
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้งานเวบ็ไซต์ 

การเขา้เวบ็ไซตน์ี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเวบ็ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในเวบ็ไซตน์ี้ ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ (“ผูใ้ชง้าน”) ตกลงและยนิยอมที่
จะปฏบิตัติามนโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั และขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขการใชง้านเวบ็ไซตท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนี้ ทัง้ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการทัว่ไปและทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง
ในสว่นใดสว่นหนึ่งของเวบ็ไซตน์ี้ทัง้หมด (“ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช”้) โดยผูใ้ชง้านรบัทราบและตกลงว่าขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขการใชท้ีก่ าหนดไวน้ัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งมกีารบอกกล่าวล่วงหน้า  

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์นี้ และเมื่อ
ผูใ้ช้งานได้เขา้ใช้งานเวบ็ไซต์นี้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแล้ว ย่อมถอืว่าผูใ้ช้งานตกลงยอมรบัขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขการใชท้ัง้หมดตามทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงแลว้ ดงันัน้ ผูใ้ชง้านจงึควรตดิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชง้านเวบ็ไซตท์ี่
ก าหนดไวน้ี้อยู่เสมอ 

ทัง้นี้ หากท่านไม่เหน็ดว้ยหรอืประสงคท์ีจ่ะปฏเิสธความมผีลผกูพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชใ้ด ๆ ขอความกรุณา
ท่านยุตกิารเขา้ชมและใชง้านเวบ็ไซตน์ี้ 

 1. การใช้เวบ็ไซตแ์ละทรพัยสิ์นทางปัญญา 

1.1 บรรดาขอ้มูลที่ปรากฏในเวบ็ไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางขอ้มูล กราฟ 
ราคาหรอืมูลค่าหลกัทรพัย์ (ถ้าม)ี เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสยีง การออกแบบหน้าจอแอปพลเิคชนั การ
ออกแบบสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้(Interface) ขอ้มลูต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด โปรแกรมซอฟทแ์วรใ์ด ๆ ทีม่อียู่ใน
เวบ็ไซตน์ี้ รวมถงึขอ้มูลทัง้หลายทีผู่ใ้ชง้านไดด้าวน์โหลดจากเวบ็ไซต์นี้ (รวมเรยีกว่า “เนื้อหา”) ถอืเป็นสทิธขิองตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืผูใ้หอ้นุญาตแก่ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่เน้ือหาเหล่านัน้ไดร้บัความคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา และ/
หรอืสทิธใินความเป็นเจา้ของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรอืกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด 
ๆ และไม่ว่าจะไดร้บัการจดทะเบยีนไวแ้ลว้หรอืไม่กต็าม 

ทัง้นี้ เวน้แต่เงื่อนไขและขอ้ตกลงการใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ในเวบ็ไซต์นี้ ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น
การน าชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบรกิาร และเครื่องหมายอื่น ๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึง
ทรพัยส์นิทางปญัญาใด ๆ ทีป่รากฏในเวบ็ไซตน์ี้ไปใช ้ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ผูใ้ชง้านจะตอ้งไดร้บัความยนิยอม
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ป็นเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ก่อนด าเนินการ  

1.2 บรรดาชื่อทางการคา้ ชื่อสนิคา้ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึง
ทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นใดทีป่รากฏในเวบ็ไซต์น้ี นอกเหนือจากสิง่ทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่
ได้ถูกน ามาเรียบเรียงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการตกแต่ง
รปูลกัษณ์ของเวบ็ไซต ์โดยตลาดหลกัทรพัยใ์นฐานะผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซต์ไม่ไดม้เีจตนาทีจ่ะกระท าการใด ๆ อนัเป็นการ
ละเมดิสทิธใินทางการคา้หรอืทรพัยส์นิทางปญัญาของผูใ้ด 

 1.3 เวน้แต่มขีอ้ความระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นในเวบ็ไซตน์ี้ บรรดาเน้ือหา ไฟล ์หรอืเอกสารทีป่รากฏในเวบ็ไซตน์ี้ ผูใ้ชง้านมี
สทิธเิพยีงเขา้ด ูดาวน์โหลด อพัโหลดเนื้อหา และพมิพเ์น้ือหาดงักล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใชง้านในทางส่วนตวั
และตอ้งไม่ใช่การใชง้านทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการคา้  



2. ข้อสงวนสิทธ์ิและขอ้จ ากดัความรบัผิด 

2.1 เวบ็ไซตน์ี้มขี ึน้เพื่อเป็นสือ่กลางระหว่างผูป้ระกอบกจิการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) กบัภาคธุรกจิ ซึง่
จะท าให้ภาคธุรกิจและภาคสงัคมได้มีโอกาสพบปะกนั แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั และสามารถหาจุดร่วมในการ
ประสานความร่วมมอืกนัต่อไป  ดงันัน้ บรรดาเนื้อหา ขอ้มูลต่างๆ ทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์นี้ หรอืระบุในแคต็ตาลอ็กทีม่ี
การเผยแพร่บนเวบ็ไซต์นี้ ทัง้ที่เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขายสนิค้า ตลอดจนขอ้มูลอื่นใด (รวมเรยีกว่า “บรรดาขอ้มูลที่
เผยแพร่”) จงึเป็นขอ้มูลทีผู่้ใชง้านสามารถพบเหน็ไดเ้ป็นการทัว่ไป และไม่ใหถ้ือว่าบรรดาขอ้มูลที่เผยแพร่นัน้ตลาด
หลกัทรพัย์เหน็ดว้ย หรอืได้รบัรองความถูกต้อง หรอืเป็นการใหค้ าแนะน าหรอืให้ความเหน็โดยตลาดหลกัทรพัย์ และ
ไม่ใหถ้อืว่าตลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้ าแนะน า ใหค้ ารบัรอง ใหก้ารรบัประกนัเกีย่วกบัสนิคา้ บรกิาร การซือ้ขายสนิคา้หรอื
บรกิารใด ๆ ทีป่รากฏในเวบ็ไซตน์ี้ ผูใ้ชง้านควรศกึษาขอ้มลูใหร้อบคอบและใชว้จิารณญาณประกอบการตดัสนิใจ 

