เงื่อนไขและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
(SST ELECTRONICS SYSTEM SERVICE - Terms and Conditions)
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายและขอกําหนดในการแจงใหผูใชบริการไดทราบถึงเงื่อนไข
และขอตกลงสําหรับใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยละเอียด ซึ่งผูใชบริการ
สามารถเขาสูระบบฯ ตางๆ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมใหดวยบัญชีผูใชงาน(Username) และรหัสผาน(Password)
โดยเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขครั้งลาสุดเมื่อเดือน กันยายน 2561 ซึ่งรวมถึงการบอก
ปฏิเสธความรับผิดชอบและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของผูใชบริการ หากผูใชบริการตกลงและยินยอม
ผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ นี้ และอื่นๆ ตามที่
บริษัทฯ ไดจัดเตรียมให โปรด รับทราบและยินยอม หากผูใชบริการตองการออกจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
กลับไปยังหนาเว็บไซตแรกของบริษัทฯ โปรดทําการปฏิเสธโดยการ ไมตกลง เพื่อปดหนาตางเงื่อนไขและขอตกลงนี้
ก. นิยามภายใตเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้
กําหนดให
“ผูใชบริการ”
หมายถึ ง ลู ก ค า คู ค า และผู ใ ช ง านบริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ของบริ ษั ท ทรั พ ย ศ รี ไ ทย จํ า กั ด
(มหาชน)
“บริษัทฯ”

หมายถึง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)

“ผูใหบริการเขาถึงขอมูล”
หมายถึง ผูใหบริการอินเทอรเน็ตใดๆ (ไอเอสพี) ที่ใหบริการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต รวมถึงผูจัด
ใหบริการธุรกิจออนไลนใดๆ ที่ใหบริการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต นอกเหนือไปจากเครือขายสวนตัวของตน
ตัวอยางเชน TOT, 3BB, True, AIS เปนตน
และให “ผูใ หบริก ารเชื่อมตอเครือขา ยสวนตัว” (ซีเอสพี) หมายถึง ผูใ หบริก ารเซลลูลา ร หรื อผู
ใหบริการสัญญาณโทรศัพทและขอมูล
“ผูจัดหาซอฟทแวรอื่น”
หมายถึง ผูจัดหาซอฟทแวร หรือระบบใดๆ ที่บริษัทฯ ใชภายในบริษัทฯ หรือใชเพื่อเขาถึงบริการแก
ผูใชบริการทั้งภายในและภายนอก ของบริษัทฯ
“การแจงเตือน”

หมายถึง ขอความแจงเตือนที่ทําขึ้นเปนพิเศษ อยางเปนครั้งคราว ในรูปของคําแจง ซึ่งรวมตั้งแต
SMS, อีเมล ฯลฯ ซึ่งรวมถึงขาวสาร บริการสงเสริมผลิตภัณฑ ขอมูลโปรโมชั่น และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของลูกคา

