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นโยบายความเปนสวนตัวและคุกกี้

เว็บไซต www.zara.com เปนพอรทัลขายสินคาทางอินเทอรเน็ต (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา พอรทัลหรือเว็บไซต) ซ่ึง

ดําเนินการโดยบริษัทไอทีเอ็กซ เมอรเคน บี.วี. (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา ไอทีเอ็กซ เมอรเคน) ซ่ึงเปนบริษัทในเครืออินดิ

เท็กซ กรุป ประเทศเนเธอรแลนด และ บริษัท กากันท (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยเลขที่ 10454500973 และมีที่

อยูจดทะเบียนที่ ช้ัน 19 หองเอ็มแอล 1907 – 1908 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ตอไปในนโยบาย

ฉบับนี้เรียกวา ผูขาย) ใชพอรทัลดังกลาวเปนชองทางการขายสินคาของ ZARA ทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  

นโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ระบุหลักเกณฑเบื้องตนสําหรับการประมวลผลขอมูลผานพอรทัลนี้โดยผูขายและไอทีเอ็กซ 

เมอรเคน (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา บริษัท หรือ ผูรวมควบคุมขอมูล) 

การที่คุณใชเว็บไซตหรือใหขอมูลสวนบุคคลของคุณ (ตามคํานิยามทายนี้) แกบริษัทผานทางพอรทัลหรือชองทางอ่ืนใด ถือวา

คุณใหความยินยอมแกบริษัทในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ (ตามคํานิยามทายนี้) และผูกพันตนภายใตนโยบายความ

เปนสวนตัวฉบับปจจุบัน โปรดอานขอความตามนโยบายนี้ทุกครั้งที่เขาใชเว็บไซตเพ่ือใหม่ันใจวาคุณเห็นดวยกับขอความ

ดังกลาว 

1. การรวบรวมขอมูลและวัตถุประสงคหลักในการประมวลผลขอมูล

เม่ือคุณใชพอรทัลนี้ บริษัทจะรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับคุณ (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา ขอมูล

สวนบุคคล) ขอมูลสวนบุคคลรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลสวนบุคคลที่คุณระบุในการสมัครเขาใชพอรทัล การใชพอรทัล และ/

หรือทําการซ้ือสินคาผานพอรทัล ขอมูลดังกลาวรวมถึง ช่ือ นามสกุล ที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท ที่อยูสําหรับการสงมอบ

สินคาและจัดสงเอกสารเรียกเก็บเงิน ลายมือช่ือ (เม่ือมีการรวบรวมขอมูลการซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต) ขอมูลเสียง (เม่ือมีการ

โทรศัพทถึงฝายลูกคาสัมพันธ) วันเดือนปเกิด อายุ เพศ วิธีการชําระเงิน ขอมูลประวัติการซ้ือสินคา รหัสประจําตัวผูใช และ 

ขอมูลการชําระเงินของคุณ  

http://www.zara.com/
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หากคุณไมใหขอมูลแกบริษัทตามคําขอ อาจทําใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงคของบริษัทในการรวบรวมขอมูล 

เชน จัดหาสินคาใหแกคุณ 

บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้

ก) การลงทะเบียนผูใชพอรทัล: ขอมูลสวนบุคคลที่ใหไวแกบริษัทเพ่ือลงทะเบียนเปนผูใชพอรทัลจะถูกนําไปใชการ

ประมวลผลเพ่ือยืนยันตัวตนของคุณวาเปนผูใชของเว็บไซต และเพ่ือใหคุณสามารถเขาถึงบริการและฟงกชันตาง ๆ ซ่ึง

คุณมีสิทธิไดรับในฐานะผูใชลงทะเบียน  

ข) การซ้ือสินคา: จะถูกนําไปใชการจัดทํา การอํานวยความสะดวก และการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายสินคาที่คุณซ้ือใหแก

ผูขายหรือสัญญาอ่ืนใดระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย และจะถูกนํามาใชในดานการบริหารจัดการและดานกฎหมายที่

เก่ียวของ  

นอกจากนี้ บริษัทอาจใชขอมูลของคุณเพ่ือติดตอคุณทางอีเมล โทรศัพท หรือขอความทางโทรศัพท (SMS) เพ่ือแจงให

คุณทราบถึงสถานะคําส่ังซ้ือของคุณและการติดตอส่ือสารอ่ืนใดที่เก่ียวของกับบริการตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวกับการ

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของพอรทัล 

ในกรณีที่คุณใหขอมูลของบุคคลภายนอกแกบริษัท คุณจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการใหบุคคลดังกลาวรับทราบ

และใหความยินยอมตอการใหขอมูลนี้ซ่ึงจะถูกนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคตามที่ระบุทายนี้ ในกรณีการซ้ือสินคาหรือบัตร

กํานัล (ตอไปในนโยบายฉบับนี้เรียกวา สินคา) ขอมูลของบุคคลภายนอกที่ใหไวจะถูกนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้เทานั้น (1) จัดการการสงมอบหรือยืนยันการไดรับสินคา และ (2) ดําเนินการตอบคําถามหรือดําเนินการตาม

คําขอตาง ๆ ของคุณหรือบุคคลภายนอก  

ค) การรับของกํานัล: ในกรณีที่คุณมีบัตรกํานัลและประสงคที่จะคืนสินคาที่เก่ียวของกับบัตรดังกลาวผานเว็บไซต บริษัทจะ

นํารายละเอียดเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งขอมูลสวนบุคคลของคุณซ่ึงคุณระบุในแบบฟอรมการคืนสินคามาใชเพ่ือ

วัตถุประสงคดังตอไปนี้เทานั้น (ก) ดําเนินการตามคําขอตาง ๆ และดําเนินการเก็บสินคาจากที่อยูของคุณ (ข) ดําเนินการ
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ตามคําขอใด ๆ ที่เก่ียวของกับบัตรกํานัลดังกลาวหรือการคืนสินคาตามคําขอของคุณ และ (ค) ยืนยันการไดรับการคืน

สินคาและการสงใบรับบัตรของขวัญ (Voucher Receipt) หรือบัตรของขวัญ (Voucher Card) ทางอีเมลหรือวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน พรอมกับจํานวนเงินที่บริษัทจะคืนให

ง) คําขอตาง ๆ: หากคุณประสงคที่จะทําการสอบถามใด ๆ โดยการกรอกแบบฟอรมการติดตอสอบถามที่จัดใหมีในพอรทัล

นี้ บริษัทอาจใชขอมูลสวนบุคคลและรายละเอียดในการติดตอของคุณเพ่ือตอบคําถามของคุณ รวมทั้งคําถามที่เก่ียวของ

กับบริการดานเทคนิคของพอรทัล การปฏิบัติการของพอรทัล และขอสงสัยเก่ียวกับคําส่ังซ้ือ เปนตน บริษัทอาจ

จําเปนตองติดตอคุณทางอีเมล โทรศัพท หรือขอความทางโทรศัพท (SMS) เพ่ือการดําเนินการตามการสอบถามของคุณ

อยางเหมาะสม 

ผูใช (คุณ) รับรองวาขอมูลสวนบุคคลที่ใหไวเปนขอมูลที่ถูกตองแทจริงและรับรองวาจะแจงใหบริษัททราบถึงการเปล่ียนแปลง

หรือแกไขใด ๆ เก่ียวกับขอมูลดังกลาว หากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ แกเว็บไซต อินดิเท็กซ กรุป ผูขาย หรือ

บุคคลภายนอกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากการใหขอมูลในแบบฟอรมการลงทะเบียนที่ไมถูกตอง เปนเท็จ หรือไมครบถวน ใหผูใช

เปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว 

2. การลงทะเบียนรับจดหมายขาว 

ผูใชสามารถยอมรับการเปนสมาชิกเพ่ือรับจดหมายขาว (Newsletter) ของบริษัทผานพอรทัล โดยสมัครใจ  

หากคุณใหความยินยอมลวงหนา ไอทีเอ็กซ เมอรเคนจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพ่ือจัดหาขอมูลเก่ียวกับ

สินคาของ ZARA และสินคาของย่ีหอ/บริษัทอ่ืนซ่ึงใชชองทางจําหนายของอินดิเท็กซ กรุป (โดยรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวของกับ

หัวขอสินคาตกแตง ส่ิงทอ เส้ือผาสําเร็จรูป และสินคาตกแตงบาน รวมถึงขอมูลดานอ่ืน ๆ เชน เครื่องสําอาง หรือสินคาหนัง และ

การพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) ใหคุณ รวมทั้ง การสงขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับสินคาหรือ

บริการดังกลาวนี้ทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ีนใดในทํานองเดียวกัน (เชน ขอความทางโทรศัพท (SMS)) หรือทาง

โทรศัพท
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หากคุณเปนผูใชที่ลงทะเบียนแลว คุณสามารถเปล่ียนหัวขอขอมูลขาวสารที่คุณตองการไดรับ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว

สามารถทําไดโดยเขาไปในขอมูลบัญชีของฉัน (My Account) คุณจะไดรับขอความอิเล็กทรอนิกสเฉพาะเทาที่คุณใหความ

ยินยอม หรือตามที่กฎหมายอนุญาตโดยประการอ่ืนใด คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายขาวดังกลาวโดยเขาไปในหัวขอ

จดหมายขาว (Newsletter)  

3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและการโอนขอมูลระหวางประเทศ

เพ่ือการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในหัวขอขางตน อาจมีบางกรณีซ่ึงบริษัทจําเปนตองนําขอมูลที่คุณใหไวแกบริษัทไป

เปดเผยตอหรือโอนไปยังบริษัทแม (Holding Company) ของอินดิเท็กซ กรุป (บริษัทอินดัสเตรีย เดอ ดีเซนโย เท็กซทิล เอส.เอ. 

(อินดิเท็กซ เอส.เอ.)) และนิติบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอินดิเท็กซ กรุป (โดยรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวของกับหัวขอที่กลาว

ไวขางตน) คุณรับทราบวาการที่คุณลงทะเบียนและใหขอมูลแกบริษัทผานเว็บไซตนี้ ถือวาคุณไดทําการอนุมัติโดยชัดแจงให

บริษัทเปดเผยและ/หรือโอนขอมูลดังกลาวไปยังบริษัทในเครืออินดิเท็กซ กรุป ที่กลาวไวขางตน ซ่ึงตั้งอยูในประเทศซ่ึงเปน

สมาชิกสหภาพยุโรป อีกทั้ง เพ่ือการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ระบุในหัวขอ 1.ข และ 1.ง ขางตน อาจมีบางกรณีที่ผูขาย

จําเปนตองนําขอมูลที่คุณใหไวแกบริษัทไปเปดเผยตอหรือโอนไปยังนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท กากันท 

(ประเทศไทย) จํากัด คุณรับทราบวาการที่คุณลงทะเบียนและใหไวซ่ึงขอมูลแกบริษัทผานเว็บไซตนี้ ถือวาคุณไดทําการอนุมัติ

โดยชัดแจงใหบริษัทนําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยตอ และ/หรือโอนไปยังบริษัทที่กลาวไวขางตน (กลาวคือ บริษัทในเครือของ

บริษัท กากันท (ประเทศไทย) จํากัด)  

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิง บริษัทอาจเปดเผยขอมูลแกบริษัทยอยและบริษัทในเครือของอินดิเท็กซ เอส.เอ. ผูประมวลผล

ขอมูลซ่ึงเปนบุคคลภายนอก ศูนยกระจายสินคา สถาบันการเงิน หรือผูใหบริการอ่ืน ๆ ที่เปนบุคคลภายนอก ซ่ึงใหความ

ชวยเหลือในการดําเนินกิจการของบริษัท (เชน การตรวจสอบการฉอโกง การเรียกชําระเงิน โปรแกรมการเปนตัวแทนขายสินคา

หรือบริการ และโปรแกรมของรางวัล ผูใหบริการทางเทคโนโลยี การจัดการธุรกรรมทางการเงิน บริการโลจิสติกส การขนสง 

การจัดการคําส่ังซ้ือ และบริการหลังการขาย และ/หรือการวิเคราะหธุรกรรมซ่ึงดําเนินการผานเว็บไซตเพ่ือใหการรับประกันที่

เหมาะสมแกผูใชของบริษัทในการซ้ือสินคา เปนตน) หรือตามที่จําเปนเพ่ือประมวลผลการซ้ือสินคาของคุณ การที่คุณใหขอมูล
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ในเว็บไซตนี้หรือแกบริษัทโดยประการอ่ืนใด ถือวาคุณไดทําการอนุมัติโดยชัดแจงใหบริษัทเปดเผยและประมวลผลขอมูลของ

คุณที่ใหไว และเพ่ือการใหบริการมีประสิทธิภาพ ความยินยอมของคุณตอการเขาถึงหรือการเปดเผยขอมูลที่กลาวมาขางตนนี้ ให

