ประกาศเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
(ประกาศฉบับที่ ปร.020/2565 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็ นต้นไป)
บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่ อไปนี้เรียกว่า “บริ ษัท”) ให้ความสาคัญและมุ่งมันที
่ ่จะคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการทีม่ คี ุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ท่ี
ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ https://www.ratchthani.com (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) บริษทั อาจเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
โดยการใช้คุกกี้หรือ เทคโนโลยีอ่นื ใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถ
อานวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะของท่าน บริษทั จึงได้จดั ทาประกาศเกีย่ วกับการใช้งานคุก้ กี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ท่กี ดเข้าชม หน้าที่เข้าชม
เงื่อนไขการตัง้ ค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสือ่ สารทีเ่ ข้าใช้งานของท่าน เช่น
โน๊ ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์ เ ซอร์ ในขณะที่ท่านเข้า สู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจ
ถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิม่ ประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจาเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่ งข้อมูลการ
ใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็ นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่
ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกีย้ งั ถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลีย่ นเนื้อหาตามการใช้
งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครัง้ ก่อนๆ และ ณ ปั จจุบนั และอาจมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
2.เกณฑ์การแบ่งประเภทของคุกกี้
การแบ่งประเภทคุกกีข้ อง UK ICO ซึง่ เป็ นหน่ วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษ ได้จาแนก
ประเภทคุกกี้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งดังนี้
1) ใช้เกณฑ์อายุการใช้งาน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
 Session Cookies เป็ นคุกกี้ท่จี ะอยู่ชวคราวเพื
ั่
่อจดจาท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
บริษัท เช่น เฝ้ า ติดตามภาษาที่ท่ านได้ตงั ้ ค่าและเลือ กใช้ เป็ นต้น และจะมีก ารลบออกจากเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทาการปิ ดเว็บเบราว์เซอร์
 Persistent Cookie เป็ นคุกกีท้ จ่ี ะอยู่ตามระยะเวลาทีก่ าหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกีป้ ระเภทนี้
จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษทั จดจาท่านและการตัง้ ค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์
อีกครัง้ ซึง่ จะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้
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2) ใช้เกณฑ์ผใู้ ห้บริการ แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
 คุกกีข้ องบุคคลทีห่ นึ่ง (First party cookies) ซึง่ เว็บไซต์ทค่ี ุณเข้าชมเป็ นผูส้ ร้างขึน้ เว็บไซต์จะแสดงอยู่
ในแถบทีอ่ ยู่เว็บ
 คุก กี้ข องบุ คคลที่สาม (Third party cookies) ซึ่ง เว็บ ไซต์อ่ืน ๆ เป็ น ผู้สร้า งขึ้น เว็บ ไซต์เ หล่ า นี้ เ ป็ น
เจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพทีค่ ุณเห็นในหน้าเว็บทีเ่ ข้าชม
3.ประเภทคุกกี้และวัตถุประสงค์คกุ กี้ที่บริษทั ใช้
1) คุกกี้ที่มีความจาเป็ น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้มคี วามจาเป็ นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ บริษทั เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ
ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจาข้อมูลทีท่ ่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิ ดการใช้งานคุกกีป้ ระเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่
สามารถใช้บริการในสาระสาคัญของบริษทั ซึง่ จาเป็ นต้องเรียกใช้คุกกีไ้ ด้
2) คุกกี้เพื่อการวิ เคราะห์และประเมิ นผลการใช้งาน (Performance Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้ช่วยให้บริษทั ทราบถึงการปฏิสมั พันธ์ของผูใ้ ช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงหน้า
เพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ท่ไี ด้รบั ความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอื่นๆ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการ
ปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานมากขึน้ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกีน้ ้ีเก็บรวบรวมจะ
เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ตนได้ และนามาใช้วเิ คราะห์ทางสถิตเิ ท่านัน้ การปิ ดการใช้งานคุกกีป้ ระเภทนี้จะส่งผลให้
บริษทั ไม่สามารถทราบปริมาณผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
3) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจาตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตงั ้ ค่ าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบ
คุณสมบัตแิ ละเนื้อหาเพิม่ เติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจาชื่อบัญชีผใู้ ช้งานของท่าน หรือจดจาการ
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าขนาดฟอนต์หรือการตัง้ ค่าต่างๆ ของหน้าเพจซึง่ ท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิ ดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
4) คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกีป้ ระเภทนี้เป็ นคุกกีท้ เ่ี กิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ าม ซึง่ เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์
ทีท่ ่านได้เข้าเยีย่ มชม เพื่อนาเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อ่นื ทีไ่ ม่ใช่เว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้ หากท่านปิ ดการใช้
งานคุกกีป้ ระเภทนี้จะไม่สง่ ผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษทั แต่จะส่งผลให้การนาเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์
อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
บริษทั มีความจาเป็ นต้องใช้คุกกีใ้ นการจดจาตัวเลือกทีท่ ่านได้เลือกไว้ในตัวจัดการความเป็ นส่วนตัวของคุกกีโ้ ดย
บริษทั จะมีการเก็บข้อมูลคุกกีป้ ระเภทเหล่านี้ ได้แก่
ตารางแสดงรายละเอียดคุกกี้ของบริษทั ที่ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องขอความยิ นยอม
ประเภทคุกกี้
Strictly
Necessary
cookies

