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นโยบายคุกกี ้

 

นโยบายคุกกี ้

เมื่อท่านไดเ้ขา้สูเ่ว็บไซต ์(https://www.mvisioncorp.com/th//)  ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้สูเ่ว็บไซต ์ของท่าน
จะถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบของคกุกี ้โดยนโยบายคกุกีน้ีจ้ะอธิบายถึงความหมาย การท างาน วตัถุประสงค ์รวมถึงการลบ
และการปฏิเสธการเก็บคกุกี ้เพื่อความเป็นสว่นตวัของทา่น โดยการเขา้สูเ่ว็บไซตน์ีถื้อวา่ท่านไดอ้นญุาตใหเ้ราใชค้กุกีต้าม
นโยบายคกุกีท้ี่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

คุกกีค้ืออะไร 

คกุกี ้คือ ไฟลเ์ลก็ ๆ เพื่อจดัเก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์เช่น วนัเวลา ลงิคท์ี่คลกิ หนา้ที่เขา้ชม เง่ือนไขการตัง้
คา่ตา่ง ๆ โดยจะบนัทกึลงไปในอปุกรณค์อมพิวเตอร ์และ/หรอื เครือ่งมือสือ่สารท่ีเขา้ใชง้านของทา่น เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเลต็ 
หรอื สมารท์โฟน ผา่นทางเว็บเบราวเ์ซอรใ์นขณะท่ีทา่นเขา้สูเ่ว็บไซต ์ โดยคกุกีจ้ะไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่อปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์ และ/หรอื เครือ่งมอืสือ่สารของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอาจถกูจดัเก็บเพื่อใชเ้พิ่ม
ประสบการณก์ารใชง้านบรกิารทางออนไลน ์ โดยจะจ าเอกลกัษณข์องภาษาและปรบัแตง่ขอ้มลูการใชง้านตามความ
ตอ้งการของทา่น เป็นการยืนยนัคณุลกัษณะเฉพาะตวั ขอ้มลูความปลอดภยัของทา่น รวมถึงบรกิารท่ีทา่นสนใจ นอกจากนี ้
คกุกีย้งัถกูใชเ้พื่อวดัปรมิาณการเขา้ใชง้านบรกิารทางออนไลน ์การปรบัเปลีย่นเนือ้หาตามการใชง้านของทา่นโดยพจิารณา
จากพฤติกรรมการเขา้ใชง้านครัง้ก่อน ๆ และ ณ ปัจจบุนั และอาจมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 
 
ทัง้นีท้า่นสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกบัคกุกีไ้ดท้ี่  
https://www.mvisioncorp.com/files/CookiesPolicy.pdf 
 

บริษัทใช้คุกกีอ้ยา่งไร 

 บริษัทใชค้กุกี ้เพื่อบนัทึกการเขา้เยี่ยมชมและสมคัรเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องท่าน โดยท าให้ บริษัท สามารถจดจ า
การใชง้านเว็บไซตข์องทา่นไดง้่ายขึน้ และขอ้มลูเหลา่นีจ้ะถกูน าไปเพื่อปรบัปรุงเว็บไซตข์อง บรษัิท ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของท่านมากยิ่งขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้กิดความรวดเร็วในการใชง้านเว็บไซตข์องท่าน และในบางกรณี บริษัท
จ าเป็นตอ้งใหบ้คุคลที่สามช่วยด าเนินการดงักลา่ว ซึ่งอาจจะตอ้งใช ้อินเตอรเ์น็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ
คกุกีเ้พื่อวิเคราะหท์างสถิติ ตลอดจนเช่ือมโยงขอ้มลู และประมวลผลตามวตัถปุระสงคท์างการตลาด    
 
 
 
 

https://www.mvisioncorp.com/th/
https://www.mvisioncorp.com/files/CookiesPolicy.pdf


 
 
 
 
 
คุกกีท้ี่บริษัทใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้  

1. Session Cookies เป็นคุกกีท้ี่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจ าท่านในระหว่างที่ท่านเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์อง 
บริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านไดต้ัง้ค่าและเลือกใช้ เป็นตน้ และจะมีการลบออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอรห์รอือปุกรณข์องทา่น เมื่อทา่นออกจากเว็บไซตห์รอืไดท้ าการปิดเว็บเบราวเ์ซอร  ์

