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นโยบายคุ้กกี้ / Cookies Policy 

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.securitas.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะ
ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกก้ีนี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงา วัตถุประสงค์ 
รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้
ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกก้ีตามนโยบายคุกก้ีที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีตัวระบุ (สตริงตัวอักษรและตัวเลข) ที่เว็บ เซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังเว็บ
เบราว์เซอร์และจัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ จากนั้นตัวระบุจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่
เบราว์เซอร์ร้องขอเพจจากเซิร์ฟเวอร์ คุกก้ีใช้เพ่ือให้หน้าเว็บทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บเพจ นอกจากนี้คุกก้ียังช่วยให้สามารถแยกแยะผู้ใช้ออกจากกันได้ซึ่ง
จะทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีมากข้ึนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ 

คําว่าคุกกี้เป็นคําที่มีการใช้มากท่ีสุด แต่แท้จริงแล้ว "คุกก้ี” อธิบายถึง เทคโนโลยีต่างๆเช่น 

• แท็กพิกเซล  
• ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่และ  
• ที่เก็บข้อมูลบนเว็บที่ใช้ในซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 
เมื่อเราอ้างถึง "คุกกี้" ในนโยบายนี้ เราหมายถึงเทคโนโลยีดังกล่าวทั้งหมด คุกก้ี มีหลายประเภท 
ได้แก่ 

คุกกี้ที่คงอยู่ชั่วคราวและถาวร 

• คุกกี้ที่คงอยู่ชั่วคราว - คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์  
• คุกกี้ที่คงอยู่ถาวร - คุกกี้เหล่านี้คือคุกก้ีที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณตาม ระยะเวลาที่กําหนด

หรือจนกว่าคุณจะลบออก 
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คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม 

• คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง – เป็นคุกก้ีที่กําหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกําลังเยี่ยมชมในเวลานั้นไม่ว่า
จะโดยเรา หรือโดยบุคคลที่สามตามคําขอของเรา  

• คุกกี้ของบุคคลที่สาม – เป็นคุกก้ีที่กําหนดโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ของเว็บไซต์ ที่คุณกําลัง
เยี่ยมชม หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของซิเคียวริทัส หรือใช้บริการของซิเคียวริทัส และ
บุคคลอื่นตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์นั้น จะ ถือเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สาม 

คุกกี้ 

ชื่อ: _GA 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ใช้โดย Google Analytics  
จุดประสงค์: ใช้เพ่ือแยกแยะผู้ใช้ ตัวระบุท่ีไม่ซ้ํากันที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้แต่ละคน 
จะถูกส่งไปพร้อมกับแต่ละการเข้าถึง เพ่ือกําหนดว่าการเข้าชมเป็นของผู้ใช้รายใด คุกกี้นี้ช่วยให้
เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และวัด ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ 
วัตถุประสงค์หลักของคุกก้ีนี้คือเพ่ือปรับปรุง ประสิทธิภาพของเว็บไซต์  
ระยะเวลาในการเก็บ: 2 ปี  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: คุกกี้นี้ส่งข้อมูลไปยัง Google 

ชื่อ: _GAT 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ใช้โดย Google Analytics  
จุดประสงค์: ใช้เพ่ือเค้นอัตราขอข้อมูลบนเว็บไซต์ คุกก้ีนี้ไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ วัตถุประสงค์หลัก
ของคุกกี้นี้คือ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
ระยะเวลาในการเก็บ: 10 นาท ี
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: คุกกี้นี้ส่งข้อมูลไปยัง Google 

ชื่อ: _GID 

http://www.securitas.co.th/
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โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ใช้โดย Google Analytics  
จุดประสงค์: ใช้เพ่ือแยกแยะผู้ใช้ คุกกี้นี้ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตาม พฤติกรรมของผู้
เยี่ยมชมและวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้  
วัตถุประสงค์หลักของคุกก้ีนี้คือ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
ระยะเวลาในการเก็บ: 24 ชั่วโมง  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: คุกกี้นี้ส่งข้อมูลไปยัง Google 
 

ชื่อ: AI_SESSION (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: เพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและลบล้างข้อจํากัดด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจ
นําไปใช้กับเบราว์เซอร์ตามที่อยู่ IP จากแหล่งที่มา 
ระยะเวลาในการเก็บ: คุกก้ีนี้จะถูกลบเมื่อระยะเวลาการใช้งานของคุณหมดอายุ 
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ข้อมูลถูกส่งไปยัง Microsoft Azure 

 