Session/ First-party /
persistent Third-party

persistent

First-party

ชื่อคุกกี้

รายละเอียด

ระยะเวลา
จัดเก็บข้อมูล

ไม่ปรากฎ คุกกี้ประเภทนี้ ภายในเว็บไซต์
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ฐานการ
ประมวลผล

ตารางแสดงรายละเอียดคุกกี้ของบริษทั ที่ได้รบั ต้องขอคามยิ นยอม
ประเภทคุกกี้

Session/ First-party /
persistent Third-party

persistent

First-party

persistent

First-party

persistent

First-party

Functional
Cookies

persistent

First-party

Targeting
cookies

persistent

Thirdparty

Performance
cookies

ชื่อคุกกี้

รายละเอียด

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน
(Performance Cookies) คุก กี้ประเภทนี้ช่ว ยให้
_gid
บริษัท ทราบถึง การปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ง านใน
การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงหน้าเพจ
หรื อ พื้น ที่ ใ ดของเว็ บ ไซต์ ท่ี ไ ด้ ร ับ ความนิ ย ม
ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอื่นๆ บริษทั ยัง
_gat_gtag ใช้ ข้ อ มู ล นี้ เ พื่อ การปรับ ปรุ ง การท างานของ
_UA_1247 เว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติก รรมของผู้ใช้ง าน
60322_1 มากขึ้น ถึง แม้ว่าข้อมูลที่คุก กี้น้ีเก็บรวบรวมจะ
เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ตนได้ และนามาใช้
วิเคราะห์ทางสถิตเิ ท่านัน้ การปิ ดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้ จ ะส่ง ผลให้ บริษัท ไม่ส ามารถทราบ
ปริมาณผู้เข้าเยี่ย มชมเว็บไซต์ และไม่สามารถ
_ga
ประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุ ก กี้ เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ( Functional
Cookies) คุก กี้ประเภทนี้จ ะช่วยให้เว็บไซต์ของ
pll_langua บริษทั จดจาตัวเลือกต่างๆ ทีท่ ่านได้ตงั ้ ค่าไว้และ
ge
ช่ ว ยให้เ ว็บ ไซต์ส่ ง มอบคุ ณ สมบัติแ ละเนื้ อ หา
เพิ่ม เติม ให้ต รงกับ การใช้ง านของท่า นได้ เช่น
ช่วยจดจาภาษาทีใ่ ช้แสดงผลในเว็บไซต์ เป็ นต้น
คุ ก กี้ เ พื่ อ การโฆษณาไปยั ง กลุ่ ม เป้ าหมาย
(Targeting Cookies) คุก กี้ประเภทนี้เป็ นคุก กี้ท่ี
เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุค คลที่สาม
__gads
ซึ่ง เก็บข้อมูลการเข้าถึง และปริมาณการใช้ง าน
เว็บไซต์ทท่ี ่านได้เข้าเยีย่ มชม ทัง้ นี้ หากท่านปิ ด
การใช้ง านคุก กี้ประเภทนี้จ ะไม่ส่ง ผลต่อการใช้
งานเว็บไซต์ของบริษทั

