ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
การเข้าเว็บไซต์น้ี ตลอดจนการเปิ ดหน้าเว็บต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในเว็บไซต์น้ี ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ (“ผูใ้ ช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่
จะปฏิบตั ติ ามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ และข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทก่ี าหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทัง้ ทีก่ าหนดไว้เป็ นการทัวไปและที
่
ไ่ ด้กาหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง
ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์น้ที งั ้ หมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผูใ้ ช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ทก่ี าหนดไว้นนั ้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์น้ี และเมื่อ
ผูใ้ ช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์น้ีภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผูใ้ ช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ทงั ้ หมดตามทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงแล้ว ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ท่ี
กาหนดไว้น้อี ยู่เสมอ
ทัง้ นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ทจ่ี ะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณา
ท่านยุตกิ ารเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์น้ี
1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์น้ีซ่งึ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ
ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิ กต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ทีม่ อี ยู่ใน
เว็บไซต์น้ี รวมถึงข้อมูลทัง้ หลายทีผ่ ใู้ ช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์น้ี (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็ นสิทธิของตลาด
หลักทรัพย์ หรือผูใ้ ห้อนุญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ เนื้อหาเหล่านัน้ ได้รบั ความคุม้ ครองด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และ/
หรือสิทธิในความเป็ นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด
ๆ และไม่ว่าจะได้รบั การจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่กต็ าม
ทัง้ นี้ เว้นแต่เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ในเว็บไซต์น้ี ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
การนาชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาใด ๆ ทีป่ รากฏในเว็บไซต์น้ไี ปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผูใ้ ช้งานจะต้องได้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูเ้ ป็ นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญานัน้ ก่อนดาเนินการ
1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึง
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นใดทีป่ รากฏในเว็บไซต์น้ี นอกเหนือจากสิง่ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่
ได้ถูก นามาเรีย บเรียงหรือจัด ให้มีข้นึ เพื่อใช้เป็ น ส่วนประกอบของเว็บไซต์น้ี มีข้นึ เพื่อวัต ถุ ประสงค์ในการตกแต่ ง
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะกระทาการใด ๆ อันเป็ นการ
ละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูใ้ ด
1.3 เว้นแต่มขี อ้ ความระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในเว็บไซต์น้ี บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารทีป่ รากฏในเว็บไซต์น้ี ผูใ้ ช้งานมี
สิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัว
และต้องไม่ใช่การใช้งานทีเ่ ป็ นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า

