
 

นโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

(SST - Privacy Protection Policy) 

 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีการใหบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตภายใต

โด เมนเนม(Domain name:DN) Subsrithai.co.th และ  Subsrithai.app หรื อ ใชบริ การ อ่ืน ใด  ด วย วิธี การทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนไปตามขอบเขตการใหบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ มีความ

ตระหนักและใหความสําคัญตอความเปนสวนตัวของผูใชบริการ ในการใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามภารกิจ

ของบริษัทฯ ไดแก การใหบริการผานระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ขอมูลจากแหลงอื่นๆ 

ท่ีไดรับจากการใหบริการของบริษัทฯ ผานรูปแบบของการกรอกขอความทางกระดาษแลวนํามาแปลงขอความเขาสู

ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือจัดเก็บโดยวิธีอื่นใดก็ตาม 

ดังนั้นฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Protection 

Policy) ขึ้น เพ่ือใหครอบคลุมถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใชงาน การเปดเผย และการเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการ 

และเพ่ือใหผูใชบริการไดทราบและเขาใจถึงนโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบาย

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 

 

(1) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด 

การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะใชวิธีการท่ีชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจากผูใชบริการโดยตรงเทาท่ีจําเปนแกการใหบริการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส ตามวัตถุประสงคในการดําเนินงานและตามท่ีกฎหมายในเรื่องดังกลาวกําหนดเทานั้น โดยจะขอ

ความยินยอมจากผูใชบริการกอนทําการเก็บรวบรวม เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนด และ/หรือ ในกรณีตามท่ี

กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ 

 

(2) คุณภาพของขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะรวบรวมจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการเพ่ือนําไปใชประโยชน

ตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยเปนไปตามพันธกิจและวิสัยทัศนในการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ตามนโยบายท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว ซึ่งทางบริษัทฯ ก จะใหความสําคัญกับความถูกตอง 

ครบถวน และเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

 

(3) การระบุวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการแจง

ใหผูใชบริการทราบ เพ่ือขอความยินยอมจากผูใชบริการกอนการเขาใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสผานหนา

เว็บไซตของบริษัทฯ ในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ หรือขณะใชบริการของบริษัทฯ ถึง วัตถุประสงคของ

การเก็บรวบรวม ขอมูลท่ีจะทําการเก็บรวบรวม ประเภทของขอมูลสวนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม วิธีการใช หรือวิธีการ

เปดเผยขอมูลและสิทธิ์ของเจาของขอมูล  



 

ท้ังนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม บริษัทฯ ไมจําเปนตองแจงใหผูใชบริการทราบ

และขอความยินยอมลวงหนา โดยการทําเปนหนังสือหรือกระทําโดยระบบอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติแตอยางใด เวนแต

โดยสภาพในบางกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นชอบและใหความยินยอมโดยสามารถแสดงเปนหนังสือ หรือโดยผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติได 

 

(4) ขอจํากัดในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ และ/หรือ รวบรวมไว เวน

แตไดรับความยินยอมจากผูใชบริการตามขอยกเวน หรือในกรณีท่ีกฎหมายไดกําหนดไว หรือเปนการเปดเผยแก

หนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามคําส่ังศาล  

กรณีท่ี บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีการวาจางหนวยงานอื่นเพ่ือดําเนินการของเกี่ยวกับขอมูลของ

ผูใชบริการ ในสัญญาจางจะมีการกําหนดใหผูรับจางเก็บรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยหามผู

รับจางนําขอมูลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมตามท่ีบริษัทฯ มอบหมายใหดําเนินการ 

 

(5) การรักษาความปลอดภัย 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) กําหนดใหมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

อยางเหมาะสม เพ่ือเปนการปองกันการสูญหายของขอมูล การเขาถึงขอมูล การทําลายขอมูล การใชขอมูล การ

ดัดแปลงขอมูล การแกไขขอมูล หรือการเปดเผยขอมูลท่ีกระทําโดยมิชอบ ดวยระบบรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโล

ยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับ และสอดคลองตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

 

(6) การเปดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการดานแนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับขอมูล 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีการเปดเผยแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ผานทางเว็บไซต www.subsrithai.co.th ท้ังนี้ผูใชบริการสามารถตรวจสอบความมีอยูของขอมูล วัตถุประสงค

ของการนําขอมูลไปใช ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอ ไดท่ีบริษัท ทรัพยศรี

ไทย จํากัด (มหาชน) (ควรระบุชองทางการติดตอไวหรือไม?) 

 

(7) การมีสวนรวมของเจาของขอมูล 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะเปดเผยรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตอเมื่อไดรับคํารองขอจาก

เจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยใหย่ืนคํารองตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ บริษัทฯจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแตละเรื่องนั้นๆ  

ในกรณีท่ีเจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมาย มีการคัดคานการ

จัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทําใดๆ เชน การแจงดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือลบขอมูลสวน

บุคคล ฯลฯ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการบันทึกคําคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวยเสมอ 

ท้ังนี้ บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิ์ตามวรรคสองไวตามกรณีท่ีกฎหมายกําหนด หรือในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลของ

ผูใชบริการถูกทําใหไมปรากฏชื่อหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผูใชบริการนั้นได 



 

 

(8) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทําหนาท่ีควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) กําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตาม

นโยบาย กฏระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของบริษัทฯอยางเครงครัด 

 

(9) การบันทึกผูเขาชมเว็บไซต (Log Files) 

เว็บไซตสําหรับใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) กําหนดใหมีการ

จัดเก็บบันทึกขอมูลการเขา-ออกระบบ ในการใชบริการตางๆ ผานเว็บไซต (Log Files) ของผูใชบริการแบบอัตโนมัติ 

เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบยอนหลังในกรณีท่ีเกิดปญหาการใชระบบงาน และเพ่ือใหเปนไปตามกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ซึ่งขอมูลเหลานี้ไมอนุญาตให

บุคคลอื่นใชงาน นอกเหนือจากจะมีอํานาจหนาท่ีตามขอกฎหมายกําหนดไว หรือตามคําส่ังศาลเทานั้น 

 

(10) การรวบรวม การจัดเก็บ การนําไปใช และการเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับผูใชบริการ 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดรวบรวม 

จัดเก็บ นําไปใช และเปดเผยนั้น เปนการดําเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของบริษัทฯ ภายใตวัตถุประสงคของการ

ใหบริการ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไดมีการแจงวัตถุประสงคของ

การใหบริการขอมูลใหผูใชบริการไดทราบกอนใชบริการ โดยบริษัทฯ ไมประสงคท่ีจะนําขอมูลสวนบุคคลไปดําเนินการ

อยางอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคท่ีไดระบุไว 

 

(11) การพิจารณาและทบทวน 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหมีความทันสมัยและเปนมาตรฐานท่ียอมรับไดอยางสม่ําเสมอ เพ่ือให

สอดคลองและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 

ประกาศใช ณ วนัที่ 25 มกราคม 2562 

 


