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นโยบายเกียวกับใช้งานคุกก ี

บริษัท บเีอซี กูรเ์มท ์เฮาส ์จาํกัด (“บริษัทฯ”) อาจใชค้กุกี (Cookies) [เวบ็บีคอน (web beacons) แทรกกิง พิกเซล 

(tracking pixels)] และเทคโนโลยีอืนใด ทีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เพือเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่าน ในขณะทีท่านไดเ้ขา้

เยียมชมหรือใชบ้ริการเว็บไซตข์องบริษัทฯ [www.alsarayrestaurant.com] ซงึรวมไปถึงการเขา้เยียมชมหรือใชบ้ริการ

ผ่านทางช่องทางอืนๆ เช่น แอพพลิเคชนัในโทรศพัทมื์อถือ (รวมเรียกวา่ “Site”) [เพือเป็นตวัช่วยในการปรบัปรุงเวบ็ไซต์

และพฒันาประสบการณเ์ขา้เยียมชมเว็บไซตข์องท่าน] 

การใช้คุกก ี(Cookies) เพอืเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คุกกคีอือะไร? 

คุกกี (Cookies) คือ ไฟลรู์ปแบบหนึงทีประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี (Cookies) จะถูกสรา้งขึนเมือ

ผูใ้ชง้านเขา้ถึงเว็บไซต ์(Website) ซึงเซิรฟ์เวอร ์(Server) มีการสรา้งคุกกีไว ้โดยคุกกี (Cookies) จะถูกบันทึกลงบน

บราวเซอร ์(Browser) ของท่านเมือท่านแวะเขา้ชมเว็บไซตน์นัๆ ซงึเนือหาในคกุกีจะสามารถเรียกออกมาดหูรืออา่นได้

โดยเซิรฟ์เวอร ์(Server) ทีสรา้งคกุกีดงักลา่วเท่านนั และเนือหาดงักล่าวจะถกูส่งกลบัไปยงัเว็บไซต ์(Website) ตน้ทาง

ในการเยียมชมแต่ละครงั ขอ้ความทีอยู่ในคกุกี (Cookies) มกัประกอบดว้ยขอ้มลูระบุตวัตน ชือเว็บไซต ์รวมถึงตวัเลข 

และตวัอกัษรบางอย่าง โดยคกุกีจะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยียมชมเว็บไซตแ์ละสิงทีถูกเลือกถึงบ่อย

โดยท่านและบราวเซอร ์(Browser) ของท่าน 

บราวเซอร ์(Browser) สว่นใหญ่รองรบัการใชค้กุกี อยา่งไรก็ตามท่านสามารถตงัคา่ หรือปรบัค่า บราวเซอร ์(Browser) 

เพือไม่ใหม้ีการใชห้รือส่งขอ้มลูสาํหรบัคกุกี (Cookies) บางประเภทได ้และ/หรืออาจลบขอ้มลูทีมีการเก็บไวใ้น คุกกี 

(Cookies) เมอืไรก็ได ้

ทาํไมจงึต้องใช้คุกก?ี 

บริษัทฯ ใชค้กุกี (Cookies) บน Site เพือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆ จากผูท้ีมาเยียมชมและใชบ้ริการต่างๆ บน 

Site โดยคุกกี (Cookies) จะทาํใหบ้ริษัทฯ ไดท้ราบว่าท่านใช ้Site ของบริษัทฯ เพือวตัถุประสงคใ์ด มีปฏิสมัพันธก์ับ

เนือหาใน Site อย่างไร ซึงจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปรบัปรุงพัฒนาประสบการณก์ารใชง้านของท่านทาง Site ของ

บริษัทฯ ใหด้ียิงขึน 

บริษัทฯ ใช้คุกกปีระเภทใดบ้าง 

ในระหวา่งการใชเ้ยียมชม หรือใชบ้ริการ Site ท่านอาจพบว่าเรามีการใชง้านคกุกี (Cookies) ต่อไปนี 
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คุกกเีพอืการโฆษณา 

คกุกี (Cookies) เพือการโฆษณาจะถูกบนัทกึลงในบราวเซอรข์องท่านโดยเซิรฟ์เวอรโ์ฆษณา (ad servers) เพือทาํการ