นอกจากการเป็นสื่อกลางตามวรรคก่อนแล้ว ไม่ให้ถือว่าตลาดหลกัทรพัย์เป็นนายหน้า หรอืตวัการ หรือ
ตวัแทนของผูใ้ชง้าน ผูป้ระกอบกจิการเพื่อสงัคม หรอืเป็นนายหน้า หรอืตวัการ หรอืตวัแทน หรอืผูม้อี านาจควบคุมใน
การขายหรอืซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร การช าระหรอืรบัช าระราคาค่าสนิคา้หรอืบรกิาร การส่งและคนืสนิคา้หรบืรกิารในทุก
กรณี 

หากบรรดาข้อมูลท่ีเผยแพร่เก่ียวข้องกับการเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ (รวม
เรียกว่า “สินค้า”) ของผู้ประกอบกิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) (“ผู้ประกอบกิจการเพื่อสงัคม”)  และ/
หรือตวัแทนผู้ประกอบกิจการเพื่อสงัคม (“ผู้ขาย”) และผู้ใช้งานประสงคจ์ะสัง่ซ้ือสินค้าจากหรือเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากการใช้บรรดาข้อมูลท่ีเผยแพร่ หรือกรณีผู้ขายต้องการเสนอขายสินค้าในเวบ็ไซต์น้ี ผู้ใช้งาน
จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รบัความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากผู้แทนโดยชอบธรรมเท่านัน้ 
และนอกจากผู้ใช้งานจะต้องปฏิบติัตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าใช้งานเวบ็ไซต์น้ี
แล้ว ผูใ้ช้งานตกลงปฏิบติัตามข้อตกลงเรือ่งการซ้ือขายสินค้าดงัต่อไปน้ีด้วย 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ไดร้บัประกนัถงึความถูกตอ้งแทจ้รงิ ความชอบดว้ยกฎหมายของขอ้ความ ขอ้มูล หรอื
รายละเอยีดสนิคา้ รวมถงึไม่รบัประกนัว่าผูข้ายหรอืผูซ้ือ้จะปฏบิตัติามขอ้ตกลงซือ้ขายไดใ้หไ้ว ้ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารมหีน้าที่
ศกึษาและท าความเขา้ใจขัน้ตอน วธิกีาร และเงื่อนไขการซือ้ขายสนิคา้ การส่งมอบ และการคนืสนิคา้ดว้ยตนเอง และ
ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการซือ้สนิคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

(2) ผู้ใช้บรกิารมีหน้าที่ศกึษา ท าความเขา้ใจ ตรวจสอบขอ้มูลสนิค้า  การช าระเงิน การส่งและคืนสนิค้า 
ขอ้ตกลงการซือ้ขาย รายละเอยีด ขอ้มูล ความน่าเชื่อถอืของผูซ้ือ้ ผูข้ายดว้ยตนเอง โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหถ้อืว่าการ
ซือ้ขายสนิคา้ ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ อนัเกดิจากหรอืเป็นผลสบืเนื่องมาจากการใช้บรรดาขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ เป็น
การตดัสนิใจซื้อหรือขายโดยอสิระของผู้ใช้บรกิารแต่เพยีงผู้เดยีว ตลาดหลกัทรพัย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง และจะไม่
รบัผดิชอบในความสญูหาย ความเสยีหาย หรอืความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ ไม่ว่าดา้นคุณภาพ ปรมิาณ หรอืราคา
ของสนิคา้ รวมทัง้จะไม่รบัผดิชอบในผลก าไรหรอืขาดทุนจากการซือ้ขายสนิคา้ การผดินัดช าระราคา ระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การสง่มอบสนิคา้ และการสง่มอบและคนืสนิคา้ทุกกรณี 

(3) การซือ้ขายสนิคา้อนัเกดิจากหรอืเป็นผลสบืเนื่องมาจากการใช้บรรดาขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ เป็นความผูกพนั
ตามกฎหมายในการปฏบิตัติามสญัญา หรอืขอ้ตกลงระหว่างผู้ซือ้และผูข้ายเท่านัน้ และตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้ขา้เป็น



คู่สญัญานัน้ หรอืสญัญาอื่นใดระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายดว้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะไม่ยอมรบัขอ้ผกูพนัใดๆ ตลอดจนไม่มี
ความเกีย่วขอ้งหรอืความผกูพนัใด ๆ ในธุรกรรมการซือ้ขายสนิคา้ดงักล่าวแต่อย่างใด 

(4) ในขัน้ตอนการช าระราคาสนิคา้ อาจเกีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิ หรอืเป็นการช าระโดยตรงต่อผูข้าย ซึง่
การช าระราคาดงักล่าวเป็นการบรกิารที่เกดิขึน้ระหว่างผู้ซือ้และสถาบนัการเงนิ หรอืระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง 
ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความถูกต้องสมบูรณ์ในการช าระราคาสินค้านัน้ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้อง
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอยีดการช าระหรอืรบัช าระราคาด้วยตนเอง หากเกดิความผดิพลาดหรอื
ความบกพร่อง ตลาดหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

(5) ผู้ซื้อและผูข้ายมหีน้าทีจ่ดัเกบ็เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อขายสนิคา้ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานของการท า
ธุรกรรมการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

2.2 บรรดาขอ้มลูทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซตน์ี้ถูกน าเสนอตามสภาพทีไ่ดร้บั (“as is” basis) โดยตลาดหลกัทรพัยไ์ม่
อาจรบัรองหรอืรบัประกนัใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรบัประกนัด้านความครบถ้วน 
ถูกตอ้งเหมาะสม ความเป็นปจัจุบนั หรอืความน่าเชื่อถอืของเน้ือหาและขอ้มูล หรอืการรบัประกนัผลทีจ่ะไดร้บัจากการ
ใชเ้น้ือหาหรอืการใชเ้วบ็ไซตน์ี้ รวมถงึความเหมาะสมในการใชง้าน และตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ต้องรบัผดิชอบในความสญู
หาย หรอืความเสยีหายใด ๆ รวมถึงไม่รบัผดิชอบต่อผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิการใช้เวบ็ไซต์และ /หรอืจากการน า
บรรดาขอ้มลูทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซตน์ี้ไปใชใ้นทุกกรณี 