ชื่อ: AI_USER (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ใช้กับ Microsoft Application Insights เพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ทางสถิติและ
ข้อมูลทางไกล 
จุดประสงค์: คุกกี้ระบุผู้ใช้ที่ไม่ซ้ํากันสําหรับการนับจํานวนผู้ใช้ที่เข้าถึงแอปพลิเค ชั้นในช่วงเวลา
หนึ่ง 
ระยะเวลาในการเก็บ: คุกก้ีนี้จะถูกลบเมื่อระยะเวลาการใช้งานของคุณหมดอายุ 
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ข้อมูลถูกส่งไปยัง Microsoft Azure 

ชื่อ: ASP.NET_SESSIONID (ALWAYS ACTIVE) 

http://www.securitas.co.th/
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โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ตัวระบุระยะเวลาการใช้งาน 
จุดประสงค์: ใช้เพ่ือติดตามผู้ใช้ที่นําทางผ่านเว็บไซต์ ใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูล 
ระหว่างเพจ และจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้อาจนํามาใช้ซ้ําในเพจอ่ืน  
วัตถุประสงค์: เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
ระยะเวลาในการเก็บ: ช่วงเวลาการเข้าชมเว็บไซต์  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ไม่มี 

ชื่อ: COOKIESACCEPT (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: การตั้งค่าคุกก้ีของเว็บไซต์  
จุดประสงค์: ใช้เพ่ือติดตามว่าผู้ใช้ได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้หรือไม่ การตั้งค่านี้  
จะไม่มีให้ยกเว้นแต่ว่า หากผู้เข้าชมจะคลิก "ยอมรับ" ในแบนเนอร์คุกกี้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์  
วัตถุประสงค์: เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ของเว็บไซต์ 
ระยะเวลาในการเก็บ: 365 วัน 
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ไม่มี 

ชื่อ: EPIFORM_VISITORIDENTIFIER (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทํางาน  
จุดประสงค์: ระบุการส่งแบบฟอร์มไปยังไซต์เมื่อผู้เยี่ยมชมส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม Episerver 
จัดเก็บ GUID ซึ่งเป็นตัวระบุผู้เยี่ยมชม คงอยู่ (90 วันนับ จากวันสร้าง)ระยะเวลาในการเก็บ: 90 
วัน  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ไม่มี 

 

ชื่อ: EPIFORM_BID (ALWAYS ACTIVE) 

http://www.securitas.co.th/
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โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: เกี่ยวกับฟังก์ชันการทํางาน 
จุดประสงค์: ระบุการส่งแบบฟอร์มไปยังไซต์เมื่อผู้เยี่ยมชมส่งข้อมูลผ่าน แบบฟอร์ม Episerver 
จัดเก็บ GUID ซึ่งเป็นตัวระบุผู้เยี่ยมชม  
ระยะเวลาในการเก็บ: 90 วัน 
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ไม่มี 

ชื่อ: EPIFORM_{FORMGUID}:{USERNAME} (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: เกี่ยวกับฟังก์ชันการทํางาน  
จุดประสงค์: จัดเก็บการส่งแบบฟอร์มบางส่วนเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถดําเนินการ 
ส่งแบบฟอร์มต่อเมื่อส่งคืน 

คุกกี้หนึ่งรายการถูกสร้างข้ึนสําหรับแต่ละฟอร์มและผู้เยี่ยมชมที่ลงชื่อเข้าใช้แต่ ละราย เก็บ
สถานะการส่งปัจจุบันของแบบฟอร์ม (formGuid, submissionID และเพ่ือดูว่าการส่งเสร็จสิ้น
หรือไม่ 

ระยะเวลาในการเก็บ: 90 วัน  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ไม่มี 

ชื่อ: ARRAFFINITY (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บแอปหรือเว็บไซต์บางอย่างใน Azure  
จุดประสงค์: กําหนดเส้นทางการร้องขอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไปยังเครื่องเดียวกัน ในสภาพแวดล้อม
ระบบคลาวด์ DXC โปรดดู ARRAffinity - Microsoft Azure คุกกี้นี้ 
จะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ 

ระยะเวลาในการเก็บ: คุกก้ีนี้จะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ข้อมูลถูกส่งไปที่ Microsoft Azure 

http://www.securitas.co.th/
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ชื่อ: _CFUID (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: เพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ 
จุดประสงค์: เพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและลบล้างข้อจํากัด ด้านความ ปลอดภัยใด ๆ ที่
อาจนําไปใช้กับเบราว์เซอร์ตามที่อยู่ IP จากแหล่งที่มา 
ระยะเวลาในการเก็บ: 1 ปี  
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ใช้สําหรับ Cloudflare 

