเปนปกติ 

 

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จะไมรับผิดชอบบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

ไมไดมีความเกี่ยวของกับเว็บไซต รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซตตาง ๆ ที่กลาวมาขางบน 

 

สำหรับขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในเรื่องนี้ ทานสามารถเขาไปอานไดที่ https://www.aboutcookies.org/how-

to-delete-cookies 

 

 

 

 

 



การเชื่อมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น  

เว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของ

บุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝงเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook เปนตน ซึ่งจะ

ชวยใหทานเขาถึงเน้ือหาและสรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตของ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส 

จํากัด (มหาชน) ได ซึ่งเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งคาคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ บริษัท 

ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไมสามารถควบคุมหรือรับผิดชอบตอคุกก้ีเหลาน้ันได และขอแนะนำใหทานควรเขาไป

อานและศึกษานโยบายหรือประกาศการใชคุกกี้ของบุคคลภายนอกเหลาน้ันดวย 

 

การเปล่ียนแปลงประกาศ 

  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการจริง โดย บริษัท 

ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จะมีการแจงประกาศที่มีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น บริษัท ระยองไวร 

อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ขอแนะนำใหทานตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกำหนดดังกลาว 

 

ติดตอ ในกรณีที่ทานมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกก้ีของเรา ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่ 

 

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล  

วัชระ ฤกษศิริ 

 

Call Center : 038-684522-27 

 

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : สำนักงานพระราม 3 

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 0-2049-1001-4 

 

โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

โทรศัพท 038-684522-27 