2.3 ตลาดหลกัทรพัย์จะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่หยุดชะงกั และจะจดัให้มรีะบบป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลใด ๆ จากบุคคลทีไ่ม่ใช่ผู้ใช้งานหรอืสมาชกิ ของ
เวบ็ไซตน์ี้ อย่างไรกด็ ีตลาดหลกัทรพัยไ์ม่อาจรบัรองไดว้่าการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตจ์ะเป็นไปโดยปราศจากความล่าชา้และ
ขอ้ผดิพลาดใด ๆ และไม่อาจรบัรองว่าเวบ็ไซตน์ี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล ์หรอืซอฟต์แวรท์ีม่จีุดประสงคม์ุ่งรา้ย หรอื
อาจสรา้งความเสยีหายต่อระบบหรอืขอ้มลูในระบบของผูใ้ชง้าน อาท ิไวรสั คอมพวิเตอรเ์วริม์ โทรจนัฮอรส์ สปายแวร ์
หรอืไฟลซ์ึง่เป็นอนัตรายอื่น ๆ (รวมเรยีกว่า “ความบกพร่อง”) ทัง้นี้ ไม่ว่าความบกพร่องดงักล่าวจะเกดิขึน้จากบุคคล 
หรอืความขดัขอ้งทางเทคนิค หรอืเหตุสดุวสิยัอย่างอื่น ดงันัน้ ผูใ้ชง้านจงึรบัทราบเงื่อนไขดงักล่าวและตกลงว่าในกรณีที่
มคีวามบกพร่องใด ๆ เกิดขึน้ ตลาดหลกัทรพัย์จะไม่รบัผดิชอบในความสูญหาย ความเสยีหาย ค่าสนิไหมทดแทน 
ค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากหรอืเป็นผลสบืเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านัน้ในทุกกรณี   

2.4 ตลาดหลกัทรพัยส์งวนสทิธิใ์นการพจิารณาไม่อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านใชง้านเวบ็ไซตน้ี์ รวมถงึสงวนสทิธิใ์นการ
เปลี่ยนแปลง หรอืระงบัการให้บรกิารเวบ็ไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่
จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าหรอืระบุเหตุผลในการด าเนินการนัน้ 

2.5 ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่อาจรบัรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเวบ็ไซต์นี้ (ถ้าม)ี มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ และ
ปราศจากขอ้บกพร่องใด ๆ โดยตลาดหลกัทรพัย์เป็นเพยีงสื่อกลางในการส่งผ่านขอ้มูลการโฆษณาเท่านัน้ และไม่ใช่
ตวัแทน หุน้สว่น หรอืมนีิตสิมัพนัธใ์ด ๆ กบัเจา้ของโฆษณาซึง่ปรากฏอยู่บนเวบ็ไซตน์ี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรอืทราบ
ถงึแหล่งทีม่าและ/หรอืรายละเอยีดของโฆษณาทัง้หมดทีป่รากฏในเวบ็ไซต์นี้ได ้ทัง้นี้ หากการน าเสนอโฆษณาดงักล่าว
ก่อใหเ้กดิความสญูหายหรอืความเสยีหายแก่ผูใ้ชง้าน ตลาดหลกัทรพัย์ปฏเิสธความรบัผดิและภาระผกูพนัทางกฎหมาย
ทุกกรณี 

 



2.6 นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชน้ี้ ตลาดหลกัทรพัย ์กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน ลูกจา้ง ตวัแทน หรอืทีป่รกึษาของตลาดหลกัทรพัย์ จะไม่รบัผดิในความผดิพลาด หรอืความบกพร่องใด ๆ 
ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเวบ็ไซต์ ตลอดจนไม่รบัผดิในผลของการละเว้นการกระท าใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าตลาด
หลกัทรพัยจ์ะไดร้บัแจง้ว่าอาจจะเกดิความเสยีหายดงักล่าวขึน้ไดก้ต็าม  

 

3. การเช่ือมโยงเวบ็ไซต ์

3.1 การเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลอื่น 

เวบ็ไซตน์ี้มกีารเชื่อมโยงกบัเวบ็ไซต์อื่น ๆ (“เวบ็ไซต์ทีเ่ชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานเท่านัน้ โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความ
รบัผดิชอบของตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยจ์งึไม่อาจใหก้ารรบัรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถอื หรอื
ความปลอดภยัของเวบ็ไซต์ทีเ่ชื่อมโยง และจะไม่มคีวามรบัผดิในความสญูหายหรอืเสยีหายใด ๆ ทีผู่ใ้ชง้านไดร้บัจาก
การใชง้านหรอืเชื่อมโยงเวบ็ไซต์ดงักล่าว และขอใหผู้ใ้ชง้านโปรดศกึษาขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชง้านของเวบ็ไซต์ที่
เชื่อมโยงนัน้ 

3.2 การเชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซต์ 

ตลาดหลักทรัพย์ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์  
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ การเชื่อมโยงดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

(1) การเชื่อมโยงนี้ตอ้งท าในรปูขอ้ความเท่านัน้โดยแสดงขอ้ความดงันี้ “ขอ้มลูอา้งองิจาก”  

(2) การเชื่อมโยงนี้ตอ้งเชื่อมโยงไปยงั www.setsocialimpact.com 

(3) การปรากฏ ต าแหน่ง หรอืลกัษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ตอ้งไม่ท าใหเ้กดิความเสยีหายหรอืท าใหค้วาม    
  นิยมของชื่อตลาดหลกัทรพัย ์และเครื่องหมายการคา้ของตลาดหลกัทรพัยล์ดน้อยลง 

(4) การปรากฏ ต าแหน่ง หรอืลกัษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้  หรอืการเชื่อมโยงนี้ ต้องไม่สื่อให้เขา้ใจว่า 
ตอ้งไม่สรา้งความเขา้ใจทีว่่าองคก์รหรอืผูเ้ชื่อมโยงนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัย ์หรอืไดร้บัการสนับสนุนจาก
ตลาดหลกัทรพัย ์