ข. ขอบเขตของเงื่อนไขและขอตกลง

เงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้เปนขอตกลงและผูกมัดระหวางผูใชบริการและบริษัทฯ มีผลใชบังคับกับการใช
บริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สามารถเข า สู ร ะบบโดยชื่ อ บั ญ ชี ผู ใ ช ง าน(Username) และ รหั ส ผ า น
(Password) ซึ่งเปนบริก ารอิเล็ค ทรอนิค สที่ เปด ให ลูก คา ของบริษั ทฯ สามารถเขา ถึงบริก ารตา งๆ ผา นทางเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณดิจิทัลที่สามารถเขาถึงขอมูลที่คลายคลึงกัน การเขาใชบริการผูใชบริการสามารถกระทําได
โดยผานระบบเครือขายสวนตัว หรือผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ บริการตางๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดหา จัดเตรียม
หรือ พัฒ นาไว เพื่อใหผูใ ชบริก ารสามารถเขาถึงไดผา นทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะอยูภายใตเงื่อนไขและ
ขอตกลงนี้ และถือเปนขอตกลงและผูกมัดระหวางบริษัทฯ กับผูใชบริการ
ค. การยอมรับเงื่อนไขและขอตกลง
ผูใชบริการเขาใจดีวาเมื่อผูใชบริการไดเขาถึงหรือใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดย
ชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) ผูใชบริการไดยินยอมและตกลงเห็นดวยในขอกําหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี้ และผูใชบริการตกลงที่จะใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน
(Username) และ รหัสผาน(Password) เทาที่ระบุไวในเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้เทานั้น
ง. การขอบัญชีผูใชงาน หรือบริการตางๆ เพิ่มเติม
หากผู ใ ช บ ริ ก ารต อ งการลงทะเบี ย นบั ญ ชี ผู ใ ช ง าน หรื อ ขอใช ง านบริ ก ารต า งๆ ผ า นการใช บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หรือการขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบัญชีผูใชงาน หรือบริการที่ผูใชบริการใชอยู ผูใชบริการ
ใหอํานาจแกบริษัทฯ ใหสามารถดําเนินการกับคําขอของผูใชบริการเสมือนผูใชบริการไดสงคําขอมาเปนหนังสือและลง
ลายมือชื่อของผูใชบริการ
จ. การรักษาบัญชี
ผูใชบริการตกลงที่จะรักษาบัญชีใดๆ ที่ผูใชบริการไดลงทะเบียนไวกับบริษัทฯ ตามระเบียบที่กําหนดไวสําหรับ
การลงทะเบียนนั้นๆ
ฉ. บริการตาง ๆ
ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถใช บ ริ ก ารต า ง ๆ เฉพาะที่ บ ริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า หรื อ พั ฒ นาขึ้ น โดยการใช บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) และผูใชบริการ
ยืนยันที่จะไมเรียกรองใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดทําหรือพัฒนาบริการตางๆ เพิ่มเติมตามความตองการของบริษัทตนเอง
ช. คาใชจา ยในการใชบริการ
ขณะนี้บริษัทฯ ยังไมมีนโยบายในการเรียกเก็บคาใชบริการหรือคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมสําหรับการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password)
อยางไรก็ตาม ผูใชบริการมีภาระที่จะตองเสียคาบริการทางอินเทอรเน็ตอันเนื่องมาจากการเชื่อมตอกับบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) ตามปริมาณ
ขอมูลที่ผูใชบริการไดเขาถึงขอมูล ซึ่งผูใหบริการเขาถึงขอมูลไดมีการเรียกเก็บ
ซ. การเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน
(Username) และ รหัสผาน(Password) หรือขอกําหนดใด ๆ ในเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได ผูใชบริการเขาใจ
ดีวาตนไดยินยอมและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเมื่อไดเขาถึงและใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ
ซึ่งตองเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) หลังจากการเปลี่ยนแปลงเปนผลแลว

ฌ. การยกเลิกเงื่อนไขและขอตกลง
เงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใชจนกวาผูใชบริการจะยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหลาย ที่ผูใชบริการ
กระทําไปยังบริษัทฯ ทั้งนี้การงดเขาถึงหรืองดใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ จะไมเปนการยกเลิกบัญชีที่
ผูใชบริการไดลงทะเบียนไวกับบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจยกเลิกเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้ และปฏิเสธการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ
ซึ่งผูใชบริการสามารถเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) ของผูใชบริการเมื่อใดก็
ได โดยบริษัทฯ จะพยายามแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา แตทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันที่ตองกระทําดังกลาว
ญ. การรักษาความลับ
ผูใชบริการมีสิทธิในขอมูลอันเปนความลับของผูใชบริการ และบริษัทฯ จะไมใหขอมูลของผูใชบริการแกผูใด
ยกเวนแต พนักงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือตามดุลพินิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ยกเวนเสียแตวา :
•
•
•
•
•

เมื่อผูใชบริการยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูล
เมื่อผูใชบริการไดระบุใหบริษัทฯ ใชเปนแหลงขอมูลอางอิง
เมื่อบริษัทฯ ปดบัญชีของผูใชบริการเนื่องจากพบวาบัญชีผูใชบริการมีพฤติกรรมการใชงานอันนาสงสัย
เมื่อกฎหมายกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล
เมื่อบริษัทฯ จําเปนตองเปดเผยขอมูลเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

