
นโยบายคุกก้ี (Cookies Policy) 

คุกกี้คอือะไร? 

“คุกกี้” คอื กลุ่มขอ้มูลขนาดเล็ก ที่ถูกจดัเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานบนคอมพวิเตอร์ 

หรอื อุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน เช่น ขอ้มูลการเขา้ถึงเว็บไซต์ หรอืขอ้มูลที่ท่านได้มกีารลงทะเบียนไว้กับ

เวบ็ไซต์ 

คุกกี้ ช่วยให้บรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มูลการเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของท่านดงัต่อไปนี้โดยอตัโนมตัิ 

• อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเขา้สู่เวบ็ไซต์ 

• วนัที่และเวลาที่ท่านเขา้ชมเวบ็ไซต์ 

• ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏบิตัิงานที่ใช้ในการเข้าสู่
เวบ็ไซต์ 

• ที่อยู่ของเวบ็ไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเขา้สู่เวบ็ไซต์ของบรษัิท และ 

• เนื้อหาบนหน้าเวบ็ที่ท่าน เยี่ยมชม และน าท่านออกจากเวบ็ไซต์ของบรษัิท  

คุกกี้ใช้เพื่ออะไร? 

บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อให้เวบ็ไซต์ของบริษัทใช้งานได้ง่ายขึ้น และวิเคราะห์การใช้งานของท่านบน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทราบว่าท่านใช้งานอะไรบ้างและส่วนไหนของเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม เพื่อให้
บรษัิทเสนอผลติภณัฑ์ซึ่งสอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของท่านได้ดยีิง่ขึ้น  

ตัวอย่างการใช้งานคุกกี้ เช่น เวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บครัง้ล่าสุด ข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้เลือกไว้ หรือเพื่อ

จดจ าชื่อบัญชผีู้ใช้ ข้อมูลคุกกี้เหล่านี้ ท าให้เว็บไซต์สามารถที่จะจดจ า ท่าน โดยสามารถเก็บการตัง้ค่า 

หรอืขอ้มูลที่ท่านเคยให้บรษัิทไว้ในเวบ็ไซต์ 

 

 

 

 



 

ประเภทของการจดัเกบ็คุกกี ้

1. คุกก้ีส าคญั (Essential Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มคีวามส าคญัต่อการท างานของเวบ็ไซต์ ท าให้

ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและใช้งานในเวบ็ไซต์อย่างปลอดภยั 

ประเภท รายละเอียด อายุการใช้งาน 
Session บนัทกึความเคลื่อนไหวในเวบ็ไซต์ 24 ชัว่โมง 
Load Balancing ใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่ เป็นองค์ประกอบ

การแสดงผลข้อมูลบนหน้าเวบ็ไซต์ให้มคีวาม
รวดเรว็ 

24 ชัว่โมง 

User ID ใช้เพื่อการเขา้รหสัของท่าน 24 ชัว่โมง 
Security ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 

 

2. คุกก้ีก าหนดค่าพื้นฐานผู้ใช้ (Preference Cookies) คุกกี้ประเภทก าหนดค่าพื้นฐานของ
ท่านบนเวบ็ไซต์ ท าหน้าที่บนัทกึและจดัเก็บขอ้มูลที่ท่านสนใจในเวบ็ไซต์ของบรษัิท 

ประเภท รายละเอียด อายุการใช้งาน 
ภาษา (Language) เพื่อจดัเก็บภาษาที่ท่านเลอืกใช้ 24 ชัว่โมง 
ต าแหน่ง (Location) ที่อยู่ของท่านตามที่ก าหนดใน IP Address 24 ชัว่โมง 
อุปกรณ์ (Device) หากท่านเข้าใช้ งานเว็บไซต์ ด้วยอุปกรณ์

เคลื่อนที่ จะมกีารตัง้ Cookie เพื่อระบุว่ามกีาร
เลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์
ดงักล่าวเป็น Flash-enabled) หรอื non-Flash 
mobile site 

24 ชัว่โมง 

การเขา้ชมครัง้สุดท้าย บันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครัง้สุด ท้าย 
กิจกรรมที่ท า 

