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นโยบายคกุกี ้

ของบรษิทั เอ็มบ ีโกลบอล มารเ์ก็ตติง้ส ์จํากดั (“บรษิทัฯ”) 
 

คกุกีค้อือะไร 
คกุกีค้อืไฟลข์อ้ความซึง่จัดเก็บอยูใ่นคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์มอืถอืทีใ่ชเ้พือ่จัดเก็บรายละเอยีดขอ้มลู (log) เกีย่วกับ

การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตหรอืพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของทา่นซึง่ถูกใชง้านโดยเว็บไซตแ์ละเซริฟ์เวอรจํ์านวนมาก 

โดยรหัสคุกกี ้(Cookie ID) จะชว่ยใหเ้ว็บไซตแ์ละเซริฟ์เวอรท์ีถ่กูเขา้เยีย่มชมตา่ง ๆ สามารถแยกแยะการใชง้านของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลแตล่ะรายออกจากผูใ้ชง้านรายอืน่ทีใ่ชร้หัสคกุกีต้่างกัน 

 

บรษิทัฯ ใชคุ้กกีอ้ยา่งไร และวตัถปุระสงคใ์นการใชคุ้กกี ้

บรษัิทฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทุกรายผ่านคกุกีห้รอืเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกัน และ

ใชค้กุกีเ้พือ่พัฒนาประสทิธภิาพในการเขา้ถงึการรับบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึการพัฒนาประสทิธภิาพในการใช ้

แพลตฟอรม์ของบรษัิทฯ โดยจะใชเ้พือ่: 

 

1. ทําใหเ้ว็บไซตข์องบรษัิทฯ สามารถใชง้านได ้

2. อนุญาตใหท้า่นเขา้สูร่ะบบในบัญชขีองทา่นบนแพลตฟอรม์ของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและปลอดภัย 

3. จดจําความชอบของท่าน (เชน่ ภาษาและขนาดตัวอักษรทีช่อบ เป็นตน้) บนแพลตฟอรม์และจัดการระบบ

เนื้อหาขอ้มลูรวมถงึการตัง้คา่ต่าง ๆ ของท่าน 

4. ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านของทา่นเพือ่ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ตรงตามความสนใจของ

ทา่น 

5. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเชงิวเิคราะห/์ สถติทิีเ่กีย่วกับพฤตกิรรมโดยรวมของผูเ้ยีย่มชมแพลตฟอรม์เมือ่ใชง้าน
เว็บไซตข์องเรา (เชน่ ระยะเวลาในการใชง้าน ระยะเวลาในการใชง้านแตล่ะหนา้ อัตรา bounce rate เป็นตน้) 

6. เพือ่พัฒนาใหแ้พลตฟอรม์สามารถใชง้านไดง้่าย เร็ว และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

7. รักษาความปลอดภัยของเว็บไซตข์องเราและชว่ยกําหนดวธิกีารในการพัฒนาระบบ และ 

ปรับเว็บไซตใ์หส้อดคลอ้งกับความสนใจของทา่นและรับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซตถ์กูนําเสนออย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสดุสําหรับทา่น 

 

ประเภทของคุกกีท้ ีใ่ช ้

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ยคกุกีดั้งนี้: 
1. คกุกีฟั้งกช์นัการทํางานของเว็บไซต ์(Functionality Cookies): คกุกีฟั้งกช์นัการทํางานของเว็บไซตใ์ชเ้พือ่

จดจําการเลอืกหรอืตัง้ค่าของท่านบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และชว่ยใหเ้ว็บไซตข์องบรษัิทฯ สามารถแสดง

ขอ้มลูลักษณะเฉพาะซึง่ตรงกับความตอ้งการของทา่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เชน่ ชือ่บัญช/ี ชือ่

ผูใ้ชง้าน ภาษา ตัวอักษร และลักษณะแพลตฟอรม์ทีช่อบ 
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2. คกุกีโ้ฆษณา (Advertising Cookies): คกุกีสํ้าหรับโฆษณาใชเ้พือ่จดจําวา่ท่านไดเ้ยีย่มชมแพลตฟอรม์ใดและ

