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นโยบายการใช้งาน Cookie 

 

1. บทนํา  
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน)

ภายใตเ้ครืองหมายการคา้/เป็นผูใ้หบ้รกิารภายใตช้ือทางการคา้ MFC ใหค้วามสาํคญักบั ขอ้มลูส่วนบุคคล การ

กาํกบัดแูล และการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญตัิ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

พ.ศ.  (“พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล”) และกฎหมายทีเกียวขอ้ง จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการใชง้าน Cookie 

เพือแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใหท้า่นทราบถึงแนวทางของบรษิัทเกียวกบัการเก็บรวบรวม การใช ้

และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ซึงเป็นไปตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

เมอืท่านไดเ้ขา้สู่เว็บไซต ์www.mfcfund.com ขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัการเขา้สู่เว็บไซตข์องทา่นจะถกูบนัทึกไวใ้น

รูปแบบของคกุกี โดยนโยบายคกุกีนจีะอธิบายถงึความหมาย การทาํงาน วตัถุประสงค ์รวมถึงการลบและการ

ปฏิเสธการเก็บคุกกี เพอืความเป็นส่วนตวัของท่าน โดยการเขา้สู่เว็บไซตน์ีถือว่าทา่นไดอ้นญุาตใหเ้ราใชค้กุกีตาม

นโยบายการใชง้าน Cookie ทมีีรายละเอยีดดงัต่อไปน ี

2. คาํนิยาม  
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ล   ห ม า ย ถึ ง  ข้ อ มู ล ที เ กี ย ว กั บ บุ ค ค ล ซึ ง ทํ า ใ ห้ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ตั ว บุ ค ค ล นั น ไ ด้  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามนิยามทีกาํหนดในมาตรา 6 แห่ง 

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

คุกก ี หมายถึง ไฟลข์อ้มลูขนาดเล็กทีถกูจดัเก็บไวท้ีอปุกรณค์อมพิวเตอร ์ หรือเครืองมือสือสารทีท่านเขา้ชมเว็ป

ไซต ์เช่น โนต้บุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมารท์โฟน เพือจดัเก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์เช่น วนัเวลา ลิงคท์ีคลิก หนา้ที

เขา้ชม เงอืนไขการตงัค่าต่างๆ โดยคุกกีจะไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่ออปุกรณค์อมพวิเตอรห์รือเครืองมือสือสารของ

ท่าน  

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอาจถกูจดัเก็บเพือใชเ้พมิประสบการณก์ารใชง้านบรกิารเว็ปไซต ์โดยอาจมีการเก็บ

ขอ้มลูการตงัคา่ภาษา และปรบัแต่งขอ้มลูการใชง้านของทา่นเป็นคณุลกัษณะเฉพาะตวัเพือช่วยจดจาํตวัตน 

รวมถงึบรกิารทีทา่นสนใจ คกุกีจะบอกใหบ้รษิัททราบวา่ท่านเขา้ชมส่วนใดของเว็ปไซตข์องเรา เพือใหส้ามารถ

มอบประสบการณก์ารใชง้านเว็ปไซตท์ีดีขึน และตรงกบัความตอ้งการของทา่นได ้  
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3. ประเภทของคุกก ี

3.1 ประเภทของคุกกีแบ่งตามวตัถุประสงค ์

 คุกกีทีมีความจําเป็น (Necessary Cookies) 

คกุกีประเภทนีมคีวามจาํเป็นต่อการใหบ้รกิารเว็ปไซต ์เพือใหผู้เ้ขา้ชมเว็ปไซตส์ามารถใชง้านในส่วน

ต่างๆของเว็ปไซตไ์ด ้ใชใ้นการยืนยนัตวับุคคลของผูใ้ชง้านและชว่ยป้องกนัการปลอมแปลงบญัชี

ผูใ้ชง้าน ตลอดจนใหท้่านสามารถใชง้านเว็ปไซตข์องเราไดอ้ยา่งปลอดภยั การปิดการใชง้านคกุกี

ประเภทนีจะส่งผลใหท้่านไมส่ามารถใชบ้รกิารในสาระสาํคญัซงึจาํเป็นตอ้งเรียกใชง้านคกุกีได ้

 คุกกีเพือการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) 

คกุกีประเภทนีชว่ยใหท้ราบถงึการปฏิสมัพนัธข์องผูใ้ชง้านในการใชบ้รกิารเว็บไซต ์พนืทใีดของเว็บไซต์

ทไีดร้บัความนิยม ตลอดจนการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นอืนๆ บรษิัทสามารถใชข้อ้มลูนีเพือการปรบัปรุงการ

ทาํงานของเว็บไซต ์และเพือเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชง้านมากขึน ถึงแมว่้าขอ้มลูทีคุกกีนเีก็บรวบรวมจะ

เป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบตุวัตนไดแ้ละนาํมาใชว้ิเคราะหท์างสถติเิท่านนั การปิดการใชง้านคุกกี

ประเภทนีจะส่งผลใหเ้ราไม่สามารถทราบปรมิาณผูเ้ขา้เยียมชมเวบ็ไซต ์และไม่สามารถประเมิน

คณุภาพการใหบ้รกิารได ้ 
 คุกกีเพือการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) 

คกุกีประเภทนีจะช่วยใหเ้ว็บไซตข์องเราจดจาํตวัเลือกต่างๆ ทีท่านไดต้งัคา่ไวแ้ละชว่ยใหเ้ว็บไซตส่์งมอบ

คณุสมบตัิและเนือหาเพิมเตมิใหต้รงกบัการใชง้านของทา่นได ้เชน่ ช่วยจดจาํชือบญัชีผูใ้ชง้านของท่าน 