2. ข้อสงวนสิ ทธิ์ และข้อจากัดความรับผิด
2.1 เว็บไซต์น้มี ขี น้ึ เพื่อเป็ นสือ่ กลางระหว่างผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) กับภาคธุรกิจ ซึง่
จะทาให้ภาคธุรกิจและภาคสังคมได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กนั และสามารถหาจุดร่วมในการ
ประสานความร่วมมือกันต่อไป ดังนัน้ บรรดาเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์น้ี หรือระบุในแค็ตตาล็อกทีม่ ี
การเผยแพร่บนเว็บไซต์น้ี ทัง้ ที่เกีย่ วข้องกับ การเสนอขายสินค้า ตลอดจนข้อมูลอื่นใด (รวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลที่
เผยแพร่”) จึงเป็ นข้อมูลทีผ่ ู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็ นการทัวไป
่ และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นัน้ ตลาด
หลักทรัพย์เห็นด้วย หรือได้รบั รองความถูกต้อง หรือเป็ นการให้คาแนะนาหรือให้ความเห็น โดยตลาดหลักทรัพย์ และ
ไม่ให้ถอื ว่าตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คาแนะนา ให้คารับรอง ให้การรับประกันเกีย่ วกับสินค้า บริการ การซือ้ ขายสินค้าหรือ
บริการใด ๆ ทีป่ รากฏในเว็บไซต์น้ี ผูใ้ ช้งานควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วจิ ารณญาณประกอบการตัดสินใจ
นอกจากการเป็ นสื่อกลางตามวรรคก่อนแล้ว ไม่ให้ถือว่าตลาดหลักทรัพย์เป็ นนายหน้า หรือตัวการ หรือ
ตัวแทนของผูใ้ ช้งาน ผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคม หรือเป็ นนายหน้า หรือตัวการ หรือตัวแทน หรือผูม้ อี านาจควบคุมใน
การขายหรือซือ้ สินค้าหรือบริการ การชาระหรือรับชาระราคาค่าสินค้า หรือบริการ การส่งและคืนสินค้าหรืบริการในทุก
กรณี
หากบรรดาข้ อมู ล ที่ เ ผยแพร่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเสนอขายสิ น ค้า ผลิ ต ภัณฑ์ และ/หรือบริ การ (รวม
เรียกว่า “สิ นค้า”) ของผู้ประกอบกิ จการเพื่อสังคม (Social Enterprise) (“ผู้ประกอบกิ จการเพื่อสังคม”) และ/
หรือตัวแทนผู้ประกอบกิ จการเพื่อสังคม (“ผู้ขาย”) และผู้ใช้ งานประสงค์จะสังซื
่ ้อสิ นค้าจากหรือเป็ นผลสืบ
เนื่ องมาจากการใช้ บรรดาข้อมูลที่ เผยแพร่ หรือ กรณี ผ้ขู ายต้ องการเสนอขายสิ นค้าในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ งาน
จะต้องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รบั ความยิ นยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากผู้แทนโดยชอบธรรมเท่ านัน้
และนอกจากผู้ใช้ งานจะต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเข้าใช้ งานเว็บไซต์นี้
แล้ว ผูใ้ ช้งานตกลงปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงเรือ่ งการซื้อขายสิ นค้าดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รบั ประกันถึงความถูกต้องแท้จริง ความชอบด้วยกฎหมายของข้อความ ข้อมูล หรือ
รายละเอียดสินค้า รวมถึงไม่รบั ประกันว่าผูข้ ายหรือผูซ้ อ้ื จะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงซือ้ ขายได้ให้ไว้ ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการมีหน้าที่
ศึกษาและทาความเข้าใจขัน้ ตอน วิธกี าร และเงื่อนไขการซือ้ ขายสินค้า การส่งมอบ และการคืนสินค้า ด้วยตนเอง และ
ผูใ้ ช้บริการจะต้องยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการซือ้ สินค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
(2) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ศกึ ษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบข้อมูลสินค้า การชาระเงิน การส่งและคืนสินค้า
ข้อตกลงการซือ้ ขาย รายละเอียด ข้อมูล ความน่ าเชื่อถือของผูซ้ อ้ื ผูข้ ายด้วยตนเอง โดยผูใ้ ช้บริการตกลงให้ถอื ว่าการ
ซือ้ ขายสินค้า ตลอดจนการดาเนินการใด ๆ อันเกิดจากหรือเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ บรรดาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ เป็ น
การตัดสินใจซื้อหรือขายโดยอิสระของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่
รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย หรือความชารุดบกพร่องของสินค้า ไม่ว่าด้านคุณภาพ ปริมาณ หรือราคา
ของสินค้า รวมทัง้ จะไม่รบั ผิดชอบในผลกาไรหรือขาดทุนจากการซือ้ ขายสินค้า การผิดนัดชาระราคา ระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
การส่งมอบสินค้า และการส่งมอบและคืนสินค้าทุกกรณี
(3) การซือ้ ขายสินค้า อันเกิดจากหรือเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการใช้บรรดาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ เป็ นความผูกพัน
ตามกฎหมายในการปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างผู้ ซอ้ื และผูข้ ายเท่านัน้ และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เข้าเป็ น

