นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี)้ ถูกใช้งานบน www.lohakit.co.th เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (ซึ่งต่อจากนี ้
เราจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ดาเนินงานและผลิตโดย บริษัทโลหะกิจ เม็ททอล ซึ่งเว็บไซต์นมี ้ ีการใช้คกุ กีแ้ ละเทคโนโลยีอื่นๆ ที่
คล้ายๆ กัน แนะนาให้อา่ น คู่กบั นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี)้ ฉบับนี ้
การใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี)้ เป็ นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต และเบราวเซอร์สาหรับท่องอินเตอร์เน็ตทั่วไปจะ
ตัง้ ค่ายอมรับการใช้งานคุกกีอ้ ตั โนมัติ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะใช้คกุ กีห้ รือไม่ขึน้ อยู่กบั คุณ คุณสามารถเลือกที่จะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกีไ้ ด้ หรือจะตัง้ ค่าเบราวเซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี ้ หรือตัง้ ให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่ง
คุกกีม้ าให้คณ
ุ
ในกรณีท่คี ณ
ุ ใช้งานเว็บไซต์เราต่อ คุณได้ทาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี)้ ของเราตามนโยบายการใช้
เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี)้ ฉบับนี ้ หากคุณไม่ตอ้ งการใช้คกุ กีบ้ นเว็บไซต์เรา คุณสามารถตัง้ ค่าไม่รบั คุกกีบ้ นเบราวเซอร์
หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตัง้ ค่าคุกกีบ้ นเบราวเซอร์ท่นี ิยมใช้กนั ทั่วไปอยูใ่ นข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิ ด
การคุกกี ้ ฟั่ งก์ช่นั คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทางานได้ไม่สมบูรณ์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี)้ ?
เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี)้ เป็ นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต เช่น
สมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ต) เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์. โดยปกติคกุ กีม้ มักจะเป็ นชื่อไฟล์ท่มี ีช่อื เว็บไซต์ ค่าอายุของคุกกีน้ นั้ ๆ ตาม (ว่า
คุกกีต้ วั นีม้ ีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณเท่าไหร่) และตามด้วยค่าต่างๆ ที่ ถกู สร้างด้วยระบบอัตโนมัติและเป็ นค่าที่ไม่ซา้
กัน
คุ ก กี้ ใ ช้ ทาอะไร?
เราใช้คกุ กีเ้ พื่อช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของเราดีขนึ ้ ใช้เว็บไซต์ง่ายขึน้ แสดงผลิตภัณฑ์ท่ตี รงความต้องการของ
คุณมากขึน้ อีกทัง้ คุกกีย้ งั ช่วยให้ฟ่ ั งชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ทางานเร็วขึน้ ตัวอย่างเช่น เราใช้คกุ กีเ้ พื่อจดจาการตัง้ ค่าต่างๆ บน
เว็บไซต์ของคุณ (ภาษา, ประเทศเป็ นต้น) เพื่อให้ประสบการณ์การเข้าเว็บของเราง่ายขึน้ ในอนาคต นอกจากนีเ้ รายังใช้คกุ กีเ้ พื่อ
รวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุช่ือซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าผูค้ นใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อช่วยเราปรับปรุงโครงสร้างและ
เนือ้ หาของพวกเขา ข้อมูลนีจ้ ะไม่เปิ ดเผยตัวตนของคุณ“ในโลกแห่งความเป็ นจริง” ในบางครัง้ หากเราได้รบั ความยินยอมจาก
คุณล่วงหน้าเราอาจใช้คกุ กี,้ แท็กหรือเทคโนโลยีท่คี ล้ายคลึงกันเพื่อรับข้อมูลที่ทาให้เราสามารถแสดงให้คณ
ุ เห็นเว็บไซต์หรือ
จากเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม หรือการโฆษณาอื่นๆ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เราไม่ ใ ช้ คุ ก กี้ทาอะไรบนเว็ บ ไซต์นี้ บ้ า ง?
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สาคัญ เช่น ที่อยู่, รหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ ฯลฯ ในคุกกีบ้ นเว็บไซต์นี ้

ใครใช้ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ บ นคุ ก กี้?
ข้อมูลบนคุกกีข้ องเว็บไซต์นจี ้ ะถูกใช้โดยเราเท่านัน้ และจะไม่สง่ ข้อมูลคุกกีอ้ อกไปภายนอกหรือให้บคุ คลอื่นแต่อย่างใด
เราใช้ คุ ก กี้ ป ระเภทใด?
เว็บไซต์ของเราใช้คกุ กี ้ โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือโค้ดที่เว็บไซต์ ถ่ายโอน หรือ เข้าถึง จากฮาร์ดไดรฟ์
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ เพื่อจัดเก็บ และบางครัง้ ก็ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีท่คี ล้ายกันจะ
จาคุณได้เมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นนั้ ๆ เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา, ใช้งานเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ของเรา อีกทัง้ ยังใช้เพื่อ
จัดการคุณสมบัติและเนือ้ หาต่างๆ
เราใช้คกุ กีป้ ระเภทต่อไปนี:้
•

คุกกีเ้ ชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ คุกกีเ้ พื่อให้เรารับรูแ้ ละนับจานวนผูเ้ ยี่ยมชมและดูวา่ ผูเ้ ยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์
ของเราอย่างไร สิ่งนีช้ ่วยให้เราได้รบั ผลประโยชน์สาหรับการปรับปรุงวิธีการทางานของไซต์ของเราได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น โดยทาให้ม่นั ใจว่าผูใ้ ช้คน้ หาสิ่งที่ตอ้ งการได้อย่างง่ายดาย

•

้ ั งก์ช่นั คุกกีเ้ พื่อจดจาคุณเวลาที่คณ
คุกกีฟ
ุ กลับมายังเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้เราจดจาการตัง้ ค่าของคุณเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเนือ้ หาของเราทักทายคุณด้วยชื่อและจดจาการตัง้ ค่าของคุณ (ตัวอย่างเช่นการเลือกภาษา หรือภูมิภาค)

วิ ธี จั ด การการตั้ ง ค่ า คุ ก กี้ ใ นอิ น เทอร์เ น็ ต เบราว์เ ซอร์ข องคุ ณ ?
ตามปกติการตัง้ ค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตัง้ โปรแกรมให้ยอมรับคุกกี ้ แต่คณ
ุ สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง
ง่ายดายโดยเปลี่ยนการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิ ดการคุกกี ้ ฟั่งก์ช่นั คุณสมบัตบิ างอย่างของเว็บไซต์อาจ
ทางานได้ไม่สมบูรณ์ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกีข้ องคุณในการตัง้ ค่าเบราว์เซอร์ของคุณโปรดศึกษา
ลิงค์ต่อไปนี:้

สาหรับเบราวเซอร์ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
สาหรับเบราวเซอร์ Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-

us/search?query=enable%20cookies%20in%20edge
สาหรับเบราวเซอร์ Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
สาหรับเบราวเซอร์ Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences;
สาหรับเบราวเซอร์ Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.
รายละเอียดเพิม่ เติมสาหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ใช้กนั ทั่วไป

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
หมายเหตุ: หากปิ ดการคุกกี ้ ฟั่งก์ช่นั คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ อาจทางานได้ไม่สมบูรณ์

