นโยบายเกี่ยวกับการใช้คกุ กี ้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คกุ กี ้ (“นโยบาย”) นี ้ มีวตั ถุประสงค์เป็ นการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คกุ กีบ้ นเว็บไซต์
ของเรา โดยเรามีความจาเป็ นที่จะต้องใช้คกุ กีบ้ นเว็บไซต์ของเรา ตามวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในนโยบายนี ้
คุกกีค้ ืออะไร
คุกกีค้ ือไฟล์ขนาดเล็กที่สร้างโดยเว็บไซต์ที่คณ
ุ เข้าชมสร้างขึน้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยคุกกีจ้ ะ
ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ โดยเราจะใช้คกุ กีเ้ หล่านีใ้ นการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์
ของคุณ เช่น การจดจาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การตัง้ ค่าการแสดงผลของเว็บไซต์ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์และประเภทของคุกกี ้
คุกกีท้ ี่สร้างโดยเว็บไซต์ของเรา อาจแบ่งตามประเภทผูใ้ ห้บริการได้ดงั นี ้
1. คุกกีข้ องบุคคลที่หนึง่ เป็ นคุกกีท้ ี่เว็บไซต์นสี ้ ร้างขึน้
2. คุกกีข้ องบุคคลที่สาม เป็ นคุกกีท้ ี่สร้างโดยเจ้าของเนือ้ หาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา เช่น โฆษณา รู ปภาพ หรือ
เครือ่ งมือส่วนเสริม (plug-in)
หรือแบ่งตามการใช้งานได้ดงั นี ้
1. คุกกีท้ ี่จาเป็ นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookie): เป็ นคุกกีท้ ี่มีความจาเป็ นในการทางานของเว็บไซต์ ซึง่ คุกกี ้
นีจ้ ะรวมไปถึงคุกกีท้ ี่ทาให้ทา่ นสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
2. คุกกีเ้ พื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทางานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookie): เป็ นคุกกีจ้ ะช่วยให้เรา
สามารถจดจาและนับจานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไปถึงช่วยให้เราทราบถึ งพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
เพื่อปรับปรุ งการทางานของเว็บไซต์ให้มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้ และมีความเหมาะสมมากขึน้ อีกทัง้ เพื่อรวบรวมข้อมูลทาง
สถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุ งการทางานของเว็บไซต์โดยให้
ผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ตอ้ งการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผูใ้ ช้ และวัดความมี
ประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
3. คุกกีเ้ พื่อการทางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookie): จะในการจดจาตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์
อีกครัง้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนือ้ หาสาหรับท่ าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้
งานของท่าน รวมถึงจดจาการตัง้ ค่าของท่าน เช่น ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ใน
การใช้งานในเว็บไซต์
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4. คุกกีเ้ พื่อปรับเนือ้ หาเข้ากับกลุม่ เป้าหมาย (Targeting Cookie): เป็ นคุกกีท้ ี่จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน
หน้าเว็บและลิงค์ ที่ท่านได้เยี่ยมชม เราจะใช้ขอ้ มูลที่ได้จากคุกกีป้ ระเภทนีเ้ พื่อปรับให้เว็บไซต์และเนือ้ หาใด ๆ ที่
ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึน้ นอกจากนี ้ เรายังอาจแชร์ขอ้ มูลนีก้ บั บุคคลที่สามเพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว และ
5. คุกกีเ้ พื่อการโฆษณา (Advertising Cookie): เป็ นคุกกีท้ ี่จดจาการตัง้ ค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์
และนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สดุ
เท่าที่จะเป็ นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ทา่ นสนใจ การป้องกันหรือการจากัดจานวนครัง้ ที่
ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซา้ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
โดยท่านสามารถตรวจสอบคุกกีท้ ี่เราใช้บนเว็บไซต์ ประเภท วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกีด้ ว้ ยตัวเองได้
ที่เว็บไซต์นี ้ https://www.cookieserve.com/
การตัง้ ค่าคุกกี ้
ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้คกุ กีบ้ นเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถศึกษาการตัง้ ค่าเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานเพื่อ
จากัดการใช้คกุ กีบ้ นเว็บไซต์ของเราได้ ในช่องทางการตัง้ ค่าของเว็บเบราเซอร์ของท่าน หรือผ่าน Plug-in ที่เราติดตัง้ ไว้บน
เว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ หากท่านปิ ดการใช้งานคุกกี ้ หรือจากัดการใช้งานคุกกีบ้ นเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจไม่สามารถ
เข้าสูเ่ ว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของเราอาจแสดงผลไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลที่จดั
ให้เป็ นการเฉพาะตัวท่านได้
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