นโยบายเกี่ยวกับการใช้ งาน Cookies
นโยบายการใช้ คุกกีน้ ี ้จะอธิ บายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้ คุกกีบ้ นเว็บไซต์นี ้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี ้
ดังนี ้
คุกกี ้ (Cookies) คืออะไร ?
คุ ก กี ้ คื อ ข้ อมู ล คอมพิ ว เตอร์ ขนาดเล็ ก (text file) ที่ จ ะถู ก ติ ด ตัง้ หรื อ บั น ทึ ก ลงบนคอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องท่านเมื่อท่านเข้ าชมเว็บไซต์ คุก กี จ้ ะจดจ าข้ อมูลการใช้ งานเว็บ ไซต์ ข องท่าน ทัง้ นี ้ เราจะเรี ยก
เทคโนโลยีอื่นที่ทาหน้ าที่คล้ ายคลึงกันว่าคุกกี ้ด้ วย
เราใช้ คุกกี ้อย่างไรบ้ าง ?
เราจะใช้ คกุ กี ้เมื่อท่านได้ เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้ งานคุกกี ้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้ งานได้
ดังนี ้
คุ ก กี ท้ ่ ี จ าเป็ น (Strictly Necessary Cookies) คุก กี ป้ ระเภทนี ม้ ีความจ าเป็ น ต่อการท างานของเว็ บ ไซต์
เพื่อให้ เว็บไซต์สามารถทางานได้ เป็ นปกติ มีความปลอดภัย และทาให้ ท่านสามารถเข้ าใช้ เว็บ ไซต์ได้ เช่น การ
log in เข้ าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทัง้ นี ้ ท่านไม่สามารถปิ ดการใช้ งานของคุกกีป้ ระเภทนีผ้ ่านระบบของ
เว็บไซต์ของเราได้
คุกกีเ้ พื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี ้ประเภทนี ้จะเก็บข้ อมูลการใช้ งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้
เราสามารถวัด ผล ประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเนื อ้ หาสิ น ค้ า /บริ ก ารและเว็ บ ไซต์ ข องเราเพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้ เว็บไซต์ของท่าน ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ยินยอมให้ เราใช้ คกุ กี ้ประเภทนี ้ เราจะไม่สามารถ
วัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
คุ กกีเ้ พื่อช่ วยในการใช้ งาน (Functional Cookies) คุกกี ป้ ระเภทนีจ้ ะช่วยจดจาข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เข้ าชมเว็บไซต์ ข้ อมูลการลงทะเบียนหรื อ log in ข้ อมูลการตังค่
้ าหรื อตัวเลือกที่
ท่านเคยเลือกไว้ บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สาหรับจัดส่งสินค้ า เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ งาน
เว็บไซต์ ได้ สะดวกยิ่ งขึน้ โดยไม่ต้องให้ ข้อมูลหรื อตัง้ ค่าใหม่ทุกครั ง้ ที่ ท่านเข้ าใช้ เว็บไซต์ ทัง้ นี ้ หากท่านไม่
ยินยอมให้ เราใช้ คกุ กี ้ประเภทนี ้ ท่านอาจใช้ งานเว็บไซต์ได้ ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
คุกกีเ้ พื่อปรั บเนือ้ หาให้ เข้ ากับกลุ่มเป้ าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี ้ประเภทนี ้จะเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ซึง่
อาจรวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้ างโปรไฟล์ เกี่ ยวกับตัวท่าน เพื่ อให้ เราสามารถวิเคราะห์ และ
นาเสนอเนื อ้ หา สินค้ า/บริ การ และ/หรื อ โฆษณาที่ เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทัง้ นี ้ หากท่านไม่
ยินยอมให้ เราใช้ คุกกี ้ประเภทนี ้ ท่านอาจได้ รับข้ อมูลและโฆษณาทัว่ ไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

การจัดการคุกกี ้
ท่านสามารถเลือกตังค่
้ าคุกกีแ้ ต่ละประเภท ยกเว้ น คุกกีท้ ี่จาเป็ น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตังค่
้ า
คุกกี ้” หรื อ
การตังค่
้ าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ ามการติดตังคุ
้ กกี ้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน
ทังนี
้ ้ การปิ ดการใช้ งานคุกกี ้อาจส่งผลให้ ท่านไม่สามารถใช้ เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