ใชง้านแพลตฟอรม์อยา่งไรบา้งเพือ่นําเสนอผลติภัณฑ ์บรกิาร และโฆษณาสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสนใจ

ของท่านและเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของการจัดทําโฆษณาตา่ง ๆ 

3. คกุกีท้ีจํ่าเป็นเคร่งครัด (Strictly Necessary Cookies): คุกกีท้างเทคนคิเหลา่นี้จําเป็นเพือ่ใหแ้พลตฟอรม์
ทํางานไดอ้ย่างเหมาะสมและชว่ยใหท้า่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้นและปลอดภัย 

4. คกุกีเ้ก็บขอ้มลูการใชง้านเพือ่ประสทิธภิาพ/ เพือ่การวเิคราะห ์(Performance/ Analytics Cookies): คกุกีเ้พือ่

การประเมนิประสทิธภิาพของแพลตฟอรม์ คุกกีป้ระเภทนี้เก็บรวบรวมขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบตัุวบคุคลเกีย่วกับผู ้

เยีย่มชมแพลตฟอรม์และวเิคราะหจํ์านวนและพฤตกิรรมของผูเ้ยีย่มชมแพลตฟอรม์เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากขึน้ 

5. คกุกีข้องบคุคลทีส่าม (Third-Party Cookies): คุกกีป้ระเภทนี้ถกูจัดตัง้ขึน้โดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก เชน่ 

Google Analytics ซึง่ใชคุ้กกีเ้ก็บขอ้มลูการใชง้านเพือ่การวเิคราะห ์(Analytics Cookies) 

 
ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราจดัเก็บโดยใชค้กุกี ้

บรษัิทฯ ใชคุ้กกีเ้พือ่จัดเก็บขอ้มลูของผูเ้ยีย่มชมเว็บไซต ์ดังต่อไปนี้: 

1. ขอ้มลูเกีย่วกับทา่นและการเยีย่มชมเว็บไซต:์ บรษัิทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกับผูเ้ยีย่มชม

เว็บไซตแ์ละรูปแบบพฤตกิรรม รวมถงึภาษาทีผู่เ้ยีย่มชมเว็บไซตใ์ช ้กจิกรรมของผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตบ์นเว็บไซต ์

ทวปี ประเทศ เมอืง เพศ อาย ุและความชอบ รวมทัง้บันทกึจํานวนผูเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซตด์ว้ย 

2. ขอ้มลูเกีย่วกับคอมพวิเตอรข์องทา่น: ซึง่รวมถงึคอมพวิเตอรไ์อพแีอดเดรส (IP address) ระบบปฏบัิตกิาร 

และประเภทเบราเซอรข์องทา่น 

 
ระยะเวลา 

คกุกีบ้างประเภทเป็นคกุกีช้ัว่คราว (Session Cookies) ซึง่จะถูกลบออกหลังจากทีผู่เ้ยีย่มชมเว็บไซตปิ์ดเบราวเ์ซอร ์

คกุกีบ้างประเภทเป็นคกุกีถ้าวร (Persistent Cookies) ซึง่รวมถงึคกุกีทั้ง้หมดทียั่งคงอยูใ่นฮารด์ไดรฟ์ของผูเ้ยีย่มชม

เว็บไซตจ์นกว่าผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตห์รอืเบราเซอรข์องผูเ้ยีย่มชมจะลบออก ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับวันหมดอายขุองคุกกีแ้ตล่ะราย 

คกุกีถ้าวรทัง้หมดจะมวัีนหมดอายเุขยีนไวใ้นรหัสของคกุกี ้แต่ระยะเวลาหมดอายดัุงกล่าวอาจแตกตา่งกันไป คุกกีถ้าวร

ทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทฯ ใชจ้ะคงมอีายุอยู่ไมเ่กนิ 1 ปี เวน้แตผู่เ้ยีย่มชมเว็บไซตทํ์าการลบคุกกีดั้งกล่าวออกกอ่นวัน

