นโยบายคุกกี้
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จํากัด
นอกเหนือจากนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูร้ บั บริการนี ้ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จํากัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”หรือ “เรา”)
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างการใช้งานผ่านทางช่องทางของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปัน
สูบ่ ริษัทเพื่อที่จะช่วยให้เราและ ธุรกิจของเราเข้าถึงและนําเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ตามความต้องการของคุณ
บริษัทใช้คกุ้ กีแ้ ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลึงกันสําหรับจัดเก็บข้อมูล ใช้และหรือเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราซึง่
จะอธิ บายภายใต้นโยบายคุกกีน้ ี ้ (ต่อไปเรียกว่า “นโยบายคุกกี”้ ) ใช้กับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ช่องทางสือ่ สารในรูปแบบออนไลน์ และช่องทางอื่นนอกจากนีเ้ พื่อรวบรวมของส่วนตัวของคุณ
นโยบายคุกกี ข้ องเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและหรือปรับปรุ งได้ โดยเราจะให้จัดให้มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมกรณี มีการ
เปลี่ยนแปลงและหรือ ปรับปรุ งที่มีนยั สําคัญ นโยบายฉบับล่าสุดจะถูกประกาศอยูบ่ นสุดของนโยบายคุกกี ้ เราขอเชิญชวนให้
คุณอ่านนโยบายคุกกีน้ ีอ้ ย่างละเอียดและ ตรวจสอบนโยบายสําหรับการเปลีย่ นแปลงและหรือการปรับปรุง ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ได้
ตามนโยบายนี ้
1. คุกกีค้ ืออะไร และทําไมบริษัทเราใช้คุกกี้
คุกกีเ้ ป็ นส่วนเล็กๆ ของข้อมูลหรือข้อความซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้ในการจัดเก็บและ
ติดตามกิจกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มตามวัตถุประสงค์ของการบริหารเว็บไซต์ ติดตามกิจกรรมการใช้งาน
ของผูใ้ ช้ หรือรวบรวมการข้อมูลการติดตัง้ ของผูใ้ ช้งาน ส่วนหนึ่งของคุกกีม้ ีความจําเป็ นเพื่อเราจะสามารถใช้ในการสนับสนุน
การทํางานปกติของเว็บไซต์ คุกกีช้ ่วยให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนีย้ งั ช่วยให้เราสามารถ
พัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และพัฒนาเนือ้ หาเพื่อสนองต่อความต้องการของคุณที่มีต่อเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึน้
นอกจากนีค้ กุ กีย้ งั สามารถจดจํารหัสผูใ้ ช้งานและ ภาษาในการติดตัง้ ได้อีกด้วย
2. ชนิดของคุกกีท้ ่บี ริษัทใช้
เราใช้งานคุกกีข้ องเราและของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชนิดของคุกกี้
คุกกีท้ ี่มคี วามจําเ
ป็ นอย่างยิ่ง
(Strictly
Necessary
Cookies)

ชื่อคุกกี้
JSESSIONID

การทํางาน
คุกกีเ้ หล่านีม้ ีความจําเป็ นเพื่อ
ให้ทา่ นสามารถท่องเว็บไซต์แ
ละใช้งานฟี เจอร์ตา่ ง ๆ
_GRECAPTC บนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น
เข้าถึงพืน้ ทีท่ ี่ปลอดภัยบนเว็บ
HA
ไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ใช้คกุ กีท้ ี่จาํ เป็ นอย่างเคร่งครั
1

วัตถุประสงค์
คุกกีน้ มี ้ ีหน้าที่จดั การเซสชั่นการ
ทํางานและจะหมดอายุเมื่อปิ ดหน้
าต่างเบราเซอร์
คุกกีน้ ดี ้ าํ เนินการโดย Google
reCAPTCHA
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
risk analysis

ระยะเวลา
เซสชั่น

180 วัน

ชนิดของคุกกี้

คุกกีเ้ พื่อประสิทธิ
ภาพ
(Performance
Cookies)

ชื่อคุกกี้
laravel_sessi
on

การทํางาน
ดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทลั
ของบริษัทฯ
ทํางานหน้าที่พนื ้ ฐานได้อย่าง
XSRF-TOKEN ถูกต้องและสมบูรณ์