คู่สญ
ั ญานัน้ หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ ายด้วย และตลาดหลักทรัพย์จะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ตลอดจนไม่มี
ความเกีย่ วข้องหรือความผูกพันใด ๆ ในธุรกรรมการซือ้ ขายสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด
(4) ในขัน้ ตอนการชาระราคาสินค้า อาจเกีย่ วข้องกับสถาบันการเงิน หรือเป็ นการชาระโดยตรงต่อ ผูข้ าย ซึง่
การชาระราคาดังกล่าวเป็ นการบริการที่เกิดขึน้ ระหว่างผู้ซอ้ื และสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ซ้อื และผู้ขายโดยตรง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ม่ มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ความถู ก ต้อ งสมบูร ณ์ ใ นการช าระราคาสิน ค้า นัน้ ผู้ซ้ือ และผู้ข ายจะต้อ ง
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดการชาระหรือรับชาระราคาด้วยตนเอง หากเกิดความผิดพลาดหรือ
ความบกพร่อง ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ
(5) ผู้ซ้อื และผูข้ ายมีหน้าทีจ่ ดั เก็บเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เพื่อใช้เป็ นหลักฐานของการทา
ธุรกรรมการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้
2.2 บรรดาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์น้ถี ูกนาเสนอตามสภาพทีไ่ ด้รบั (“as is” basis) โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่
อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็ นการรับประกันด้านความครบถ้วน
ถูกต้องเหมาะสม ความเป็ นปจั จุบนั หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลทีจ่ ะได้รบั จากการ
ใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์น้ี รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญ
หาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รบั ผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ /หรือจากการนา
บรรดาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์น้ไี ปใช้ในทุกกรณี
2.3 ตลาดหลักทรัพย์จะดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์น้ีเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มรี ะบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลทีไ่ ม่ใช่ผู้ใช้งานหรือสมาชิก ของ
เว็บไซต์น้ี อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็ นไปโดยปราศจากความล่าช้าและ
ข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์น้จี ะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ทม่ี จี ุดประสงค์มุ่งร้าย หรือ
อาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผูใ้ ช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิรม์ โทรจันฮอร์ส สปายแวร์
หรือไฟล์ซง่ึ เป็ นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทัง้ นี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึน้ จากบุคคล
หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสดุ วิสยั อย่างอื่น ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีท่ี
มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึน้ ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากหรือเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านัน้ ในทุกกรณี
2.4 ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการพิ
จารณาไม่อนุญาตให้ผใู้ ช้งานใช้งานเว็บไซต์น้ี รวมถึงสงวนสิทธิในการ
์
์
เปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่
จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดาเนินการนัน้
2.5 ตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์น้ี (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยตลาดหลักทรัพย์เป็ นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านัน้ และไม่ใช่
ตัวแทน หุน้ ส่วน หรือมีนิตสิ มั พันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึง่ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์น้ี ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบ
ถึงแหล่งทีม่ าและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทัง้ หมดทีป่ รากฏในเว็บไซต์น้ีได้ ทัง้ นี้ หากการนาเสนอโฆษณาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผใู้ ช้งาน ตลาดหลักทรัพย์ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมาย
ทุกกรณี

2.6 นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้น้ี ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือทีป่ รึกษาของตลาดหลักทรัพย์ จะไม่รบั ผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ
ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รบั ผิดในผลของการละเว้นการกระทาใด ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ เว็บ ไซต์ น้ี ไม่ ว่ า จะเกิด จากสัญ ญา ละเมิด ประมาท หรือ เหตุ อ่ืน ใดที่อ าจจะเกิด ขึ้น ถึง แม้ว่ า ตลาด
หลักทรัพย์จะได้รบั แจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ ได้กต็ าม

3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
3.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
เว็บไซต์น้มี กี ารเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่นื ๆ (“เว็บไซต์ทเ่ี ชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานเท่านัน้ โดยเว็บไซต์ท่เี ชื่อมโยงนี้ มิได้แสดงว่า ได้ร ับการสนับ สนุ น หรือ อยู่ภายใต้การควบคุม หรือความ
รับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์จงึ ไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่ าเชื่อถือ หรือ
ความปลอดภัยของเว็บไซต์ทเ่ี ชื่อมโยง และจะไม่มคี วามรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ทีผ่ ใู้ ช้งานได้รบั จาก
การใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดงั กล่าว และขอให้ผใู้ ช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ท่ี
เชื่อมโยงนัน้
3.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ยิน ดีท่ีจ ะให้มีก ารเชื่อ มโยงเว็บ ไซต์น้ี หากผู้ใ ช้ง านประสงค์ท่ีจ ะเชื่อ มโยงกับ เว็บ ไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
(1) การเชื่อมโยงนี้ตอ้ งทาในรูปข้อความเท่านัน้ โดยแสดงข้อความดังนี้ “ข้อมูลอ้างอิงจาก”
(2) การเชื่อมโยงนี้ตอ้ งเชื่อมโยงไปยัง www.setsocialimpact.com
(3) การปรากฏ ตาแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ตอ้ งไม่ทาให้เกิดความเสียหายหรือทาให้ความ
นิยมของชื่อตลาดหลักทรัพย์ และเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์ลดน้อยลง
(4) การปรากฏ ตาแหน่ ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ หรือการเชื่อมโยงนี้ ต้องไม่ส่อื ให้เข้าใจว่า
ต้องไม่สร้างความเข้าใจทีว่ ่าองค์กรหรือผูเ้ ชื่อมโยงนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ หรือได้รบั การสนับสนุ นจาก
ตลาดหลักทรัพย์
(5) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ทเ่ี ชื่อมโยง
(6) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็ นการดาเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนามาสู่ความเสียหาย การ
ละเมิด การกระทาทีห่ ยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือเป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ความเป็ นเจ้าของ ความเป็ นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพย์
(7) ตลาดหลักทรัพย์ไม่มคี วามรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ แก่ผใู้ ช้เว็บไซต์หรือแก่
บุคคลภายนอกทีเ่ กิดขึน้ จากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะได้รบั การเยียวยาทีม่ ี
ขึน้ โดยกฎหมายในกรณีทม่ี กี ารผิดข้อตกลงนี้

