เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น โปรดศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
นโยบายคุกกี้
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอเรียนให้ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททราบว่า บริษัทมี
ความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้รายอื่น ๆ ใน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้และช่วยให้ บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น รวมถึง
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง และใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทจะใช้คุกกี้ ด้วยจุดประสงค์ที่จำเป็น และรับประกันมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้คุกกี้ เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้
ได้ หรือจะตั้งค่าเบราว์เซอร์ เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ก็ได้ อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้คุกกี้ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของ
เว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวกหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปิดการใช้คุกกี้
ของท่าน
กรณีที่ท่าน (ไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือบริษัท) ใช้งาน หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อไป หลังจากได้อ่านข้อความนี้แล้ว บริษัท
ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้ และยินยอมตามกฎหมายให้บริษัทใช้คุกกี้สำหรับการใช้งานของท่านตามนโยบายการใช้
คุกกี้ฉบับนี้
ทั้งนี้ นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือเท่านั้น และไม่มีผลบังคับใช้กับ
บริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่
ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ ต โดยคุกกี้จะจัดเก็บ
รายละเอียดข้อมูลการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ
1. อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
2. ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
3. วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
4. ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
5. หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและ
ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม
การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้
1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของ
เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้
บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการ
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ทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรม
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้
เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท
3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อกลับมาใช้งาน
เว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษั ทสามารถปรั บแต่ งเนื้ อหาสำหรั บท่ าน ปรับให้เว็บไซต์ตอบสนองความต้อ งการใช้งานของ
ท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของ
ท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่ท่านเยี่ยมชมบริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้า
เว็บตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
5. คุ ก กี ้ เพื่ อ การโฆษณา (Advertising Cookies): คุ ก กี ้ ประเภทนี ้จ ะจดจำการตั ้งค่าของท่ านในการเข้า ใช้ งานหน้า
เว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ ตัวอย่างเช่นการเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณา
ซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงาน
ต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็น
ต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษา
นโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไป
ใช้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aboutcookies.org
การตั้งค่าคุกกี้
ท่ า นอาจปฏิเ สธ ยอมรั บ หรื อ เอาคุ ก กี้ จากเว็บ ไซต์ ออกไปในเวลาใดก็ ได้โ ดยการเปิ ดใช้ งานหรื อเข้า ไปในการตั้ง
เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุกกี้ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของคุกกี้ หรือการเอา
คุกกี้ออกไปนั้น ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้
งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่างเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่
สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
การจัดการคุกกี้
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการ
ของบริษัทได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถ
ค้นหาและศึกษาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/th-th/help/17479/windows-internet-explorer-11change-security-privacy-settings
Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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Firefox : http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Safari iOS : https://support.apple.com/en-us/HT201265
Android : http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วน
ของเว็บไซต์ของบริษัท ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่ได้รับผิดชอบและ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างบน
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