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บริษัท แอ็ลไลด ์เม็ททัลส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต ์(COOKIES POLICY) 
 

---------------------------------------------------------------------- 

 
นโยบายเกีย่วกับคุกกี ้(Cookies Policy) 

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ใชค้กุกีเ้พื่อจ าแนกผูใ้ชบ้รกิารออกจากผูใ้ชง้านรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณท์ี่ดี
ในการใชง้านเว็บไซตใ์หท้า่นได ้และช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถปรบัปรุงเว็บไซตเ์พื่อประสทิธิภาพในการใหบ้รกิารไดอ้ีกดว้ย 

วตัถปุระสงคข์องนโยบายนีค้ือ เพื่อใหท้่าน ในฐานะผูใ้ชบ้ริการของ. https://www.alliedmetals.com ไดร้บัขอ้มลูที่ชดัเจน

และเขา้ถึงไดเ้ก่ียวกบัคุกกีท้ี่ https://www.alliedmetals.com ใช ้รวมถึงบทบาทที่คุกกีช้่วยใหบ้ริษัทฯ มอบประสบการณ์

การใชง้านท่ีดีที่สดุส  าหรบัทา่น และตวัเลอืกที่ทา่นมีเก่ียวกบัการตัง้คา่คกุกีข้องทา่น 

 

1. คุกกีค้อือะไร 

คกุกี ้คือ ไฟลข์นาดเลก็ที่เก็บไวบ้นเบราวเ์ซอรข์องผูใ้ชบ้รกิารหรอืบนฮารด์ไดรฟ์ในคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณม์ือถือของผูใ้ชบ้ริการ 

ซึง่ท าหนา้ที่บนัทกึขอ้มลูและการตัง้ค่าต่าง ๆ เช่น   บนัทึกขอ้มลูการตัง้ค่าภาษาในเบราวเ์ซอรบ์นอปุกรณข์องผูใ้ชบ้ริการ บนัทึก

สถานะการเขา้ใชง้านในปัจจุบนัของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชง้านเว็บไซตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ

รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิการเขา้ชมเว็บไซตท์ี่ผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบในรูปแบบไฟล ์โดยคกุกีไ้ม่ไดท้  าใหเ้กิดอนัตรายต่ออปุกรณ์

ของท่าน และเนือ้หาในคุกกีจ้ะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านไดโ้ดยเว็บไซตท์ี่สรา้งคุกกีด้งักล่าวเท่านัน้ ท่านสามารถยอมรบัหรือ

ปฏิเสธการใชง้านคุกกีไ้ดโ้ดยการปรบัการตัง้ค่าในเบราวเ์ซอรข์องท่าน หากท่านตอ้งการท าเช่นนี ้โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของ

เบราวเ์ซอรข์องทา่น  

ขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัผ่านคกุกีแ้ละเทคโนโลยีที่คลา้ยคลงึกนั ในที่นีย้งัอาจรวมถึง IP address ของท่าน รหสัโฆษณาบนมือถือ, 

คณุลกัษณะของเบราวเ์ซอร,์ คณุลกัษณะอปุกรณ,์ รหสัอปุกรณเ์ฉพาะ, ระบบปฏิบตัิการ, การตัง้ค่าภาษา, การอา้งอิง URL, 

บนัทึกพฤติกรรมบนเว็บไซตข์องท่าน อย่างเช่นเนือ้หาที่ผูใ้ชบ้ริการเขา้ชมหรือสนใจขณะที่ท าการเยี่ยมชมเว็บไซตน์ัน้ ๆ รวมถึง

วนัท่ีและเวลาที่ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงหรือใชง้านเว็บไซต ์ในการเช่ือมต่อแอพบนมือถือและแท็บเล็ตบริษัทฯ อาจใชว้ิธีการอตัโนมตัิที่

คลา้ยกนัดว้ย 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ จะก าหนดรายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกบัขอ้มลูอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จดัเก็บและวิธีการที่
บรษัิทฯ น าขอ้มลูสว่นตวัของทา่นไปใช ้

 

 

https://www.alliedmetals.com/
https://www.alliedmetals.com/
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2. การใชป้ระโยชนข์องคุกกี ้

คกุกีจ้ะบอกใหบ้รษัิทฯ ทราบว่าผูใ้ชบ้ริการเขา้ชมสว่นใดในเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถมอบ

ประสบการณก์ารใชง้านเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชั่นที่ดีขึน้และตรงกับความตอ้งการของท่านได ้ตวัอย่างเช่น คกุกีส้ามารถจดจ า

ทา่นและจดจ าขอ้มลูที่ส  าคญัที่จะท าใหก้ารใชง้านเว็บไซตข์องบริษัทฯ สะดวกยิ่งขึน้ เช่นการจดจ าการตัง้ค่าของท่าน การบนัทึก