รวมถึงกรณีที่ ผูใหบริการตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศไทย 

4. สิทธิของผูใช

ในกรณีที่เก่ียวของ คุณมีสิทธิในการเขาถึง แกไข ลบ หรือโตแยงขอมูล โดยการสงอีเมลไปยัง dataprotection@zara.com โดย

ระบุหัวขอวา "ZARA –ประเทศไทย" ในกรณีที่จําเปน บริษัทอาจขอใหการสงคําขอดังกลาวของคุณอยูในรูปแบบที่มีความ

นาเช่ือถือโดยแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของผูขอ บริษัทมีความตั้งใจจะทําใหการรักษาความปลอดภัยและการเก็บขอมูลเปน

ความลับอยูในระดับสูงสุด ในกรณีที่คุณตัดสินใจใชสิทธิดังกลาว โปรดแจงที่อยูอีเมลที่ใชเก่ียวกับการเขาถึง แกไข ลบ หรือ

โตแยงขอมูล  

5. ขอมูลเกี่ยวกับคุกกี้

บริษัทใชคุกก้ีในเว็บไซตนี้ ซ่ึงเปนไฟลขอมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่มีขอมูลเก่ียวกับการใชเว็บไซตนี้ของคุณ โดยมีวัตถุประสงค

หลักคือเพ่ิมพูนความพึงพอใจของคุณในการใชเว็บไซตนี้ โปรดอานขอความตอไปนี้ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับคุกก้ีที่บริษัทใช 

วัตถุประสงคของคุกก้ีและขอมูลอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 

mailto:dataprotection@zara.com
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ขอมูลเกี่ยวกับคุกกี้

คุกก้ีคืออะไร?  

คุกก้ีคือไฟลขอมูลตัวอักษรขนาดเล็กซ่ึงเว็บไซตจัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทหรืออุปกรณอ่ืนใดของคุณ โดยมี

ขอมูลการเช่ือมตอขอมูลในเว็บไซตนั้น ๆ ของคุณ คุกก้ีมีความจําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการใชเว็บและเพ่ือใหผูใช

สามารถใชเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ทั้งนี้ คุกก้ีไมกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ  

แมวานโยบายฉบับนี้จะใชคําสามัญวา “คุกก้ี” เนื่องจากคุกก้ีเปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูลที่ใชโดยเว็บไซตนี้ก็ตาม แตยังมี

การใชพ้ืนที่ “การเก็บขอมูลระยะยาว” (Local Storage) ของเบราวเซอรเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันกับวัตถุประสงคของคุกก้ี 

ขอมูลทั้งหมดในหัวขอนี้มีผลบังคับตอ “การเก็บขอมูลระยะยาว” (Local Storage) นี้ดวย  

วัตถุประสงคในการใชคุกก้ีบนเว็บไซตนี้คืออะไร  

คุกก้ีเปนสวนสําคัญในการทํางานของเว็บไซตของบริษัท วัตถุประสงคหลักของคุกก้ีของบริษัทคือเพ่ือทําใหการทองเว็บของคุณ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชนใชคุกก้ีเพ่ือจดจําการตั้งคาของคุณ (ภาษา ประเทศ เปนตน) ในระหวางที่คุณทองเว็บและเม่ือคุณเขา

ใชเว็บไซตในอนาคต 

ขอมูลที่รวบรวมโดยคุกก้ีจะชวยใหบริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซตโดยการประเมินจํานวนและรูปแบบการใช ความเหมาะสม

ของเว็บไซตตอความสนใจสวนตัวของผูใชแตละราย การสืบคนที่รวดเร็วย่ิงขึ้น เปนตน 

ในบางกรณี หากบริษัทไดรับความยินยอมลวงหนาจากคุณ บริษัทอาจใชคุกก้ี แท็ก หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลซ่ึงจะชวยใหบริษัทสามารถแสดงโฆษณาไมวาจากเว็บไซตของบริษัทเองหรือจากเว็บไซตของ

บุคคลภายนอกหรือโดยวิธีการอ่ืนใดแกคุณตามการวิเคราะหลักษณะการทองเว็บของคุณ 

จะไมมีการนําคุกก้ีบนเว็บไซตนี้ไปใชในเรื่องใด  

ในคุกก้ีที่บริษัทใช บริษัทจะไมเก็บขอมูลสวนบุคคลที่มีความสําคัญ เชน ที่อยู รหัสผาน ขอมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ 