2. Persistent Cookie เป็นคกุกีท้ี่จะอยูต่ามระยะเวลาที่ก าหนดหรอืจนกวา่ทา่นจะลบออก คกุกีป้ระเภทนี ้
จะช่วยใหเ้ว็บไซตข์อง บรษัิท จดจ าทา่นและการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของทา่นเมื่อทา่นกลบัมาใชบ้รกิารเว็บไซต์
อีกครัง้ ซึง่จะช่วยใหท้า่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตไ์ดส้ะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงคใ์นการใช้งานคุกกีท้ี่ บริษัท ใช้ มีรายละเอียดดังนี้   

 คกุกีท้ี่มีความจ าเป็น (Strictly Necessary Cookies) 

คกุกีป้ระเภทนีม้ีความจ าเป็นตอ่การใหบ้รกิารเวบ็ไซตข์อง บรษัิทเพื่อใหท้า่นสามารถเขา้ใชง้านในสว่นตา่ง ๆ  ของ

เว็บไซตไ์ด ้รวมถึงช่วยจดจ าขอ้มลูที่ท่านเคยใหไ้วผ้่านเว็บไซต ์การปิดการใชง้านคกุกีป้ระเภทนีจ้ะสง่ผลใหท้า่น

ไมส่ามารถใชบ้รกิารในสาระส าคญัของ บรษัิท ซึง่จ าเป็นตอ้งเรยีกใชค้กุกีไ้ด ้

 คกุกีเ้พื่อการวิเคราะหแ์ละประเมินผลการใชง้าน (Performance Cookies) 

คุกกีป้ระเภทนีช้่วยให ้บริษัท ทราบถึงการปฏิสมัพนัธข์องผูใ้ชง้านในการใชบ้ริการเว็บไซตข์อง บริษัท  รวมถึง

หนา้เพจหรือพืน้ที่ใดของเว็บไซตท์ี่ไดร้บัความนิยม ตลอดจนการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นอื่น ๆ บริษัท ยงัใชข้อ้มลูนี ้

เพื่อการปรบัปรุงการท างานของเวบ็ไซต ์และเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชง้านมากขึน้ ถึงแมว้า่ ขอ้มลูที่คกุกีน้ีเ้ก็บ

รวบรวมจะเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวัตนได ้และน ามาใชว้ิเคราะหท์างสถิติเท่านัน้ การปิดการใชง้านคกุกี ้

ประเภทนีจ้ะสง่ผลให ้บรษัิท ไมส่ามารถทราบปรมิาณผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์และไมส่ามารถประเมินคณุภาพการ

ใหบ้รกิารได ้

 คกุกีเ้พื่อการใชง้านเว็บไซต ์(Functional Cookies) 

คุกกีป้ระเภทนีจ้ะช่วยใหเ้ว็บไซตข์อง บริษัทจดจ าตวัเลือกต่าง ๆ ที่ท่านไดต้ัง้ค่าไวแ้ละช่วยใหเ้ว็บไซตส์่งมอบ

คณุสมบตัิและเนือ้หาเพิ่มเติมใหต้รงกบัการใชง้านของทา่นได ้เช่น ช่วยจดจ าช่ือบญัชีผูใ้ชง้านของทา่น หรอืจดจ า

การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขนาดฟอนตห์รือการตัง้คา่ตา่ง ๆ ของหนา้เพจซึง่ทา่นสามารถปรบัแตง่ได ้การปิดการ

ใชง้านคกุกีป้ระเภทนีอ้าจสง่ผลใหเ้ว็บไซตไ์มส่ามารถท างานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 คกุกีเ้พื่อการโฆษณาไปยงักลุม่เปา้หมาย (Targeting Cookies) 

คกุกีป้ระเภทนีเ้ป็นคกุกีท้ี่เกิดจากการเช่ือมโยงเว็บไซตข์องบคุคลที่สาม ซึง่เก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านและเว็บไซตท์ี่

ทา่นไดเ้ขา้เยี่ยมชม เพื่อน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารบนเว็บไซตอ์ื่นท่ีไมใ่ช่เว็บไซตข์อง บรษัิท  ทัง้นี ้หากทา่นปิดการ