การตัง้คา่แรกของเว็บไซตด์ว้ยคกุกีจ้ะช่วยใหท้า่นเขา้ถึงเว็บไซตด์ว้ยคา่ที่ตัง้ไวท้กุครัง้ที่ใชง้าน ยกเวน้ในกรณีที่คกุกีถ้กูลบซึ่งจะท า

ใหก้ารตัง้คา่ทกุอยา่งจะกลบัไปท่ีคา่เริม่ตน้ 

เมื่อทา่นเขา้ใชง้านเว็บไซตห์รอืกดยินยอมในการใชค้กุกีจ้ากประกาศส าคญัที่ปรากฎบนหนา้เว็บไซตข์อง 

www.alliedmetals.com ผา่นทางคอมพิวเตอรห์รอืมือถือ หมายถึงการยินยอมของทา่นในการใชค้กุกีแ้ละวิเคราะหข์อ้มลูของ

ทา่นโดยบรษัิทฯ และบคุคลท่ีสามที่เก่ียวขอ้ง 

 

3. รายการของคุกกีท้ีเ่ราใช้ ประเภทของคุกกีแ้ละการท างาน 

บรษัิทฯ ใชค้กุกี ้4 ประเภทในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ การใชค้กุกีด้งักลา่วไมส่ามารถบอกความเป็นตวัตนของทา่นได  ้

 

คุกกีท้ี่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คกุกีป้ระเภทนีม้ีความจ าเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

เนื่องจากท าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ และตอบสนองการใช้งานพืน้ฐาน แสดงโครงสรา้งของเว็บไซต์ ทาง

คอมพิวเตอรห์รือมือถือ มีการใชง้านอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ คุกกีป้ระเภทนีจ้ะถกูจดัเก็บและลบออกหลงัจากการท่อง

เว็บไซตข์องทา่น 

คุกกีเ้พื่อการวิเคราะหแ์ละประเมินผลการท างาน (Analytical/Performance Cookies): คกุกีป้ระเภทนีจ้ะช่วยใหบ้รษัิทฯ 

สามารถประเมินผลการท างาน โดยประมวลจ านวนหนา้ที่ท่านเขา้เยี่ยมชม ระยะเวลาการใชง้าน สถานที่การใชง้าน ตลอดจน

จ านวนลกัษณะเฉพาะของกลุม่ผูเ้ยีย่มชมนัน้ๆ โดยขอ้มลูดงักลา่วจะน ามาใชใ้นการวิเคราะหรู์ปแบบพฤติกรรมของผูเ้ยีย่มชม และ

เราจะน าผลลพัธด์งักลา่วไปใชใ้นการปรบัปรุงเว็บไซต ์(ส าหรบัทัง้บนคอมพิวเตอรห์รอืมือถือ) ใหต้อบสนองความตอ้งการ และการ

ใชง้านของผูเ้ยี่ยมชมยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตามขอ้มลูที่ไดแ้ละใชป้ระมวลผลนัน้ไมม่ีการระบช่ืุอ หรอืบง่บอกความเป็นตวัตนของท่านได ้

อีกทัง้ไมม่ีการเก็บขอ้มลูจ าเพาะบคุคลเช่น ช่ือ อีเมล เป็นตน้ และใชเ้ป็นขอ้มลูทางสถิติเทา่นัน้ 

คุกกีเ้พื่อการท างานของเว็บไซต ์(Functionality Cookies): คกุกีป้ระเภทนีใ้ชจ้ดจ าคณุลกัษณะตา่งๆ ที่ทา่นไดเ้ลอืกในขณะ

ใชง้านในเว็บไซตท์ัง้บนคอมพิวเตอรห์รือมือถือ ขอ้มูลที่ถูกบนัทึกไวเ้หล่านีจ้ะถูกน ากลบัมาใชอ้ีกครัง้ เมื่อท่านกลบัมาเยี่ยมชม

เว็บไซตข์องบริษัทฯ สิ่งที่ท่านเคยไดเ้ลือกใชน้ัน้จะน ามาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จ าเป็นตอ้งท าการเลือกใหม่อีกครัง้  เพื่อความ

สะดวกสบายในการใชง้านของท่าน อย่างไรก็ตามขอ้มลูที่ได้และใชป้ระมวลผลนัน้ไม่มีการระบช่ืุอ หรือบ่งบอกความเป็นตวัตน

ของทา่นได ้อีกทัง้ไมม่ีการเก็บขอ้มลูจ าเพาะบคุคลเช่น ช่ือ อีเมล เป็นตน้ และใชเ้ป็นขอ้มลูทางสถิติเทา่นัน้ 
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คุกกีเ้พื่อการโฆษณาและการตลาด (Marketing Cookies): คกุกีป้ระเภทนีจ้ะถกูวางอยู่ในเว็บไซต์www.alliedmetals.com 