(5) การเชื่อมโยงตอ้งแสดงหน้าจอเตม็ของเวบ็ไซต ์และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเวบ็ไซตท์ีเ่ชื่อมโยง 

(6)  การเชื่อมโยงต้องไม่เขา้ลกัษณะเป็นการด าเนินการที่ไม่เหมาะสม หรอือาจน ามาสู่ความเสยีหาย การ
ละเมดิ การกระท าทีห่ยาบคาย หรอืหวัขอ้ ขอ้มูลใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืเป็นการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 
ความเป็นเจา้ของ ความเป็นสว่นตวั หรอืชื่อเสยีงของตลาดหลกัทรพัย์ 

(7)  ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่มคีวามรบัผดิในความสญูหายหรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ผูใ้ชเ้วบ็ไซตห์รอืแก่
บุคคลภายนอกทีเ่กดิขึน้จากผลของการเชื่อมโยงน้ี อย่างไรกด็ ีตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาทีม่ี
ขึน้โดยกฎหมายในกรณีทีม่กีารผดิขอ้ตกลงนี้ 



(8) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ตลาดหลกัทรพัย์สงวนสทิธิใ์นการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเน้ือหาหรือ
เวบ็ไซตน์ี้ และสงวนสทิธใินการยกเลกิการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพนิิจของตลาดหลกัทรพัยแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

4. ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะส่วน 

ผูใ้ชง้านรบัทราบและตกลงว่า ตลาดหลกัทรพัยม์สีทิธใินการลบกระทู ้หวัขอ้สนทนา ขอ้ความ หรอืระงบัสทิธกิารใชง้าน
กระดานสนทนา (Comments) ของผูใ้ชง้าน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ไดต้ามทีต่ลาดหลกัทรพัยพ์จิารณาเหน็สมควร 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้หรอืชีแ้จงเหตุผลใหผู้ใ้ชง้านทราบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชง้านส าหรบัการใชง้านเวบ็ไซตน์ี้ เช่น ขอ้มลูทีผู่ใ้ชง้านลงทะเบยีน ขอ้มลูการใชง้านเวบ็ไซตข์อง
ผู้ใช้งาน และ/หรอืข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รบัความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุ คคล (Privacy 
Policy) โดยผูใ้ชง้านสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก Privacy Policy   

 

 6. นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของเวบ็ไซต ์

ตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ลอืกใชเ้ทคโนโลย ีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการท าธุรกรรมบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 
เพื่อป้องกนัข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่ายการสื่อสาร หรอืจากการถูกโจรกรรมขอ้มูลโดย
บุคคลหรอืเครอืขา่ยอื่นทุกระบบทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายของตลาดหลกัทรพัย ์เช่น Firewall และ
การเขา้รหสัแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นตน้ 

 

7. รหสัประจ าตวั (User ID) และรหสัผา่น (Password) 

7.1 ในการใช้งานเวบ็ไซต์ด้วยการเขา้สู่ระบบ (Login) สมาชกิ ผู้ใช้งานจะต้องมรีหสัประจ าตวั (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ของตนเอง โดยผูใ้ชง้านจะต้องเกบ็รกัษารหสัประจ าตวัและรหสัผ่านของตนเองไวเ้ป็นความลบั 
การเขา้ใชง้านและท ารายการใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ Login ผ่านรหสัประจ าตวัและรหสัผ่านของผูใ้ชง้านในเวบ็ไซต์นี้ให้
ถอืว่าการกระท าดงักล่าวถูกตอ้งสมบรูณ์และเป็นการกระท าของผูใ้ชง้านเอง หากมคีวามเสยีหายใด ๆ เกดิขึน้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องรบัผิดชอบในการกระท าดงักล่าวทุกประการ และผู้ใช้งานตกลงจะไม่โต้แย้งหรือ
เรยีกรอ้งใหต้ลาดหลกัทรพัยร์บัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายแทนผูใ้ชง้านทุกกรณี 

 

7.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง ระงบั หรือยกเลิกรหสัประจ าตัวและรหสัผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้
ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยแจง้มายงัตลาดหลกัทรพัยผ์่านทาง SocialDevelopmentDepartment@set.or.th  ทัง้นี้ 
ตลาดหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ก่อนกระบวนการระงบัหรอืยกเลกิดงักล่าวมผีลสมบรูณ์ 

mailto:SocialDevelopmentDepartment@set.or.th


8. การละเมิดข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้ 

ในกรณีที่มกีารละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ตลาดหลกัทรพัย์สงวนสทิธิท์ี่จะระงบัการเข้าถึงหรือ
ยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้  ทัง้นี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิตลาด
หลกัทรพัยท์ีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชน้ี้ รวมถงึสทิธอิื่นใดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

9. กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการการใชง้านเวบ็ไซตน์ี้อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายไทย 

 
******************************************************************* 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

   (Privacy Policy) 

1. นิยาม 

“ท่าน”  หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต ์

“เรา”  หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“เวบ็ไซต”์ หมายถงึ www.setsocialimpact.com ซึง่ใหบ้รกิารโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

2. รายละเอียดทัว่ไป 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลน้ีมขีึน้เพื่อการชีแ้จงรายละเอยีดและวธิกีารจดัการเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ชง้าน ดงันัน้ เมื่อท่านไดด้ าเนินการใด ๆ เพื่อเขา้สูเ่วบ็ไซตน์ี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเวบ็ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต์นี้ เรา
จะถอืว่าผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์(“ท่าน”) ตกลงยอมรบันโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Policy) (“นโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ รวมทัง้ที่ไดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเวบ็ไซต์นี้
ทัง้หมด โดยท่านรบัทราบและตกลงว่า เราอาจด าเนินการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้เป็น
ครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการใหบ้รกิารและหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป โดยอาจไม่ได้
แจง้หรอืบอกกล่าวใหท้่านทราบล่วงหน้า ดงันัน้ ท่านจงึควรตดิตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ าหนดไวน้ี้อยู่
เสมอ อย่างไรกด็ ีเราจะเผยแพร่การเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในหน้าเวบ็ไซต์นี้ และในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญั เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้เขา้ใช้งานเวบ็ไซต์นี้ภายหลงัการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวแลว้ ย่อมถอืว่าท่านตกลงยอมรบัเงื่อนไขและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดตามทีไ่ด้
เปลีย่นแปลงแลว้ 



