นโยบายการใช้คกุ กี้ (Cookies Policy)
นโยบายคุกกี้
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.krungthai.co.th/) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของ ท่านจะถูก
บันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกีน้ ้จี ะอธิบายถึงความหมาย การทางาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการ ลบและ
การปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็ นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์น้ถี อื ว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตาม
นโยบายคุกกีท้ ม่ี รี ายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ทค่ี ลิก หน้าทีเ่ ข้าชม เงือ่ นไข
การตัง้ ค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสือ่ สารทีเ่ ข้าใช้งานของท่าน
เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะทีท่ ่านเข้าสูเ่ ว็บไซต์ โดยคุกกีจ้ ะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสือ่ สารของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิม่ ประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจาเอกลักษณ์ของ
ภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็ นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูล
ความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการทีท่ ่านสนใจ นอกจากนี้คุกกีย้ งั ถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการ
ทางออนไลน์ การปรับเปลีย่ นเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งาน
ครัง้ ก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบนั และอาจมีวตั ถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.เราใช้คกุ กี้อย่างไร
เรา ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยีย่ มชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทาให้เราสามารถ
จดจาการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้งา่ ยขึน้ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับ
ความต้องการของท่านมากยิง่ ขึน้ เพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
และในบางกรณี เรา จาเป็ นต้องให้บุคคลทีส่ ามช่วยดาเนินการดังกล่าว ซึง่ อาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล
แอดเดรส (IP Address) และคุกกีเ้ พื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาด
คุกกีท้ ่ี เรา ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
1. Session Cookies เป็ นคุกกี้ทจ่ี ะอยู่ช ั ่วคราวเพื่อจดจาท่านในระหว่างทีท่ ่านเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของ
เรา เช่น เฝ้ าติดตามภาษาทีท่ ่านได้ตงั ้ ค่าและเลือกใช้ เป็ นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทาการปิ ดเว็บเบราว์เซอร์
2. Persistent Cookie เป็ นคุกกี้ทจ่ี ะอยู่ตามระยะเวลาทีก่ าหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกีป้ ระเภท
นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ เรา จดจาท่านและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์
อีกครัง้ ซึง่ จะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกีท้ ่ี เรา ใช้ มีรายละเอียดดังนี้
คุกกี้ทม่ี คี วามจาเป็ น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้มคี วามจาเป็ นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ เรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจาข้อมูลทีท่ ่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิ ดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้
ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสาคัญของ เรา ซึง่ จาเป็ นต้องเรียกใช้คุกกีไ้ ด้
•

คุกกีเ้ พื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้ช่วยให้ เรา ทราบถึงการปฏิสมั พันธ์ของผูใ้ ช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ เรา รวมถึงหน้า
เพจหรือพืน้ ทีใ่ ดของเว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั ความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอื่น ๆ เรา ยังใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อการ
ปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานมากขึน้ ถึงแม้ว่า ข้อมูลทีค่ ุกกีน้ ้ีเก็บ
รวบรวมจะเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ตนได้ และนามาใช้วเิ คราะห์ทางสถิตเิ ท่านัน้ การปิ ดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้จะส่งผลให้ เรา ไม่สามารถทราบปริมาณผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการ
ให้บริการได้
•

คุกกีเ้ พื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ เรา จดจาตัวเลือกต่าง ๆ ทีท่ ่านได้ตงั ้ ค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์สง่ มอบ
คุณสมบัตแิ ละเนื้อหาเพิม่ เติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจาชื่อบัญชีผใู้ ช้งานของท่าน หรือ
จดจาการเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าขนาดฟอนต์หรือการตัง้ ค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึง่ ท่านสามารถปรับแต่งได้ การ
ปิ ดการใช้งานคุกกีป้ ระเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
•

คุกกีเ้ พื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้เป็ นคุกกี้ทเ่ี กิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ าม ซึง่ เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์
ทีท่ ่านได้เข้าเยีย่ มชม เพื่อนาเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อ่นื ทีไ่ ม่ใช่เว็บไซต์ของ เรา ทัง้ นี้ หากท่านปิ ด
การใช้งานคุกกีป้ ระเภทนี้จะไม่สง่ ผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ เรา แต่จะส่งผลให้การนาเสนอสินค้าหรือบริการ
บนเว็บไซต์อ่นื ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
•

3.วิ ธีปิดการทางานของคุกกี้
บราวเซอร์สว่ นใหญ่จะมีการตัง้ ค่าให้มกี ารยอมรับคุกกีเ้ ป็ นค่าเริม่ ต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ
ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกีใ้ นหน้าการตัง้ ค่าของบราวเซอร์ทท่ี ่านใช้งานอยู่ (รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถ
ศึกษาได้จาก www.aboutcookies.org)
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ จาเป็ นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิ ดการทางานคุกกี้อาจทาให้ท่าน
ใช้งานฟั งก์ชนั บางอย่างหรือทัง้ หมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
4.การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ เรา อาจมีการเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝั ง
เนื้อหาหรือวีดโี อทีม่ าจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็ นต้น ซึง่ จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหา
และสร้างการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ เรา ได้ ซึง่ เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย

ของบุคคลภายนอกจะมีการกาหนดและตัง้ ค่าคุกกีข้ น้ึ มาเอง โดยที่ เรา ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อ
คุกกีเ้ หล่านัน้ ได้ และขอแนะนาให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกีข้ อง
บุคคลภายนอกเหล่านัน้ ด้วย
5.การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย เรา จะ
มีการแจ้งประกาศทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์น้ี ดังนัน้ เรา ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้
เข้าใจการเปลีย่ นแปลงตามข้อกาหนดดังกล่าว

