1. วัตถุประสงค์
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและ
เข้าถึงได้เกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทใช้ รวมถึงบทบาทที่คุกกี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสาหรับผู้ใช้บริการและ
ตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการมีเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ของผู้ใช้บริการอีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายฯ สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy) ของบริษัท
2. คำนิยำม
“บริษัทฯ”
“คุกกี้ (Cookie)”

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน)
หมายถึ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก (text file) ที่ จ ะถู ก ติ ด ตั้ ง หรื อ บั น ทึ ก ลงบน
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจา
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทาหน้าที่คล้ายคลึงกัน
ว่าคุกกี้ด้วย
“เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล” หมายถึง บุคคลหลักที่มีบทบาทสาคัญในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายใน เช่น (ข้อมูลพนักงาน) หรือ ภายนอก (ข้อมูล
ลูกค้า) ตั้งแต่การเก็บจัดเก็บรวบรวม, เปิดเผย, และนาข้อมูลไปใช้รวมไปถึงการกาหนดทิศ
ทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
3. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ
โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ
เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการ
ทางออนไลน์ โดยจะจ าเอกลั กษณ์ ข องภาษาและปรั บ แต่ ง ข้ อ มู ลการใช้ง านตามความต้อ งการของท่ า น เป็ น การยื น ยั น
คุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้า
ใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ
และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
4. วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนคุกกี้
4.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของท่าน เพื่อนาไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2 เพื่ อทราบถึง รูป แบบการใช้ และประวั ติก ารใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ข้อ มู ลหรือ บริ ก ารที่ท่ า นสนใจ และนาไป
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึง
การบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
5. ประเภทของคุกกี้
5.1 คุกกี้ที่มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
: คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จาเป็นต้องมี
เพื่อให้เว็บไซต์ทางานได้และเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการของบริษัทฯ ตามที่คุณร้องขอได้
ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้

5.2 คุกกี้เพื่อกำรวิเครำะห์/เพื่อประสิทธิภำพ (Analytical/Performance Cookies)
: คุกกี้ประเภท
นี้จะช่วยให้เราสามารถจดจาและนับจานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรม
ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
การทางานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึง
ความสนใจของผู้ใช้บริการ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
5.3 คุกกี้เพื่อกำรทำงำนของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
: คุ ก กี้ เ ห ล่ า นี้ ใ ช้ ใ นกา รจด จ า
ผู้ใ ช้บ ริก าร เมื่ อผู้ ใช้ บ ริก ารกลั บมาที่เ ว็บ ไซต์ ของเราอีก สิ่ง นี้จ ะช่ ว ยให้เ ราจัด เนื้อ หาที่เ หมาะส าหรั บ
ผู้ใช้บริการได้ และจดจาค่าที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
5.4 คุกกี้เพื่อกำรโฆษณำและกำรตลำด (Advertising Cookies)
: คุกกี้ประเภทนี้จะจดจาการตั้งค่า
ของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณา
สินค้าที่คุณสนใจ การป้องกันหรือการจากัดจานวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้า ๆ เพื่อ
ช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
6. รำยกำรคุกกี้ที่ใช้งำนบนเว็บไซต์บริษัทฯ
 คุกกี้ทมี่ ีความจาเป็น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจาเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งาน
ในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจาข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสาคัญของบริษัท ซึ่งจาเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
ประเภทของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจาเป็น
(Strictly Necessary
Cookies)

รำยละเอียด
รำยชื่อคุกกี้ที่บริษัทฯใช้งำน
คุกกี้ประเภทนี้มีความจาเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ Langdata เป็นคุกกี้ที่จดจาการ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ กาหนดภาษาของท่าน บนหน้า
ของเว็บไซต์ได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผล เว็บไซต์ที่ทา่ นเข้าชม
ให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสาคัญของบริษัท ซึ่ง
จาเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

7. ระยะเวลำที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้
7.1 คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
7.2 คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุ
หรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทาให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้ง
ต่อๆ ไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น
8. ท่ำนจะจัดกำรคุกกี้ได้อย่ำงไร
ในกรณีที่ไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟต์ แวร์และเครื่องมือ
การตรวจวั ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถลบหรื อ ปฏิ เ สธคุ ก กี้ หรื อ ซอฟต์ แ วร์ ก ารตรวจวั ด บางรายการผ่ า นทาง
เบราว์เซอร์หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากปิดการใช้งานคุกกี้หรือ
เอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่าง เว็บไซต์อาจจะไม่ทางานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น
อาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือคุณอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อ
คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) คุณจะต้องดาเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของตนเองเอง สามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของตนเองได้
9. คำถำมที่เกี่ยวกับนโยบำยควำมคุกกี้
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่
:
เว็บไซต์ :
โทรศัพท์ :
อีเมล
:

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
www.asiametal.co.th
02-338-7222
info@asiametal.co.th

10. กำรปรับปรุงนโยบำยกำรใช้งำนคุกกี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ใน
อนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.asiametal.co.th