ใชง้านคกุกีป้ระเภทนีจ้ะไม่สง่ผลต่อการใชง้านเว็บไซตข์อง บริษัท แต่จะสง่ผลใหก้ารน าเสนอสินคา้หรือบริการ

บนเว็บไซตอ์ื่น ๆ ไมส่อดคลอ้งกบัความสนใจของทา่น 

 



 
 
 
 

 
ประเภทของคุกกี ้ รายละเอียด ตัวอยา่ง 

คกุกีท้ี่มคีวามจ าเป็น  
(Strictly NecessaryCookies) 

คุกกีป้ระเภทนีม้ีความจ าเป็นต่อการใหบ้ริการเว็บไซต์
ของ บริษัท เพื่อใหท้่านสามารถเขา้ใชง้านในสว่นต่าง ๆ 
ของเว็บไซตไ์ด ้รวมถึงช่วยจดจ าขอ้มูลที่ท่านเคยใหไ้ว้
ผ่านเว็บไซต ์การปิดการใชง้านคกุกีป้ระเภทนีจ้ะสง่ผล
ใหท้่านไม่สามารถใชบ้ริการในสาระส าคญัของ บริษัท 
ซึง่จ าเป็นตอ้งเรยีกใชค้กุกีไ้ด ้

PHPSESSID 
JSESSIONID 

 wordpress_{hash} 

 wordpress_logged_in_{hash} 

 wordpress_test_cookie 

 wp-settings-{UID} 

 wp-settings-time-{UID} 

 wp-saving-post 

 wp-postpass_{hash} 

 wordpress_sec 
คกุกีเ้พื่อการวิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลการใชง้าน 
(Performance Cookies) 

คุกกีป้ระเภทนีช้่วยให ้บริษัท ทราบถึงการปฏิสมัพนัธ์
ของผูใ้ชง้านในการใชบ้ริการเว็บไซตข์อง บริษัท รวมถึง
หน้าเพจหรือพืน้ที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัท ยังใช้
ขอ้มูลนีเ้พื่อการปรบัปรุงการท างานของเว็บไซต ์และ
เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชง้านมากขึน้ ถึงแมว้า่ ขอ้มลู
ที่คุกกี ้นี เ้ก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตวัตนได ้และน ามาใชว้ิเคราะหท์างสถิติเท่านัน้ การปิด
การใชง้านคกุกีป้ระเภทนีจ้ะสง่ผลให ้บริษัทไม่สามารถ
ทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถ
ประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารได ้

 gid 

 __utma 

 __utmb 

 _ga 

 _gat 
 

คุกกี ้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ 
(Functional Cookies) 

คุกกี ้ประเภทนี ้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัท จดจ า
ตวัเลือกต่าง ๆ ที่ท่านไดต้ัง้ค่าไวแ้ละช่วยใหเ้ว็บไซตส์ง่
มอบคณุสมบตัิและเนือ้หาเพิ่มเติมใหต้รงกบัการใชง้าน
ของท่านได ้เช่น ช่วยจดจ าช่ือบัญชีผูใ้ช้งานของท่าน 
หรือจดจ าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าขนาดฟอนตห์รือ
การตัง้ค่าต่าง ๆ ของหนา้เพจซึ่งท่านสามารถปรบัแต่ง
ได้ การปิดการใช้งานคุกกี ้ประเภทนี ้อาจส่งผลให้
เว็บไซตไ์มส่ามารถท างานไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

 wordpress_{hash} 

 wordpress_logged_in_{hash} 

 wordpress_test_cookie 

 wp-settings-{UID} 

 wp-settings-time-{UID} 

 wp-saving-post 

 wp-postpass_{hash} 

 wordpress_sec 



 
 

 
 
 
 

 

 

ท่านจะจัดการคุกกีไ้ดอ้ยา่งไร 

บราวเซอรส์ว่นใหญ่จะมีการตัง้ค่าใหม้ีการยอมรบัคกุกีเ้ป็นค่าเริ่มตน้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้
งานหรอืลบคกุกีใ้นหนา้การตัง้คา่ของบราวเซอรท์ี่ทา่นใชง้านอยู ่ทัง้นี ้หากทา่นท าการปรบัเปลีย่นการตัง้คา่บราวเซอรข์อง
ทา่นอาจสง่ผลกระทบตอ่รูปแบบและการใชง้านบนหนา้เว็บไซตข์องเราได ้หากทา่นประสงคท์ี่จะท าการปรบัเปลีย่นการตัง้
คา่ ทา่นสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามลงิกท์ี่ไดร้ะบไุวข้า้งลา่ง 
- 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 

