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นโยบายเก่ียวกับใช้งานคุกกี ้

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ ากัด (“บริษัทฯ”) อาจใชคุ้กกี ้(Cookies) [เว็บบีคอน (web beacons) แทรกกิง้ พิก

เซล (tracking pixels)] และเทคโนโลยีอื่นใด ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่าน ในขณะที่ท่าน

ไดเ้ขา้เยี่ยมชมหรือใชบ้ริการเว็บไซตข์องบริษัทฯ [www.bangkokaircatering.com] ซึ่งรวมไปถึงการเขา้เยี่ยมชมหรือ

ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น แอพพลิเคชั่นในโทรศัพทม์ือถือ (รวมเรียกว่า “Site”) [เพื่อเป็นตัวช่วยในการ

ปรบัปรุงเว็บไซตแ์ละพฒันาประสบการณเ์ขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องท่าน] 

การใช้คุกกี ้(Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

คุกกีคื้ออะไร? 

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี ้(Cookies) จะถูกสรา้งขึน้เมื่อ
ผูใ้ชง้านเขา้ถึงเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเซิรฟ์เวอร ์(Server) มีการสรา้งคุกกีไ้ว ้โดยคุกกี ้(Cookies) จะถูกบันทึกลงบน
บราวเซอร ์(Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเขา้ชมเว็บไซตน์ั้นๆ ซึ่งเนือ้หาในคกุกีจ้ะสามารถเรียกออกมาดหูรืออ่านได้
โดยเซิรฟ์เวอร ์(Server) ที่สรา้งคกุกีด้งักลา่วเท่านัน้ และเนือ้หาดงักลา่วจะถูกสง่กลบัไปยงัเว็บไซต ์(Website) ตน้ทาง
ในการเยี่ยมชมแต่ละครัง้ ขอ้ความที่อยู่ในคกุกี ้(Cookies) มกัประกอบดว้ยขอ้มลูระบุตวัตน ชื่อเว็บไซต ์รวมถึงตวัเลข 
และตวัอกัษรบางอย่าง โดยคุกกีจ้ะมีการจดัเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซตแ์ละสิ่งที่ถูกเลือกถึงบ่อย
โดยท่านและบราวเซอร ์(Browser) ของท่าน 

บราวเซอร ์(Browser) สว่นใหญ่รองรบัการใชค้กุกี ้อย่างไรก็ตามท่านสามารถตัง้ค่า หรือปรบัค่า บราวเซอร ์(Browser) 
เพื่อไม่ใหม้ีการใช้หรือส่งขอ้มลูส าหรบัคกุกี ้(Cookies) บางประเภทได ้และ/หรืออาจลบขอ้มลูที่มีการเก็บไวใ้น คุกกี้ 
(Cookies) เม่ือไรก็ได ้

ท าไมจึงต้องใช้คุกกี?้ 

บรษิัทฯ ใชค้กุกี ้(Cookies) บน Site เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆ จากผูท้ี่มาเยี่ยมชมและใชบ้รกิารต่างๆ บน 

Site โดยคุกกี ้(Cookies) จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดท้ราบว่าท่านใช ้Site ของบริษัทฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์ด มีปฏิสมัพันธ์กับ

เนือ้หาใน Site อย่างไร ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปรบัปรุงพัฒนาประสบการณ์การใชง้านของท่านทาง Site ของ

บรษิัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ 

บริษัทฯ ใช้คุกกีป้ระเภทใดบ้าง 

ในระหว่างการใชเ้ยี่ยมชม หรือใชบ้รกิาร Site ท่านอาจพบว่าเรามีการใชง้านคกุกี ้(Cookies) ต่อไปนี ้
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คุกกีเ้พื่อการโฆษณา 

คกุกี ้(Cookies) เพื่อการโฆษณาจะถกูบนัทึกลงในบราวเซอรข์องท่านโดยเซิรฟ์เวอรโ์ฆษณา (ad servers) เพื่อท าการ

น าเสนอและโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่อท่าน โดยเซิรฟ์เวอรโ์ฆษณา (ad servers) จะใช้คุกกี้ (Cookies) ประเภทนีเ้พื่อ

รวบรวมขอ้มูลของท่านเมื่อท่านเขา้เยี่ยมชม Site หรือเว็บไซตอ์ื่นๆ และเซิรฟ์เวอรโ์ฆษณา (ad servers) จะท าการ

เลือกโฆษณาและเสนอไปที่บราวเซอรข์องท่าน จากนัน้จะเก็บขอ้มลูว่าโฆษณาดงักลา่วไดร้บัการเปิดชมหรือไม่  

คุกกีเ้พื่อการวิเคราะห ์

คกุกี ้(Cookies) เพื่อการวิเคราะหจ์ะคอยตรวจดวู่าผูใ้ชบ้ริการ / ผูเ้ขา้ชม Site นัน้ มีการเขา้สู่ Site ผ่านทางวิธีการใด 

และมีการตอบสนองอย่างไรต่อ Site และมีการเขา้ชมเนือ้หาสว่นใดใน Site บา้ง คกุกี ้(Cookies) ประเภทนีจ้ะช่วยเก็บ

ขอ้มูลท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัทราบว่า ลกัษณะการปฏิบัติงาน / กิจลกัษณ์ (features) ใดใน Site ที่ปฏิบัติงานไดด้ีที่สุด 

และลกัษณะการปฏิบตัิงาน / กิจลกัษณ ์(features) ใดที่ควรตอ้งปรบัปรุง เพื่อให ้Site ท างานไดด้ียิ่งขึน้ 

คุกกีข้องบริษัทฯ 

คกุกี ้(Cookies) ของบรษิัทฯ เรียกว่า “คกุกีข้องเจา้ของ Site” คกุกี ้(Cookies) เหลา่นีเ้ป็นคกุกี ้(Cookies) ที่

จ  าเป็นตอ้งมีใน Site เพื่อให ้Site สามารถปฏิบตัิการไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นปกติ 

หากไม่มีคกุกีข้องเจา้ของ Site หรือท่านเลือกที่จะก าหนดใหค้กุกี ้(Cookies) ประเภทนีห้ยดุท างานบนบราวเซอรข์อง

ท่าน อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท าให ้Site ไม่สามารถปฏิบตัิการไดต้ามปกติ 

คุกกีท้ีจ่ดจ าการปรับต้ังค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ 

คกุกี ้(Cookies) ประเภทนีถู้กใชเ้พื่อใหเ้ว็บไซตส์ามารถจดจ าผูท้ี่เคยเขา้เยี่ยมชม/ใชบ้ริการบน Site และการก าหนด

และตัง้ค่าของผูท้ี่เคยเขา้เยี่ยมชม/ใชบ้ริการบน Site ได ้คกุกี ้(Cookies) ประเภทนีจ้ะใชเ้พื่อบนัทึกประวตัิในการเปิดดู

เว็บไซตต์่างๆ ของผูใ้ชบ้รกิาร และจดจ าการตัง้ค่าและความชอบของผูใ้ชบ้ริการแต่ละครัง้ที่เขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์เพื่อที่

เวลาผูท้ี่เคยเขา้เยี่ยมชม/ใชบ้ริการบน Site นั้นกลบัเขา้มาเยี่ยมชม Site อีกครัง้จะไดไ้ม่ตอ้งตัง้ค่าต่างๆ ใหม่อีกครัง้ 

ตวัอย่างเช่น การตัง้ค่าภาษา หรือขนาดตวัอกัษรที่ปรากฏหนา้เว็บไซตท์ี่ท่านเคยเขา้เยี่ยมชมแลว้ เป็นตน้ 

คุกกีเ้พื่อความปลอดภัย 
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คกุกี ้(Cookies) เพื่อความปลอดภยัใชเ้พื่อระบุและป้องกันความเสี่ยงดา้นความปลอดภยับรษิัทฯ ใชค้กุกี ้(Cookies) 

