นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
คุกกี้คอื อะไร?
“คุกกี้” คือ กลุ่มข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ ท่ที ่านใช้งานบนคอมพิว เตอร์
หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน เช่น ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ท่านได้มกี ารลงทะเบียนไว้กับ
เว็บไซต์
คุกกี้ ช่วยให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
•

อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

•

วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์

•

ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบตั ิงานที่ใช้ในการเข้าสู่
เว็บไซต์

•

ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท และ

•

เนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่าน เยี่ยมชม และนาท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ใช้เพื่ออะไร?
บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อให้ เว็บไซต์ของบริษัทใช้งานได้ง่ายขึ้น และวิเคราะห์การใช้งานของท่านบน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทราบว่าท่านใช้งานอะไรบ้างและส่วนไหนของเว็บไซต์ท่เี ป็ นที่นิยม เพื่อให้
บริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ดยี งิ่ ขึ้น
ตัว อย่างการใช้งานคุกกี้ เช่น เวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บครัง้ ล่าสุด ข้อมูล สินค้าที่ผู้ใช้เลือกไว้ หรือ เพื่อ
จดจาชื่อบัญชีผู้ใช้ ข้อมูล คุกกี้เหล่านี้ ทาให้เว็บไซต์สามารถที่จะจดจาท่าน โดยสามารถเก็บการตัง้ ค่า
หรือข้อมูลที่ท่านเคยให้บริษัทไว้ในเว็บไซต์

ประเภทของการจัดเก็บคุกกี้
1. คุกกี้สาคัญ (Essential Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มคี วามสาคัญต่อการทางานของเว็บไซต์ ทาให้
ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์อย่างปลอดภัย
ประเภท
Session
Load Balancing

User ID
Security

รายละเอียด
บันทึกความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์
ใช้เพื่อจัดสรรทรัพ ยากรที่เป็ น องค์ ประกอบ
การแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้มคี วาม
รวดเร็ว
ใช้เพื่อการเข้ารหัสของท่าน
ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย

อายุการใช้งาน
24 ชัวโมง
่
24 ชัวโมง
่

24 ชัวโมง
่
24 ชัวโมง
่

2. คุกกี้กาหนดค่าพื้นฐานผู้ใช้ (Preference Cookies) คุกกี้ประเภทกาหนดค่าพื้นฐานของ
ท่านบนเว็บไซต์ ทาหน้าที่บนั ทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านสนใจในเว็บไซต์ของบริษัท
ประเภท
ภาษา (Language)
ตาแหน่ง (Location)
อุปกรณ์ (Device)

การเข้าชมครัง้ สุดท้าย
Page History Cookies

รายละเอียด
เพื่อจัดเก็บภาษาที่ท่านเลือกใช้
ที่อยู่ของท่านตามที่กาหนดใน IP Address
หากท่ า นเข้ า ใช้ ง านเว็บ ไซต์ ด้ ว ยอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ จะมีการตัง้ Cookie เพื่อระบุว่ามีการ
เลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุ ว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวเป็ น Flash-enabled) หรือ non-Flash
mobile site
บันทึกการเข้าเยี่ย มชมเว็บไซต์ค รัง้ สุ ด ท้ า ย
กิจกรรมที่ทา
หากท่ า นได้ รับ ข้อความระบุ ค วามผิดพลาด
ระหว่างเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ ข้อมูลของ Cookies
จะได้รับการจัดเก็บไว้ท่ี log file เพื่อรายงาน
ข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธแี ก้ไข

อายุการใช้งาน
24 ชัวโมง
่
24 ชัวโมง
่
24 ชัวโมง
่

24 ชัวโมง
่
24 ชัวโมง
่

3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา (Analytic Cookies)
ประเภท
คุกกี้ท่ชี ่วยให้เว็บไซต์ทาหน้าที่
ต่าง ๆ ได้ (Site functionality
cookies)

รายละเอียด
ช่วยให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้
คุณสมบัติต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การ
ลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ และการ
เลือกสินค้าหรือบริการ โปรดทราบว่าหากท่าน
ปิ ดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้
ฟังก์ชนบางส่
ั่
วนของเว็บไซต์ได้ เช่น การเพิม่
สินค้าในตะกร้าของท่าน การดาเนินการต่อ
เพื่อออกจากระบบ เป็ นต้น
คุกกี้สาหรับการวิเคราะห์
ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์วธิ กี ารที่ท่านใช้
เว็บไซต์ (Site analytics
เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงฟังก์ชนั การทางานและ
cookies)
เพิม่ ประสบการณ์การใช้งานของท่าน
คุกกี้จดจาความชอบของลูกค้า เมื่อท่านทาการสารวจเว็บไซต์ของบริษัทนัน้
(Customer preference
คุกกี้เหล่านี้จะจดจาความชอบของท่าน (เช่น
cookies)
ภาษา หรือสถานที่ท่ที ่านใช้งาน)
คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรือการ
ใช้ในการส่งโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน
กาหนดเป้ าหมาย (Advertising และช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
or targeting cookies)
การตลาดของบริษัท โดยบริษัทอาจใช้ขอ้ มูล
ผ่านคุกกี้เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คุกกี้ส่อื สังคม (Social media
ใช้เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อสังคมร่วมกับ
cookies)
ปุ่มแชร์บนเว็บไซต์ของบริษัท สื่อสังคมจะทา
การบันทึกสิง่ ที่คุณได้ใช้งาน ข้อมูลนี้อาจจะ
เชื่อมโยงกับการกาหนดเป้ าหมาย/กิจกรรม
โฆษณาต่าง ๆ

อายุการใช้งาน
นานเท่าที่จาเป็ น

24 ชัวโมง
่

24 ชัวโมง
่

24 ชัวโมง
่

24 ชัวโมง
่

การใช้ Cookies ของบุคคลภายนอก
สาหรับการทางานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทนัน้ บริษัทจะใช้บริการที่จัดหาให้โดย
บุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มวี ดี โี อจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลงิ ค์เชื่อมไป
ยังยูทูบ วีดโี อหรือลิงค์เหล่านี้ (หรือมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่จดั หาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีการใช้ Cookies
ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ท่านสามารถที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ดงั กล่าว เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ Cookies

การจัดการคุกกี้
เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตัง้ ค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทงั ้ หมดหรือปฏิเสธคุกกี้
ทัง้ หมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โปรดทราบว่าการปิ ดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อ
การใช้งานบางบริการในเว็บไซต์
ท่านสามารถเข้าไปยกเลิกการจัดเก็บคุกกี้สาหรับบราวเซอร์ทวไป
ั ่ ดังนี้
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-sitedata-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-infowebsites-stored
• Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
• Safari : https://support.apple.com/en-us/HT201265