(8) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือ
เว็บไซต์น้ี และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผูเ้ ดียว

4. ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะส่วน
ผูใ้ ช้งานรับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในการลบกระทู้ หัวข้อสนทนา ข้อความ หรือระงับสิทธิการใช้งาน
กระดานสนทนา (Comments) ของผูใ้ ช้งาน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาเห็นสมควร
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งหรือชีแ้ จงเหตุผลให้ผใู้ ช้งานทราบไม่ว่ากรณีใด ๆ

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานสาหรับการใช้งานเว็บไซต์น้ี เช่น ข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของ
ผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รบั ความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล (Privacy
Policy) โดยผูใ้ ช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก Privacy Policy

6. นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยในการทาธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดย
บุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ เช่น Firewall และ
การเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็ นต้น

7. รหัสประจาตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
7.1 ในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องมีรหัสประจาตัว (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยผูใ้ ช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสประจาตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็ นความลับ
การเข้าใช้งานและทารายการใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ Login ผ่านรหัสประจาตัวและรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานในเว็บไซต์น้ีให้
ถือว่าการกระทาดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นการกระทาของผูใ้ ช้งานเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุ ใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้งานตกลงจะไม่โต้แย้งหรือ
เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์รบั ผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผูใ้ ช้งานทุกกรณี

7.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจาตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์น้ีได้
ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยแจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์ผ่านทาง SocialDevelopmentDepartment@set.or.th ทัง้ นี้
ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

8. การละเมิ ดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
ในกรณีท่มี กี ารละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ ่จะระงับการเข้าถึงหรือ
ยกเลิก การให้บ ริก ารใด ๆ ที่มีข้นึ บนเว็บ ไซต์น้ี ทัง้ นี้ การระงับ หรือ ยกเลิก ดัง กล่ า วไม่ ถือ เป็ น การตัด สิท ธิต ลาด
หลักทรัพย์ทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้น้ี รวมถึงสิทธิอ่นื ใดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

9. กฎหมายที่บงั คับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์น้อี ยู่ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายไทย
*******************************************************************

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)
1. นิ ยาม
“ท่าน”

หมายถึง ผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์

“เรา”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“เว็บไซต์”

หมายถึง www.setsocialimpact.com ซึง่ ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายละเอียดทัวไป
่
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มขี น้ึ เพื่อการชีแ้ จงรายละเอียดและวิธกี ารจัดการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้งาน ดังนัน้ เมื่อท่านได้ดาเนินการใด ๆ เพื่อเข้าสูเ่ ว็บไซต์น้ี ตลอดจนการเปิ ดหน้าเว็บต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในเว็บไซต์น้ี เรา
จะถือว่าผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ตกลงยอมรับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (“นโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทีก่ าหนดดังต่อไปนี้ รวมทัง้ ที่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์น้ี
ทัง้ หมด โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็ น
ครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป โดยอาจไม่ได้
แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนัน้ ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ าหนดไว้น้ีอยู่
เสมอ อย่างไรก็ดี เราจะเผยแพร่การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์น้ี และในกรณีท่มี ี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์น้ีภายหลังการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขและนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดตามทีไ่ ด้
เปลีย่ นแปลงแล้ว