ซึง่จะจดจ าการใชง้าน ความสนใจของผูใ้ชง้าน เพื่อประกอบการปรบัเปลีย่นหนา้เว็บไซต ์เพื่อน าเสนอสินคา้ โปรโมชั่นและอีเวน้ท์

ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้ใชง้าน การน าเสนอขอ้เสนออภิสิทธ์ิจ าเพาะบุคคลหรือโปรโมชั่น การ

วดัผลประเมินประสทิธิภาพของแคมเปญการโฆษณา เพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกในการบริการสิทธิพิเศษส าหรบัลูกคา้บริษัทฯ 

การเลือกใชส้ื่อส าหรบัการสื่อสารและการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต ์ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านเว็บไซตแ์ละ

ลกูคา้ของบรษัิทฯ 

 

4. ระยะเวลาที่คุกกีจ้ะถกูเก็บไว้ในอุปกรณข์องท่าน 

มีคกุกี ้2 ประเภทท่ีถกูจดัเก็บไว ้

 คกุกีแ้บบชว่งเวลา (Session Cookies) จะถกูลบโดยอตัโนมตัิเมือ่ทา่นปิดเบราวเ์ซอร ์

 คกุกีถ้าวร (Persistent Cookies) จะยงัคงอยูใ่นเครือ่งคอมพิวเตอรข์องผูใ้ชบ้รกิารจนกระทั่งหมดอายหุรอืถกูลบทิง้ 

Persistent cookies สามารถเก็บขอ้มลูความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารท าใหก้ารเขา้ใชเ้ว็บไซตค์รัง้ตอ่ๆ ไปของผูใ้ชบ้รกิาร

ง่ายและใกลเ้คียงกบัความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

 
5. การตั้งค่าคุกกี ้

ในกรณีที่ทา่นไมป่ระสงคใ์หม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารผา่นทางคกุกี ้และซอฟทแ์วรแ์ละเครือ่งมือการตรวจวดั 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถลบหรอืปฏิเสธคกุกี ้หรอืซอฟทแ์วรก์ารตรวจวดับางรายการผา่นทางบราวเซอร ์หรอืหมวดการตัง้คา่ในอปุกรณ์

มือถือหรอืแท็บเลต็ของทา่นได ้ทัง้นีข้อเรยีนวา่หากทา่นปิดการใชง้านคกุกีห้รอืเอาคกุกีอ้อกไปนัน้ คณุลกัษณะของบางอยา่ง 

เว็บไซตอ์าจจะไมท่ างานตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้เช่น ทา่นอาจจะไมส่ามารถเขา้เยี่ยมพืน้ท่ีบางสว่นของเว็บไซตห์รอืทา่น

อาจจะไมไ่ดร้บัขอ้มลูที่จดัใหเ้ป็นการเฉพาะตวัเมื่อทา่นเยีย่มชมเวบ็ไซต ์

หากผูใ้ชบ้รกิารใชอ้ปุกรณต์า่งกนัในการเปิดดแูละเขา้มายงัเว็บไซต ์(เช่น คอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน แท็บเลต็) ทา่นจะตอ้ง

ด าเนินการเพื่อปรบัแตล่ะบราวเซอร ์(Browser) ในแตล่ะอปุกรณน์ัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Cookie Preferences ของทา่นเอง 

ทา่นสามารถจดัการคกุกีใ้นเบราวเ์ซอรข์องทา่นไดโ้ดยการตัง้คา่ ดงันี ้

 Cookies settings in Chrome 

 Cookies settings in Firefox 

 Cookies settings in Safari and iOS 

 Cookies settings in Internet Explorer 

 Cookies settings in Microsoft Edge 

 Chrome for android 

 Chrome for iOS 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.apple.com/en-th/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=Select%20Settings%20%3E%20Privacy%2C%20search%2C,and%20then%20select%20Clear%20now.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0
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6. วิธีการติดต่อเรา 

หากทา่นมีค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายคกุกีน้ี ้โปรดติดตอ่มาทางบรษัิทฯ ที ่ dc-pdpa@alliedmetals.com 

 

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี ้

บรษัิทฯ อาจปรบัปรุงนโยบายการใชค้กุกีน้ีแ้ละขอแนะน าใหท้า่นทบทวนนโยบายเป็นระยะ ๆ เพื่อรบัทราบถึงวธีิการใชค้กุกีข้อง

บรษัิทฯ 

 

นโยบายการใชค้กุกีน้ีไ้ดร้บัการประกาศเมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ปรบัปรุงลา่สดุเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 

 

________________________________________________________________ 
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