นอกจากนี้ใหเวนไวตามกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น โดยผูใชบริการตกลงวาบริษัทฯ อาจแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับบริษัทคูคาอื่น ซึ่งขอมูลตางๆ ของผูใชบริการที่ผูใชบริการแจงไวกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ไดมาเนื่องจากการ
ดําเนินธุรกรรมหรือกิจการอื่นเพื่อวัตถุประสงคที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการใหแกผูใชบริการตามที่บริษัทฯ เห็น
วาอาจเปนที่สนใจของผูใชบริการ หากผูใชบริการไมตองการไดรับโทรศัพท และ/หรือ จดหมายใดๆ จากบริษัทฯ
ผูใชบริการโปรดแจงใหบริษัทฯ ทราบทางโทรศัพทไดตามหมายเลขที่ระบุไวในขอ งานบริการลูกคา ของเงื่อนไขและ
ขอตกลงฉบับนี้ หรือเดินทางไปที่สํานักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทําการลบชื่อของผูใชบริการออกจากรายชื่อ
ติดตอทางโทรศัพท ไปรษณีย หรืออีเมล เพื่อการนี้ ผูใชบริการตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิดาวนโหลด(Download) ขอมูล
บางอยาง รวมถึงขอมูลการพิสูจนตัวตนของลูกคามายังเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการหรืออุปกรณเขาถึงขอมูลอื่น
ได
ฎ. ขอจํากัดดานความรับผิดชอบของบริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น
บริษัทฯ ตกลงวาจะใชความพยายามอันสมเหตุสมผล ในการดําเนินการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของ
บริษัทฯ ใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบแตเฉพาะการดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับจริงจาก
ผูใ ชบริก าร ซึ่งไดรับผา นบริการทางอิเล็ก ทรอนิก ส ของบริษัทฯ เทา นั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความ
บกพรองตอพฤติกรรมของผูใชบริการ หรือของเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
โดยอาจสงผลกระทบตอความแมนยําและทันเหตุการณของขอมูล ซึ่งผูใชบริการสงมา บริษัทฯ จะไมมีความรับผิดตอ
ผูใชบริการ หากผูใชบริการไมสามารถเขาถึงระบบของบริษัทฯ ไดเอง ทั้งนี้ผูใชบริการโปรดจงตระหนักและเขาใจวา
ถึงแมบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ จะเปนบริการตลอด 24 ชั่วโมง แตบริการบางอยาง อาจจะไมปรากฏใน
บางเวลา เนื่องจากการบํารุงรักษาหรือการไมทํางานของคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร ไฟฟา หรือความลมเหลวของ
ระบบ และ/หรือ ไอเอสพี และการแจงเตือน ขึ้นอยูกับโครงสราง ความเชื่อมตอ และบริการตาง ๆ ที่ผูจัดหาซอฟทแวร
อื่น ซึ่งบริษัทฯ วาจางเปนผูจัดหา

บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการใหบริการลาชาใดๆ ในการสงคําสั่งโดยใชผูใหบริการ
เขาถึงขอมูลดวยเว็บบราวเซอร (Web browser) หรือชองทางอื่น รวมถึงบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบหากผูใชบริการปอน
คําสั่งหรือขอมูลผิดพลาด โดยบริษัทฯ ไดทําการจัดหาระบบใหบริการฯ ดังกลาว โดยพยายามอยางดีที่สุด เพื่อความ
สะดวกของผูใชบริการ ดังนั้นบริษัทฯ ไมตองมีการประกันความถูกตองแตอยางใด บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น
จึงไมตองรับผิดชอบตอการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หากปรากฏวาระบบหรือขอมูล เกิดความบกพรอง
ไมถูกตอง ไมสมบูรณ ไมพรอม หรือลาชา หรือไมตองรับผิดในกรณีที่มีการนําขอมูลดังกลาวนี้ไปใชในการรายงาน หรือ
การตัดสินใจดําเนินการอื่นใด ทั้งนี้บริษัทฯ หรือผูจัดหาซอฟทแวรอื่น ไมตองรับผิดกับการไมสงหรือสงขอมูลการแจง
เตือน ความผิดพลาด การสูญเสีย หรือการบิดเบือนในการสงการแจงเตือนใหลูกคาลาชา
บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น ไมตองรับผิดชอบกับชุดคําสั่งมุงรายหรือไวรัสทางคอมพิวเตอรใด หรือ
ปญหาเกี่ยวของกันอันอาจเกิดจากบริการของผูใหบริการเขาถึงขอมูลนอกจากตามขอความที่กําหนดไวในเงื่อนไขและ
ขอตกลงฉบับนี้ในเรื่อง ความรับผิดของบริษัทฯ ตอผูใชบริการ และในกรณีที่ไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ
ของบริษัทฯ แลว: (1.) บริษัทฯ หรือผูจัดหาซอฟทแวรอื่น ไมตองรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ไมวาจะเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางออม และไมวาจะเปนความเสียหายในกรณีผิด
เงื่อนไขและขอตกลง หรือกรณีพิเศษ; (2.) ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น และการเยียวยา
เฉพาะสําหรับผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ เปนแคเพียงการชดใชเว็บบราวเซอร (Web browser) หรือ
ซอฟทแวรซึ่งจัดหาใหโดยบริษัทฯ เพื่อใชกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ที่ชํารุดบกพรองเทานั้น
เนื่องจากในบางหนวยงานไมอนุญาตใหมีการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดในคาเสียหายกรณีผิดเงื่อนไขและ
ขอตกลง (consequential damage) ดังนั้น ในหนวยงานเหลานั้น บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่นๆ จะรับผิดตามที่
กฎหมายกําหนดไวขั้นต่ําเทานั้น
บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น ไมใหคํารับรองซอฟทแวร บริการ หรือเว็บบราวเซอร (Web browser) ของ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ไมวาจะเปนวิธีการโดยแจงชัดหรือโดยปริยาย รวมถึงไมรับรองความสามารถ
ทางการคา ความพรอมเฉพาะดาน หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ เวนแตจะมีบทบัญญัติหามปฏิเสธความรับ
ผิดดังกลาวไวตามกฎหมาย
ฏ. การหามใชนอกเหนือจากที่กําหนด
ระบบหรือซอฟทแวรที่ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ใชเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และผูจัดหา
ซอฟทแวรอื่น การที่บริษัทฯ จัดหาระบบหรือซอฟแวรใหผูใชบริการสามารถใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ
ไดนั้น เปนการที่บริษัทฯ อนุญาตใหผูใชบริการใชระบบหรือซอฟทแวรซึ่งไมใชแบบเฉพาะแตผูเดียว ผูใชบริการจึง
ไดรับอนุญาต เพียงใหใชระบบหรือซอฟทแวรตามวัตถุประสงคเฉพาะที่ระบุไวในเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้เทานั้น
ผูใชบริการไมมีสิทธิชําแรก ถอดรหัส ทําซ้ํา ปรับเปลี่ยน หรือทําวิศวกรรมยอนกลับกับระบบหรอซอฟทแวรของบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หรือใหผูอื่นกระทําการดังกลาว เวนแตผูใชบริการเปนผูมีถิ่นฐาน อยูในประเทศ สมาชิก
สหภาพยุโรปซึ่งผูใชบริการจะมีสิทธิถอดรหัสซอฟทแวรไดเพียงเทาที่ระเบียบวาดวยซอฟทแวรของยุโรป (European
Software Directive) จะพึงอนุญาตใหทําได โดยที่ระเบียบฉบับนี้จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนครั้งเปนคราว
บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ มีไวใหผูใชบริการเขาถึงขอมูลและบริการตาง ๆ จากบริษัทฯ และผู
จัดหาซอฟทแวรอื่น โดยนําเสนอในรูปของการมองและสัมผัส (Look and feel) โดยบริการตาง ๆ ขอมูลและการ “มอง
และสัมผัส” นี้เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น ดังนั้น ผูใชบริการมีสิทธิใชบริการนี้ไดเพื่อประโยชน

