
 

 

นโยบายการใช้งานคุกกีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  
และบริษัทในเครือ 

1. ขอบเขตของนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี ้

นโยบายเก่ียวกบัการใชง้านคุกก้ีฉบบัน้ี ใชส้ าหรับการใชง้านคุกก้ีบนเวบ็ไซต์บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1)  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

2)  บริษทัที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

2.  คุกกี ้คืออะไร 

คุกก้ี คือ ขอ้มูลขนาดเล็กท่ีถูกบนัทึกไวใ้นเบราเซอร์ (อุปกรณ์) ของผูใ้ชง้าน เม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์เวบ็เซิร์ฟเวอร์
ขอให้เวบ็เบราเซอร์จดจ าหรือจดัเก็บขอ้มูลการเย่ียมชมเวบ็ไซต ์คุกก้ีจะช่วยให้เวบ็ไซตส์ามารถให้บริการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ท่ีดีย่ิงขึ้น 

3. ประเภทของคุกกีท่ี้เราใช้ 

• Necessary Cookies 
Necessary Cookies คุกก้ีท่ีจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้เว็บไซต์ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลและใชง้านบนเวบ็ไซตข์องเราไดอ้ยา่งปลอดภยั  

• Analytics Cookies 
Analytics Cookies คุกก้ีท่ีจดจ าและบันทึกข้อมูลทางสถิติของผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการเข้าชมและ
พฤติกรรมการเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเราในการประมวลผลเพ่ือน าไปปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึง
ช่วยให้เราเขา้ใจถึงความสนใจของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ 

• Advertising Cookies 
คุกก้ีประเภทน้ีจะจดจ าการตั้งค่าของท่านในการเขา้ใชง้านหน้าเวบ็ไซต์ และน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ปรับเปล่ียนหนา้เวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัท่านมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ตวัอย่างเช่น การ
เลือกแสดงโฆษณาสินคา้ท่ีท่านสนใจ การป้องกนัหรือการจ ากดัจ านวนคร้ังท่ีท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของ
โฆษณาซ ้าๆ  เพื่อช่วยวดัความมีประสิทธิผลของโฆษณา 

 บริษทั เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ใช้คุกกีแ้ยกส าหรับแต่ละเว็บไซต์ ดังนี ้

เว็บไซต์ ประเภทคุกกี ้ ช่ือคุกกี ้ วัตถุประสงค์ 

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

www.asiaplusgroup. 
co.th 

Strictly Necessary 
Cookies 

PHPSESSID, __nxqsid, 
__nxquid, 
_nxqsession_phpsessid, 
b9b905ed92a94a67b58f68633
30f699a 

ใช้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์
ระหว่างเซสชัน่ 



 

 

เว็บไซต์ ประเภทคุกกี ้ ช่ือคุกกี ้ วัตถุประสงค์ 
Analytical/Performance 
Cookies 

_ga, _gid, _gat* คุกก้ีเหล่าน้ีใช้เ พ่ือรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับวิธีท่ีผูเ้ยี่ยมชม
ใช้งานไซต์ ข้อมูลน้ี (รวมถึง
จ านวนผูเ้ยี่ยมชมและท่ีมาของ
พวกเขา) จะไดรั้บการปกปิด
ช่ื อ  และ ใช้ เ พื่ อป รับป รุ ง
เวบ็ไซต ์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
www.asiaplus.co.th Strictly Necessary 

Cookies 
PHPSESSID, __nxqsid, 
_nxqsession_phpsessid, 
587441c596c4476396ee53c05
fd83738 

ใช้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์
ระหว่างเซสชัน่ 

Analytical/Performance 
Cookies 

_ga, _gid, _gat* คุกก้ีเหล่าน้ีใช้เ พ่ือรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับวิธีท่ีผูเ้ยี่ยมชม
ใช้งานไซต์ ข้อมูลน้ี (รวมถึง
จ านวนผูเ้ยี่ยมชมและท่ีมาของ
พวกเขา) จะไดรั้บการปกปิด
ช่ื อ  และ ใช้ เ พื่ อป รับป รุ ง
เวบ็ไซต ์

Advertising Cookies 1P_JAR, NID, DV การตลาดแบบติดตาม 
(Remarketing) การติดตาม
การเปล่ียนแปลง 

