
นโยบายขข้อมมูลสส่วนบบุคคล สสาหรรับ คบุกกกกี้ ของเวว็ปไซตต

ทกที่จรัดทสาโดย บรริษรัท สยามภรัณฑตกรบุรุ๊ป จสากรัด (มหาชน)

นโยบายคบุกกกกี้
เมมมื่อทท่านไดด้เขด้าสสท่เวว็บไซตต์ (https://bolidenbatteries.com/) 
ขด้อมสลททมื่เกทมื่ยวขด้องกกับการเขด้าสสท่เวว็บไซตต์ของทท่านจะถสกบกันททึกไวด้ในรสปแบบของคคุกกทกี้ โดยนโยบายคคุกกทกี้นทกี้จะ

อธธิบายถทึงความหมาย การททางาน วกัตถคุประสงคต์ รวมถทึงการลบและการปฏธิเสธการเกว็บคคุกกทกี้ เพมมื่อความเปป็นสท่วน
ตกัวของทท่าน โดยการเขด้าสสท่เวว็บไซตต์นทกี้ถมอวท่าทท่านไดด้อนคุญาตใหด้เราใชด้คคุกกทกี้ตามนโยบายคคุกกทกี้ททมื่มทรายละเอทยดดกังตท่อไป
นทกี้

คบุกกกกี้คคืออะไร
คคุกกทกี้ คมอ ไฟลต์เลว็ก ๆ เพมมื่อจกัดเกว็บขด้อมสลการเขด้าใชด้งานเวว็บไซตต์ เชท่น วกันเวลา ลธิงคต์ททมื่คลธิก หนด้าททมื่เขด้าชม 

เงมมื่อนไขการตกักี้งคท่าตท่าง ๆ โดยจะบกันททึกลงไปในอคุปกรณต์คอมพธิวเตอรต์ และ/หรมอ เครมมื่องมมอสมมื่อสารททมื่เขด้าใชด้งานของ
ทท่าน เชท่น โนน๊ตบคุน๊ค แทว็บเลว็ต หรมอ สมารต์ทโฟน ผท่านทางเวว็บเบราวต์เซอรต์ในขณะททมื่ทท่านเขด้าสสท่เวว็บไซตต์ โดยคคุกกทกี้จะ
ไมท่กท่อใหด้เกธิดอกันตรายตท่ออคุปกรณต์คอมพธิวเตอรต์ และ/หรมอ เครมมื่องมมอสมมื่อสารของทท่าน ในกรณทดกังตท่อไปนทกี้ ขด้อมสล
สท่วนบคุคคลของทท่านอาจถสกจกัดเกว็บเพมมื่อใชด้เพธิมื่มประสบการณต์การใชด้งานบรธิการทางออนไลนต์ โดยจะจทาเอกลกักษณต์
ของภาษาและปรกับแตท่งขด้อมสลการใชด้งานตามความตด้องการของทท่าน เปป็นการยมนยกันคคุณลกักษณะเฉพาะตกัว ขด้อมสล
ความปลอดภกัยของทท่าน รวมถทึงบรธิการททมื่ทท่านสนใจ นอกจากนทกี้คคุกกทกี้ยกังถสกใชด้เพมมื่อวกัดปรธิมาณการเขด้าใชด้งานบรธิการ
ทางออนไลนต์ การปรกับเปลทมื่ยนเนมกี้อหาตามการใชด้งานของทท่านโดยพธิจารณาจากพฤตธิกรรมการเขด้าใชด้งานครกักี้งกท่อน
ๆ และ ณ ปปัจจคุบกัน และอาจมทวกัตถคุประสงคต์เพมมื่อการโฆษณาประชาสกัมพกันธต์ 

ทกักี้งนทกี้ทท่านสามารถคด้นหาขด้อมสลเพธิมื่มเตธิมเกทมื่ยวกกับคคุกกทกี้ไดด้ททมื่ www.allaboutcookies.org

บรริษรัทใชข้คบุกกกกี้อยส่างไร
บรธิษกัทฯ ใชด้คคุกกทกี้ เพมมื่อบกันททึกการเขด้าเยทมื่ยมชมและสมกัครเขด้าใชด้งานเวว็บไซตต์ของทท่าน โดยททาใหด้ บรธิษกัทฯ 