เพื่อช่วยในการะบุยืนยนัตวัผูใ้ชบ้รกิาร และเพื่อคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการและการใชส้ิทธิ / บรกิารต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการจาก

การถกูบคุคลอื่นน าขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารมาใชโ้ดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ 

คุกกีเ้พื่อการจัดการ Site 

คกุกี ้(Cookies) ประเภทนีถู้กน ามาใชเ้พื่อใหเ้ว็บไซตส์ามารถที่จะรบัรูแ้ละระบุตวัตนและขอ้มูลของท่านตลอดเวลาที่

ท่านมีการใชบ้ริการบน Site เพื่อป้องกันไม่ใหท้่านถูกตัดการเชื่อมต่อจากเว็บไซตอ์ย่างไม่ทนัคาดคิด ท่านไม่สามารถ

จะก าหนดค่าใหเ้ฉพาะคกุกี ้(Cookies) ประเภทนีเ้ท่านัน้ที่หยุดการด าเนินการได ้หากจะใหค้กุกี ้(Cookies) ประเภทนี ้

หยดุการปฏิบตัิงานจ าเป็นตอ้งก าหนดค่าใหค้กุกี ้(Cookies) ทกุประเภทหยดุการท างานทัง้หมด 

คุกกีข้องบุคคลภายนอก 

คกุกี ้(Cookies) ประเภทนีอ้าจมีการบนัทึกลงในบราวเซอรข์องท่านเม่ือท่านเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตท์ี่มีการใหบ้ริการของ

หลายบริษัทฯ ซึ่งมีบริการของเรารวมอยู่ดว้ย คุกกีป้ระเภทนีจ้ะอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกอื่นที่มีการใหบ้ริการบน

เว็บไซตน์ัน้เก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านไดด้ว้ย 

รายละเอียดของของคุกกีท้ีใ่ช้บน Site ของบริษัทฯ 

ช่ือคุกกี ้ ประเภทของคุกกี ้ รายละเอียดข้อมูลที่
มีการเก็บรวบรวม 

ระยะเวลาจัดเก็บ วัตถุประสงคข์องการ
ใช้ข้อมูล 

cookielawinfo-
checkbox-necessary 

คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

Yes/No 1 ปี 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

cookielawinfo-
checkbox-functional 

คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

Yes/No 1 ปี 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

cookielawinfo-
checkbox-
performance 

คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

Yes/No 1 ปี 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

cookielawinfo-
checkbox-analytics 

คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

Yes/No 1 ปี 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

cookielawinfo-
checkbox-
advertisement 

คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

Yes/No 1 ปี 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

cookielawinfo-
checkbox-others 

คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

Yes/No 1 ปี 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

devicePixelRatio 
คกุกีท้ีจ่ดจ ำกำรปรับตัง้
คำ่เฉพำะตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

1 7 วัน 
จดจ ำกำรปรับตัง้คำ่เฉพำะตัว
ของผูใ้ชบ้รกิำร 
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การปรับแต่งและต้ังค่าคุกกีท้ีใ่ช้บน Site 

ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรบั ตัง้ค่า หรือปฏิเสธการใชง้านคกุกี้ (Cookies) ที่มีการใชบ้น Site ได ้โดยการ “ปรับต้ัง

ค่าคุกกี”้ ดงันี ้

 

เว็บไซตอ่ื์น 

เว็บไซต์นี ้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น  หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้

บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลของท่านได ้บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการควบคุมเว็บไซตอ์ื่นเหล่านั้นและไม่มี

ความรับผิดชอบต่อค าแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซตเ์หล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ บริษัทฯ

แนะน าใหท้่านอ่านประกาศความเป็นสว่นตวัของทกุเว็บไซตท์ี่ท่านไดเ้ยี่ยมชม 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านผ่านทางคุกกี้ (Cookies) นั้น มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการที่มี

ลกัษณะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล (ดงัที่ระบุไวต้ามตารางขา้งตน้) ดงันั้น การใชง้านคกุกี ้(Cookies) เพื่อการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในส่วนที่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลจึงอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(https://www.bangkokaircatering.com/privacy-policy/) ของบริษัทฯ ดว้ย ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไดท้ี่นโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การปรับปรุงนโยบายฉบับนี ้ 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุงนโยบายฉบบันีเ้ม่ือมีความจ าเป็นตามสมควร โดยเม่ือมีการปรบัปรุงนโยบายฉบบั

นี ้บริษัทฯ จะท าการแจง้ใหท้่านไดร้บัทราบการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขดงักลา่ว (โดยจะระบุว่าเป็น นโยบาย “ฉบบัปรบัปรุง

ลา่สดุ” ที่ใชบ้งัคบั) ทัง้นีก้ารแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบบันีจ้ะมีผลทนัทีเมื่อบรษิัทฯ ท าการลงประกาศนโยบาย

ฉบบัปรบัปรุงลา่สดุใน Site  

บริษัทฯ สนบัสนุนใหท้่านอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายฉบับนีโ้ดยละเอียด เพื่อใหท้่านไดร้บัทราบสิทธิและวิธีการ

ด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ โปรดทราบว่าเมื่อบริษัทฯ ไดแ้จ้งใหท้่านรบัทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของ

บรษิัทฯ แลว้ และท่านไดก้ดตกลงรบัทราบการปรบัปรุงนโยบายฉบบัลา่สดุที่มีการลงประกาศใน Site นีแ้ลว้ พรอ้มกับ

การที่ท่านเขา้เยี่ยมชมหรือใชบ้ริการ Site ของบริษัทฯ ต่อไป กรณีดงักล่าวแสดงว่าท่านไดส้มคัรใจยินยอม และตกลง

ใหใ้ชน้โยบายฉบบัปรบัปรุงลา่สดุเพื่อการบงัคบักบัท่านแลว้ 

การติดต่อบริษัทฯ 

ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิอย่างใดๆ ของท่านที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหวัขอ้ “สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล” 
ขา้งตน้ ท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิดงักล่าวมายงับริษัทฯ ไดต้ามช่องทางการติดต่อของทางบรษิัทฯ
ดงัต่อไปนี ้

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล:  

โทรศพัท:์  02-1317500 #8887 

โทรสาร:    02-1317599 

https://www.bangkokaircatering.com/privacy-policy/


 

6 
 

อีเมล:       dpo-office@bangkokaircatering.com 

โปรดระบหุวัขอ้อีเมลเป็น : “ขอแจง้ความประสงคก์ารใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล” 

ที่อยู่: บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 

 

[ตัวอย่าง banner ส าหรับการขึน้หน้า website เพื่อลิง้คเ์ข้ามาที ่Cookies Policy และการปรับแต่ง Cookies 

บริษัทฯ มีการใช้คุกกี ้(Cookies) เพื่อวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาเว็บไซต ์และการบริการของเรา ท่านสามารถอ่าน
ร า ย ล ะ เอี ย ด เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ คุ ก กี้ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ที่  “น โย บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ คุ ก กี้ ” 
(https://www.bangkokaircatering.com/cookie-policy/) และสามารถปรบัตัง้ค่าคกุกีซ้ึ่งมีการใชบ้นเว็บไซตไ์ดท้ีน่ี่ 

 
    ยอมรับ    ไม่ยอมรับ 

 
 
หมายเหตุ - สามารถท าเป็นลิง้ค ์และสรา้ง “ปุ่ ม” ที่ใหเ้ลือกว่าจะ enable หรือ disable คกุกีเ้หล่านัน้ (ยกเวน้เฉพาะ
คกุกีท้ี่ไม่สามารถปรบัแต่งได ้ตอ้งเขียนไวใ้หช้ดัเจนว่า “Necessary” และไม่ตอ้งมีปุ่ มใหเ้ลือก 

 

https://www.bangkokaircatering.com/cookie-policy/