อนึ่ง นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้มขี ึน้เพื่อบงัคบัใช้กบัการลงทะเบยีนสมคัรใชบ้รกิาร การสมคัรสมาชกิ  
การใชส้นิคา้และบรกิาร การเขา้ถงึและใชเ้น้ือหา ฟีเจอร์ เทคโนโลย ีหรอืฟงักช์นัทีป่รากฏในเวบ็ไซต์น้ี ตลอดจนแอป
พลเิคชนั และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของเราในเวบ็ไซต์น้ี ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนัและทีเ่ราจะไดพ้ฒันาหรอืจดั
ใหม้ขีึน้ในอนาคต 

 

3. ข้อมูล วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ 

เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคโนยต่ีาง ๆ เช่น คุกกี ้โดยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่านทีเ่ราเกบ็รวบรวม (“ขอ้มูลส่วน
บุคคล”) ประกอบไปดว้ย: 

ข้อมูลท่ีท่านให้ไว้โดยตรง: เราจะรวบรวมขอ้มูลทีท่่านส่งใหก้บัเรา เช่น ขอ้มูลทีท่่านกรอกขณะลงทะเบยีนสมคัรใช้
บรกิาร ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสมคัรสมาชกิ และขอ้มูลการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ ขอ้มูลการท าแบบส ารวจ ขอ้มูล
บญัชผีูใ้ชง้าน (Account) หรอืขอ้มลูทีท่่านไดแ้กไ้ขปรบัปรุงในขอ้มูลบญัชผีูใ้ชง้าน (Account) ของท่าน หรอืขอ้มูลทีไ่ด้
จากการทีท่่านตดิต่อกบัเราหรอืทมีงานของเรา หรอืขอ้มูลทีไ่ดจ้ากบญัชผีูใ้ชง้าน (Account) อื่น ๆ ทีเ่รามเีหตุอนัควร
เชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อนัรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ขอ้มูลทุกชนิดทีแ่สดงบนหน้าประวตัผิูใ้ชง้านและหน้าการ
สมคัรสมาชกิ อาท ิชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วนั/เดอืน/ปี เกดิ เพศ อายุ รูปถ่าย อเีมล เลขที่บญัชธีนาคาร หมายเลขบตัร
เครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร หมายเลขโทรศพัท์ รวมถึงข้อมูล
เกีย่วกบับญัชผีูใ้ชง้าน ความสนใจสนิคา้ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารทีเ่คยซือ้หรอืใหก้ารสนบัสนุน (ถ้าม)ี  และความเหน็ทุก
อย่างทีท่่านไดแ้สดงผ่านเวบ็ไซต ์(ถา้ม)ี เพื่อจดัเกบ็ไวก้บับญัช ี

ข้อมูลท่ีได้รบัจากการใช้บริการของท่าน: เราจะรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารทีท่่านใชแ้ละวธิกีารใชง้านของท่าน ซึง่
ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้ส าหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพวิเตอร์ (Log) ขอ้มูลการตดิต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผูใ้ชง้านรายอื่น และขอ้มูลจากการบนัทกึการใชง้าน 
เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพวิเตอร์ รหสัประจ าตวัอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ขอ้มูลเครอืข่ายมอืถือ 
ขอ้มูลการเชื่อมต่อ ขอ้มูลต าแหน่งทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ ประเภทของเบราวเ์ซอร์ (Browser) ขอ้มูลบนัทกึการเขา้ออก
เวบ็ไซต์ ขอ้มูลเวบ็ไซต์ทีผู่ใ้ชง้านเขา้ถงึก่อนและหลงั (Referring Website) ขอ้มูลบนัทกึประวตักิารใชเ้วบ็ไซต์ ขอ้มูล
บนัทกึการเขา้สูร่ะบบ (Login Log) ขอ้มลูรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) พฤตกิรรมการใชง้าน (Customer 
Behavior) สถติกิารเขา้เวบ็ไซต์ เวลาทีเ่ยีย่มชมเวบ็ไซต์ (Access Time) ขอ้มูลทีท่่านคน้หา การใชฟ้งักช์นัต่าง ๆ ใน
เวบ็ไซต ์และขอ้มลูทีเ่ราไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกีห้รอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ลา้ยกนั  

 

           4.  การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 

เราน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการยนืยนัหรอืระบุตวัตนของท่านเมื่อเขา้ใชง้านผ่านระบบ และ
เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการใช้บรกิารของท่านเพื่อการพฒันาความมัน่คงปลอดภยัในการใช้บรกิาร การจดัการและการ
คุม้ครองโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารงานดา้นต่าง ๆ แก่
ท่านมากยิง่ขึน้ ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เรารวบรวมขอ้มูลว่าท่านใชง้านเวบ็ไซต์เราในลกัษณะใด 
ท่านเขา้ชมส่วนใดในเวบ็ไซต์ของเรา และใช้เวลาในหน้านัน้ ๆ นานเท่าใด และน าขอ้มูลดงักล่าวไปท าการรวบรวม 



วเิคราะห ์และประเมนิรปูแบบและลกัษณะการใชง้าน รวมถงึดดัแปลงหรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศกึษา 
วจิยั จดัท าสถติ ิพฒันาการใหบ้รกิารและจดัท าการตลาดหรอืการโฆษณาเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการจดัส่งเน้ือหา 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมและโปรโมชนัต่าง ๆ ตลอดจนการให้ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การ
ให้บรกิารต่าง ๆ ตรงกบัความสนใจของท่าน อนึ่ง เพื่อใหก้ารใชบ้รกิารเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและสอดคล้องกบั
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยั
ในการใชบ้รกิาร เราอาจน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชแ้ละ/หรอืจดัใหม้กีารสุม่ตรวจ การทดสอบการเขา้ใชง้านโดยบุคคลอื่น
เพื่อน าไปใช้จดัการความเสีย่ง ตรวจจบั ป้องกนั หรอืขจดัการฉ้อโกง หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ที่มแีนวโน้มว่าจะเป็นการ
ละเมดิกฎหมาย ระเบยีบการใชง้านทีเ่กีย่วข้อง หรอืขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชง้านเวบ็ไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้”) ของเรา 