เปนตน  

ใครบางที่ใชขอมูลที่เก็บในคุกก้ีได

บริษัทจะเปนผูใชขอมูลที่ เก็บอยูในคุกก้ีจากเว็บไซตของบริษัทแตเพียงผู เดียวเทานั้น เวนแตในกรณีของ “คุกก้ีของ

บุคคลภายนอก” (third-party cookies) ตามที่ระบุทายนี้ ซ่ึงมีการใชและจัดการโดยนิติบุคคลภายนอกเพ่ือใหบริการตาง ๆ ตามคํา

ขอของบริษัทเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของบริษัทและทําใหการทองเว็บไซตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการหลักที่มี

การใช “คุกก้ีของบุคคลภายนอก” (third-party cookies) คือ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสถิติการเขาถึงและเพ่ือรับประกันธุรกรรมการชําระ

เงินที่มีการดําเนินการ 
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วิธีการหลีกเล่ียงการใชคุกก้ีบนเว็บไซตนี้

หากคุณประสงคที่จะหลีกเล่ียงการใชคุกก้ีบนหนาเว็บนี้ โดยไดมีการพิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ของคุกก้ีที่ระบุไวขางตน คุณตอง

ปดการใชคุกก้ีในเบราวเซอรของคุณ และลบคุกก้ีเก่ียวกับเว็บไซตนี้ที่ที่ถูกจัดเก็บในเบราวเซอรของคุณ 

คุณสามารถใชวิธีการนี้เพ่ือปองกันการใชคุกก้ีไดไมวาในเวลาใด ๆ ก็ตาม 

วิธีการปดและปองกันการใชคุกก้ี

คุณสามารถจํากัด บล็อค หรือลบคุกก้ีจากเว็บไซตนี้ไดไมวาในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยเปล่ียนการตั้งคาของเบราวเซอรของคุณตาม

ขั้นตอนดังตอไปนี้ แมวาการตั้งคาในแตละเบราวเซอรจะแตกตางกัน คุกก้ีมักกจะมีการตั้งคาในเมนู “ตัวเลือก” (Preferences) 

หรือ “เครื่องมือ” (Tools) สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งคาคุกก้ีในเบราวเซอรของคุณ โปรดดูเมนู “ความชวยเหลือ” 

(Help) ในเบราวเซอร



เว็บไซตนี้ใชคุกก้ีใดและเพ่ือวัตถุประสงคใด  

ตารางทายนี้แสดงใหเห็นถึงคกุก้ี แท็ก และเครื่องมืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันซ่ึงเว็บไซตนี้ใช พรอมทั้งขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค ระยะเวลาและการจัดการ (ที่เปนกรรมสิทธ์ิของ

บริษัทและของบุคคลภายนอก) ของแตละเครื่องมือดังกลาว 

คุกกี้ทางเทคนิคและคุกกี้เพือ่การตั้งคาสวนตัว: เพื่อการระบแุละการยืนยันตัวตน การทองเว็บ การปรับแตงสวนตอประสาน รายการโปรด เปนตน

คุกก้ีตอไปนี้นํามาใชเพ่ือระบุตัวตนของผูใชระหวางการใชงาน ปองกันไมใหผูใชตองผานกระบวนการล็อกอินในเว็บไซตซํ้าซอน เรงกระบวนการบางประการบนเว็บไซตใหรวดเร็วขึ้น 

จดจําการเลือกตาง ๆ ในระหวางการใชงาน หรือการเขาชมในเวลาตอมา จดจําหนาเว็บที่เคยมีการเขาชม เปนตน 

คุกกี้ วัตถุประสงค ระยะเวลา การจัดการ

การระบุผูใช
คุกก้ีประเภทนี้นํามาใชเพ่ือระบุและยืนยันตัวตนผูใช คุกก้ีนี้ยังมีขอมูลทางเทคนิคจากการใชงานของผูใชอีกดวย เชน 

ระยะเวลารอการเช่ือมตอ หมายเลขเซสช่ัน เปนตน  

ช่ัวคราว คุกก้ีของบริษทั

หมายเลขเซสช่ัน  
คุกก้ีประเภทนี้นํามาใชเพ่ือระบุ http session ของผูใช โดยทั่วไปคุกก้ีนี้มีอยูในทุกเว็บแอปพลิเคช่ัน เพ่ือระบุคําขอของผูใช