สวนตัว หรือเพื่อกิจการที่ไมใชเพื่อหวังผลกําไรทางธุรกิจ และหามทําซ้ํา จําหนายหรือเผยแพรขอมูลของบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ นี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
ฐ. งานบริการลูกคา
หากผูใชบริการตองการความชวยเหลือจากการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หรือตองการติดตอ
บริษัทฯ โปรดติดตอไดที่
ฝายบริการลูกคา (Operation & Customer Services Division)
โทรศัพท
(02) 464-1502-9 (กรณีโทรศัพทภายในประเทศไทย)
หรือเขียนอีเมลมายัง
อีเมล ops@subsrithai.co.th
หรือเขียนจดหมายมาที่ เลขที่ 115, 115/7-10 หมู ที่ 6, ซอยสุ ข สวั ส ดิ์ 76 ตํ า บลบางจาก อํ า เภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ทั้ ง นี้ ผู ใ ช บ ริ ก ารยิ น ยอมให บ ริ ษั ท ฯ จั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ข อ ความโต ต อบระหว า งพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ กั บ
ผูใชบริการได เพื่อประโยชนแหงการประเมินคุณภาพเปนครั้งคราวของการใหบริการและความถูกตองของขอมูล ซึ่ง
พนักงานของบริษัทฯ ไดบริการใหแกผูใชบริการ รวมถึงการใชตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามคําสั่งของผูใชบริการ
ดวยอํานาจหนาที่ ฝายบริการลูกคามีไวเพื่อแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ
แตฝายบริการลูกคาไมมีอํานาจใด ๆ ที่จะยกเวนบทบัญญัติใด ในเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้
ฑ. วันและเวลาทําการ
วันและเวลาทําการปกติของบริษัทฯ ไดแกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00-17.00 น. เวนวันหยุดราชการ วัน
เสารและวันอาทิตยใหถือวาเปนหนึ่งวันทําการ วันหยุดถือวาเปนสวนหนึ่งของวันทําการถัดไป การทําธุรกรรมใดๆ ใน
ระหวาง เวลา 17.01 นาฬิกา ของเมื่อวานนี้จนถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ของวันนี้ ใหถือเปนการดําเนินการของวันนี้
ฒ. อุปกรณการเขาถึงขอมูลสูญหายหรือถูกขโมย
ผูใชบริการพึงรักษาขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ (เชน บัญชีผูใชงาน, รหัสผาน, รหัสบริษัทของผูใชงาน ฯลฯ)
ใหดี เพราะขอมูลสวนตัวนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการปกปองผูใชบริการ ฉะนั้นผูใชบริการไมควรเขียนขอมูลเหลานี้ไว
บนเครื่องคอมพิวเตอร หรือวัสดุใดๆ หรืออุปกรณการเขาถึงขอมูลอื่นใดก็ตาม หากผูใชบริการเชื่อวามีการใชขอมูลของ
ผูใชบริการโดยบุคคลภายนอก ผูใชพึงแจงบริษัทฯ ในทันที โดยทางโทรศัพท ซึ่งวิธีโทรศัพทเปนวิธีที่รวดเร็วที่สุดใน
การแจงเตือนใหบริษัทฯ ทราบวามีบุคคลใชรหัสผานและบัญชีประจําตัวของผูใชบริการโดยไมไดรับอนุญาตอันอาจเปน
เหตุผูใชบริการใชสูญเสียหรือเสียหายในทางใดทางหนึ่งได โปรดแจงบริษัทฯ ไปยังหมายเลขที่ระบุไวในขอ งานบริการ
ลูกคา ของเงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้ จะมีพนักงานรับโทรศัพทของผูใชบริการตามวันและเวลาทําการของบริษัทฯ
หากผูใชบริการไมสามารถโทรศัพทติดตอไดขอใหผูใชบริการเขียนจดหมายจาหนาซอง หรืออีเมลถึงบริษัทฯ
ตามที่ระบุไวในขอ งานบริการลูกคา
ณ. ขอผิดพลาดและกระบวนการแกไขปญหา
หากผูใชบริการพบวามีขอผิดพลาดประการใดในบริการของบริษัทฯ โปรดทําการติดตอบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได ไมวาจะโดยทางโทรศัพท หรือ โดยทางอีเมล (โปรดดูที่อยูและหมายเลขโทรศัพทในขอ งานบริการ ของ
เงื่อนไขและขอตกลงฉบับนี้) ทั้งนี้ เพื่อบริการผูใชบริการ ขอมูลที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ ประสงคจะทราบคือ
•