หมดอาย ุบรษัิทฯ จะทําการจัดเก็บขอ้มูลเกีย่วกับการเยีย่มชมเว็บไซตข์องท่านตราบเทา่ทีม่คีวามจําเป็นสําหรับ

วัตถปุระสงคต์ามทีร่ะบขุา้งตน้ โดยท่ัวไปบรษัิทฯ จะทําการลบขอ้มลูผูใ้ชง้านเว็บไซตท์ุก 1 ปี 
 

บคุคลทีข่อ้มลูสว่นบคุคลอาจถูกเปิดเผยไปถงึ 

บรษัิทฯ จะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตร์่วมกับผูใ้หบ้รกิารของบรษัิทฯเพือ่วัตถุประสงคใ์นการบรหิาร

จัดการและดแูลเว็บไซต ์นอกจากนี้ บรษัิทฯ จะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตร์่วมกับบรษัิทโฆษณาแต่

ขอ้มลูทีถ่กูใชจ้ะไม่สามารถระบุถงึตัวท่านได ้
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ความยนิยอม 

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ จะขอความยนิยอมของผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตสํ์าหรับการใชค้กุกีฟั้งกช์นัการทํางานของเว็บไซต ์

(Functionality Cookies) คุกกีโ้ฆษณา (Advertising Cookies) และคุกกีเ้ก็บขอ้มลูการใชง้านเพือ่ประสทิธภิาพ/ เพือ่
การวเิคราะห ์(Performance/ Analytics Cookies) ท่านอาจเคยเห็นขอ้ความทีเ่ดง้ขึน้มา (pop-up) เพือ่ขอความ

ยนิยอมดังกล่าวเมือ่เขา้ชมเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นครัง้แรก และแมว้า่โดยปกตแิลว้ขอ้ความดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึน้

อกีในการเขา้เว็บไซตค์รัง้ต่อ ๆ ไป แตท่่านสามารถถอนความยนิยอมไดท้กุเมือ่ – โปรดดวูธิป้ีองกันการใชค้กุกีด้า้นลา่ง 

 

วธิจีดัการและป้องกนัการใชง้านคุกกี ้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจป้องกันการใชคุ้กกีผ้่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไดต้ลอดเวลาโดยตัง้คา่ปิดการใชง้านคุกกีใ้น

อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรท์ีใ่ช ้และอาจปฏเิสธการตัง้คา่คกุกีอ้ย่างถาวรได ้นอกจากนี้ ยังอาจลบคกุกีท้ีม่กีารใชแ้ลว้ได ้

ตลอดเวลาผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรห์รอืโปรแกรมซอฟตแ์วรอ์ืน่ ๆ โปรดทราบวา่หากเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล
ปิดใชง้านการตัง้คา่คุกกีทั้ง้หมดในอนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรท์ีใ่ช ้(รวมถงึคกุกีท้ีจํ่าเป็น (Necessary Cookies)) บาง

ฟังกช์นัการใชง้านของเว็บไซตข์องบรษัิทฯ อาจไมส่ามารถใชง้านได ้

 

ขอ้มลูของผูใ้ชง้านเว็บไซต ์

ผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไมจํ่าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุลแกบ่รษัิทฯ โดยตรงเมือ่เขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องบรษัิท

ฯ แตห่ากท่านเลอืกทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกบ่รษัิทฯ เพือ่ตดิตอ่เราโดยตรง บรษัิทฯ จะใชข้อ้มลูทีท่่านจัดสง่มาใน

การตอบคํารอ้งขอของท่านเพือ่วัตถุประสงคโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับสือ่สารกับท่านเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําขอและ

ความคาดหมายของทา่น รวมทัง้เพือ่วัตถปุระสงคโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการรับคําปรกึษาทีเ่หมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญ
และเพือ่รับรองว่าบรษัิทฯ ปฏบัิตหินา้ทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วกับการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เมือ่บรษัิทฯ ได ้

