นโยบายการใช้คุกกี
เรียน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัท ออโรร่า เทรดดิง จํากัด และบริษัทในเครือของเรา (บริษัทฯ) (“ในทีนีรวมเรียกว่า บริษัทฯ”) ให้

ความสําคัญและมุง่ มันทีจะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพือ
ให้บริการทีมีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ทีดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือบน
แพลทฟอร์มอืน ๆ ในอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ เป็ นต้น (เรียกรวมกันว่า ”เว็บไซต์”) บริษัทฯ อาจเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับการเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้
งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี หรือ เทคโนโลยี อืนใดที
คล้ายคลึงกันเมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ สามารถอํานวยความสะดวกใน
การใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผูใ้ ช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของ
ท่าน ตามปกติขอ้ มูลจะไม่ระบุถึงท่านโดยตรง แต่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ทีปรับ
เข้ากับเฉพาะบุคคลได้มากขึน เนืองจากบริษัทเคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถ
เลือกทีจะไม่อนุญาตคุกกีบางประเภทได้ โดยเลือกในส่วนหัวของหมวดต่าง ๆ เพือดูขอ้ มูลเพิมเติมและ
เปลียนการตังค่าเริมต้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุก กี บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่ อ
ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการทีบริษัทสามารถมอบให้ได้ สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ
วิธีการทีบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายคุกกีฉบับนีอธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี
 คุกกีคืออะไร
 บริษัทฯ ใช้ คุกกีประเภทใด
 บริษัทฯ ใช้คกุ กีอย่างไร
 การจัดการคุกกี
1. คุกกีคืออะไร
คุกกีคือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึงถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทีเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ต
เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงโดยปกติคกุ กีจะทํา
หน้าทีบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมือเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชือ ทีอยู่อีเมล์ รหัสผูใ้ ช้งาน ไอ
พีแอดเดรส (IP Address) และคําค้นหา และการตังค่าผูใ้ ช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็ นต้น คุกกีจะช่วย
ให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพือทีบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาปรับปรุ ง
ประสบการณ์การใช้งาน หรือ การให้บริการแก่ท่านให้ดียิงขึนและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดย

การบันทึกการตังค่าของคุกกี จะช่วยจดจําการตังค่าการใช้งานของท่าน ซึงจะทําให้การเข้าเยี ยมชม
เว็บไซต์ของท่านในครังต่อไปเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมาก
ยิงขึน
2. บริษัทฯ ใช้คุกกีประเภทใด
บริษัทฯ อาจใช้คกุ กี ดังต่อไปนี เมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ก. คุกกีประเภททีมีความจําเป็ นอย่างยิงต่อการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)
ข. คุกกีเพือช่วยการทํางานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)
ค. คุกกีเพือการวิเคราะห์/วัดผลการทํางานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)
ง. คุกกีการกําหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies)
3. บริษัทฯ ใช้คุกกีอย่างไร
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงรวมถึง การตังค่าการใช้งานของ
ท่านเมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนําไฟล์คุกกีจํานวนหนึงเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของ
ท่าน ในกรณีนี บริษัทฯใช้คกุ กีเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
หมวดหมู่ของคุกกี

คําอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี

ก. คุกกีประเภททีมีความ
จําเป็ นอย่างยิงต่อการทํางาน
ของเว็บไซต์ (Strictly
Necessary Cookies)

คุก กี ประเภทนี มี ความสําคัญ ต่อ การทํา งาน
ของเว็ บ ไซต์ ซึ งรวมถึ ง คุ ก กี ที ทํ า ให้ ท่ า น
สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของ
เราได้อย่างปลอดภัย
คุก กี เหล่ านี ช่ วยให้คุณ สามารถท่ องเว็ บ ไซต์
และใช้คุณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ ของเรา เช่ น การ
ลงทะเบี ย น การล็อ คอิ น เข้าสู่ร ะบบ เป็ น ต้น
โดยคุกกีประเภทนีใช้ในการจดจําตัวท่านเมื อ
ท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีก ครัง ซึงจะช่วย
ให้เ ราสามารถปรับ แต่ ง เนื อหาสํา หรั บ ท่ า น
ปรั บ ให้ เ ว็ บ ไซต์ ข องเราตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจําการตังค่า
ของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาด

ข. คุกกีเพือช่วยการทํางาน
ของเว็บไซต์ (Site
Functionality Cookies)