_ga

_gat

วัตถุประสงค์
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อช่วยในการรักษาควา
มปลอดภัยและป้องกันการปลอมแ
ปลงในส่วนของคําขอใช้งาน
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อช่วยในการรักษาควา
มปลอดภัยและป้องกันการเรียกใช้
ที่ไม่ถกู ต้อง
บริษัทฯ
คุกกีน้ เี ้ ชื่อมโยงกับ Google
ใช้คกุ กีเ้ พื่อประสิทธิภาพในก Universal Analytics
ารวัดว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์ขอ ซึง่ เป็ นบริการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
Google
งบริษัทฯ
บ่อยเพียงใดและท่านใช้งานเ ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
โดยคุกกีน้ สี ้ ามารถแยกแยะผูใ้ ช้งา
ว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น
เพจที่ทา่ นเข้าชมบ่อยครัง้ ทีส่ ุ นแต่ละรายได้ผา่ นการสุม่ ให้หมาย
เลขประจําตัวแก่ผใู้ ช้งาน
ด โดยบริษัทฯ
ใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อการปรับปรุงปร โดยหมายเลขดังกล่าวจะเชื่อมโยง
ะสิทธิภาพของเว็บไซต์และปร กับทุกคําขอเข้าสูห่ น้าเว็บต่าง ๆ
รวมถึงใช้เพื่อคํานวณจํานวนผูเ้ ข้า
ะสบการณ์ของผูใ้ ช้
ชมเว็บ
รวมรวมข้อมูลช่วงระยะเวลาใช้งา
นและข้อมูลแคมเปญเพื่อจัดทํารา
ยงานวิเคราะห์ของเว็บไซต์ ทัง้ นี ้
มีการตัง้ ค่าพืน้ ฐานอัตโนมัตใิ ห้คกุ
กีน้ หี ้ มดอายุภายใน 2 ปี
แต่เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือก
กําหนดอายุใช้งานคุกกีน้ ดี ้ ว้ ยตนเอ
งได้
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั
บวิธีที่ผเู้ ข้าชมใช้งานเว็บไซต์
เราใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อรวบรวมรายงาน
และเพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซ
ต์
2

ระยะเวลา
120 นาที

120 นาที

2 ปี

1 นาที

ชนิดของคุกกี้

ชื่อคุกกี้
_gid

การทํางาน

_pk_id

_pk_ses

คุกกีเ้ พื่อการใช้งา
น (Functionality
cookies)

__atuvs

__atuvc

_pk_uid

คุกกีเ้ หล่านีท้ าํ ให้เว็บไซต์สาม
ารถจดจําท่านและจดจําตัวเลื
อกของท่านได้ (เช่น
ภาษาทีเ่ ลือก
หรือภูมิภาคที่อยู)่
ทําให้สามารถมอบประสบกา
รณ์ที่เหมาะสมกับท่านได้ดยี ิ่ง
ขึน้ นอกจากนี ้
ยังสามารถใช้คกุ กีเ้ หล่านีใ้ น
การจดจําการเปลีย่ นแปลง
ขนาดข้อความ แบบอักษร
และส่วนอื่น ๆ
ของเว็บเพจตามที่ทา่ นกําหน
ดเองได้

_td

3

วัตถุประสงค์
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อเก็บข้อมูลว่าผูเ้ ข้าชมใ
ช้งานเว็บไซต์อย่างไร
และช่วยในการสร้างรายงานการวิเ
คราะห์การทํางานของเว็บไซต์
รวมถึงจํานวนผูเ้ ข้าชม แหล่งที่มา
และหน้าที่เข้าชมในรูปแบบที่ไม่ระ
บุชื่อ
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามาร
ถติดตามพฤติกรรมของผูเ้ ข้าชมแล
ะวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้
คุกกีช้ นิดเซสชั่นที่มีหน้าทีต่ ิดตาม
การใช้งาน โดยจะติดตาม
- เวลาที่เข้าชมครัง้ แรก
- เวลาของการเข้าชมครัง้ ก่อน
- จํานวนการเข้าชม
คุกกีน้ เี ้ ชื่อมโยงกับวิดเจ็ตการแบ่ง
ปั นทางสังคมของ AddThis
เพื่อให้ผเู้ ข้าชมสามารถแบ่งปั นเนือ้
หากับแพลตฟอร์มเครือข่ายและแ
พลตฟอร์มอื่นๆ
คุกกีน้ เี ้ ชื่อมโยงกับวิดเจ็ตการแบ่ง
ปั นทางสังคมของ AddThis
เพื่อให้ผเู้ ข้าชมสามารถแบ่งปั นเนือ้
หากับแพลตฟอร์มเครือข่ายและแ
พลตฟอร์มอื่นๆ
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์
สามารถ
ติดตามพฤติกรรมของผูเ้ ข้าชมและ
วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้
คุกกีน้ ใี ้ ช้สาํ หรับติดตามการใช้งาน
ของผูเ้ ข้าชม

