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                                                             ข้อตกลงในการเข้าใช้งานในระบบ 
เงือ่นไขและข้อตกลงการเข้าใช้งานในระบบ 
      1.ขอ้มลู เนือ้หาทัง้หมดในระบบนีเ้ป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ทรพัยส์ินทางปัญญา แต่เพียงผู้
เดียวของบรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงจะไม่เปิดเผย  มีไวใ้นความครอบครอง คดัลอก 
ท าซ า้ ดดัแปลง เก่ียวกบัขอ้ความ ภาพ ขอ้มลู เสียง  ขอ้มลูทางเทคนิค  ความลบัทางการคา้  กระบวนการ  วิธีปฏิบติั  
ทางเทคนิค  สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาหรือขอ้มลูใดๆของบรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใด  เช่น  ขอ้มูลที่จับตอ้งได ้ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นตน้  ซึ่งไดใ้ช ้ มีไวเ้พื่อใหค้วามรู ้ หรือเพื่อด าเนินการใดๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบับรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) ซึ่งท าขึน้หรือจดัหาโดยบรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) หากผูเ้ขา้ใช้
งานในระบบฝ่าฝืนนอกจากจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายและ/หรืออาจเสียหายแก่บริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด
(มหาชน)แลว้  ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงช าระเบีย้ปรบัจากการฝ่าฝืนใหแ้ก่บรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) จ านวน
ขัน้ต ่า 100,000 บาท ดว้ยต่างหาก 
            ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบจะใชข้อ้มูลความรูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลจากบริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด(มหาชน)ที่มีอยู่ในระบบ
ดงักลา่วนีม้าเป็นประโยชนต่์อบริษัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)เท่านัน้ จะไม่น าขอ้มลูความรูไ้ปเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์
ใดๆแก่บุคคลอ่ืนใดและ/หรือจะไม่น าขอ้มูลดังกล่าวไปให ้ไปใช้ กระท าการใดๆ ใหแ้ก่บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนหรือ
บคุคลใดๆที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)และ/หรือคลา้ยกบับริษัท เธียรสรุตัน ์
จ ากัด(มหาชน) รวมทัง้จะไม่น าขอ้มูลดังกล่าวไปกระท าการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท เธียรสุรตัน ์
จ ากัด(มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   หากผู้เขา้ใช้งานในระบบฝ่าฝืนนอกจากจะต้องรบัผิดชอบในความ
เสียหายและ/หรืออาจเสียหายแก่บริษัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)แลว้  ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงช าระเบีย้ปรบัจาก
การฝ่าฝืนใหแ้ก่บรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) จ านวนขัน้ต ่า 100,000 บาท ดว้ยต่างหาก 
          2.ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงยินยอมใหบ้รษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)สามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยหรือ
กระท าการใดๆต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ใชง้านในระบบที่ไดใ้หไ้วแ้ละ/หรือที่ไดเ้ปิดเผยไวต่้อบริษัท เธียรสุรตัน ์
จ ากัด(มหาชน) และ/หรือตามที่บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากัด(มหาชน)ได้รบัรูม้า  ทั้งนี ้ หากผู้ใช้งานในระบบรอ้งขอ 
ผูใ้ชง้านในระบบมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านในระบบที่บรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) และ/หรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด(มหาชน) และ/หรือตามที่บริษัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) ไดร้บัรูม้า  
ไดจ้ัดเก็บไวต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด
(มหาชน) สามารถเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชง้านในระบบไวไ้ดจ้นกว่าจะครบก าหนด 10 ปี นับแต่ที่มีขอ้มูลส่วน
บคุคลของผูใ้ชง้านในระบบอยู่ในระบบนีข้องบรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) 
        3. ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงว่า  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด(มหาชน) ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆที่
เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้กบัผูเ้ขา้ใชง้านในระบบหรือบคุคลภายนอกจากการเขา้ในระบบดงักลา่วนี ้
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        4.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ/หรือระบบเครือข่ายและ/หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดขอ้ง  เป็นเหตุให้
ผูใ้ชง้านในระบบไม่สามารถเขา้ใชร้ะบบดงักล่าวได้ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงจะไม่ยกเอาเหตขุดัขอ้งดงักล่าวเป็นขอ้
เรียกรอ้งค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆจากบรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)  
        5.ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆแกบ่รษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)อนัเนื่องมาจากการเขา้ใชใ้นระบบโดยผูเ้ขา้
ใช้งานในระบบและหรือบุคคลใดๆ   ผู้เข้าใช้งานในระบบตกลงยินยอมรับผิดชดใช้บรรดาค่าทดแทนและ/หรือ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึน้หรืออาจเล็งเห็นไดว้่าอาจเกิดขึน้ต่อไปในอนาคตแก่บรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน) 
         6.ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบตกลงว่าจะไม่ใหบุ้คคลใดๆใชร้หสัของผูเ้ขา้ใชง้านในระบบเขา้ไปในระบบดงักล่าวนีเ้ป็น
เด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระท าอนัเป็นความผิดรา้ยแรงและจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายและ/หรืออาจ
เสียหายแก่บรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)เต็มจ านวน 
        7.บริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด(มหาชน) สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในการเขา้ในระบบ
ดงักล่าวนีแ้ละ/หรือยกเลิกการใหเ้ขา้ใชร้ะบบแก่ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบเมื่อใดก็ได ้โดยบรษิัท เธียรสรุตัน ์จ ากดั(มหาชน)
ไม่ตอ้งชีแ้จงเหตผุลใหผู้เ้ขา้ใชง้านในระบบทราบและไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้แต่อย่างใด  
        8.ผู้เข้าใชง้านในระบบตกลงและยินยอมที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและ
ขอ้ก าหนดอ่ืนใดที่จะจดัใหม้ีขึน้ในภายหนา้ รวมถึงการปฎิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
  