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มขี น้ึ เพื่อบังคับใช้กบั การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การสมัครสมาชิก
การใช้สนิ ค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟี เจอร์ เทคโนโลยี หรือฟงั ก์ชนั ทีป่ รากฏในเว็บไซต์น้ี ตลอดจนแอป
พลิเคชัน และบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการของเราในเว็บไซต์น้ี ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และทีเ่ ราจะได้พฒ
ั นาหรือจัด
ให้มขี น้ึ ในอนาคต

3. ข้อมูล วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้
เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ โดยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับท่านทีเ่ ราเก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วน
บุคคล”) ประกอบไปด้วย:
ข้อมูลที่ ท่านให้ไว้โดยตรง: เราจะรวบรวมข้อมูลทีท่ ่านส่งให้กบั เรา เช่น ข้อมูลทีท่ ่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้
บริการ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการสมัครสมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลการทาแบบสารวจ ข้อมูล
บัญชีผใู้ ช้งาน (Account) หรือข้อมูลทีท่ ่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผใู้ ช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลทีไ่ ด้
จากการทีท่ ่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากบัญชีผใู้ ช้งาน (Account) อื่น ๆ ทีเ่ รามีเหตุอนั ควร
เชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดทีแ่ สดงบนหน้าประวัตผิ ใู้ ช้งานและหน้าการ
สมัครสมาชิก อาทิ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ วัน /เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร หมายเลขบัตร
เครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูล
เกีย่ วกับบัญชีผใู้ ช้งาน ความสนใจสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีเ่ คยซือ้ หรือให้การสนับสนุน (ถ้ามี) และความเห็นทุก
อย่างทีท่ ่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพื่อจัดเก็บไว้กบั บัญชี
ข้อมูลที่ได้รบั จากการใช้บริการของท่าน: เราจะรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับบริการทีท่ ่านใช้และวิธกี ารใช้งานของท่าน ซึง่
ข้อ มูลเหล่ า นี้ ร วมถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด เฉพาะ ข้อ มูลอุ ป กรณ์ ท่ีท่ า นใช้สาหรับ การเข้า ใช้ง านเว็บ ไซต์ ข้อ มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผูใ้ ช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน
เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจาตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ
ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตาแหน่ งทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออก
เว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ทผ่ี ใู้ ช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัตกิ ารใช้เว็บไซต์ ข้อมูล
บันทึกการเข้าสูร่ ะบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทาธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer
Behavior) สถิตกิ ารเข้าเว็บไซต์ เวลาทีเ่ ยีย่ มชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลทีท่ ่านค้นหา การใช้ฟงั ก์ชนั ต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์ และข้อมูลทีเ่ ราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกีห้ รือเทคโนโลยีอ่นื ทีค่ ล้ายกัน

4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เรานาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตวั ตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานผ่านระบบ และ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนาความมันคงปลอดภั
่
ยในการใช้บริการ การจัดการและการ
คุม้ ครองโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่
ท่านมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเพื่อประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เรารวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้งานเว็บไซต์เราในลักษณะใด
ท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา และใช้เวลาในหน้านัน้ ๆ นานเท่าใด และนาข้อมูลดัง กล่าวไปทาการรวบรวม

วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
วิจยั จัดทาสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทาการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คาแนะนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การ
ให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน อนึ่ง เพื่อให้การใช้บริการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบความมันคงปลอดภั
่
ย
ในการใช้บริการ เราอาจนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และ/หรือจัดให้มกี ารสุม่ ตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น
เพื่อนาไปใช้จดั การความเสีย่ ง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มแี นวโน้มว่าจะเป็ นการ
ละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้”) ของเรา
นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือ
ไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีของ
ท่าน หรือสารวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการของเราตามทีจ่ าเป็ น ทัง้ นี้ การที่
ท่า นติดต่ อสื่อสารกับเราหรือทีมงานของเราถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับ ว่า การติด ต่ อ สื่อ สารกับ เราอาจมีก าร
บันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธกี ารใด ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องมีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิม่ เติม

