นโยบายคุกกี้
เมือ
่ ท่านได ้เข ้าสูเ่ ว็บไซต์ (https://www.thailandcoffee.net/) ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเข ้าสูเ่ ว็บ
ไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว ้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกีม
้ รี ายละเอียดดังต่อไปนี้
้ อ
คุกกีค
ื อะไร
้
่ วัน-เวลา ลิงค์ทค
ไฟล์จัดเก็บข ้อมูลการเข ้าใชงานเว็
บไซต์ของผู ้เยีย
่ มชม เชน
ี่ ลิก หน ้าทีเ่ ข ้าชม
้
้
อุปกรณ์และเบราเซอร์ทใี่ ช ้ เพือ
่ ใชในการปรั
บปรุงประสบการณ์การใชงานบริ
การทางออนไลน์
่ การเลือกภาษาและปรับแต่งข ้อมูลบนหน ้าเว็บไซต์ให ้เหมาะกับอุปกรณ์
ให ้เหมาะสมกับผู ้ใช ้ เชน
้ อ
้
ของผู ้ใช ้ รวมถึงบริการทีส
่ นใจ นอกจากนีค
้ ก
ุ กีย
้ งั ถูกใชเพื
่ วัดปริมาณการเข ้าใชงานบริ
การผ่าน
่ งทางออนไลน์ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข ้าใชงานครั
้
ชอ
ง้ ก่อนและเพือ
่ ปรับปรุงการ
ั พันธ์ให ้เหมาะสมกับผู ้ใช ้
โฆษณาประชาสม
้ ก
้ ย่างไร
เว็บไซต์Thailand Coffee Tea & Drinks ใชค
ุ กีอ
เว็บไซต์ TCTD ใชคุ้ กกีเ้ พือ
่ บันทึกการเข ้าเยีย
่ มชมและสมัครเพือ
่ รับข่าวสาร โดยข ้อมูล
้
เหล่านีจ
้ ะถูกนำไปเพือ
่ ปรับปรุงเว็บไซต์ให ้ตรงกับความต ้องการของผู ้เยีย
่ มชม โดยใชระบบโปร
ื่ มโยงข ้อมูล
โตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกีเ้ พือ
่ การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ตลอดจนเชอ
และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
วิธก
ี ารจ ัดการคุกกี้
้
เบราเซอร์สว่ นใหญ่จะมีการตัง้ ค่าให ้มีการยอมรับคุกกีเ้ ป็ นค่าเริม
่ ต ้น อย่างไรก็ตาม ผู ้ใชสามารถ
้
ปฏิเสธการใชงาน
หรือลบคุกกีใ้ นหน ้าการตัง้ ค่าของเบราเซอร์ หากท่านประสงค์ทจ
ี่ ะทำการปรับ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าเบราเซอร์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากลิงค์ด ้านล่าง
- 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
- 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-priv
acy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
- Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-075
3-043d-7c16-ede5947fc64d

- Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?re
directslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
- 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
้
ทัง้ นี้ หากท่านเลือกทีจ
่ ะปิ ดการใชงานคุ
กกีบ
้ นเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจสง่ ผลกระทบ
กับการทำงานบางสว่ นของเว็บไซต์ได ้
ื่ มโยงข้อมูลก ับเว็บไซต์อน
การเชอ
ื่
ื่ มโยงไปยังเว็บไซต์และโซเชย
ี ลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจ
เว็บไซต์ TCTD มีการเชอ
่ YouTube หรือ Facebook ซงึ่ เว็บไซต์หรือโซ
มีการฝั งเนือ
้ หาหรือวีดโี อทีม
่ าจากแหล่งอืน
่ เชน
ี ลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตัง้ ค่าคุกกีข
เชย
้ น
ึ้ มาเอง โดยทีเราไม่สามารถ
ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกีเ้ หล่านัน
้ ได ้
ในกรณีทท
ี่ า่ นมีคำถามเกีย
่ วกับนโยบายคุกกีข
้ องเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได ้ที่
info@kavinintertrade.co.th

Cookie Policy
When you enter the website (https://www.thailandcoffee.net/), information related to
data usage will be saved in the form of cookies. The cookie policy is detailed as
follows.
What are cookies on websites?
Cookies are small files of information that a web server generates and sends to a
web browser. Web browsers store the cookies they receive for a predetermined
period.
The file stores visitors' access to the website, such as date-time, clicked link clicks,
pages visit, the devices, language, and browsers. Cookies help a website
"remember" user actions or preferences, enabling the website to customise the
user's experience.
It considers previous browsing behaviour to improve advertising campaigns relevant
to the user’s interests.
How does the Thailand Coffee Tea & Drinks website use cookies?
The TCTD website uses cookies to record your visits and subscriptions. Cookies
help inform us about the user, enabling the websites to personalise the user
experience. It uses the IP address protocol system and cookies for statistical
analysis, as well as linking information and processed for advertising purposes.
How to manage cookies
Most browsers are set to accept cookies by default, however, users can opt out. or
delete cookies in the browser settings page If you wish to modify your browser
settings Please check the details from the link below.
- 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
- 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-priv
acy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
- Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-075
3-043d-7c16-ede5947fc64d
- Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?re
directslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
- 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
However, disable cookies on your browser or device may affect the operation of
certain parts of the website.
Links to other websites
The TCTD website contains links to third party websites and social media. This may
also include embedding content or videos from other sources, such as YouTube or
Facebook. The third-party may set their own cookies and we cannot control or be
responsible for those cookies.
In case you have questions about our cookie policy. You can inquire at
info@kavinintertrade.co.th