ระยะเวลา
1 วัน

1 ปี

30 นาที

30 นาที

390 วัน

1 ปี

2 ปี

ชนิดของคุกกี้

ชื่อคุกกี้
_td_global

การทํางาน

วัตถุประสงค์
คุกกีน้ ใี ้ ช้สาํ หรับติดตามการใช้งาน
ของผูเ้ ข้าชม
terms_and_c
คุกกีน้ ใี ้ ช้สาํ หรับเก็บค่าข้อกําหนด
onditions
และเงื่อนไขในการใช้งาน
และจะหมดอายุเมื่อปิ ดหน้าต่างเบ
ราเซอร์
_rabbit_rewar
คุกกีน้ มี ้ ีหน้าที่จดั การเซสชั่นการ
d_session
ทํางาน
และจะหมดอายุเมื่อปิ ดหน้าต่างเบ
ราเซอร์
registrationTy
คุกกีน้ ใี ้ ช้สาํ หรับเก็บช่องทางที่ผเู้ ข้
pe
าชมใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
rabbit_card_
คุกกีน้ มี ้ ีหน้าที่จดั การเซสชั่นการ
expiry_sessio
ทํางานในการใช้งานการตรวจสอบ
n
วันหมดอายุของบัตรแรบบิท
คุกกีเ้ พื่อปรับเนือ้ ห IDE
คุกกีป้ ระเภทนีจ้ ะบันทึกการ คุกกีน้ ตี ้ งั้ ค่าโดยบุคคลที่สาม
าเข้ากับกลุม่ เป้าห
เข้าชมเว็บไซต์ของท่าน
(DoubleClick)
มาย (Targeting
และหน้าเว็บที่ทา่ นได้เยี่ยมชม และใช้สาํ หรับแสดงโฆษณาที่กาํ ห
นดเป้าหมาย
cookies)
บริษัทฯ
จะใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อปรับให้
uvc
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อติดตามความถี่ที่ผเู้ ข้า
เว็บไซต์และเนือ้ หาใด ๆ
ชมโต้ตอบกับ AddThis
ที่ปรากฏอยูบ่ นหน้าเว็บตรงกั คุกกีท้ ี่ Meta
_fbp
บความสนใจของท่านมากขึน้ ใช้เพื่อส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์
โฆษณา เช่น
การเสนอราคาแบบเรียลไทม์จากผู้
โฆษณาบุคคลที่สาม
_gat_gtag
คุกกีน้ ใี ้ ช้เพื่อติดตามการเข้าชม
ของผูเ้ ข้าชม (Google Analytics
tracking)

4

ระยะเวลา
2 ปี
เซสชั่น

เซสชั่น

30 วัน
120 นาที

360 วัน

390 วัน
90 วัน

1 นาที

3. คุณสามารถควบคุมคุกกีไ้ ด้อย่างไร
ส่วนใหญ่โปรแกรมเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้คณ
ุ สามารถเลือกว่าอนุญาตให้คกุ กีท้ าํ งานหรือไม่ หากคุณปฏิเสธ ลบหรือปิ ดกัน้
คุกกีม้ นั อาจะส่งผลให้ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานของคุณได้ ปราศจากคุกกีค้ ุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานการทํางานหรือ
รูปแบบบางส่วนหรือทัง้ หมดของเว็บไซต์ได้ หรือการใช้งานบางประเภทอาจจะมีขอ้ จํากัด หากคุณไม่ปฏิเสธการทํางานของคุกกี ้
เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราระบบจะใช้คุกกีต้ ามที่คาํ อธิบายข้างต้น หากคุณต้องการลบคุกกี ้ หรือเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการ คุณสามารถเปลีย่ นแปลงการติดตัง้ ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณได้
4. ช่องทางสําหรับติดต่อเรา
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกีข้ องเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จํากัด
เลขที่ 21 อาคารที เ อสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพ่ว ง ถนนวิ ภ าวดี - รัง สิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
Email: bssh_dpo@rabbit.co.th Tel: 0-2617-8338

นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ให้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
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