นาํเสนอและโฆษณาผลิตภัณฑต์่อท่าน โดยเซิรฟ์เวอรโ์ฆษณา (ad servers) จะใช้คุกกี (Cookies) ประเภทนีเพือ

รวบรวมขอ้มลูของท่านเมือท่านเขา้เยียมชม Site หรือเวบ็ไซตอื์นๆ และเซริฟ์เวอรโ์ฆษณา (ad servers) จะทาํการเลือก

โฆษณาและเสนอไปทีบราวเซอรข์องท่าน จากนนัจะเก็บขอ้มลูว่าโฆษณาดงักลา่วไดร้บัการเปิดชมหรือไม่  

คุกกเีพอืการวิเคราะห ์

คกุกี (Cookies) เพือการวิเคราะหจ์ะคอยตรวจดวู่าผูใ้ชบ้ริการ / ผูเ้ขา้ชม Site นนั มีการเขา้สู่ Site ผ่านทางวิธีการใด 

และมีการตอบสนองอย่างไรต่อ Site และมีการเขา้ชมเนือหาส่วนใดใน Site บา้ง คกุกี (Cookies) ประเภทนีจะช่วยเก็บ

ขอ้มูลทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัทราบว่า ลกัษณะการปฏิบัติงาน / กิจลกัษณ ์(features) ใดใน Site ทีปฏิบัติงานไดด้ีทีสุด 

และลกัษณะการปฏิบตัิงาน / กิจลกัษณ ์(features) ใดทีควรตอ้งปรบัปรุง เพือให ้Site ทาํงานไดดี้ยิงขึน 

คุกกขีองบริษัทฯ 

คกุกี (Cookies) ของบริษัทฯ เรียกว่า “คกุกีของเจา้ของ Site” คกุกี (Cookies) เหลา่นีเป็นคกุกี (Cookies) ที

จาํเป็นตอ้งมีใน Site เพือให ้Site สามารถปฏิบตัิการไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นปกติ 

หากไมมี่คกุกีของเจา้ของ Site หรือท่านเลือกทีจะกาํหนดใหค้กุกี (Cookies) ประเภทนีหยดุทาํงานบนบราวเซอรข์อง

ท่าน อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบทาํให ้Site ไมส่ามารถปฏิบติัการไดต้ามปกติ 

คุกกทีจีดจาํการปรับตงัคา่เฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ 

คุกกี (Cookies) ประเภทนีถูกใชเ้พือใหเ้ว็บไซตส์ามารถจดจาํผูที้เคยเขา้เยียมชม/ใชบ้ริการบน Site และการกาํหนด

และตงัค่าของผูท้ีเคยเขา้เยียมชม/ใชบ้ริการบน Site ได ้คกุกี (Cookies) ประเภทนีจะใชเ้พือบนัทึกประวติัในการเปิดดู

เว็บไซตต์่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และจดจาํการตงัคา่และความชอบของผูใ้ชบ้ริการแตล่ะครงัทีเขา้เยียมชมเว็บไซต ์เพือที

เวลาผูที้เคยเขา้เยียมชม/ใชบ้ริการบน Site นนักลบัเขา้มาเยียมชม Site อีกครงัจะไดไ้ม่ตอ้งตงัค่าต่างๆ ใหม่อีกครงั 

ตวัอย่างเช่น การตงัค่าภาษา หรือขนาดตวัอกัษรทีปรากฏหนา้เว็บไซตที์ท่านเคยเขา้เยียมชมแลว้ เป็นตน้ 

คุกกเีพอืความปลอดภัย 
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คกุกี (Cookies) เพือความปลอดภยัใชเ้พือระบุและป้องกนัความเสียงดา้นความปลอดภยับริษัทฯ ใชคุ้กกี (Cookies) 

เพือช่วยในการะบุยืนยนัตวัผูใ้ชบ้ริการ และเพือคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการและการใชส้ิทธิ / บริการต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการจาก

การถกูบคุคลอืนนาํขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการมาใชโ้ดยไมมี่อาํนาจหรือโดยไมช่อบ 

คุกกเีพอืการจัดการ Site 

คกุกี (Cookies) ประเภทนีถูกนาํมาใชเ้พือใหเ้ว็บไซตส์ามารถทีจะรบัรูแ้ละระบุตวัตนและขอ้มลูของท่านตลอดเวลาที

