
นโยบายความเปน็สว่นตวั 

บรษิทั ไมดา้ พรอ็พเพอรต์ี ้จำกดั 

เรา บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและถือปฏบิตัิอย่างเคร่งครดัในสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปน็เรือ่งสำคัญ เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินธรุกจิและให้บรกิารกบัท่าน ข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัการคุ้มครองตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

เราในฐานะผู้คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน มหีนา้ที่ปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัในการแจ้งให้ทา่นทราบถงึนโยบายความเป็น

ส่วนตัวของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงอธิบายถึงการเกบ็ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นและสิทธิของท่านใน

ฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งเราขอยืนยนัว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายฉบบันีเ้พื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง

เคร่งครดั 

1 ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลแบง่ออกเปน็สองประเภท ได้แก่ 

ขอ้มลูสว่นบคุคล (ทัว่ไป)  

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ 

นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบตัรประจำตัวประชาชน 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อ่นไหว (Sensitive Personal Data)  

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องไดร้ับการคุ้มครองเป็นพเิศษ ซ่ึงจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเกบ็รวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลประเภทนี้ เช่น ขอ้มูลสว่นบุคคลเกี่ยวกบัเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน

ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤตกิรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสขุภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล

พันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ 

2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน 

เราเกบ็รวบรวมข้อมูลของทา่นเมื่อ : 

• ท่านเขา้เว็บไซตข์องเรา 

• ท่านให้ข้อมูลกบัเราผ่านเว็บไซต์หรอืแอปพลิเคชัน 

• ท่านให้ข้อมูลกบัเราผ่านการติดต่อสอบถามผา่นช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกต ิ

เราเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจ่ำเปน็ในการใหบ้รกิารกบัท่าน เพื่อให้ทา่นติดตอ่สอบถามข้อมูลและเพื่อดำเนินธุรกจิในทางที่

ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนั้น 

 



เราอาจเกบ็ รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทตา่งๆ ของทา่น ซ่ึงสามารถจำแนกเปน็กลุม่ได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, 

โครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ, ช่วงงบประมาณในการซ้ือ

โครงการ, เหตุผลในการซ้ือท่ีอยู่อาศัย 

ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิด

ของบราวเซอร์, การตัง้ค่าเรือ่งเขตเวลา (time zone), ที่ตัง้ 

(location), ระบบปฏบิัตกิาร, แพลตฟอรม์และเทคโนโลยขีอง

อุปกรณ์ท่ีใช้เขา้เว็บไซต ์

ข้อมูลการใชง้าน (Usage Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถงึก่อนที่ท่านจะเข้าสู่

แพลตฟอรม์, หนา้เว็บไซต์ทีท่ี่ท่านเขา้ชม, จำนวนเวลาทีท่่านใช้

ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินคา้หรือข้อมูลท่ีท่านค้นหาใน

แพลตฟอรม์, เวลาและวันที่เขา้ชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดเข้าชม

เว็บไซต์ 

ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทกึข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการ

สื่อสาร 

ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการทำสัญญา (Contract - related Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขบตัร

เครดิต, วันเดือนปีเกดิ, เพศ 

 

3 แหล่งทีม่าของขอ้มูลส่วนบคุคล 

1. เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมาจากทา่นโดยตรง ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• ท่านลงทะเบียนโดยการสรา้งบัญชผี่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

• ท่านติดต่อกับเราเพื่อขอรับข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยทีท่่านสนใจ 

• ท่านนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการที่อยูอ่าศัย 

• ท่านให้ข้อมูลกบัเราเมื่อเขา้มาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัย 

• ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการขายของเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกต ิ

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รบัมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสัง่หรือในนามของเรา ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใชน้อกเหนอืจากวัตถุประสงค์ท่ีเราได้

กำหนดหรือสั่งไว้ และเราได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

 



3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเขา้ชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัดใหม้ีการบรกิารที่ดี

ขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของทา่น เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม 

 

4 วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

เราใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าทีจ่ำเป็นสำหรบัการ

ดำเนนิการดงักลา่ว เราจะจัดเก็บเพยีงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัการใหบ้รกิารระหว่างท่านกบัเราที่เป็นการจำเป็น : 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก 

หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำใหส้ิทธิขั้นพืน้ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดนอ้ยลง 

• เพื่อการปฏบิัตติามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนนิการตามคำขอของท่านก่อนเขา้ทำสญัญา 

• เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เราได้สรุปการใชข้้อมูลส่วนบุคคลของทา่นในการใหบ้รกิารกับทา่น พร้อมทั้งอธบิายฐานการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีชอบ

ธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่เราใชใ้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น ในแต่ละกจิกรรมตามตารางดา้นลา่ง 

 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล 

อันชอบธรรม 

1)ให้บรกิารกบัท่านรวมถึงการใหข้้อมูล

เกี่ยวกบัโครงการที่ท่านสนใจ 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

1) เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏบิัตติาม

สัญญาให้บริการ 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของเราในการให้ข้อมูลเกีย่วกับโครงการที่

ท่านสนใจ 

2)เพื่อจัดการความสมัพันธก์ับท่านใน

ฐานะลูกคา้ (Customer Relations) โดยการ

จัดกจิกรรมสง่เสริมการขายต่างๆ 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

 

1) เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏบิัตติาม

สัญญา 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของเราในการแนะนำโครงการที่สอดคล้อง

กับความต้องการของทา่น และเก็บข้อมูล

รวมถึงศึกษารูปแบบการใชบ้รกิารของ

ลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการของเรา 

 

3) เพื่อบรหิารจัดการเว็บไซต์ของเรา 

พัฒนาบริการของเรา และเพ่ือแก้ปัญหา

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลด้านเทคนิค 

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ

เราในการนำข้อมูลและสถิตกิารใช้งาน

เว็บไซต์ของท่านมาวางแผนธรุกจิ เพ่ือ



ในเชงิเทคนิคท่ีเกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์

  

 

พัฒนาการใหบ้รกิารของเราเพื่อให้บรกิาร

ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

4)เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลในการพัฒนา

เว็บไซต์และพัฒนาประสบการณ์ของ

ลูกค้าในการรับบริการจากเรา 

- ข้อมูลด้านเทคนิค 

- ข้อมูลการใช้งาน 

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ

เราในการกำหนดเป้าหมายลกูค้า 

ลักษณะการใช้งานของลกูค้าและการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใชง้าน

ของลกูค้า 

 

5)เพื่อทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง กับการซ้ือ

ขายอสังหาริมทรัพย ์

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสัญญา 

 

เพื่อการจำเปน็เพื่อการปฏิบตัิตาม

สัญญา 

 

6)ติดต่อและสง่ข้อมูลกบัธนาคารเพื่อ

อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

ด้านการสมัคร ขอสินเชื่อ 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสัญญา 

 

เพื่อการจำเปน็เพื่อการปฏิบตัิตาม

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอ

สินเชื่อ 

 

7)เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับท่านในการ

เสนอโครงการหรือบริการอืน่ที่ท่านอาจ

สนใจ(เฉพาะกรณีท่ีท่านให้ความ

ยินยอม) 

- ข้อมูลการติดต่อ เราจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จาก

ท่านในการให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลท่าน

ไปทำการตลาดแบบตรง สำหรบัการเสนอ

โครงการที่อยู่อาศัยหรอืบรกิารที่ท่านอาจ

สนใจ 

   

 

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กบั

วัตถุประสงค์ในแต่ละกจิกรรมของเราที่ใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

5 การเปดิเผยหรอืแบ่งปนัขอ้มูลส่วนบคุคล 

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบง่ปนัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

• บริษัทในเครือ 

• แพลตฟอรม์โฆษณาออนไลน์ 

• บริษัทหรือท่ีปรกึษาดา้นการตลาด 

• หน่วยงานกำกบัดูแล เช่น สำนกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• ที่ปรึกษาทางธรุกจิหรือทางวิชาชีพ 



เรากำหนดใหบุ้คคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบง่ปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างตน้ต้องรกัษาความลับ และคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใชข้้อมลูส่วนบุคคลของ

ท่านได้เฉพาะตามวตัถุประสงค์ท่ีเราได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของทา่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

 

2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพือ่ปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนัการ

ข่มขูต่่อชีวติหรือรา่งกาย เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการบงัคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใชส้ิทธ์ิปกป้องสิทธิทางกฎหมาย การป้องกนั

กรณีฉ้อโกง 

 

6 การเกบ็รักษาและระยะเวลาในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบคุคล 

เราเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มกีารรกัษาความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐาน เพื่อใหร้ะบบงาน

สารสนเทศของเราและการใชข้้อมูลส่วนบุคคลของทา่นมคีวามปลอดภัยโดยมีมาตรการดงัต่อไปนี้ 