5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
เราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุ ญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ใน
การให้บริการตามเว็บไซต์น้ี ท่ านรับทราบและยินยอมว่า เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บริษัทใหญ่
บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือพันธมิตรซึ่งทางานร่วมกับ เช่น ผู้ประกอบกิจการเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) ทีเ่ ป็ นเจ้าของหรือผูผ้ ลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทีม่ กี ารเสนอขายผ่านเว็บไซต์
หรือผ่านแค็ตตาล็อกทีม่ กี ารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึง่ เป็ น
ผูข้ ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมดังกล่าว หรือบุคคลอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ
เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิง่ ขึน้ หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
การให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่ าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของเว็บไซต์และเครือข่ายที่
ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของเรา โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลดังกล่าว เราจะดาเนินการให้บุคคลเหล่านัน้ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นความลับ และไม่นาไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากขอบเขตทีเ่ ราได้กาหนดไว้
ในกรณีทท่ี ่านติดต่อหรือทาธุรกรรมกับประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ/หรือผูข้ ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการของผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคม เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเท่าทีจ่ าเป็ น (needto-know basis) ให้บุคคลเหล่านัน้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ชื่อ ชื่อบัญชีผใู้ ช้ (Account) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
หรือข้อมูลอื่นอันจาเป็ นเพื่อให้การทาธุรกรรมระหว่างท่านและบุคคลเหล่านัน้ สาเร็จลุล่วงไปเท่านัน้ โดยบุคคลดังกล่าวที่
ได้รบั ทราบข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ได้รบั อนุญาตให้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้
ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีทม่ี กี ารละเมิดความตกลงตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น เราจะอานวย

ความสะดวกแก่ท่านภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อให้ท่านสามารถเรียกร้องให้ผลู้ ะเมิดความตกลงดังกล่าวรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้โดยตรง
นอกจากนี้ เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลการให้บริการ หรือหน่ วยงานกากับดูแลท่าน
รวมถึงในกรณีท่มี กี ารร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้อง
หรือดาเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็ นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา
ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณีทม่ี กี ารปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษทั หรือการขายกิจการ เราอาจถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนทีเ่ ราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

6. ความมันคงปลอดภั
่
ยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้จดั ทาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มกี ลไกและเทคนิคทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ จากัดการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกนาไปใช้
เปิ ดเผย ทาลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มคี วามบกพร่องหรือความ
ผิดพลาดใด ๆ เกิดขึน้ จากการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนัน้ เราจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธความรับผิดใน
ความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกกรณี

7. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตัง้ ค่าการใช้งานของท่านให้มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ น
ปจั จุบนั อยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจาตัวและรหัสผ่านของท่าน อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิในการพิ
จารณา
์
และอาจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาร้องขอที่เสีย่ งต่อการละเมิดนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือไม่
ปฏิบตั ติ ามในกรณีทส่ี งิ่ ทีท่ ่านนาเข้าสูร่ ะบบนัน้ ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ

นอกจากนี้ ในกรณีท่มี กี ารร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนัน้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รบั การ
บันทึกหรือทาสาเนาไว้ทเ่ี ซิรฟ์ เวอร์ (Server) หรือระบบสารอง (Backup System) ของเราเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบ
ภายหลังโดยบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต หรือเพื่อเป็ นการสารองข้อมูลในกรณีทเ่ี กิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจาก
ความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีทเ่ี กิดจากการการกระทาใด ๆ ทีม่ จี ุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อ่นื

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิ ตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของเราอาจมีลงิ ก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึง่ บุคคลภายนอกเหล่านัน้
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือ

ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก
ดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ ด้วย

9. การใช้บงั คับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มผี ลใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดทีเ่ ราเป็ นผูเ้ ก็บ
รวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสทิ ธิในการเก็บ รักษา และนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี)
ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ราจัดเก็บในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้จดั เก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่น
ภายในขอบเขตตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

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

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact
ผูใ้ ช้งานทีม่ คี วามประสงค์จะขอใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ตามรูปด้านล่างนี้ “ผูข้ อใช้เครื่องหมาย”
ต้องยื่นคาร้องขอใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้เครื่องหมาย โดยผู้ขอใช้เครื่องหมายตกลงและรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ทีก่ าหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด โดยสามารถติดต่อเพื่อยื่นคาร้องขอ
ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ได้ท่ี SocialDevelopmentDepartment@set.or.th