ท่านมีการใชบ้ริการบน Site เพือป้องกนัไม่ใหท้่านถูกตดัการเชือมต่อจากเว็บไซตอ์ย่างไม่ทนัคาดคิด ท่านไม่สามารถ

จะกาํหนดคา่ใหเ้ฉพาะคกุกี (Cookies) ประเภทนีเท่านนัทีหยดุการดาํเนินการได ้หากจะใหค้กุกี (Cookies) ประเภทนี

หยดุการปฏิบตัิงานจาํเป็นตอ้งกาํหนดคา่ใหค้กุกี (Cookies) ทกุประเภทหยุดการทาํงานทงัหมด 

คุกกขีองบุคคลภายนอก 

คกุกี (Cookies) ประเภทนีอาจมีการบนัทึกลงในบราวเซอรข์องท่านเมือท่านเขา้เยียมชมเว็บไซตท์ีมีการใหบ้ริการของ

หลายบริษัทฯ ซึงมีบริการของเรารวมอยู่ดว้ย คุกกีประเภทนีจะอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกอืนทีมีการใหบ้ริการบน

เว็บไซตน์นัเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านไดด้ว้ย 

รายละเอยีดของของคุกกทีใีช้บน Site ของบริษัทฯ 

ชอืคุกกี ประเภทของคุกกี รายละเอยีดข้อมูล

ทมีีการเกบ็รวบรวม 

ระยะเวลา

จัดเก็บ 

วัตถุประสงคข์อง

การใช้ข้อมูล 

cookielawinfo-
checkbox-necessary 

คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 1 ปี จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

cookielawinfo-
checkbox-functional 

คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร Yes/No 1 ปี จดจําการปรับตงัคา่

เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

cookielawinfo-
checkbox-
performance 

คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 1 ปี จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

cookielawinfo-
checkbox-analytics 

คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 1 ปี จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

cookielawinfo-
checkbox-
advertisement 

คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร Yes/No 1 ปี จดจําการปรับตงัคา่

เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

cookielawinfo-
checkbox-others 

คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร Yes/No 1 ปี จดจําการปรับตงัคา่

เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TADCID 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร Yes/No 10 ปี 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TAUnique คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร Yes/No 2 ปี จดจําการปรับตงัคา่

เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 
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ชอืคุกกี ประเภทของคุกกี รายละเอยีดข้อมูล

ทมีีการเกบ็รวบรวม 

ระยะเวลา

จัดเก็บ 

วัตถุประสงคข์อง

การใช้ข้อมูล 

__vt คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร Yes/No 1 ชวัโมง จดจําการปรับตงัคา่

เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TASession คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
session 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

ServerPool คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
session 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TACds 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
2 เดอืน 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TASSK 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
5 เดอืน 27 วนั 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

SRT 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
30 นาท ี

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

PMC 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
2 ปี 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TART 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
5 วนั 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TATravelInfo 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
14 วนั 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TAUD 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
14 วนั 

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

TASID 
คกุกทีจีดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 

Yes/No 
30 นาท ี

จดจําการปรับตงัคา่
เฉพาะตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 
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การปรับแต่งและตังคา่คุกกีทใีช้บน Site 

ท่านสามารถเลือกทีจะยอมรบั ตงัค่า หรือปฏิเสธการใชง้านคกุกี (Cookies) ทีมีการใชบ้น Site ได ้โดยการ “ปรับตัง

ค่าคุกก”ี ดงันี 

 

เว็บไซตอ์นื 

เว็บไซต์นีอาจมีตัวเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อืน หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อืนอาจเป็นการอนุญาตให้

บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลของท่านได ้บริษัทฯ ไม่ไดมี้การควบคุมเว็บไซตอ์ืนเหล่านนัและไม่มี

ความรับผิดชอบต่อคาํแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซตเ์หล่านัน เมือท่านออกจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ บริษัทฯ

แนะนาํใหท้่านอา่นประกาศความเป็นส่วนตวัของทกุเว็บไซตที์ท่านไดเ้ยียมชม 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านผ่านทางคุกกี (Cookies) นนั มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการทีมี

ลกัษณะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล (ดงัทีระบุไวต้ามตารางขา้งตน้) ดงันนั การใชง้านคกุกี (Cookies) เพือการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในส่วนทีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลจึงอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและนโยบายเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(https://www.alsarayrestaurant.com/wp-content/uploads/2022/09/GH-AL1-AL2-Privacy-Notice-for-website.pdf) ขอ ง

บริษัทฯ ดว้ย ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไดท้ี

นโยบายเกยีวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การปรับปรุงนโยบายฉบับนี  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุงนโยบายฉบบันีเมอืมีความจาํเป็นตามสมควร โดยเมือมีการปรบัปรุงนโยบายฉบบั

นี บริษัทฯ จะทาํการแจง้ใหท้่านไดร้บัทราบการเปลียนแปลงแกไ้ขดงักล่าว (โดยจะระบวุ่าเป็น นโยบาย “ฉบบัปรบัปรุง

ล่าสดุ” ทีใชบ้งัคบั) ทงันีการแกไ้ขหรือเปลียนแปลงนโยบายฉบบันีจะมีผลทนัทีเมือบริษัทฯ ทาํการลงประกาศนโยบาย

ฉบบัปรบัปรุงลา่สดุใน Site  

บริษัทฯ สนบัสนุนใหท้่านอ่านและทาํความเขา้ใจนโยบายฉบบันีโดยละเอียด เพือใหท้่านไดร้บัทราบสิทธิและวิธีการ

ดาํเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ โปรดทราบว่าเมือบริษัทฯ ไดแ้จง้ใหท้่านรบัทราบการเปลียนแปลงแกไ้ขนโยบายของ

บริษัทฯ แลว้ และท่านไดก้ดตกลงรบัทราบการปรบัปรุงนโยบายฉบบัลา่สุดทีมีการลงประกาศใน Site นีแลว้ พรอ้มกบั

การทีท่านเขา้เยียมชมหรือใชบ้ริการ Site ของบริษัทฯ ต่อไป กรณีดงักล่าวแสดงว่าท่านไดส้มคัรใจยินยอม และตกลง

ใหใ้ชน้โยบายฉบบัปรบัปรุงล่าสดุเพือการบงัคบักบัท่านแลว้ 

การติดต่อบริษัทฯ 

ในกรณีทีท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิอย่างใดๆ ของท่านทีปรากฏตามทีระบไุวใ้นหัวขอ้ “สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล” 

ขา้งตน้ ท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิดงักลา่วมายงับริษัทฯ ไดต้ามช่องทางการติดต่อของทางบริษัทฯ

ดงัต่อไปนี 

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล:  

โทรศพัท:์  02-234-2855 
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อีเมล:       dpo-office@bangkokaircatering.com 

โปรดระบุหวัขอ้อเีมลเป็น : “ขอแจง้ความประสงคก์ารใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล” 

ทีอยู่: บริษัท บเีอซี กูรเ์มท ์เฮ้าส ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขที 22 อาคารบางกอกพลาซา่ ซอยศนูยวิ์จยั7 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 

[ตัวอย่าง banner สาํหรับการขนึหน้า website เพอืลงิคเ์ข้ามาท ีCookies Policy และการปรับแต่ง Cookies 

บริษัทฯ มีการใชค้กุกี (Cookies) เพือวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาเว็บไซต ์และการบริการของเรา ท่านสามารถอา่น

รายละเอียดเกียวกบัการใชค้กุกีของบริษัทฯ ไดท้ี “นโยบายเกยีวกับการใช้คุกกี” 

(https://www.alsarayrestaurant.com/wp-content/uploads/2022/09/Cookies_Policy_Alsaray.pdf) และสามารถ

ปรบัตงัค่าคกุกีซงึมีการใชบ้นเวบ็ไซตไ์ดท้นีี 

 

    ยอมรับ    ไม่ยอมรับ 

 

 

หมายเหตุ - สามารถทาํเป็นลิงค ์และสรา้ง “ปุ่ ม” ทีใหเ้ลือกว่าจะ enable หรือ disable คุกกีเหล่านนั (ยกเวน้เฉพาะ

คกุกีทีไม่สามารถปรบัแตง่ได ้ตอ้งเขียนไวใ้หช้ดัเจนว่า “Necessary” และไมต่อ้งมีปุ่ มใหเ้ลือก 

 