_fbp ใชส้ าหรับการโฆษณาผา่น
ทาง Facebook ท าให้ 
Facebook น าเสนอผลิตภณัฑ์
ให้เหมาะกบัผูใ้ชง้านมากขึ้น 

www.warant08.com Strictly Necessary 
Cookies 

PHPSESSID, __nxqsid, 
_nxqsession_phpsessid, 
b549b20016f54f40a0b3484be
31dfc44 

ใช้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์
ระหว่างเซสชัน่ 

showModal เพื่อแสดงหนา้จอ Pop Up เม่ือ
ผูใ้ชง้านเขา้ถึงหนา้ website 

Analytical/Performance 
Cookies 

_ga, _gid, _gat* คุกก้ีเหล่าน้ีใช้เ พ่ือรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีท่ีผูเ้ยี่ยมชม 



 

 

เว็บไซต์ ประเภทคุกกี ้ ช่ือคุกกี ้ วัตถุประสงค์ 
ใช้งานไซต์ ข้อมูลน้ี (รวมถึง
จ านวนผูเ้ยี่ยมชมและท่ีมาของ
พวกเขา) จะไดรั้บการปกปิด
ช่ื อ  และ ใช้ เ พื่ อป รับป รุ ง
เวบ็ไซต ์

Advertising Cookies 
 

_fbp ใช้ส าหรับการโฆษณาผ่าน
ท า ง  Facebook ท า ใ ห้  
Facebook น าเสนอผลิตภณัฑ์
ให้เหมาะกบัผูใ้ชง้านมากขึ้น 

บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด 
www.asiaplusadvisory
.co.th 

Strictly Necessary 
Cookies 

PHPSESSID, 
_nxqsession_phpsessid 

ใช้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์
ระหว่างเซสชัน่ 

Analytical/Performance 
Cookies 

_ga, _gid, _gat* คุกก้ีเหล่าน้ีใช้เ พ่ือรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับวิธีท่ีผูเ้ยี่ยมชม
ใช้งานไซต์ ข้อมูลน้ี (รวมถึง
จ านวนผูเ้ยี่ยมชมและท่ีมาของ
พวกเขา) จะไดรั้บการปกปิด
ช่ื อ  และ ใช้ เ พื่ อป รับป รุ ง
เวบ็ไซต ์

 

4. การลบและตั้งค่าคุกกี ้

ท่านสามารถลบคุกก้ีท่ีจัดเก็บอยู่ในเคร่ืองมือท่านโดยไปท่ีการตั้งค่าบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน และท่าน
สามารถตั้งค่าการใชคุ้กก้ีเม่ือใดก็ไดโ้ดยคล๊ิกท่ีล้ิงตั้งค่าคุกกีส้ าหรับเวบ็ไซตท่ี์ท่านตอ้งการ ดงัน้ี: 

เว็บไซต์ การจัดการคุกกี ้

www.asiaplusgroup.co.th ตั้งค่าคุกกี ้

www.asiaplus.co.th ตั้งค่าคุกกี ้

www.warant08.com ตั้งค่าคุกกี ้

www.asiaplusadvisory.co.th ตั้งค่าคุกกี ้

 หมายเหตุ:  

1. การจดัการเลือกใชง้านคุกก้ีน้ีจะส่งผลต่อการเก็บคุกก้ีหลงัจากการตั้งค่า แต่จะไม่ไดล้บคุกก้ีท่ีเคยจดัเก็บมา 
2. การปิดการใชง้านคุกก้ีท่ีจ าเป็นผา่นการตั้งค่าบราวเซอร์อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของเวบ็ไซต ์

https://www.asiaplusgroup.co.th/post-privacy-policy.php?show_cookie=1&lang=th
https://www.asiaplus.co.th/asps/post-privacy-policy.php?show_cookie=1&lang=th
https://www.warrant08.com/home/index.php?show_cookie=1&lang=th
https://asiaplusadvisory.co.th/post-privacy-policy.php?show_cookie=1&lang=th


 

 

 

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี ้

 นโยบายเก่ียวกบัการใช้งานคุกก้ีฉบบัน้ีอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามลกัษณะการใช้งานและความเหมาะสม 
บริษทัแนะน าให้ท่านตรวจสอบนโยบายน้ีเป็นคร้ังคราวท่ีเขา้ใชเ้วบ็ไซต์เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายการใชคุ้กก้ีของท่ีเป็น
ปัจจุบนั 

 

 

นโยบายฉบบัน้ีไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 