สามารถจดจทาการใชด้งานเวว็บไซตต์ของทท่านไดด้งท่ายขทึกี้น และขด้อมสลเหลท่านทกี้จะถสกนทาไปเพมมื่อปรกับปรคุงเวว็บไซตต์ของ 
บรธิษกัทฯ ใหด้ตรงกกับความตด้องการของทท่านมากยธิมื่งขทึกี้น เพมมื่ออทานวยความสะดวกใหด้เกธิดความรวดเรว็วในการใชด้งาน
เวว็บไซตต์ของทท่าน และในบางกรณท บรธิษกัทฯ จทาเปป็นตด้องใหด้บคุคคลททมื่สามชท่วยดทาเนธินการดกังกลท่าว ซทึมื่งอาจจะตด้องใชด้ 
อธินเตอรต์เนว็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคคุกกทกี้เพมมื่อวธิเคราะหต์ทางสถธิตธิ ตลอดจนเชมมื่อมโยงขด้อมสล และ
ประมวลผลตามวกัตถคุประสงคต์ทางการตลาด   

https://www.allaboutcookies.org/


คคุกกทกี้ททมื่ บรธิษกัทฯ ใชด้ อาจจะแบท่งไดด้ 2 ประเภทตามการจกัดเกว็บ ดกังนทกี้
1. Session Cookies เปป็นคคุกกทกี้ททมื่จะอยสท่ชกัมื่วคราวเพมมื่อจดจทาทท่านในระหวท่างททมื่ทท่านเขด้าเยทมื่ยมชม

เวว็บไซตต์ของ บรธิษกัทฯ เชท่น เฝฝ้าตธิดตามภาษาททมื่ทท่านไดด้ตกักี้งคท่าและเลมอกใชด้ เปป็นตด้น และจะมทการ
ลบออกจากเครมมื่องคอมพธิวเตอรต์หรมออคุปกรณต์ของทท่าน เมมมื่อทท่านออกจากเวว็บไซตต์หรมอไดด้ททาการ
ปปิดเวว็บเบราวต์เซอรต์

2. Persistent Cookie เปป็นคคุกกทกี้ททมื่จะอยสท่ตามระยะเวลาททมื่กทาหนดหรมอจนกวท่าทท่านจะลบออก 
คคุกกทกี้ประเภทนทกี้จะชท่วยใหด้เวว็บไซตต์ของบรธิษกัทฯ จดจทาทท่านและการตกักี้งคท่าตท่าง ๆ ของทท่านเมมมื่อ
ทท่านกลกับมาใชด้บรธิการเวว็บไซตต์อทกครกักี้ง ซทึมื่งจะชท่วยใหด้ทท่านเขด้าใชด้บรธิการเวว็บไซตต์ไดด้สะดวกรวดเรว็ว
ยธิมื่งขทึกี้น

วกัตถคุประสงคต์ในการใชด้งานคคุกกทกี้ททมื่ บรธิษกัทฯ ใชด้ มทรายละเอทยดดกังนทกี้  

 คคุกกทกี้ททมื่มทความจทาเปป็น (Strictly Necessary Cookies)

คคุกกทกี้ประเภทนทกี้มทความจทาเปป็นตท่อการใหด้บรธิการเวว็บไซตต์ของ บรธิษกัทฯ เพมมื่อใหด้ทท่านสามารถเขด้าใชด้งานใน
สท่วนตท่าง ๆ ของเวว็บไซตต์ไดด้ รวมถทึงชท่วยจดจทาขด้อมสลททมื่ทท่านเคยใหด้ไวด้ผท่านเวว็บไซตต์ การปปิดการใชด้งานคคุกกทกี้
ประเภทนทกี้จะสท่งผลใหด้ทท่านไมท่สามารถใชด้บรธิการในสาระสทาคกัญของบรธิษกัทฯ ซทึมื่งจทาเปป็นตด้องเรทยกใชด้คคุกกทกี้ไดด้

 คคุกกทกี้เพมมื่อการวธิเคราะหต์และประเมธินผลการใชด้งาน (Performance Cookies)

คคุกกทกี้ประเภทนทกี้ชท่วยใหด้บรธิษกัทฯ  ทราบถทึงการปฏธิสกัมพกันธต์ของผสด้ใชด้งานในการใชด้บรธิการเวว็บไซตต์ของบ
รธิษกัทฯ  รวมถทึงหนด้าเพจหรมอพมกี้นททมื่ใดของเวว็บไซตต์ททมื่ไดด้รกับความนธิยม ตลอดจนการวธิเคราะหต์ขด้อมสลดด้านอมมื่น
ๆ บรธิษกัทฯ ยกังใชด้ขด้อมสลนทกี้เพมมื่อการปรกับปรคุงการททางานของเวว็บไซตต์ และเพมมื่อเขด้าใจพฤตธิกรรมของผสด้ใชด้งาน
มากขทึกี้น ถทึงแมด้วท่า ขด้อมสลททมื่คคุกกทกี้นทกี้เกว็บรวบรวมจะเปป็นขด้อมสลททมื่ไมท่สามารถระบคุตกัวตนไดด้ และนทามาใชด้
วธิเคราะหต์ทางสถธิตธิเทท่านกักี้น การปปิดการใชด้งานคคุกกทกี้ประเภทนทกี้จะสท่งผลใหด้บรธิษกัทฯ ไมท่สามารถทราบ
ปรธิมาณผสด้เขด้าเยทมื่ยมชมเวว็บไซตต์ และไมท่สามารถประเมธินคคุณภาพการใหด้บรธิการไดด้