ชื่อของผูใชบริการ และบริษัทของผูใชบริการ

•
•
•

ขอมูลที่คาดวาไดเกิดความผิดพลาดขึ้น
ประเภท วัน และเวลาของรายการที่เกิดขึ้น
เหตุผลที่ผูใชบริการเชื่อวาเกิดความผิดพลาดขึ้น

โดยบริษัทฯ จะทําการสืบสวนปญหาทุกเรื่องและจะแกไขแตละปญหาโดยเร็วที่สุด และจะทําการสืบสวนทันที
ที่ไดรับแจงเตือน
ด. การแจงใหผูใชบริการทราบถึงผลการสืบสวนของบริษัทฯ
เมื่อบริษัทฯ ไดรับแจงความผิดพลาดมาจากผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทําการ
สืบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับจากวันที่ บริษัทฯ ไดรับแจง อยางไรก็ตาม ผูใชบริการจะไดรับรายงานความ
คืบหนาของผลการสืบสวนภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไดรับการแจง ความผิดพลาด เมื่อการสืบสวน เสร็จสิ้น
บริษัทฯ จะแจงผลไปยังผูใชบริการภายใน 7 วันนับแตการสืบสวนเสร็จสิ้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถสืบสวนหา
ความผิดพลาดไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดขางตน เนื่องจากความจําเปนและเหตุผลที่สมควร บริษัทฯ จะแจงให
ผูใชบริการทราบถึงสาเหตุที่ไมอาจสืบสวนใหแลวเสร็จโดยบริษัทฯ จะรายงานความ คืบหนาผลการสืบสวนทุก ๆ 7 วัน
ตลอดระยะเวลาการสืบสวนที่เพิ่มขึ้น และจะรายงานผลการ สืบสวนใหผูใชบริการทราบทันทีที่การสืบสวนเสร็จสิ้น
ต. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอผูใชบริการ
บริษัทฯ จะรับผิดในความเสียหายแทจริงของผูใชบริการหากเปนความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม
ใหบริการที่ครบถวน อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะไมรับผิดในความเสียหายของผูใชบริการหาก
•

•

•

การทํา รายการ โดยผูใ ชบริก ารที่ไ มไ ด รั บ สิ ทธิ์ใ นการเขา ถึ งการให บริ ก าร หรือแอบอา ง เชน กรณี
พนั ก งานพ น สภาพ ถู ก ไล อ อก หรื อ มี เ หตุ อั น เกิ ด มาจากความผิ ด ในด า นวิ นั ย ร า ยแรงของบริ ษั ท
ผูใชบริการเอง โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ
ผูใชบริการไดรูอยูแลววาไดเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่ง
เข า สู ร ะบบโดยชื่ อ บั ญ ชี ผู ใ ช ง าน(Username) และ รหั ส ผ า น (Password) ของผู ใ ช บ ริ ก ารแล ว แต
ผูใชบริการยังคงใชระบบอยู
ผูใชบริการพยายามฉอโกงบริษัทฯ

ตลอดจนบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบหากมีเหตุสุดวิสัยนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ หรือเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ เชน น้ําทวมหรือไฟไหม อันทําใหธุรกรรมไมเปนผล
เงื่อนไขและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส และชองทางดิจิทัล ของบริษัท
1. บริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนการใหบริการแกลูกคาและ
คูคาของบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและการใชบริการจากบริษัทฯ รวมถึงขอมูลและ
การใหบริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะจัดใหมีขึ้นตอไปในอนาคต
2. การกระทําใด ๆ ที่กระทําผานบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) หรือการนํา
ขอมูลใด ๆ ที่ไดจากบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ โดยใชชื่อผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน
(Password) ของผูใชบริการ ไมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นโดยผูใชบริการหรือบุคคลอื่นใด ผูใชบริการตกลงให
ถือ วา เปนการกระทํา ที่ถูก ตองสมบูร ณข องผูใ ช บริ ก าร และผูใ ชบริก ารยินยอมรั บผิดชอบในการกระทํ า
ดังกลาวเสมือนวาผูใชบริการเปนผูกระทําดวยตนเอง

3. ผูใชบริการตกลงวาบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นกับผูใชบริการ หรือบุคคลภายนอก จากการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ไมวา
โดยเหตุประการใด
4. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) หรือระบบการติดตอสื่อสารขัดของ เปน
เหตุใหผูใชบริการไมสามารถเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯได ผูใชบริการตกลงจะไมยกเอา
เหตุขัดของดังกลาว เปนขอเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ
5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ แกบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) อันเนื่องมาจากการเขาใชบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ โดยผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชบรรดาคาทดแทน
และหรือคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเล็งเห็นไดวาอาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคตแกบริษัท ทรัพยศรีไทย
จํากัด (มหาชน) โดยสิ้นเชิงและปราศจากเงื่อนไขอื่นใดทั้งสิ้น
6. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและขอกําหนดในการใหบริการ
และ/ หรือยกเลิกการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ แกผูใชบริการเมื่อใดก็ได โดยบริษัทฯ ไมตอง
ชี้แจงเหตุผลใหกับผูใชบริการทราบแตอยางใด
7. ผูใชบริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดสําหรับการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่ไดกําหนดในเอกสารนี้รวมถึงเงื่อนไขและขอกําหนดอื่นใดที่
จะจัดใหมีขึ้นในภายหนา รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเขาใช
บริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ
8. ผูใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ดวย
ตนเองได โดยผา นระบบในหนา เว็บไซตก ารใหบริก ารทางอิเล็ก ทรอนิก สข องบริษัท ฯ ตามกระบวนการ
ขั้นตอนและวิธีการตามที่กําหนดไวในหนาเว็บไซต
9. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาขอมูลใดๆ ที่ไดจากการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรี
ไทย จํา กัด (มหาชน) จากการกระทํ า ใดๆ ของผูใ ชงาน เป น เพี ยงขอ มู ลเบื้ อ งต น และถู ก ใชใ นระดั บ การ
ติดตอสื่อสารระหวางบริษัทฯ กับลูกคาและ/หรือคูคาเทานั้น จึงไมสามารถนําขอมูลใดๆ ที่ไดจากการเขาใช
บริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ ไปประกอบเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิงหรือยืนยัน และ/หรือดําเนินการ
ตอในดานธุรกรรมอื่นใดได
10. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาขอมูลใดๆ ที่ไดจากการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรี
ไทย จํากัด (มหาชน) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไมสามารถนําไปใชอางอิงในเชิงวิชาการเพื่อการเผยแพร
และ/หรือพยากรณสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ และ/หรือนําไปใชเปนหลักฐานยืนยันใดๆ ในกระบวนการ
ชั้นศาล หรือนําไปประกอบการพิจารณาใดๆ อันสามารถสงผลยอนกลับมาสรางความเสื่อมเสียและเสียหาย
ตอบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางออม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
อยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
11. เงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)นี้ ใหใชบังคับ
และตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลไทย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข
และขอกําหนดการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)นี้
12. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิไมสงคืนเอกสารประกอบคําขอใชบริการ และจะดําเนินการ
ทําลายเอกสารดังกลาวกรณีที่ผูสมัครไมไดรับการอนุมัติจากบริษัทฯ

ประกาศใช ณ วันที่ 25 มกราคม 2562