ประเภทของคุกกี ้ รายละเอียด ตัวอย่าง 

คกุกีเ้พื่อการโฆษณาไปยงั
กลุม่เปา้หมาย 
 (Targeting Cookies) 

คกุกีป้ระเภทนีเ้ป็นคกุกีท้ี่เกิดจากการเช่ือมโยงเว็บไซตข์อง
บคุคลที่สาม ซึ่งเก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านและเว็บไซตท์ี่ทา่น
ไดเ้ขา้เยี่ยมชม เพื่อน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารบนเว็บไซตอ์ื่น
ทีไ่มใ่ช่เว็บไซตข์อง บรษัิท ทัง้นี ้หากทา่นปิดการใชง้านคกุกี ้
ประเภทนีจ้ะไม่ส่งผลต่อการใชง้านเว็บไซตข์อง บริษัท แต่
จะส่งผลใหก้ารน าเสนอสินคา้หรือบริการบนเว็บไซตอ์ื่น ๆ 
ไมส่อดคลอ้งกบัความสนใจของทา่น 

 wordpress_{hash} 

 wordpress_logged_in_{hash} 

 wordpress_test_cookie 

 wp-settings-{UID} 

 wp-settings-time-{UID} 

 wp-saving-post 

 wp-postpass_{hash} 

 wordpress_sec 
 



 
 
 
 
 
 
 
- 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 

 
ทัง้นี ้โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกีบ้นเบราวเ์ซอรห์รืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผล

กระทบกบัการท างานบางสว่นของเว็บไซตข์องบรษัิท ทีไ่มส่ามารถท างานหรอืใหบ้รกิารไดเ้ป็นปกติ 
บรษัิท จะไมร่บัผิดชอบและ บรษิ ท ไมไ่ดม้ีความเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์รวมทัง้เนือ้หาในเว็บไซตต์า่ง ๆ ที่กลา่วมา

ขา้งบน 
 

ส าหรบัขอ้มลูอื่น ๆ เพิ่มเตมิในเรือ่งนี ้ทา่นสามารถเขา้ไปอา่นไดท้ี ่ 
https://www.mvisioncorp.com/files/CookiesPolicy.pdf 
 
 
 

https://www.mvisioncorp.com/files/CookiesPolicy.pdf


 
 
 
 
 
 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซตอ์ืน่  

เว็บไซตข์อง บริษัท อาจมีการเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซตห์รือโซเชียลมีเดียของบคุคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝัง
เนือ้หาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยใหท้่านเขา้ถึงเนือ้หาและสรา้ง
การปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตข์อง บรษัิท ได ้ซึง่เว็บไซตห์รอืโซเชียลมีเดียของบคุคลภายนอกจะ
มีการก าหนดและตัง้คา่คกุกีข้ึน้มาเอง โดยที่ บรษัิท ไมส่ามารถควบคมุหรอืรบัผิดชอบตอ่คกุกีเ้หลา่นัน้ได ้และขอแนะน าให้
ทา่นควรเขา้ไปอา่นและศกึษานโยบายหรอืประกาศการใชค้กุกีข้องบคุคลภายนอกเหลา่นัน้ดว้ย 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

  ประกาศนีอ้าจมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละตามการใหบ้ริการจริง โดย บริษัท 
จะมีการแจง้ประกาศที่มีการปรบัปรุงใหมบ่นเว็บไซตน์ี ้ดงันัน้ บริษัท ขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านไดเ้ขา้ใจ
การเปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว 

 

ในกรณีที่ท่านมีค าถามเกี่ยวกบันโยบายคุกกีข้องเรา ท่านสามารถติดตอ่สอบถามได้ที ่

บรษัิท  เอ็ม  วิชั่น  จ ากดั  (มหาชน) 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  (DPO) 
เลขที่  11/1  ซอยรามค าแหง  121  ถนนรามค าแหง 

แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

Email  Address:   pdpa@mvisioncorp.com  

Tel:  02-735-1201 ตอ่ 118  Fax:  02-735-2719 

 

mailto:pdpa@mvisioncorp.com