(เครื่องหมายแนวตัง้ )

(เครื่องหมายแนวนอน)

1.
ผูข้ อใช้เครื่องหมายรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่า ผู้ขอใช้เครื่องหมายมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนด
ดังต่อไปนี้

(1)
เป็ นผูเ้ ข้าอบรมในหลักสูตร SE 101 / SE 102 / SET Social Impact Gym (“การอบรม”) และผ่านเกณฑ์
การอบรม กล่าวคือ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนัน้ ๆ เกินกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทัง้ หมดของหลักสูตร
ดังกล่าว (ได้รบั ประกาศนียบัตรจากตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) หรือ
(2)

เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นสมาชิกเว็บไซต์ SET Social Impact
(www.setsocialimpact.com)

2. ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดในข้อ 1. ผูข้ อใช้เครื่องหมายตกลงและรับรองว่าจะใช้เครื่องหมาย SET Social Impact
ภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขการอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน
(1) ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะใช้เครื่องหมาย SET Social Impact เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบการอ้างอิงว่าผูข้ อใช้
เครื่องหมายมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1. เท่านัน้ และสิทธิในการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ดังกล่าว
เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูข้ อใช้เครื่องหมาย ผูข้ อใช้เครื่องหมายตกลงจะไม่อนุญาตช่วงหรือโอนสิทธิการได้รบั อนุ ญาตให้
ใช้เครื่องหมายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
(2) ในการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะต้องใช้ในรูปแบบดังต่อไปนี้เท่านัน้
ก.

กรณีผขู้ อใช้เครื่องหมายเป็ นผูเ้ ข้าอบรม – ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะต้อง

ก.1
ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกับชื่อ ชื่อทางการค้า ยีห่ อ้ หรือเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมาย
บริการของผูข้ อใช้เครื่องหมาย และ
ก.2
ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกับข้อความ “ผ่านการอบรมจาก [เครื่องหมาย SET Social
Impact]” หรือข้อความอื่นใดทีส่ อ่ื ความในทานองเดียวกันนี้ โดยข้อความดังกล่าวจะต้องแสดงหรือปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
ข.
กรณีผู้ขอใช้เครื่องหมายเป็ นผู้ท่ไี ด้รบั การอนุ มตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นสมาชิกเว็บไซต์ SET Social
Impact ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะต้อง
ข.1
ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกับชื่อ ชื่อทางการค้า ยีห่ อ้ หรือเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมาย
บริการของผูข้ อใช้เครื่องหมาย และ
ข.2
ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ประกอบกับข้อความ “เป็ นสมาชิ กเว็บไซต์หรือ Member of
[เครือ่ งหมาย SET Social Impact]” หรือข้อความอื่นใดทีส่ ่อื ความในทานองเดียวกันนี้ โดยข้อความดังกล่าวจะต้อง
แสดงหรือปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ สิทธิในการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ของผูข้ อใช้เครื่องหมายจะสิน้ สุดลงเมื่อผูข้ อใช้เครื่องหมายไม่ได้
เป็ นสมาชิกเว็บไซต์ SET Social Impact แล้ว หรือเมื่อตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นอย่างอื่น
(3)
ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะต้องไม่ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact อย่างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ และ/หรือเครื่องหมายรับรอง รวมทัง้ จะไม่แสดงหรือทาให้ปรากฏซึง่ เครื่องหมาย SET Social Impact หรือชื่อ
ชื่อทางการค้า ยีห่ อ้ หรือเครื่องหมายการค้า /เครื่องหมายบริการของผูข้ อใช้เครื่องหมาย หรือข้อความตาม ก.2, ข.2

