นโยบายคุกกี้
เว็บ ไซต์ และ/หรือ แอปพลิเ คชัน นี้ ใ ห้บ ริก ารโดยกลุ่ ม บริษัท เดอะ วัน เอ็น เตอร์ไ พรส์ จํ า กัด (มหาชน)
(“กลุ่ ม บริ ษัท ”) ประกอบด้ ว ย บริษั ท เดอะ วัน เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จํ า กัด (มหาชน) และ 9 บริษั ท ย่ อ ย ได้ แ ก่
1) บริ ษั ท วั น สามสิ บ เอ็ ด จํ า กั ด 2) บริ ษั ท เอ็ ก แซ็ ก ท์ ซี เ นริ โ อ จํ า กั ด 3) บริ ษั ท แอ็ ก ซ์ สตู ดิ โ อ จํ า กั ด
4) บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด 5) บริษทั จีเอ็มเอ็มทีว ี จํากัด 6) บริษทั เช้นจ์ 2561 จํากัด 7) บริษทั จีเอ็ม
เอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 8) บริษัท เอ - ไทม์ มีเดีย จํากัด และ 9) บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั ่นแนล
จํากัด
เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น เช่น Google Analytics, Facebook Pixels, LINE
Tag เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
ได้ร ับ ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน และช่ว ยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้ดยี งิ่ ขึน้ กรณีทที่ ่านกดยอมรับการใช้งานคุกกี้ ถือว่าท่าน
ได้ยนิ ยอมให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยติดตัง้ คุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ง านหรือ อุป กรณ์อ่ืน ๆ ที่
ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน)
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ใน
เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ง านหรืออุป กรณ์อ่ืน ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ตของท่าน) โดยทีเ่ ครื่องเซิรฟ์ เวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจําของหน้าเว็บ การทํางาน
ของคุกกี้ ช่วยให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยีย่ มชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน
ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
• อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดทีท่ ่านเข้าสู่เว็บไซต์
• ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบตั งิ านที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ และ/
หรือแอปพลิเคชัน
• วันทีแ่ ละเวลาทีท่ ่านเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน
• ทีอ่ ยู่ของเว็บไซต์อ่นื ทีเ่ ชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
และ
• หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนําท่านออกจากเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บ และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการ
เยีย่ มชม
การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยใช้ และในการใช้คุกกี้ดัง กล่าว ประกอบด้ว ย แต่ไม่จํากัดเพียง
รายการดังต่อไปนี้
1. คุกกี้ประเภทที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มคี วามสํา คัญต่อ
การทํางานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทําให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์
และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยได้อย่างปลอดภัย

Version 01 – 01.2565

1/3

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทํางานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (Analytical/Performance
Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยสามารถจดจําและนับจํานวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์
และ/หรือแอปพลิเคชัน ตลอดจนช่วยให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยทราบถึงพฤติกรรมในการเยีย่ มชมเว็บไซต์ และ/
หรือแอปพลิเคชัน เพื่อปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และมีความเหมาะสม
มากขึน้ อีกทัง้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลทางสถิตเิ กีย่ วกับวิธกี ารเข้าและพฤติกรรมการเยีย่ มชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน
ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิง่ ที่ต้องการได้อย่าง
ง่ายดายและช่วยให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเข้าใจถึงความสนใจของผูใ้ ช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
ของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
3. คุกกี้เพื่อการทํางานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ใน
การจดจําตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอีกครัง้ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อยสามารถปรับแต่งเนื้อหาสําหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
ตอบสนองความต้อ งการใช้งานของท่าน รวมถึง จดจําการตัง้ ค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภ าค หรือ ขนาดของ
ตัวอักษรทีท่ ่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน
4. คุก กี้เพื่อ ปรับ เนื้ อหาเข้ากับกลุ่ม เป้ าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ป ระเภทนี้จะบันทึกการเข้าชม
เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่าน หน้าเว็บทีท่ ่านได้เยีย่ มชม และลิงก์ทที่ ่านเยีย่ มชม กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อ ยจะใช้ข้อ มูลนี้เ พื่อ ปรับให้เ ว็บไซต์และเนื้อ หาใด ๆ ที่ป รากฏอยู่บ นหน้าเว็บ ตรงกับ ความสนใจของคุณ มากขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยยังอาจแชร์ขอ้ มูลนี้กบั บุคคลทีส่ ามเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว และ
5. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจําการตัง้ ค่าของท่านในการเข้าใช้งาน
หน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่าน และนําไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ
แอปพลิเคชันเพื่อนําเสนอโฆษณาทีเ่ หมาะสมกับท่านมากทีส่ ุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณา
สินค้าทีท่ ่านสนใจ การป้ องกันหรือการจํากัดจํานวนครัง้ ทีท่ ่านจะเห็นหน้าโฆษณาซํ้า ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเค
ชันเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อยจัดการ
โดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทํางานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้
ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ เป็ นต้น คุกกี้เหล่านี้มกั จะเป็ นคุกกี้เพื่อ
การวิเคราะห์/วัดผลการทํางาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้ าหมาย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษทั
ย่อยจะไม่ให้ขอ้ มูลใดๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยรวบรวมแก่ผู้โฆษณา ยกเว้นท่านอนุญาตให้กลุ่มบริษทั และ/
หรือบริษทั ย่อยทําเช่นนัน้ ท่านสามารถเลือกไม่รบั โฆษณาตามความสนใจจากผู้โฆษณาของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่ อ ย รวมถึง โฆษณาบนเว็บ ไซต์ และ/หรือ แอปพลิเ คชัน ที่อิง ตามข้อ มู ล ที่ร วบรวมผ่ า นทางเว็บ ไซต์ และ/หรือ
แอปพลิเคชันของบริษทั อื่น ๆ ได้ โปรดทราบว่าการเลือกไม่เข้าร่วมจะไม่ถือเป็ นการนําโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์
และ/หรือแอปพลิเคชัน แต่หมายถึงโฆษณาที่ท่านเห็นอาจไม่ตรงตามความสนใจของท่าน หากคุณไม่ใช่สมาชิกของ
เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน
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การตัง้ ค่าคุกกี้
ท่านสามารถบล็อกการทํางานของคุกกี้ได้โดยการกําหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการ
ติดตัง้ ค่าคุกกี้ทงั ้ หมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พงึ ตระหนักว่าหากท่านตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อ กคุก กี้
ทัง้ หมด (รวมถึงคุกกี้ที่จําเป็ นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันทัง้ หมดหรือ
บางส่วนของกลุ่มบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยได้
เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตัง้ ค่าอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของ
ท่ า น (ได้ แ ก่ Microsoft Windows Explorer, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox และ Apple
Safari เป็ นต้น) เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ทที่ ่านใช้งาน
ทัง้ นี้ ในกรณีทที่ ่านไม่ได้ใช้อนิ เตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ตามทีย่ กตัวอย่างไว้ ท่านสามารถเลือกไปที่ “cookies” ใน
เมนู “Settings” สําหรับระบบปฏิบตั กิ าร Windows หรือ เมนู “Preferences” สําหรับระบบปฏิบตั กิ าร Mac OS เพื่อเข้า
ไปจัดการกับคุกกี้โฟลเดอร์ต่อไป
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