ดําเนนิการตามคําขอของท่านแลว้ ขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นทีจั่ดสง่ใหแ้กบ่รษัิทฯ บนเว็บไซตจ์ะถกูลบออก 

 

ทา่นจะจดัการคุกกีไ้ดอ้ยา่งไร 

บราวเซอรส์ว่นใหญ่จะมกีารตัง้ค่าใหม้ีการยอมรับคุกกีเ้ป็นค่าเริม่ตน้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏเิสธการใชง้านหรือ

ลบคุกกีใ้นหนา้การตัง้ค่าของบราวเซอรท์ีท่่านใชง้านอยู่ ทัง้นี้ หากท่านทําการปรับเปลีย่นการตัง้ค่าบราวเซอรข์องทา่น

อาจสง่ผลกระทบต่อรูปแบบและการใชง้านบนหนา้เว็บไซตข์องเราได ้หากทา่นประสงคท์ีจ่ะทําการปรับเปลีย่นการตัง้ค่า 

ทา่นสามารถตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามลงิกท์ีไ่ดร้ะบุไวข้า้งล่าง 
 

- Android (Chrome)  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1  

 

- Apple Safari 

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac  

 

mailto:INFO@MBMARKETINGS.COM
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- Blackberry 

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-

guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf  

 
- Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en  

 

- Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-

9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd  

 

- Microsoft Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-

ede5947fc64d  

 

- Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-

and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US  

 

- Opera 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/  

 

- iPhone or iPad (Chrome) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1  

 

- iPhone or iPad (Safari) 

https://support.apple.com/en-us/HT201265  

 
ทัง้นี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใชง้านคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผล

กระทบกับการทํางานบางสว่นของเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทีไ่มส่ามารถทํางานหรอืใหบ้รกิารไดเ้ป็นปกต ิ

 

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบและบรษัิทฯ ไม่ไดม้ีความเกีย่วขอ้งกับเว็บไซต ์รวมทัง้เนื้อหาในเว็บไซตต์่าง ๆ ที่

กลา่วมาขา้งบน 
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สําหรับขอ้มลูอืน่ ๆ เพิม่เตมิในเรือ่งนี้ ทา่นสามารถเขา้ไปอ่านไดท้ี ่https://www.aboutcookies.org/how-

to-delete-cookies  

 

การเชือ่มโยงขอ้มลูกบัเว็บไซตอ์ืน่  
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ อาจมกีารเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตห์รอืโซเชยีลมเีดยีของบุคคลภายนอก รวมถงึอาจมกีาร

ฝังเนื้อหาหรอืวดีโีอทีม่าจากโซเชยีลมเีดยี เชน่ YouTube หรอื Facebook เป็นตน้ ซึง่จะชว่ยใหท้่านเขา้ถงึเนื้อหาและ

สรา้งการปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชยีลมีเดียจากเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ได ้ซึง่เว็บไซต์หรือโซเชยีลมีเดียของ

บุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตัง้ค่าคุกกี้ข ึน้มาเอง โดยที่บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้

เหล่านั้นได ้และขอแนะนําใหท้่านควรเขา้ไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใชคุ้กกี้ของบุคคลภายนอก

เหลา่นัน้ดว้ย 

 

การเปลีย่นแปลงประกาศ 
  ประกาศนี้อาจมกีารปรับปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับสถานการณ์และตามการใหบ้รกิารจรงิ โดยบรษัิทฯ 

จะมีการแจง้ประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซตน์ี้ ดังนัน้บรษัิทฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านได ้

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงตามขอ้กําหนดดังกลา่ว 

 

ตดิตอ่บรษิทัฯ  

 

ในกรณีทีท่า่นมคํีาถามเกีย่วกับนโยบายคุกกีข้องเรา ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่

 
เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

pdpa@mbmarketings.com  

Call Center  

info@mbmarketings.com  

บรษัิท เอ็มบ ีโกลบอล มารเ์ก็ตติง้ส ์จํากัด (บรษัิทฯ) 

MB Global Marketings Co., Ltd. 
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