ในระหวางการใชงาน 

ช่ัวคราว คุกก้ีของบริษทั

สถานะการเช่ือมโยง

ขอมูล  

คุกก้ีประเภทนี้ทําใหสามารถระบุสถานะการเช่ือมโยงขอมูลของผูใชได (เวลาเริ่มการใชงาน หนาเว็บแรก การเขาใชครั้ง

แรก สถานะการเล่ือนหนาเว็บ สถานะการออกเสียง เปนตน)  

ช่ัวคราว คุกก้ีของบริษทั

การเลือกของผูใช คุกก้ีประเภทนี้เก็บคาการใชงานอินเทอรเน็ตที่ผูใชเลือก เชน รานคา ภาษา สกุลเงินตรา สินคา ขนาด เปนตน  ช่ัวคราว คุกก้ีของบริษทั

รายการโปรดและการ

เลือกลาสุด  

คุกก้ีประเภทนี้ทําใหสามารถจดจําการเลือกรายการโปรด (เชน รานคา) รวมไปถึงการเลือกลาสุดของผูใช (รานคา สินคา 

การใหความยินนยอมการติดตั้งคุกก้ี เปนตน) สําหรับการใชงานเว็บไซตครั้งตอ ๆ ไปได  

ถาวร คุกก้ีของบริษทั

ตะกราสินคา  
คุกก้ีประเภทนี้เก็บขอมูลเก่ียวกับตะกราสินคาขนาดเล็ก เชน รายละเอียดการระบุผูใชที่เก่ียวของกับตะกราที่กลาวมา

ขางตน  

ช่ัวคราว คุกก้ีของบริษทั

โปรโตคอล  
คุกก้ีประเภทนี้ทําใหสามารถทําการสับเปล่ียนระหวางโดเมนที่มีการรักษาความปลอดภัย (https) และโดเมนไมมีการ

รักษาความปลอดภัย (http) (โปรโตคอล) 

ช่ัวคราว คุกก้ีของบริษทั



คุกกี้สําหรับการวิเคราะหการเช่ือมโยงขอมูล

คุกก้ีประเภทนี้จัดหามาซ่ึงขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการเขาถึงเว็บไซตของผูใช (ไมใชการเขาถึงเนื้อหา) เพ่ือนําขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับการเขาถึงเว็บไซตดังกลาวใหแกบริษัทในภายหลังเพ่ือ

วัตถุประสงคทางสถิติ

คุกกี้ วัตถุประสงค ระยะเวลา การจัดการ 

Origin

(WC_GASource)

คุกก้ีประเภทนี้นํามาใชเพ่ือระบุแหลงที่มาของผูใชเม่ือเขามาที่หนาเว็บใด ๆ ของเว็บไซตนี้ เชน ระบุวาผูใชเขามาที่หนา

รายละเอียดสินคาจากตารางสินคา จากเบราวเซอรคนหา หรือจากเว็บไซตอ่ืน 

ถาวร คุกก้ีของบริษทั

Google Analytics

(__utma, __utmb,

__utmc, __utmd,

__utmv, __utmz,

_ga...)

คุกก้ีประเภทนี้ทําใหสามารถติดตามเว็บไซตโดยการใชเครื่องมือ Google Analytics ซ่ึงเปนบริการหนึ่งของกูเกิลเพ่ือให

ไดรับขอมูลการเขาถึงเว็บไซตของผูใช ตัวอยางขอมูลที่มีการเก็บไวคือ จํานวนครัง้ทีผู่ใชเขาชมเว็บไซต วันแรกและวัน

สุดทายของการเขาชม ระยะเวลาการเขาชม หนาเว็บสุดทายกอนทีผู่ใชจะเขาถึงเว็บไซต โปรแกรมคนหาที่ผูใชใชในการ

เขาถึงเว็บไซต หรือลิงคที่ผูใชกด สถานที่ในโลกนี้ทีผู่ใชอยูขณะที่เขาถึงเว็บไซตเปนตน การตั้งคาคกุก้ีนี้ไดมีการกําหนด

ลวงหนาโดยกูเกิล และขอมูลเก่ียวกับการใชเว็บไซตของคุณที่คุกก้ีสรางขึ้นจะไดรับการถายโอนและเก็บโดยบรษิัทกูเกิล 

