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นโยบายคกุกี ้

 

เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันน้ีให้บริการโดยกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)            

(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และ 9 บริษัทย่อย ได้แก่                     

1) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 2) บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด 3) บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด                             

4) บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิ้ง จํากดั 5) บรษิทั จเีอม็เอม็ทวี ีจํากดั 6) บรษิทั เชน้จ์ 2561 จํากดั 7) บรษิทั จเีอม็

เอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 8) บรษิัท เอ - ไทม์ มเีดีย จํากดั และ 9) บรษิัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั 

เว็บไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัน้ีใช้คุกกี้และเครื่องมอือื่น เช่น Google Analytics, Facebook Pixels, LINE 

Tag เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใชง้านเวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนัของท่านจากผู้ใชง้านอื่น ๆ  ซึ่งจะช่วยใหท่้าน

ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และช่วยให้กลุ่มบรษิัท และ/หรือบริษัทย่อย

สามารถพฒันาคุณภาพของเวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนัใหด้ยีิง่ขึน้ กรณีทีท่่านกดยอมรบัการใชง้านคุกกี้ ถอืว่าท่าน

ได้ยนิยอมให้กลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยติดตัง้คุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ท่านใช้งานหรอือุปกรณ์อื่น ๆ ที่

ต่อเชื่อมอนิเทอรเ์น็ต (อาท ิเครื่องคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรอืแทบ็เลต็ของท่าน) 

 

คกุกี้คืออะไร? 

คุกกี้ คอื ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบนัทึกไว้ใน

เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรอือุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน หรอื  

แทบ็เลต็ของท่าน) โดยทีเ่ครื่องเซริฟ์เวอรส์ามารถเรยีกดูไดใ้นภายหลงั คลา้ยกบัหน่วยความจําของหน้าเวบ็ การทํางาน

ของคุกกี้ ช่วยใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลการเยีย่มชมเวบ็ไซต ์และ/หรอืแอปพลเิคชนั

ของท่านดงัต่อไปน้ีโดยอตัโนมตั ิ

• อนิเทอรเ์น็ตโดเมนและ IP Address จากจุดทีท่่านเขา้สู่เวบ็ไซต์ 

• ประเภทของเบราวเ์ซอรซ์อฟต์แวร ์ตลอดจนโครงสรา้งและระบบการปฏบิตังิานที่ใชใ้นการเข้าสู่เวบ็ไซต์ และ/

หรอืแอปพลเิคชนั 

• วนัทีแ่ละเวลาทีท่่านเขา้สู่เวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนั 

• ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซต์อื่นทีเ่ชื่อมโยงท่านเข้าสู่เวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนัของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย

และ 

• หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนําท่านออกจากเว็บไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัของกลุ่มบริษัท และ/หรือ

บรษิัทย่อย รวมถึงเน้ือหาบนหน้าเวบ็ และ/หรอืแอปพลิเคชนัที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการ

เยีย่มชม 

 

การใช้งานคกุกี้ 

ประเภทของคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยใช้ และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จํากัดเพียง 

รายการดงัต่อไปน้ี 

 

1. คุกกี้ประเภทท่ีมีความจาํเป็นอย่างย่ิง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทน้ีมคีวามสําคัญต่อ

การทํางานของเว็บไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทําให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์

และ/หรอืแอปพลเิคชนัของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยไดอ้ย่างปลอดภยั 
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2. คกุกี้เพ่ือการวิเคราะห์/วดัผลการทาํงานของเวบ็ไซต์และ/หรือแอปพลิเคชนั (Analytical/Performance 

Cookies): คุกกี้ประเภทน้ีจะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยสามารถจดจําและนับจํานวนผูเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต์ 

และ/หรอืแอปพลเิคชนั ตลอดจนช่วยใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยทราบถงึพฤตกิรรมในการเยีย่มชมเวบ็ไซต์ และ/

หรอืแอปพลิเคชนั เพื่อปรบัปรุงการทํางานของเวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัใหม้คุีณภาพดีขึน้และมคีวามเหมาะสม

มากขึน้ อกีทัง้เพือ่รวบรวมขอ้มูลทางสถติเิกีย่วกบัวธิกีารเขา้และพฤตกิรรมการเยีย่มชมเวบ็ไซต ์และ/หรอืแอปพลเิคชนั 

ซึ่งจะช่วยปรบัปรุงการทํางานของเวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนั โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิง่ที่ต้องการได้อย่าง

ง่ายดายและช่วยใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยเขา้ใจถงึความสนใจของผูใ้ช ้และวดัความมปีระสทิธผิลของโฆษณา

ของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 

 

3. คกุกี้เพ่ือการทาํงานของเวบ็ไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชนั (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทน้ีใช้ใน