24 ชัว่โมง 

Page History Cookies หากท่านได้รับข้อความระบุความผิดพลาด
ระหว่างเขา้เยี่ยมเวบ็ไซต์ ขอ้มูลของ Cookies 
จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงาน
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวและวธิแีก้ไข 

24 ชัว่โมง 

 



3. คุกก้ีเพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา (Analytic Cookies) 

ประเภท รายละเอียด อายุการใช้งาน 
คุกกี้ที่ช่วยให้เวบ็ไซต์ท าหน้าที่
ต่าง ๆ ได้ (Site functionality 
cookies) 
 

ช่วยให้ท่านสามารถท่องเวบ็ไซต์และใช้
คุณสมบตัิต่าง ๆ ของบรษัิท เช่น การ
ลงทะเบยีน การล็อคอินเขา้สู่ระบบ และการ
เลอืกสนิค้าหรอืบรกิาร โปรดทราบว่าหากท่าน
ปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้
ฟังก์ชัน่บางส่วนของเวบ็ไซต์ได้ เช่น การเพิม่
สนิค้าในตะกร้าของท่าน การด าเนินการต่อ
เพื่อออกจากระบบ เป็นต้น 

นานเท่าที่จ าเป็น 

คุกกี้ส าหรบัการวเิคราะห์
เวบ็ไซต์ (Site analytics 
cookies) 

ช่วยให้บรษัิทสามารถวเิคราะห์วธิกีารที่ท่านใช้
เวบ็ไซต์ เพื่อปรบัปรุงฟังก์ชนัการท างานและ
เพิม่ประสบการณ์การใช้งานของท่าน 

24 ชัว่โมง 

คุกกี้จดจ าความชอบของลูกค้า 
(Customer preference 
cookies) 

เมื่อท่านท าการส ารวจเวบ็ไซต์ของบรษัิทนัน้ 
คุกกี้เหล่านี้จะจดจ าความชอบของท่าน (เชน่ 
ภาษา หรอืสถานที่ที่ท่านใช้งาน)  

24 ชัว่โมง 

คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรอืการ
ก าหนดเป้าหมาย (Advertising 
or targeting cookies) 

ใช้ในการส่งโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าน 
และชว่ยในการวดัประสทิธภิาพของแคมเปญ
การตลาดของบรษัิท โดยบริษัทอาจใช้ขอ้มูล
ผ่านคุกกี้เพื่อการให้บรกิารแก่ท่านอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

24 ชัว่โมง 

คุกกี้สื่อสงัคม (Social media 
cookies) 

ใช้เมื่อคุณแบ่งปันขอ้มูลผ่านสื่อสงัคมร่วมกบั
ปุ่มแชร์บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท สื่อสงัคมจะท า
การบนัทกึสิง่ที่คุณได้ใช้งาน ขอ้มูลนี้อาจจะ
เชื่อมโยงกบัการก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรม
โฆษณาต่าง ๆ  

24 ชัว่โมง 

 

 

 

 



การใช้ Cookies ของบุคคลภายนอก 

ส าหรับการท างานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทนัน้ บริษัทจะใช้บริการที่จัดหาให้โดย

บุคคลภายนอก ตวัอย่างเช่น เมื่อท่านเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็เพจที่มวีดีโีอจากยูทูบฝังอยู่ หรอืมลีงิค์เชื่อมไป

ยงัยูทูบ วดีโีอหรอืลงิค์เหล่านี้ (หรอืมเีนื้อหาอื่น ๆ ที่จดัหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมกีารใช้ Cookies 

ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ท่านสามารถที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ดงักล่าว เพื่อหาขอ้มูลเกี่ยวกับ

การใช้ Cookies  

การจดัการคกุกี ้

เมื่อท่านเขา้ใช้บรกิารเวบ็บราวเซอร์ ท่านสามารถตัง้ค่าเพื่อ ยอมรบัคุกกี้ทัง้หมดหรอืปฏเิสธคุกกี้

ทัง้หมด หรอืแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อ

การใช้งานบางบรกิารในเวบ็ไซต์ 

ท่านสามารถเขา้ไปยกเลกิการจดัเก็บคุกกี้ส าหรบับราวเซอร์ทัว่ไป ดงันี้ 

• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-
data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-
websites-stored 

• Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-
us/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 
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