 คคุกกทกี้เพมมื่อการใชด้งานเวว็บไซตต์ (Functional Cookies)

คคุกกทกี้ประเภทนทกี้จะชท่วยใหด้เวว็บไซตต์ของบรธิษกัทฯ จดจทาตกัวเลมอกตท่าง ๆ ททมื่ทท่านไดด้ตกักี้งคท่าไวด้และชท่วยใหด้เวว็บไซตต์
สท่งมอบคคุณสมบกัตธิและเนมกี้อหาเพธิมื่มเตธิมใหด้ตรงกกับการใชด้งานของทท่านไดด้ เชท่น ชท่วยจดจทาชมมื่อบกัญชทผสด้ใชด้งาน
ของทท่าน หรมอจดจทาการเปลทมื่ยนแปลงการตกักี้งคท่าขนาดฟอนตต์หรมอการตกักี้งคท่าตท่าง ๆ ของหนด้าเพจซทึมื่งทท่าน
สามารถปรกับแตท่งไดด้ การปปิดการใชด้งานคคุกกทกี้ประเภทนทกี้อาจสท่งผลใหด้เวว็บไซตต์ไมท่สามารถททางานไดด้อยท่าง
สมบสรณต์

 คคุกกทกี้เพมมื่อการโฆษณาไปยกังกลคุท่มเปฝ้าหมาย (Targeting Cookies)



คคุกกทกี้ประเภทนทกี้เปป็นคคุกกทกี้ททมื่เกธิดจากการเชมมื่อมโยงเวว็บไซตต์ของบคุคคลททมื่สาม ซทึมื่งเกว็บขด้อมสลการเขด้าใชด้งาน
และเวว็บไซตต์ททมื่ทท่านไดด้เขด้าเยทมื่ยมชม เพมมื่อนทาเสนอสธินคด้าหรมอบรธิการบนเวว็บไซตต์อมมื่นททมื่ไมท่ใชท่เวว็บไซตต์ของบ
รธิษกัทฯ ทกักี้งนทกี้ หากทท่านปปิดการใชด้งานคคุกกทกี้ประเภทนทกี้จะไมท่สท่งผลตท่อการใชด้งานเวว็บไซตต์ของบรธิษกัทฯ แตท่จะ
สท่งผลใหด้การนทาเสนอสธินคด้าหรมอบรธิการบนเวว็บไซตต์อมมื่น ๆ ไมท่สอดคลด้องกกับความสนใจของทท่าน

ทส่านจะจรัดการคบุกกกกี้ไดข้อยส่างไร
บราวเซอรต์สท่วนใหญท่จะมทการตกักี้งคท่าใหด้มทการยอมรกับคคุกกทกี้เปป็นคท่าเรธิมื่มตด้น อยท่างไรกว็ตาม ทท่านสามารถ

ปฏธิเสธการใชด้งานหรมอลบคคุกกทกี้ในหนด้าการตกักี้งคท่าของบราวเซอรต์ททมื่ทท่านใชด้งานอยสท่ ทกักี้งนทกี้ หากทท่านททาการปรกับเปลทมื่ยน
การตกักี้งคท่าบราวเซอรต์ของทท่านอาจสท่งผลกระทบตท่อรสปแบบและการใชด้งานบนหนด้าเวว็บไซตต์ของเราไดด้ หากทท่าน
ประสงคต์ททมื่จะททาการปรกับเปลทมื่ยนการตกักี้งคท่า ทท่านสามารถตรวจสอบรายละเอทยดเพธิมื่มเตธิมไดด้ตามลธิงกต์ททมื่ไดด้ระบคุไวด้
ขด้างลท่าง

- Android (Chrome)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DAndroid&hl=en&oco=1

- Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

- Blackberry
https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-
guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

- Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-
bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd



- Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-
7c16-ede5947fc64d

- Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?
redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

- Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

- Iphone or Ipad (Chrome)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

- Iphone or Ipad (Safari)
https://support.apple.com/en-us/HT201265

ทกักี้งนทกี้ โปรดทราบวท่า หากทท่านเลมอกททมื่จะปปิดการใชด้งานคคุกกทกี้บนเบราวต์เซอรต์หรมออคุปกรณต์ของ
ทท่าน อาจสท่งผลกระทบกกับการททางานบางสท่วนของเวว็บไซตต์ของบรธิษกัทฯ ททมื่ไมท่สามารถททางานหรมอใหด้
บรธิการไดด้เปป็นปกตธิ

บรธิษกัทฯ จะไมท่รกับผธิดชอบและ บรธิษกัทฯ ไมท่ไดด้มทความเกทมื่ยวขด้องกกับเวว็บไซตต์ รวมทกักี้งเนมกี้อหาใน
เวว็บไซตต์ตท่าง ๆ ททมื่กลท่าวมาขด้างบน

สทาหรกับขด้อมสลอมมื่น ๆ เพธิมื่มเตธิมในเรมมื่องนทกี้ ทท่านสามารถเขด้าไปอท่านไดด้ททมื่ 
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชคืที่อมโยงขข้อมมูลกรับเวว็บไซตตอคืที่น

เวว็บไซตต์ของ บรธิษกัทฯ อาจมทการเชมมื่อมโยงไปยกังเวว็บไซตต์หรมอโซเชทยลมทเดทยของบคุคคลภายนอก รวมถทึง
อาจมทการฝปังเนมกี้อหาหรมอวทดทโอททมื่มาจากโซเชทยลมทเดทย เชท่น YouTube หรมอ Facebook เปป็นตด้น ซทึมื่งจะชท่วยใหด้ทท่าน
เขด้าถทึงเนมกี้อหาและสรด้างการปฏธิสกัมพกันธต์กกับบคุคคลอมมื่นบนโซเชทยลมทเดทยจากเวว็บไซตต์ของบรธิษกัทฯ ไดด้ ซทึมื่งเวว็บไซตต์หรมอ



โซเชทยลมทเดทยของบคุคคลภายนอกจะมทการกทาหนดและตกักี้งคท่าคคุกกทกี้ขทึกี้นมาเอง โดยททมื่บรธิษกัทฯ ไมท่สามารถควบคคุมหรมอ
รกับผธิดชอบตท่อคคุกกทกี้เหลท่านกักี้นไดด้ และขอแนะนทาใหด้ทท่านควรเขด้าไปอท่านและศทึกษานโยบายหรมอประกาศการใชด้คคุกกทกี้
ของบคุคคลภายนอกเหลท่านกักี้นดด้วย

การเปลกที่ยนแปลงประกาศ

  ประกาศนทกี้อาจมทการปรกับปรคุงใหด้เหมาะสมและสอดคลด้องกกับสถานการณต์และตามการใหด้บรธิการจรธิง 
โดยบรธิษกัทฯ จะมทการแจด้งประกาศททมื่มทการปรกับปรคุงใหมท่บนเวว็บไซตต์นทกี้ ดกังนกักี้นบรธิษกัทฯ ขอแนะนทาใหด้ทท่านตรวจสอบ
ใหด้แนท่ใจวท่าทท่านไดด้เขด้าใจการเปลทมื่ยนแปลงตามขด้อกทาหนดดกังกลท่าว

ตริดตส่อ บรริษรัท สยามภรัณฑตกรบุรุ๊ป จสากรัด (มหาชน)
ในกรณทททมื่ทท่านมทคทาถามเกทมื่ยวกกับนโยบายคคุกกทกี้ของเรา ทท่านสามารถตธิดตท่อสอบถามไดด้ททมื่

บรธิษกัท สยามภกัณฑต์กรคุน๊ป จทากกัด (มหาชน)  
เลขททมื่ 488 ถนนนครสวรรคต์ แขวงสทมื่แยกมหานาค เขตดคุสธิต กรคุงเทพมหานคร
โทร. 0-2280-0202
อทเมลต์ spg-hr@siampangroup.com

ประกาศนโยบายคคุด้มครองขด้อมสลสท่วนบคุคคลฉบกับนทกี้ มทผลใชด้บกังคกับตกักี้งแตท่วกันททมื่ 1 มธิถคุนายน 2565 เปป็นตด้น
ไป ตามประกาศของบรธิษกัท สยามภกัณฑต์กรคุน๊ป จทากกัด (มหาชน) ลงวกันททมื่ 31 พฤษภาคม 2565