การจดจําตวัท่านเมื่อท่านกลบัมาใชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรอืแอปพลเิคชนัอกีครัง้ ซึ่งจะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทั

ย่อยสามารถปรบัแต่งเน้ือหาสําหรบัท่าน ปรบัให้เวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัของกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย

ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจําการตัง้ค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของ

ตวัอกัษรทีท่่านเลอืกใชใ้นการใชง้านในเวบ็ไซต ์และ/หรอืแอปพลเิคชนั 

 

4. คุกกี้เพ่ือปรบัเน้ือหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทน้ีจะบันทึกการเข้าชม

เวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนัของท่าน หน้าเวบ็ทีท่่านไดเ้ยีย่มชม และลงิก์ทีท่่านเยีย่มชม กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทั

ย่อยจะใช้ข้อมูลน้ีเพื่อปรับให้เว็บไซต์และเน้ือหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยยงัอาจแชรข์อ้มูลน้ีกบับุคคลทีส่ามเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว และ 

 

5. คุกกี้เพ่ือการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทน้ีจะจดจําการตัง้ค่าของท่านในการเข้าใชง้าน

หน้าเว็บไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัของท่าน และนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรบัเปลี่ยนหน้าเวบ็ไซต์ และ/หรอื

แอปพลิเคชนัเพื่อนําเสนอโฆษณาทีเ่หมาะสมกบัท่านมากทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตวัอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณา

สนิคา้ทีท่่านสนใจ การป้องกนัหรอืการจํากดัจํานวนครัง้ทีท่่านจะเหน็หน้าโฆษณาซ้ํา ๆ บนเวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิค

ชนัเพื่อช่วยวดัความมปีระสทิธผิลของโฆษณา 

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนัของกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อยจดัการ

โดยบุคคลที่สาม เช่น เครอืข่ายการโฆษณา ลกัษณะการทํางานต่าง ๆ อาทิ วดิีโอ แผนที่ และโซเชยีลมเีดีย และผู้

ใหบ้รกิารเวบ็ไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บรกิารวเิคราะหก์ารเข้าเยีย่มชมเวบ็ไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่าน้ีมกัจะเป็นคุกกี้เพื่อ

การวเิคราะห/์วดัผลการทํางาน หรอืคุกกี้เพื่อปรบัเน้ือหาเขา้กบักลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิัท และ/หรอืบรษิทั

ย่อยจะไม่ใหข้อ้มูลใดๆ ทีก่ลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยรวบรวมแก่ผู้โฆษณา ยกเวน้ท่านอนุญาตให้กลุ่มบรษิทั และ/

หรอืบรษิทัย่อยทําเช่นนัน้ ท่านสามารถเลอืกไม่รบัโฆษณาตามความสนใจจากผู้โฆษณาของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทั

ย่อย รวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ที่อิงตามข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ          

แอปพลิเคชนัของบรษิทัอื่น ๆ ได ้โปรดทราบว่าการเลือกไม่เขา้ร่วมจะไม่ถือเป็นการนําโฆษณาออกจากหน้าเวบ็ไซต์ 

และ/หรอืแอปพลิเคชนั แต่หมายถึงโฆษณาที่ท่านเห็นอาจไม่ตรงตามความสนใจของท่าน หากคุณไม่ใช่สมาชกิของ

เวบ็ไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชนั 
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การตัง้ค่าคกุกี้ 

ท่านสามารถบล็อกการทํางานของคุกกี้ได้โดยการกําหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการ

ตดิตัง้ค่าคุกกี้ทัง้หมดหรอืบางประเภทก็ได้ แต่พงึตระหนักว่าหากท่านตัง้ค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้

ทัง้หมด (รวมถึงคุกกี้ที่จําเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรอืแอปพลิเคชนัทัง้หมดหรอื

บางส่วนของกลุ่มบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยได ้

 

เมื่อใดกต็ามที่ท่านต้องการยกเลิกความยนิยอมการใชง้านคุกกี้ ท่านจะต้องตัง้ค่าอนิเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร์ของ

ท่าน (ได้แก่ Microsoft Windows Explorer, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox และ Apple 

Safari เป็นต้น) เพื่อใหล้บคุกกี้ออกจากแต่ละอนิเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรท์ีท่่านใชง้าน 

 

ทัง้น้ี ในกรณีทีท่่านไม่ไดใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรต์ามทีย่กตวัอย่างไว ้ท่านสามารถเลอืกไปที ่ “cookies” ใน

เมนู “Settings” สําหรบัระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื เมนู “Preferences” สําหรบัระบบปฏบิตักิาร Mac OS เพื่อเขา้

ไปจดัการกบัคุกกี้โฟลเดอรต์่อไป 

 

 

 