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศพัท์ ขอ้ความ (SMS) อเีมล หรือ
ไปรษณีย ์หรอืผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรอืแจง้ใหท้่านทราบ หรอืตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีอง
ท่าน หรอืส ารวจความคดิเหน็ หรอืแจง้ขอ้มลูขา่วสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของเราตามทีจ่ าเป็น ทัง้นี้ การที่
ท่านติดต่อสื่อสารกับเราหรือทีมงานของเราถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกบัเราอาจมีการ
บนัทกึเสยีง หรอืบนัทกึรายละเอยีดการตดิต่อดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมกีารบอกกล่าวหรอืการเตอืนเพิม่เตมิ  

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 

เราจะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรกด็ ีเพื่อประโยชน์ใน
การใหบ้รกิารตามเวบ็ไซต์นี้ ท่านรบัทราบและยนิยอมว่า เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับรษิัทใหญ่ 
บรษิัทในเครอื บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืพนัธมติรซึ่งท างานร่วมกบั เช่น ผู้ประกอบกจิการเพื่อ
สงัคม (Social Enterprise) ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืผูผ้ลติสนิคา้ ผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารทีม่กีารเสนอขายผ่านเวบ็ไซต ์
หรอืผ่านแคต็ตาลอ็กทีม่กีารเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของเรา หรอืผูป้ระกอบกจิการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ซึง่เป็น
ผูข้ายสนิคา้ ผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารของผู้ประกอบกจิการเพื่อสงัคมดงักล่าว หรอืบุคคลอื่นทัง้ในและต่างประเทศ 
เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารในดา้นต่าง ๆ แก่ท่านมากยิง่ขึน้ หรอืเพื่อปรบัปรุงและพฒันารูปแบบ
การให้บริการและการเขา้ถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของเว็บไซต์และเครือข่ายที่
ใหบ้รกิารโดยตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการของเรา โดยในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่
บุคคลดงักล่าว เราจะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านัน้เกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลบั และไม่น าไปใช้
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากขอบเขตทีเ่ราไดก้ าหนดไว ้

ในกรณีทีท่่านตดิต่อหรอืท าธุรกรรมกบัประกอบกจิการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) และ/หรอืผูข้ายสนิคา้ ผลติภณัฑ ์
และ/หรอืบรกิารของผูป้ระกอบกจิการเพื่อสงัคม เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเท่าทีจ่ าเป็น (need-
to-know basis) ใหบุ้คคลเหล่านัน้หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ชื่อ ชื่อบญัชผีูใ้ช ้(Account) หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
หรอืขอ้มลูอื่นอนัจ าเป็นเพื่อใหก้ารท าธุรกรรมระหว่างท่านและบุคคลเหล่านัน้ส าเรจ็ลุล่วงไปเท่านัน้ โดยบุคคลดงักล่าวที่
ไดร้บัทราบขอ้มลูสว่นบุคคลจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้
ในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลน้ี อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่กีารละเมดิความตกลงตามทีร่ะบุไวข้า้งต้น เราจะอ านวย



ความสะดวกแก่ท่านภายใตก้รอบของกฎหมายเพื่อให้ท่านสามารถเรยีกรอ้งใหผู้ล้ะเมดิความตกลงดงักล่าวรบัผดิชอบ
ต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยตรง  

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่าน 
รวมถงึในกรณีที่มกีารร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย อาท ิการร้องขอขอ้มูลเพื่อการฟ้องรอ้ง
หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย หรอืเป็นการรอ้งขอจากหน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถงึในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเงื่อนไขการใชข้องเรา 
ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีทีม่กีารปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมบรษิทั หรอืการขายกจิการ เราอาจถ่าย
โอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นทีเ่ราเกบ็รวบรวมไวไ้ปยงับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

6.  ความมัน่คงปลอดภยัในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราไดจ้ดัท าระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลใหม้กีลไกและเทคนิคทีเ่หมาะสม รวมทัง้จ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจา้ง และตวัแทนของเรา เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกน าไปใช ้
เปิดเผย ท าลาย หรอืเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต อย่างไรกต็าม เราไม่อาจรบัรองไดว้่าจะไม่มคีวามบกพร่องหรอืความ
ผดิพลาดใด ๆ เกดิขึน้จากการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว ดงันัน้ เราจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธความรบัผดิใน
ความเสยีหายหรอืสญูหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี 

  

7. การเข้าถึงและการปรบัปรงุข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล และตัง้ค่าการใชง้านของท่านใหม้คีวามถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็น
ปจัจุบนัอยู่เสมอ โดยเขา้สู่ระบบดว้ยรหสัประจ าตวัและรหสัผ่านของท่าน อย่างไรกต็าม เราสงวนสทิธิใ์นการพจิารณา
และอาจปฏเิสธที่จะปฏบิตัิตามค าร้องขอที่เสีย่งต่อการละเมดินโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรอืไม่
ปฏบิตัติามในกรณีทีส่ิง่ทีท่่านน าเขา้สูร่ะบบนัน้ไม่สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มกีารร้องขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนัน้ ขอ้มูลดงักล่าวอาจจะยงัคงได้รบัการ
บนัทกึหรอืท าส าเนาไวท้ีเ่ซริฟ์เวอร ์(Server) หรอืระบบส ารอง (Backup System) ของเราเพื่อป้องกนัการเขา้สู่ระบบ
ภายหลงัโดยบุคคลทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต หรอืเพื่อเป็นการส ารองขอ้มลูในกรณีทีเ่กดิความผดิพลาด บกพร่อง หรอืเกดิจาก
ความขดัขอ้งของระบบ หรอืในกรณีทีเ่กดิจากการการกระท าใด ๆ ทีม่จีุดประสงคม์ุ่งรา้ยของบุคคลหรอืซอฟตแ์วรอ์ื่น 

 

8. การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบุคคลภายนอก 

เวบ็ไซตข์องเราอาจมลีงิกเ์ชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์ผลติภณัฑ ์และบรกิารของบุคคลภายนอก ซึง่บุคคลภายนอกเหล่านัน้
อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลบางอย่างเกี่ยวกบัการใชบ้รกิารของท่าน โดยเราไม่สามารถรบัผดิชอบในความปลอดภยัหรอื



ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก
ดงักล่าว ท่านควรใช้ความระมดัระวงัและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์ ผลติภณัฑ์ และ
บรกิารของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ดว้ย 

  

9. การใช้บงัคบันโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านตกลงและรบัทราบว่า นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลน้ีมผีลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดทีเ่ราเป็นผูเ้กบ็
รวบรวม และท่านตกลงใหเ้รามสีทิธใินการเกบ็ รกัษา และน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ราไดร้วบรวมไวแ้ลว้ (หากม)ี 
ตลอดจนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเ่ราจดัเกบ็ในปจัจุบนั และทีจ่ะไดจ้ดัเกบ็ในอนาคต ไปใช ้หรอืเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 
ภายในขอบเขตตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลน้ี 

 

********************************************************************* 

 

เง่ือนไขและข้อตกลงการใช้เคร่ืองหมาย SET Social Impact 

ผูใ้ช้งานทีม่คีวามประสงคจ์ะขอใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ตามรูปดา้นล่างนี้ “ผูข้อใชเ้ครื่องหมาย” 
ตอ้งยื่นค ารอ้งขอใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ต่อตลาดหลกัทรพัย์ และต้องไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากตลาดหลกัทรพัย์ก่อนการใช้เครื่องหมาย โดยผู้ขอใช้เครื่องหมายตกลงและรบัรองว่าจะปฏบิตัิตามขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขการใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้อย่างเคร่งครดั โดยสามารถตดิต่อเพื่อยื่นค ารอ้งขอ
ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ไดท้ี ่SocialDevelopmentDepartment@set.or.th 

 

 

 
(เครื่องหมายแนวตัง้) (เครื่องหมายแนวนอน) 

 

1. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัย์ ว่า ผู้ขอใช้เครื่องหมายมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ าหนด
ดงัต่อไปนี้  



(1) เป็นผูเ้ขา้อบรมในหลกัสตูร SE 101 / SE 102 / SET Social Impact Gym (“การอบรม”) และผ่านเกณฑ ์
การอบรม กล่าวคอื ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสตูรนัน้ ๆ เกนิกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาการอบรมทัง้หมดของหลกัสตูร
ดงักล่าว (ไดร้บัประกาศนียบตัรจากตลาดหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี) หรอื 

(2) เป็นผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นสมาชกิเวบ็ไซต ์SET Social Impact 
 (www.setsocialimpact.com)  

 

2. ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดในขอ้ 1. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายตกลงและรบัรองว่าจะใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact 
ภายใตข้อบเขตเงื่อนไขการอนุญาตของตลาดหลกัทรพัย ์ดงัต่อไปนี้โดยครบถว้น 

(1) ผูข้อใชเ้ครื่องหมายจะใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระกอบการอา้งองิว่าผูข้อใช้
เครื่องหมายมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1. เท่านัน้ และสทิธใินการใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact  ดงักล่าว
เป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูข้อใชเ้ครื่องหมาย ผูข้อใชเ้ครื่องหมายตกลงจะไม่อนุญาตช่วงหรอืโอนสทิธกิารไดร้บัอนุญาตให้
ใชเ้ครื่องหมายดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่นโดยเดด็ขาด 

(2) ในการใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ผูข้อใชเ้ครื่องหมายจะตอ้งใชใ้นรปูแบบดงัต่อไปนี้เท่านัน้ 

ก.  กรณีผูข้อใชเ้ครื่องหมายเป็นผูเ้ขา้อบรม – ผูข้อใชเ้ครื่องหมายจะตอ้ง 

ก.1  ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกบัชื่อ ชื่อทางการคา้ ยีห่อ้ หรอืเครื่องหมายการคา้/เครื่องหมาย
บรกิารของผูข้อใชเ้ครื่องหมาย และ 

ก.2  ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกบัขอ้ความ “ผ่านการอบรมจาก [เครื่องหมาย SET Social 
Impact]”  หรอืขอ้ความอื่นใดทีส่ือ่ความในท านองเดยีวกนัน้ี โดยขอ้ความดงักล่าวจะตอ้งแสดงหรอืปรากฏใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจน 

ข. กรณีผู้ขอใช้เครื่องหมายเป็นผู้ที่ได้รบัการอนุมตัิจากตลาดหลกัทรพัย์ให้เป็นสมาชกิเวบ็ไซต์ SET Social 
Impact   ผูข้อใชเ้ครื่องหมายจะตอ้ง 

ข.1  ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกบัชื่อ ชื่อทางการคา้ ยีห่อ้ หรอืเครื่องหมายการคา้/เครื่องหมาย
บรกิารของผูข้อใชเ้ครื่องหมาย และ 

ข.2 ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกบัขอ้ความ “เป็นสมาชิกเวบ็ไซต์หรือ Member of 
[เครือ่งหมาย SET Social Impact]”  หรอืขอ้ความอื่นใดทีส่ื่อความในท านองเดยีวกนันี้ โดยขอ้ความดงักล่าวจะต้อง
แสดงหรอืปรากฏใหเ้หน็อย่างชดัเจน  

ทัง้นี้ สทิธใินการใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ของผูข้อใชเ้ครื่องหมายจะสิน้สุดลงเมื่อผูข้อใชเ้ครื่องหมายไม่ได้
เป็นสมาชกิเวบ็ไซต ์SET Social Impact แลว้ หรอืเมื่อตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเป็นอย่างอื่น 