ระยะเวลา
จัดเก็บข้อมูล

ฐานการ
ประมวลผล

1 วัน

ฐานความยินยอม
มาตรา 24

1 นาที

ฐานความยินยอม
มาตรา 24

2 ปี

ฐานความยินยอม
มาตรา 24

1 ปี

ฐานความยินยอม
มาตรา 24

1 นาที

ฐานความยินยอม
มาตรา 24

อนึ่ง คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์น้ีจ ัดการโดยบุค คลที่สาม เช่ น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะการทางานต่ างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ
เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ เป็ นต้น คุกกี้เหล่านี้มกั จะเป็ นคุกกีเ้ พื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทางาน
ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกีแ้ ละนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธกี ารที่
บุคคลทีส่ ามอาจนาข้อมูลของท่านไปใช้
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4.การตัง้ ค่าคุกกี้ได้อย่างไร
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าคุกกีข้ องท่านได้ตลอดเวลา โดยการกดทีไ่ อคอน “X" บนหน้า
เว็บไซต์ (บริษทั อาจกาหนดไอคอนไว้ทห่ี น้าเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย) จากนัน้
จึงเลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิ ด" หรือ “ปิ ด" แล้ว คลิก “บันทึกและปิ ด" โดยเจ้าของข้อ มูลส่วนบุคคลอาจต้อง refresh
หน้าจออีกครัง้ เพื่อให้การเปลีย่ นแปลงตัวเลือกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทางาน
นอกจากนี้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควบคุมคุกกี้ สว่ นใหญ่ผ่านการกาหนดค่าที่
เว็บเบราเซอร์เอง หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุกกีห้ รือวิธกี ารดูการกาหนดค่า
คุกกี้ สามารถดูได้ท่ี www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org
ลิงก์ดา้ นล่างนี้จะนาไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้งานได้มกี ารบริการไว้
และสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุก้ กีข้ องเบราว์เซอร์ทใ่ี ช้งานได้
ตารางรายละเอียดช่องทางการแก้ไขคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์

ลิ งก์การตัง้ ค่าคุกกี้

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

Safari iOS
Android

https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

ทัง้ นี้ โปรดทราบว่า หากเลือกทีจ่ ะปิ ดการใช้งานคุกกีบ้ นเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน ซึง่ พบว่าบางส่วนของ
เว็บไซต์ภายใต้บริษัท ไม่สามารถทางานหรือให้บริการได้เป็ นปกติ สาหรับข้อมูลอื่นๆ เพิม่ เติมในเรื่องนี้โดยสามารถ
ศึกษาเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
หากท่ า นไม่ ต้อ งการให้ Google Analytics ติด ตามข้อ มู ลท่ า นในเว็บ ไซต์ต่ า งๆ ที่ท่ า นเยี่ย มชม โปรดไป
ที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5.ระยะเวลาในการจัดเก็บ
บริษทั จะจัดเก็บคุกกีเ้ ท่าทีม่ คี วามจาเป็ นภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกีจ้ ะขึน้ อยู่
กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สาหรับคุกกี้ทม่ี กี ารจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีท่ี
ผูใ้ ช้งานได้เข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลจะสิน้ สุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิ ด คุกกีป้ ระเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน สาหรับคุกกีป้ ระเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทาการปิ ด
บราวเซอร์แล้วก็ตาม ทัง้ นี้ ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะลบคุกกีด้ งั กล่าวเมื่อใดก็ได้
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6.การเปลี่ยนแปลงประกาศ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี
่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์น้ีเป็ นระยะๆ เพื่อ
์
ตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิม่ เติมอื่นๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลทีเ่ ผยแพร่อยู่บนเว็บไชต์ของบริษทั บริษัท
อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผ่านการประกาศทางหน้าเว็บไชต์
7.ช่องทางการติ ดต่อ
หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ หรือกรณีทพ่ี บว่ามีการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปในทางทีไ่ ม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อบริษทั ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
E-mail address : callcenter@thani.co.th หรือ compliance@thani.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4319000
สถานทีต่ ดิ ต่อ
: บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 77/35-36 ชัน้ 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
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