อายุการใช้
งาน
90 วัน

90 วัน

หมวดหมู่ของคุกกี

คําอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี

อายุการใช้
งาน

ของตัวอัก ษรที ท่ านเลื อกใช้ใ นการใช้ง านใน
เว็บไซต์

ค. คุกกีเพือการวิเคราะห์/
วัดผลการทํางานของเว็บไซต์
(Site Analytical/ Performance
Cookies)

ง. คุกกีการกําหนด
เป้ าหมายและการโฆษณา
(Marketing Cookies)

คุกกีประเภทนีจะช่วยให้เราสามารถจดจําและ
นับจํานวนผูเ้ ข้าเยียมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วย
ให้เ ราทราบถึ ง พฤติ ก รรมในการเยี ยมชม
เว็บไซต์ เพือปรับปรุ งการทํางานของเว็บไซต์
ให้มีคุณภาพดีขึนและมีค วามเหมาะสมมาก
ขึน อีกทังเพือรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี ยวกับ
วิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยียมชมเว็บไซต์
ซึงจะช่วยปรับปรุ งการทํางานของเว็บไซต์โดย
ให้ผใู้ ช้งานสามารถค้นหาสิงทีต้องการได้อย่าง
ง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจ
ของผู้ ใ ช้ และวั ด ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
โฆษณาของเรา
คุก กี เหล่านี อาจได้รับ การตังค่าผ่ านเว็บ ไซต์
ของบริ ษั ท โดยพั น ธมิ ต รด้ า นโฆษณา ซึ ง
สามารถแบ่งปั นและใช้โดยบริษัทเหล่านันเพื อ
สร้างข้อมูลความสนใจของท่าน รวมทังแสดง
โฆษณาที เกี ยวข้อ งแก่ ท่ านบนเว็ บไซต์อืน ๆ
โดยจะขึ นอยู่ กั บ การระบุ เ บราว์เ ซอร์แ ละ
อุปกรณ์อิน เทอร์เน็ ตของท่านเป็ นการเฉพาะ
หากท่านไม่อ นุญาตคุก กี เหล่านี ท่านจะเห็น
โฆษณาทีกําหนดเป้าหมายน้อยลง

90 วัน

90 วัน

โปรดทราบว่าคุกกีบางประเภทในเว็บไซต์นีจัดการโดยบุคคลทีสาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะ
การทํางานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที และโซเชี ยลมีเดี ย และผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ภายนอกอืน ๆ เช่ น
บริการวิเคราะห์การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ เป็ นต้น คุกกีเหล่านีมักจะเป็ นคุกกีเพือการวิเคราะห์/วัดผลการ
ทํางาน หรือคุกกี เพือปรับเนื อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึก ษานโยบายการใช้คุกกี และ
นโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลทีสาม เพือให้เข้าใจถึงวิธีการทีบุคคลทีสามอาจนําข้อมูลของ
ท่านไปใช้
4. การจัดการคุกกี
ท่านสามารถจัดการคุกกี โดยการเปลียนแปลงการตังค่าคุกกี โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ตังค่าปิ ด
เฉพาะบางคุกกี ซึงท่านสามารถดําเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตังค่าคุกกีหรือตังค่าบราวเซอร์
ของท่าน เช่น ห้ามการใช้งานคุกกีเพือการโฆษณา โดยการเลือกปิ ดการใช้งานคุกกีดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม การตังค่าคุกกีดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนืองจากบาง
คุกกีอาจส่งผลทําให้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตัง
ค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงอาจทําให้ไม่
อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
5. ประกาศความเป็ นส่วนตัว
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน โปรดอ่านนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที ประกาศความเป็ นส่วนตัว ซึง
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้คกุ กีนีถือเป็ นส่วนหนึงของนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
6. การแก้ไขนโยบายคุกกี
เราขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี โปรดเยียมชมเว็บไซต์นีเป็ นระยะ ๆ เพือ
ตรวจสอบนโยบายคุกกี รวมถึงข้อมูลเพิมเติมอืน ๆ ทีเราจะปรับปรุ งข้อมูลทีเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ให้เป็ นปั จจุบัน และในกรณีทีเหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลียนแปลงใด ๆ
ผ่านทางอีเมล์ทีท่านได้ให้ไว้
7. การจัดการกับเรืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพือร้องเรียนเกียวกับวิธีการทีบริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ทีช่องทาง ดังต่อไปนี

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
บริษัท ออโร่ร่า เทรดดิง จํากัด
เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที ซอยบางนา ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ : -178-99999
อีเมล : law@auroratrading.co.th
ประกาศนโยบายการใช้คกุ กีฉบับนี ( ประกาศใช้เมือ 1 มิถนุ ายน

เวอร์ชนั 1.2)