 (3) ผูข้อใช้เครื่องหมายจะต้องไม่ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact อย่างเครื่องหมายการคา้ เครื่องหมาย
บรกิาร และ/หรอืเครื่องหมายรบัรอง รวมทัง้จะไม่แสดงหรอืท าใหป้รากฏซึง่เครื่องหมาย SET Social Impact หรอืชื่อ 
ชื่อทางการคา้ ยีห่อ้ หรอืเครื่องหมายการคา้/เครื่องหมายบรกิารของผูข้อใชเ้ครื่องหมาย หรอืขอ้ความตาม ก.2, ข.2 

http://www.setsocialimpact.com/


(แลว้แต่กรณี) หรอืกระท าการใด ๆ ทีท่ าใหห้รอือาจท าใหบุ้คคลอื่นหรอืสาธารณชนสบัสนหรอืเขา้ใจว่าตลาดหลกัทรพัย์
มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน ให้การรับรอง หรือเป็นผู้ควบคุมสินค้า บริการ ธุรกิจ หรือกิจการของผู้ขอใช้
เครื่องหมาย ตลอดจนจะไม่ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกจากวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด
ในเอกสารฉบบันี้ 

(4) ผูข้อใชเ้ครื่องหมายจะต้องไม่ใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ในต าแหน่งหรอืในลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม 
หยาบคาย หรอืเกีย่วขอ้งกบัการกระท าหรอืขอ้มูลทีผ่ดิกฎหมาย หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืเป็นการละเมดิ
สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา ความเป็นเจา้ของ ความเป็นสว่นตวั หรอืชื่อเสยีงของตลาดหลกัทรพัย์ 

(5) ผูข้อใช้เครื่องหมายจะต้องใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ในรูปแบบที่เป็นภาพส ี(Color) โดยไม่
เปลีย่นแปลง ดดัแปลง หรอืตกแต่งเครื่องหมาย SET Social Impact ใหต่้างไปจากรปูขา้งตน้ ไม่ว่าในลกัษณะใด ๆ 

3. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายรบัทราบและตกลงว่า ชื่อทางการคา้ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร ภาพประกอบ 
ตลอดจนสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัเครื่องหมาย SET Social Impact 
ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรอืไม่กต็าม เป็นของตลาดหลกัทรัพย์ หรอืผู้อนุญาตแก่ตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งได้รบัความ
คุม้ครองดา้นทรพัย์สนิทางปญัญา และ/หรอืสทิธใินความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรอื
กฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รบัการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม การที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นุญาตใหผู้ข้อใชเ้ครื่องหมายใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ภายใตห้นงัสอืฉบบันี้ไม่มผีลเป็นการโอน
หรอืยนิยอมใหผู้ข้อใชเ้ครื่องหมายไดไ้ปซึง่ทรพัยส์นิทางปญัญาของตลาดหลกัทรพัยห์รอืของบุคคลอื่น 

4. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายรบัทราบและตกลงว่า ผูข้อใชเ้ครื่องหมายมหีน้าทีต่้องแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบทนัที
เมื่อพบเหน็การละเมดิสทิธใินเครื่องหมาย SET Social Impact หรอืสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาอื่นใดของตลาด
หลกัทรพัย ์และในกรณีดงักล่าวผูข้อใชเ้ครื่องหมายตกลงจะใหค้วามร่วมมอืกบัตลาดหลกัทรพัยอ์ย่างเตม็ทีเ่พื่อใหก้าร
ละเมดิดงักล่าวนัน้สิน้สดุไปโดยเรว็ 

5. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีผู่ข้อใชเ้ครื่องหมายน าเครื่องหมาย SET Social Impact ไป
ใชโ้ดยฝา่ฝืนหรอืปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารฉบบัน้ี หรอืตลาดหลกัทรพัยไ์ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน หรอื
ถูกฟ้องรอ้งจากบุคคลภายนอก หรอืตลาดหลกัทรพัยเ์หน็ว่าการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ของผู้ขอใช้
เครื่องหมายอาจจะท าใหผู้อ้ื่นหรอืสาธารณชนสบัสนหลงผดิ หรอืการใชไ้ม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืมกีรณีอื่นใดตามทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์หน็สมควรซึง่เป็นสทิธโิดยเดด็ขาดของตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ะพจิารณาแต่เพยีง
ฝา่ยเดยีว  

ตลาดหลกัทรพัยอ์าจระงบั แกไ้ขเปลีย่นแปลง ยกเลกิการอนุญาตใหผู้ข้อใชเ้ครื่องหมายใชเ้ครื่องหมาย SET 
Social Impact ไดโ้ดยไม่ต้องจ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ข้อใชเ้ครื่องหมายทราบล่วงหน้า และไม่ต้องชีแ้จงแสดงเหตุผล ทัง้นี้ 
ไม่ตดัสทิธติลาดหลกัทรพัย์ทีจ่ะพจิารณาเรยีกร้องให้ผูข้อใช้เครื่องหมายชดใช้ความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ทัง้หมดใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึค่าทนาย (ถา้ม)ี ดว้ย  

 อน่ึง ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลงเงื่อนไขการอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ใหต่้าง
ไปจากทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ ผูข้อใชเ้ครื่องหมายตกลงจะด าเนินการตามเงื่อนไขทีเ่ปลีย่นแปลงไปเสมอ และในกรณี
ที่ตลาดหลกัทรพัย์ระงบั แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลกิการอนุญาตให้ผู้ขอใช้เครื่องหมายใช้เครื่องหมาย SET Social 



Impact ตามวรรคก่อน ผูข้อใชเ้ครื่องหมายตกลงจะไม่เรยีกร้องค่าใชจ้่ายหรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่อง
จากการใชส้ทิธดิงักล่าวจากตลาดหลกัทรพัย ์ 

6. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายรบัทราบและตกลงว่า ตลาดหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบในความสญูหายหรอืความเสยีหาย
ใด ๆ ทีเ่กดิจากหรอืเป็นผลสบืเนื่องมาจากการใชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact  

7. ผูข้อใชเ้ครื่องหมายทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 และไดใ้ชเ้ครื่องหมาย SET Social Impact ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้อยู่ก่อนในวนัทีม่กีารเผยแพร่ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชฉ้บบันี้ หากประสงคจ์ะใชเ้ครื่องหมาย
ต่อไปจะต้องแจ้งยนืยนัการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ภายใต้เงื่อนไขการใช้ที่ระบุไว้ขา้งต้นนี้ ให้ตลาด
หลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารเผยแพร่ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชฉ้บบันี้    

 

********************************************************************* 

 