ชื่อ: EPI-MAR-<CONTENT GUID> (ALWAYS ACTIVE) 

โดเมน: www.securitas.co.th 
คําอธิบาย: ฟังก์ชันการวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ  
จุดประสงค์: บันทึกการโต้ตอบของผู้เข้าชมด้วยการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซต์ เพ่ือให้
แน่ใจว่าผู้เยี่ยมชมมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน  
ระยะเวลาในการเก็บ: โดยปกติแล้วการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพจะมีอายุการ ใช้งานสั้น (เช่น
สองถึงสามสัปดาห์) คุกก้ีจะถูกลบออกหลังจากการทดสอบเสร็จ 
ข้อมูลที่ส่งถึงหรือส่งจากบุคคลที่สาม: ไม่มี 
การจัดการคุกกี้ของคุณ การเรียกดคุกกี้ 

คุณสามารถถอนการยินยอมให้เราใช้คุกกี้ได้ทุกเม่ือที่คุณต้องการโดยการลบคุกก้ี 
"ยอมรับคุกก้ี” จากโดเมนของเราและกดโหลดเว็บไซต์อีกครั้ง 
โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดภายในเว็บไซต์ได้ 

ซิเคียวริทัส จะไม่ใช้คุกกี้เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม
หากคุณต้องการ จํากัด หรือบล็อกคุกก้ีซึ่งกําหนดโดย เคียวริทัส หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ คุณสามารถทํา
ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์บน คอมพิวเตอร์ของคุณหรือโดยไม่ยอมรับคุกก้ีบนเว็บไซต์ แต่ละ
เบราว์เซอร์หรือ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แตกต่างกันดังนั้นโปรดตรวจสอบเมนู "ช่วยเหลอื" ของ 
เบราว์เซอร์ของคุณเพ่ือเรียนรู้วิธีเปลี่ยนค่ากําหนดคุกกี้ 

http://www.securitas.co.th/
http://www.securitas.co.th/


  
 

Page 7/7 

 

Securitas Security Guard (Thailand) Ltd.                        

www.securitas.co.th 

Telephone: 1168                                                     

29/1 Unit 2AB, 2nd floor Piyaplace Langsuan Bldg. 

Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok 

Thailand               

 

 

 

หรือคุณอาจต้องการไปท่ี https://www.aboutcookies.org/ ซึ่งมีข้อมูลที่ ครอบคลุมเก่ียวกับ
การดําเนินการนี้ในเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลบคุกกี้จาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ดําเนินการนี้บนเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือของคุณคุณจะต้องดูจากคู่มือโทรศัพท์ของคุณ 

ตัวระบุมือถือ 

บนอุปกรณ์มือถือของคุณระบบปฏิบัติการของคุณอาจมีตัวเลือกเพ่ิมเติมให้คุณ เลือกที่จะไม่ติดตาม
หรือรีเซ็ตตัวระบุมือถือของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจใช้การ ตั้งค่า "จํากัด การติดตามโฆษณา" (บน
อุปกรณ์ iOS) หรือการตั้งค่าเป็น "เลือก ไม่ใช่โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต" (บน Android) 

เราใช้คุกกี้อย่างไร 

ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซิเคียวริทัส หน้าเว็บที่คุณเห็นพร้อมกับคุกก้ีจะถูก ดาวน์โหลดลงใน
อุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์จํานวนมากทําเช่นนี้เนื่องจากคุกกี้ ช่วยให้ผู้เผยแพร่เว็บไซต์สามารถทําสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ เช่นตรวจสอบว่าอุปกรณ์ว่า 
เคยเยีย่มชมเว็บไซต์มาก่อนหรือไม่ เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้เยี่ยมชมของเราเรา
ต้องการข้อมูลผู้ เยี่ยมชมทางสถิติที่รวบรวมโดยใช้คุกก้ี 

ข้อมูลติดต่อ 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ ที่ระบุไว้ข้างต้นโปรดอย่าลังเลที่จะ
ติดต่อ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านรายละเอียดการติดต่อ
ด้านล่าง: 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุลคล 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 
ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Data Protection Officer 
อีเมล : dpo@securitas.co.th 
29/1 อาคารปิยะเพลสหลังสวนยูนิต 2AB ชั้น 2 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 

https://www.aboutcookies.org/
mailto:dpo@securitas.co.th

