นโยบายการใช้ คุกกี้
คุกกีค้ ืออะไร
คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่ง
ทาหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบนั
เป็ นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรื อแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง (“บริ การ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการ
เข้าใช้งานเว็บไซต์หรื อบริ การของบริ ษทั จากท่านในรู ปแบบไฟล์ ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่านแต่ประการใดโดยท่าน
สามารถเรี ยกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ ผ่านบริ การต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดงั กล่าวเท่านั้น
คุกกีม้ ีประโยชน์ อย่างไร
คุกกี้เป็ นเครื่ องมือบอกบริ ษทั ให้ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่ วนใดของเว็บไซต์หรื อบริ การของบริ ษทั เพื่อบริ ษทั จะได้
มอบประสบการณ์ในการรับบริ การที่ดีข้ นึ และตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของ
บริ การด้วยคุกกี้ยงั ช่วยให้ท่านเข้าถึงบริ การด้วยค่าที่ต้ งั ไว้ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เว้นแต่ว่าคุกกี้น้ นั จะถูกลบ ซึ่ งจะทาให้การตั้งค่า
ทุกอย่างกลับไปยังค่าเริ่ มต้น
คุกกีใ้ ช้ งานอย่างไร
บริ ษทั จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel - tags) บนบริ การของบริ ษทั ดังนั้นบริ การใด ๆ ที่ท่าน
ใช้เพื่อเข้าถึงบริ การจะได้รับคุกกี้ที่บริ ษทั สร้างเสมอ
เมื่อท่านเข้าถึงบริ การแล้ว คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้า
รับบริ การ รู ปแบบการใช้งาน และข้อมูลหรื อบริ การที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้ างอิงการเข้ารับบริ การของท่าน นอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้ใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีพิกเซลแท็กสาหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและข้อมูลหรื อบริ การที่ท่านสนใจ
เพื่อพัฒนาการให้บริ การ แสดงเนื้อหาหรื อโฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรื อบริ การต่าง ๆ ที่ตอ้ งตรงตามความสนใจ
ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริ การและสร้างความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีบริ ษทั จะใช้คุกกี้ตามข้อกาหนดที่ระบุ ไว้
ในนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้ คุกกี้
บริ ษทั ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการทางานและเนื้อหาของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทาสถิติที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
เกี่ยวกับประสบการณ์การเรี ยกดูบนเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยให้บริ ษทั สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม
เพื่อให้บริ ษทั สามารถให้บริ การท่านตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจจับการดาเนินการที่
อาจเป็ นการต้องห้าม หรื อไม่ได้รับอนุญาต สาหรับบริ การบางประเภท บริ ษทั เสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บรหัสผูใ้ ช้ และ
รหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้ โดยที่ท่านไม่จาเป็ นต้องใส่ขอ้ มูลดังกล่าวอีก เมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง
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นโยบายการใช้ คุกกี้
นอกจากนี้ บริ ษทั อาจใช้คุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบการใช้และประวัติการใช้บริ การ ข้อมูลหรื อ
บริ การที่ท่านสนใจ และนาไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริ การ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่เหมาะสม
ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าแรกของ
เว็บไซต์จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ดว้ ยค่าที่ต้งั ไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณี ที่คุกกี้ถูกปิ ดการใช้งานหรื อถูกลบ ซึ่งจะทาให้
การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่ มต้น
สาหรับประเภทคุกกี้ที่บริ ษทั ใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1.
คุกกี้ที่จาเป็ นต่อการให้บริ การ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ มีความจาเป็ นต่อการให้บริ การ
เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่ วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจาข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่าน
เว็บไซต์ การปิ ดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่ งผลให้ท่านไม่สามารถ ใช้บริ การในสาระสาคัญของบริ ษทั ซึ่ งจาเป็ นต้องเรี ยกใช้
คุกกี้ได้
2.
คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจาการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้า
เว็บไซต์ และนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ตัวอย่างเช่ น การเลื อกแสดงโฆษณาสิ นค้าที่ท่านสนใจ การป้ องกันหรื อการจากัดจานวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้า
เว็บไซต์ของโฆษณาซ้ า ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิ ทธิผลของโฆษณา
ทั้งนี้ เพื่อการให้บริ การและเพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริ การตามตัวอย่างข้างต้น บริ ษทั ฯ มีการใช้
โปรแกรมเสริ ม (Plugin) และบริ การของบุคคลที่สาม
ผู้ให้ บริการภายนอก
เว็บไซต์บางส่ วนอาจแสดงเนื้อหาจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก โดยผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวอาจใช้คุกกี้กบั คอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ของท่าน และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรู ปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของท่าน ผูใ้ ห้บริ การอาจใช้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การที่อาจเป็ นที่สนใจของท่าน และ จากนั้น
คัดเลือกเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของผู ้
ให้บริ การไม่อยู่ภายใต้บงั คับของนโยบายการใช้คุกกี้น้ ี และบริ ษทั ไม่สามารถเข้าถึง หรื อมีอานาจควบคุมเหนือการดาเนินการ
ใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การนั้น
คุกกีป้ ิ ดการทางานอย่างไร
ท่านสามารถปิ ดการทางานของคุกกี้ ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ของท่าน และตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว เพื่อระงับ
การรวบรวมข้อมูลในอนาคตโดยคุกกี้น้ ี อย่างไรก็ตาม บริ การบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อาจจะเป็ นจะต้องใช้งานคุกกี้
หากท่านพิจารณาปิ ดการงานคุกกี้แล้ว อาจทาให้ฟังก์ชนั บางส่วนหรื อทั้งหมดของบริ การนั้น ๆ สะดุดหรื อไม่ราบรื่ นได้
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