อิงค (บริษทัทีจ่ัดตัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ดังนั้น บรษิัทจึงขอแนะนําใหคุณอานนโยบายความเปนสวนตัวของ 

Google Analytics ที่ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage เพ่ือให

ทราบถึงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคกุก้ีที่เครื่องมือดังกลาวใชและวิธีการปดคุกก้ีดังกลาว อนึ่ง บรษิัทขอเรียนใหทราบวา

บริษทัจะไมรบัผดิชอบตอเนื้อหาหรือความถูกตองของเว็บไซตของบุคคลภายนอก  

ถาวร บุคคลภายนอก

Optimizely

(optimizelySegments;

optimizelyEndUserId

optimizelyPendingLo

gEvents;

optimizelyBuckets…

)

คุกก้ีที่มีการถูกระบุโดยโดเมน optimizely.com หรือ www.optimizely.com ทําใหบริษัทสามารถทําใหรูปลักษณะ 

ความรูสึก และขอความมีความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคทั่วไปคือเพ่ือใหแนใจวา ผูใชสามารถเช่ือมโยงขอมูลใน

เว็บไซตของบริษัทไดอยางตอเนื่องโดยพิจารณาจากวิธีการที่ผูใชของบริษัทใชเว็บไซต ขอมูลบางสวนซ่ึงมีการเก็บไวเพ่ือ

การวิเคราะหในภายหลังมีดังนี้: จํานวนการปรับปรุงขอมูลที่ผูใชเห็น ขอมูลสําหรับสวนผูเย่ียมชม เชน เบราวเซอร 

แคมเปญ ประเภทแหลงที่มาที่เคล่ือนที่ได และสวนการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดตามที่ระบุไว เปนตน การตั้งคาคุกก้ีประเภท

นี้มีการกําหนดไวลวงหนาโดยผูใหบริการ กลาวคือ บริษัท ออพติไมซลี อิงค (บริษัทที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ดังนั้น  บริษัทจึงขอแนะนําใหคุณอานขอมูลที่ เ ว็บไซตของบริษัทดังกลาว https://help.optimizely.com/hc/en-

us/articles/200040335 เพ่ือใหทราบถึงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุกก้ีที่บริษัทดังกลาวใช และวิธีการปดคุกก้ีดังกลาวที่ลิงค

ตอไปนี้ https://www.optimizely.com/opt_out อนึ่ง บริษัทขอเรียนใหทราบวาบริษัทไมรับผิดชอบตอเนื้อหาหรือความ

ถาวร บุคคลภายนอก

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335
https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335
https://www.optimizely.com/opt_out


ถูกตองของเว็บไซตของบุคคลภายนอก

คุกกี้สําหรับการวิเคราะหการซื้อสินคา

คุกก้ีประเภทนี้ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอุปกรณที่ใชในการซ้ือสินคาในเว็บไซตนี้ เพ่ือยืนยันวาการทําธุรกรรมตาง ๆ มีการรับประกันที่เหมาะสมแกลูกคา คุกก้ีประเภทนี้ไม

รวมถึงขอมูลที่มีความสําคัญ เชน รายละเอียดบัตร 

คุกกี้ วัตถุประสงค ระยะเวลา การจัดการ

อุปกรณการซ้ือสินคา 

(thx_guid)

คุกก้ีประเภทนี้ทําใหสามารถระบุอุปกรณซ่ึงใชในการซ้ือสินคาในเว็บไซตนี้ (เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท เปนตน) เพ่ือ

การวิเคราะหในภายหลังได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทสามารถที่จะใหการรับประกันที่เหมาะสมเก่ียวกับการ

ดําเนินการซ้ือสินคาแกลูกคาของบริษัทได ขอมูลในคุกก้ีประเภทนี้ถูกรวบรวมโดยบริษัทภายนอก (ไซเบอรซอรส) เพ่ือ

ทําการวิเคราะหตอไป 

ถาวร บุคคลภายนอก

ตารางขอมูลน้ีจะมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยโดยเร็วท่ีสุดตามการเปล่ียนแปลงของบริการตาง ๆ ในเว็บไซตน้ี อยางไรก็ดี ในบางกรณี ตารางขอมูลน้ีอาจไมครอบคลุมถึง คุกก้ี แท็ก หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันอัน

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงขอมูล แมวาเคร่ืองมือดังกลาวจะมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับวัตถุประสงคของคุกก้ีท่ีมีการระบุในตารางน้ีก็ตาม 