หรือจดจาํการเปลียนแปลงการตงัค่าขนาดอกัษร ตงัคา่ภาษา/ภมิูภาค ตลอดจนการตงัคา่ต่างๆ ของ

หนา้เพจซงึทา่นสามารถปรบัแต่งได ้หากท่านปิดการใชง้านคกุกีประเภทนีอาจส่งผลใหเ้ว็บไซตไ์ม่

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ ์

 คุกกีเพือการโฆษณา (Marketing Cookies) 

คกุกีประเภทนีเป็นคกุกีทจีดจาํและประมวลผลขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัการเขา้เยียมชมหนา้เว็บไซตข์อง

ท่าน เพอืนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการปรบัเปลียนหนา้เว็บไซต ์รวมถึงนาํเสนอโฆษณาใหเ้หมาะสม

กบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างแม่นยาํมากขึน การเลือกแสดงโฆษณาสินคา้ทตีรงตามคณุลกัษณะเฉพาะหรือ

ความสนใจของผูใ้ชง้าน และการจาํกดัจาํนวนครงัทแีสดงโฆษณาเพอืเพิมศกัยภาพและการวดัผลทาง

การตลาด หากทา่นปิดการใชง้านคกุกีประเภทนีจะไม่ส่งผลต่อการใชง้านเว็บไซตข์องเรา แต่จะส่งผล

ใหก้ารนาํเสนอสินคา้หรือบรกิารบนเว็บไซตอื์นๆ ทีอาจไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจของท่าน 

3.2 ประเภทของคุกกีระยะเวลาในการจัดเก็บ 

 คกุกีแบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอตัโนมตัิเมือท่านปิดบราวเซอร ์
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 คกุกีถาวร (Persistent Cookies) จะยงัคงอยูใ่นคอมพิวเตอรแ์ละ/หรืออุปกรณสื์อสารต่างๆ ของท่าน 

จนกว่าจะหมดอายหุรือถกูลบทงิ โดยคกุกีถาวรสามารถเก็บขอ้มลูความสนใจของทา่น ทาํใหก้ารเขา้ใช้

เว็บไซตใ์นครงัต่อๆ ไปของทา่นสะดวกและใกลเ้คียงกบัความสนใจของทา่นมากขึน 

 

4. รายการคุกกีทจีัดเก็บ 

ลาํดับ ชอืคกุก ี โดเมน ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ 

1. __cfruid mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

เว็บเซสชนั 

2. _ga mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 2 ปี 

3. _gid mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 1 วนั 

4. _gat mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 1 วินาที 

5. .ASPXANONYMOUS mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

2 เดือน 

6. ASP.NET_SessionId mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

เว็บเซสชนั 

7. language mfcfund.com คุกกทีมีีความจาํเป็น เว็บเซสชนั 

8. __cf_bm mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

29 นาที 

9. YSC youtube.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

เว็บเซสชนั 

10. VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com คุกกเีพอืการตลาด 6 เดือน 

11. __utma mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 2 ปี 

12. __utmc mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ เว็บเซสชนั 

13. __utmz mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 6 เดือน 

14. __utmt mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 9 นาท ี

15. __utmb mfcfund.com คุกกเีพอืประสิทธิภาพ 30 นาที 

16. .ASPXANONYMOUS www.mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

2 เดือน 

17. ASP.NET_SessionId www.mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

เว็บเซสชนั 

18. language www.mfcfund.com คุกกทีมีีความจาํเป็น เว็บเซสชนั 

19. __cf_bm trustmarkthai.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

20 นาที 

20. onefence-uuid mfcfund.com คุกกทีมีีความจาํเป็น 1 เดือน 
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21. ASP.NET_SessionId pvd.mfcfund.com คุกกเีพอืการทาํงานของ

เว็บไซต ์

เว็บเซสชนั 

 

 

5. การตังค่าเกียวกับคุกกี 
ท่านผูเ้ขา้ชมเว็ปไซต ์www.mfcfund.com สามารถจดัการตงัค่าความยินยอมคกุกีของท่านบน เว็ปไซตข์องเราได้

ตลอดเวลา โดยคลิกปุ่ ม Cookie Preference Center 

  
บราวเซอรส่์วนใหญ่จะมีการตงัค่าใหม้ีการยอมรบัคุกกีเป็นค่าเริมตน้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถปฏิเสธการใช้

งานหรือลบคุกกีในหน้าการตงัค่าของบราวเซอรท์ีท่านใชง้านอยู่ ทังนีหากท่านทาํการปรับเปลียนการตังค่า

บราวเซอรข์องท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใชง้านบนหนา้เว็บไซตข์องเราได ้หากท่านประสงคที์จะ

ทาํการปรบัเปลียนการตงัค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติมไดต้ามลิงกท์ไีดร้ะบไุวข้า้งล่าง 

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Android (Chrome)  

 Apple Safari 

 iPhone or Ipad (Chrome/Safari) 

ทงันที่านสามารถคน้หาขอ้มลูเพมิเติมเกียวกบัคกุกีไดท้ี www.allaboutcookies.org 

 

6. ช่องทางติดต่อสอบถาม 

 ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล (Data Controller) 
(email: DPO@mfcfund.com) 

สถานทตีิดต่อ  อาคารคอลมันท์าวเวอร ์ชนั จี และ ชนั -  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

       ศนูยบ์รกิารลกูคา◌ ้(MFC Contact Center) โทร 0-2649-2000 กด 0  

       (email: mfccontactcenter@mfcfund.com) 