• จำกัดการเขา้ถึงข้อมูลส่วนบคุคลท่ีอาจจะเข้าถงึได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรอืบคุคลภายนอก การเข้าถงึข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำไดต้ามเทา่ที่กำหนดไว้หรือตามคำสัง่ ซ่ึงบุคคลภายนอกจะต้องมหีนา้ที่ในการรกัษา

ความลับและคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

• จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

• จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดงักลา่วไม่จำเป็นสำหรบัวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ

ธุรกจิอกีต่อไป 

• มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีท่ีต้องสงสยั และตอ้งแจ้งเหตกุารละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล

แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงือ่นไขที่กฎหมายกำหนด 

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

• เราเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ในการให้บรกิารของเรา และเป็นไป

ตามระยะเวลาทีก่ำหนดโดยมาตรฐานทางบญัชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบยีบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใชง้าน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ 

ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมชิอบ และระยะเวลาที่

กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเขา้ใช้เว็บไซต์เรา จะเก็บข้อมูลดงักล่าวไว้ไม่เกิน 

13 เดือน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 

 



7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิในการดำเนนิการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตใหก้ระทำได้ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ท่านมีสิทธิเพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่านไดใ้ห้ความยินยอม

กับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ับเรา 

2. ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงข้อมลูส่วนบุคคลของทา่น (Right of Access) และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่วให้แก่ท่าน 

รวมถึงขอใหเ้ราเปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้ 

3. ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification) 

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของทา่นด้วยเหตบุางประการได้ (Right to Erasure) 

5. ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้กบัเราไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตผุลบาง

ประการได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หน้าที่ DPO/เจ้าหน้าทีฝ่่ายของบริษัทฯ เพ่ือดำเนนิการยืน่คำร้องขอดำเนินการตามสทิธิข้างต้นได้ 

 

8 กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

เราอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการตลาดหรือใหบุ้คคลภายนอกที่เรามีขอ้กำหนดหรือคำสัง่ใหด้ำเนินการ 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• ในกรณีท่ีเรานำข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับทา่น เราจะดำเนนิการได้

เฉพาะกรณีท่ีท่านให้ความยนิยอมโดยชัดแจ้งกับเรา และเราได้มกีารแจ้งถงึวัตถุประสงค์ของการใชข้้อมูลท่านเพื่อการทำ

การตลาดแบบตรงนัน้กบัท่านแล้ว ท้ังนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกบัเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้

ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรบัขอ้มูลของเรา 

• ในกรณีการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น กจิกรรมการเลน่เกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network 

ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการของเราให้บุคคลท่ัวไปทราบ เราจะไม่นำขอ้มูลของทา่นไปประมวลผลเพ่ือทำ

การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นทา่นจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรานำขอ้มูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบ

ตรงได้ โดยเราจะแจง้ท่านถงึวัตถุประสงคข์องการใช้ข้อมลูท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้

ความยินยอมกบัเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงไดต้ลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรบัขอ้มูลของเรา 

 

 

 



9 นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies) 

ไมด้า ( MIDA) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของทา่นผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ และอาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่

มีลักษณะใกลเ้คียงกันบนเวบ็ไซต์หรือแอพพลิเคชนัของเรา เพ่ือช่วยให้ทา่นได้รบัประสบการณ์ท่ีดจีากการใช้บรกิารและช่วยให้เรา

สามารถพัฒนาคุณภาพของการใหบ้รกิาร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท่านให้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ข้อมูลของท่านจะได้รบัความ

คุ้มครองอยา่งเหมาะสม 

ไมด้า ( MIDA) จงึขอประกาศนโยบายการใช้คกุกี้ (“นโยบายการใช้คกุกี้”) สำหรบัเว็บไซต์นี้ 

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึง่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เมือ่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ จากนัน้

คุกกีจ้ะถูกสง่กลบัไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเขา้ชมเว็บไซต์ดงักลา่ว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซ่ึงรองรับคกุกี้นั้นได้ โดย

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้และใหบ้รกิารที่เหมาะสมกบัท่านมากยิง่ขึ้น 

เราใช้คุกกี้ Cookies ในการจดัเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทา่นเพื่อช่วยใหเ้ราสามารถจัดให้มกีารบรกิารที่ดียิ่งขึน้ 

รวดเร็วขึน้ ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของทา่น เมื่อท่านใช้บริการผา่นเว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้ Cookies ในกรณี

ดังต่อไปนี้ ; 

คกุกีท้ีม่คีวามจำเปน็อยา่งยิง่ (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต ์ซ่ึงรวมถึง

คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเขา้ถึงข้อมูลและใชง้านในเว็บไซตข์องเราได้อย่างปลอดภัย 

คกุกีท้ีช่ว่ยในการใชง้าน (Functional Cookies) : เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณห์รือบราวเซอรข์องท่าน 

เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อยา่งเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็วขึน้ และช่วยให้การบริการและ

แพลตฟอรม์ได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิง่ขึ้น 

คกุกีเ้พือ่ปรบัเนือ้หาใหเ้ขา้กบักลุม่เปา้หมาย (Targeting Cookies) : เราใช้คกุกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเขา้ใช้

งานหนา้เว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลงิค์ท่ีท่านเยี่ยมชม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัวิธีการเข้าชมและพฤตกิรรมการเยี่ยม

ชมเว็บไซต์และยงัปรบัปรุงเว็บไซต์ รวมท้ังเนื้อหาใดๆ ซ่ึงปรากฏอยู่บนหนา้เว็บใหต้รงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึน้ และทดสอบ

ความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับทา่นมากที่สดุเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้

ให้กบับุคคลท่ีสามเพื่อวัตถุประสงค์ดงักลา่ว 

คกุกีเ้พือ่การวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ(Statistic Cookies) : เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เกบ็

ข้อมูลเชงิลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใชง้านของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หนา้เว็บไซต์ที่ท่านเขา้ชม ลิงค์ท่ีท่าน

คลิก ระยะเวลาที่ท่านเขา้ชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใชง้านของผู้ใช้ และเพ่ือให้เว็บไซต์ทำงานได้อยา่ง

ถูกต้อง 

ในการใชบ้รกิารเว็บไซตข์องเรา ท่านรบัทราบว่าเราจะมกีารใชง้านคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงคต์ามทีร่ะบุไว้ข้างต้น 

และเราอาจเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึง่ของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถปุระสงคต์ามทีร่ะบุไว้

ในประกาศนโยบายความเปน็ส่วนตัวของเรา 



หากเว็บไซตข์องเรามีการเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม โปรดทราบว่าบุคคลดงักลา่วอาจมีนโยบายการใชคุ้กกี้ของ

ตนเอง เราขอแนะนำให้ท่านศกึษา นโยบายการใช้คุกกี้ ของบุคคลดังกลา่วก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น 

ผู้เข้าชมหรือผูใ้ช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครือ่งมือควบคุมคุกกีข้องเว็บเบราว์เซอร์ในการเปล่ียนแปลงการตัง้ค่าคุกกีไ้ด้ สำหรบั

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรบัตัง้ค่า โปรดเยี่ยมชมหนา้เว็บไชต์ ตั้งคา่คุกกี้ 

ทั้งนี้ บราวเซอรส์่วนใหญ่ไดม้ีการตั้งค่าใหม้ีการยอมรบัคุกกี้เป็นคา่เริม่ตน้ อย่างไรกต็าม ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้

งานคกุกี้ไดใ้นหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใชง้าน โดยการปรับเปล่ียนของท่านอาจสง่ผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบของ

การแสดงผลของเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตรวจสอบวิธกีารตัง้ค่าของในแต่ละบราวเซอร์ตามด้านล่าง 

Google Chrome 

Safari 

Microsoft Edge 

Firefox 

Internet Explorer 

อย่างไรกต็าม ไมด้า (MIDA) ขอแจง้ให้ท่านทราบว่า การปดิการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์

นี้ และอาจส่งผลใหรู้ปแบบการทำงานหรือปฏิบตัิการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ 

 

10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น 

นโยบายความเปน็ส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการใหบ้รกิารของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านัน้หากทา่นได้กด link 

ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผา่นช่องทางในเว็บไซต์ของเรากต็าม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตัิตามนโยบายความเปน็ส่วนตัวที่ปรากฏใน

เว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา 

 

11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเปน็ส่วนตัวเป็นประจำ ท้ังนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การ

เปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซตห์รือแพลตฟอรม์อื่นของเรา 

 

12 ช่องทางการติดต่อ 

รายละเอยีดผู้ควบคุมข้อมูล 



หากท่านต้องการติดตอ่เพื่อขอใชส้ิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมขี้อสงสัย รวมทั้ง มขี้อร้องเรียนใดๆ 

(เพ่ิมเติม) ท่านสามารถติดต่อเราผา่นช่องทางดังต่อไปนี้ 

บริษัท ไมด้า พร็อพเพอรต์ี้ จำกัด 

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700 

โทรศัพท์ : 02-885-5558 
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