(แล้วแต่กรณี) หรือกระทาการใด ๆ ทีท่ าให้หรืออาจทาให้บุคคลอื่นหรือสาธารณชนสับสนหรือเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์
มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ให้ก ารสนับ สนุ น ให้ก ารรับ รอง หรือ เป็ น ผู้ค วบคุ ม สิน ค้า บริก าร ธุ ร กิจ หรือ กิจ การของผู้ข อใช้
เครื่องหมาย ตลอดจนจะไม่ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกจากวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด
ในเอกสารฉบับนี้
(4)
ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะต้องไม่ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ในตาแหน่ งหรือในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม
หยาบคาย หรือเกีย่ วข้องกับการกระทาหรือข้อมูลทีผ่ ดิ กฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็ นการละเมิด
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความเป็ นเจ้าของ ความเป็ นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพย์
(5)
ผูข้ อใช้เครื่องหมายจะต้องใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ในรูปแบบที่เป็ นภาพสี (Color) โดยไม่
เปลีย่ นแปลง ดัดแปลง หรือตกแต่งเครื่องหมาย SET Social Impact ให้ต่างไปจากรูปข้างต้น ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ
3.
ผูข้ อใช้เครื่องหมายรับทราบและตกลงว่า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพประกอบ
ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเครื่องหมาย SET Social Impact
ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่กต็ าม เป็ นของตลาดหลักทรั พย์ หรือผู้อนุ ญาตแก่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รบั ความ
คุม้ ครองด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และ/หรือสิทธิในความเป็ นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือ
กฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รบั การจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม การที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้ผขู้ อใช้เครื่องหมายใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ภายใต้หนังสือฉบับนี้ไม่มผี ลเป็ นการโอน
หรือยินยอมให้ผขู้ อใช้เครื่องหมายได้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของตลาดหลักทรัพย์หรือของบุคคลอื่น
4.
ผูข้ อใช้เครื่องหมายรับทราบและตกลงว่า ผูข้ อใช้เครื่องหมายมีหน้าทีต่ ้ องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันที
เมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย SET Social Impact หรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นใดของตลาด
หลักทรัพย์ และในกรณีดงั กล่าวผูข้ อใช้เครื่องหมายตกลงจะให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์อย่างเต็มทีเ่ พื่อให้การ
ละเมิดดังกล่าวนัน้ สิน้ สุดไปโดยเร็ว
5.
ผูข้ อใช้เครื่องหมายรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้เครื่องหมายนาเครื่องหมาย SET Social Impact ไป
ใช้โดยฝา่ ฝืนหรือปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้รบั ข้อร้องเรียน หรือ
ถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก หรือตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ของผู้ขอใช้
เครื่องหมายอาจจะทาให้ผอู้ ่นื หรือสาธารณชนสับสนหลงผิด หรือการใช้ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์
หรือมีกรณีอ่นื ใดตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรซึง่ เป็ นสิทธิโดยเด็ดขาดของตลาดหลักทรัพ ย์ทจ่ี ะพิจารณาแต่เพียง
ฝา่ ยเดียว
ตลาดหลักทรัพย์อาจระงับ แก้ไขเปลีย่ นแปลง ยกเลิกการอนุ ญาตให้ผขู้ อใช้เครื่องหมายใช้เครื่องหมาย SET
Social Impact ได้โดยไม่ต้องจาเป็ นต้องแจ้งให้ผขู้ อใช้เครื่องหมายทราบล่วงหน้า และไม่ต้องชีแ้ จงแสดงเหตุผล ทัง้ นี้
ไม่ตดั สิทธิตลาดหลักทรัพย์ทจ่ี ะพิจารณาเรียกร้องให้ผขู้ อใช้เครื่องหมายชดใช้ความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ทัง้ หมดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงค่าทนาย (ถ้ามี) ด้วย
อนึ่ง ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ให้ต่าง
ไปจากทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ผูข้ อใช้เครื่องหมายตกลงจะดาเนินการตามเงื่อนไขทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเสมอ และในกรณี
ที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการอนุ ญาตให้ผู้ขอใช้เครื่องหมายใช้เครื่องหมาย SET Social

Impact ตามวรรคก่อน ผูข้ อใช้เครื่องหมายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วเนื่อง
จากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
6.
ผูข้ อใช้เครื่องหมายรับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหาย
ใด ๆ ทีเ่ กิดจากหรือเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact
7.
ผูข้ อใช้เครื่องหมายทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 และได้ใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อยู่ก่อนในวันทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ หากประสงค์จะใช้เครื่องหมาย
ต่อไปจะต้องแจ้งยืนยันการใช้เครื่องหมาย SET Social Impact ภายใต้เงื่อนไขการใช้ท่รี ะบุไว้ขา้ งต้นนี้ ให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้
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