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เง่ือนไขในการใช.บริการ Sinwattana Equity 

(Terms of Use) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข$อตกลงการใช$บริการนี้ (“ข$อตกลงการใช$บริการ”) ครอบคลุมการใช$เว็บไซต?หรือบริการ (“บริการ”)  

ของสินวัฒนา equity เปLนสMวนหนึ่งของ บริษัท สินวัฒนา คราวด?ฟTนดิง คอร?ปอเรชั่น จำกัด (“สินวัฒนา equity, 

เรา, พวกเรา หรือ ของเรา”) นอกเหนือจากข$อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข$องกับคุณลักษณะ เนื้อหา และฟTงก?ช่ัน

เฉพาะของบริการ ซึ่งข$อกำหนดเพิ่มเติมดังกลMาวอ$างอิงในข$อกำหนดนี้ ในการใช$บริการผู$ใช$ตกลงที่จะผูกพัน 

ตามข$อตกลงในการใช$งาน นโยบายคุ$มครองความเปLนสMวนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข$อง รวมทั้งเงื่อนไขหรือนโยบาย

ทั ้งหมดที ่อ$างถึง (รวมเรียกวMา “ข$อกำหนด”) สินวัฒนา equity สามารถแก$ไขข$อกำหนดนี ้ได$ตลอดเวลา  

โดยการโพสต?ข$อกำหนดฉบับปรับปรุงในการให$บริการ การเข$าถึงหรือการใช$บริการหลังจากกวันที่ข$อกำหนดฉบับ

แก$ไขมีผลใช$บังคับจะถือวMาคุณได$ให$ความตกลงตามข$อกำหนดท่ีแก$ไขแล$ว 
 

นิยาม 

“ผู.ขอใช.บริการ” หมายถึง ผู$ซึ ่งลงทะเบียนและมีความประสงค?จะเสนอขายหลักทรัพย?ผMานระบบหรือ

เครือขMายอิเล็กทรอนิกส? ภายใต$ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 และเปLนผู$ที่ทำการสมัคร

เปLนสมาชิก ประเภทผู$ใช$บริการผMานทางเว็บไซต?เรียบร$อยแล$ว 

“โครงการ” หมายถึง ข$อเสนอของบริษัทผู$เสนอขายหลักทรัพย?ผMานระบบหรือเครือขMายอิเล็กทรอนิกส?ตMอ

สมาชิก โดยเปkดเผยรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย? ประกอบด$วย วันที่ประสงค?จะเสนอขายหลักทรัพย? 

ประเภทลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย?ที่จะเสนอขาย จำนวนของหลักทรัพย?ที่จะเสนอขายทั้งหมดพร$อม

ราคาตMอหนMวย มูลคMาหลักทรัพย?ที่เสนอขาย และระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย? เพื่อให$สมาชิกใช$ดุลยพินิจ

ตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย?น้ัน ๆ 

"ผู.บริหารระบบ" หมายถึง ผู$มีอำนาจกระทำการหรือผู$ได$รับมอบอำนาจโดยชอบด$วยกฎหมายของผู$ขอใช$

บริการ ซี่งผู$ขอใช$บริการกำหนดให$เปLนติดตMอประสานงานกับเราในนามของ ผู$ขอใช$บริการ ทั้งนี้โดยจะกระทำการ

ติดตMอประสานงานกับเราผMานทางอีเมลท่ีได$ให$ไว$กับบริษัทเทMาน้ัน 
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"สมาชิก" หมายถึง ลงทุนสถาบัน กิจการเงินรMวมลงทุน นิติบุคคลรMวมลงทุน ผู$ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ 

รวมถึง ผู$ลงทุนรายบุคคล ที่กฎหมายอนุญาตให$ใช$สิทธิในการเข$าซื้อหลักทรัพย?ของผู$เสนอขายหลักทรัพย?ผMานผู$

ให$บริการระบบเครือขMายอิเล็กทรอนิกส?ได$ 

"เว็บไซตV" หมายถึง เว็บไซต?ของเรา ซ่ึงต้ังอยูMท่ี https://equity.sinwattana.com 

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?แหMงประเทศไทย 
 

1. บทนำ 

เราเปLนผู$ให$บริการเสนอขายหลักทรัพย?ทางระบบหรือเครือขMายอิเล็กทรอนิกส? เราเปLนเพียงคนกลางเพ่ือ

ประสานการติดตMอ ซ่ึงจัดให$มีระบบหรือเครือขMายอิเล็กทรอนิกส?ซ่ึง ผู$เสนอขอใช$บริการและสมาชิกจะต$องเปLนผู$เข$า

ไปใช$ระบบหรือเครือขMายอิเล็กทรอนิกส?ในรูปแบบของเว็บไซต? ท่ีเราเปLนผู$จัดเตรียมไว$ให$บริการ เพื่อการเสนอขาย

หลักทรัพย?หรือจองซื้อหลักทรัพย? รวมทั้งเข$าสูMกระบวนการชำระเงินและรับเงินผMานตัวแทนผู$รักษาผลประโยชน?

ของคูMสัญญา (Escrow Agent) ด$วยตนเอง โดยเราเปLนผู$จัดมาตรฐานการใช$งานตMาง ๆ เพื่อให$บริการแกMผู$ขอใช$

บริการโดยมีคMาตอบแทน ทั้งนี้ อยูMภายใต$การกำกับดูแลของสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 21/2562 

การกระทำใด ๆ ของเราในฐานะคนกลางเพื่อประสานการติดตMอจึงไมMถือวMาเปLนการกระทำในฐานะนายหน$า

หรือตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย?ของผู$ขอใช$บริการและสมาชิก รวมทั้งและไมMจำกัดอยูMเฉพาะตัวแทนผู$รักษา

ผลประโยชน?ของคู Mสัญญา ไมMวMาจะเปLนกรณีใด ๆ เราจึงไมMมีความรับผิด ในบรรดาคุณภาพของหลักทรัพย?  

ความปลอดภัยในการลงทุน ความชอบด$วยกฎหมายของโครงการ รางวัลตอบแทน เงินทุนสนับสนุน ความถูกต$อง

แท$จริงของข$อมูลของผู$ขอใช$บริการที่ได$มีการนำเสนอผMานเว็ปไซต? หรือข$อมูลของสมาชิกที่ใช$ในการลงทะเบียน 

รวมตลอดถึงการให$บริการของบุคคลภายนอกท่ีเราได$เสนอรายชื่อให$ผู$เสนอขายหลักทรัพย?และ/หรือสมาชิกได$ทำ

การคัดเลือกให$มาใช$บริการแกMผู$เสนอขายหลักทรัพย?หรือสมาชิกแล$วแตMกรณี 
 

2. การขอใช.บริการ 

ผู$ขอใช$บริการทราบ ยอมรับและตกลงกับเรา ดังน้ี 

2.1. การพิจารณาอนุมัติ ให$ผู$ขอใช$บริการเปLนบริษัทผู$เสนอขายหรือการไมMอนุมัติเรา รวมทั้งการพิจารณา

อนุมัติการสร$างโครงการเสนอขายหลักทรัพย?หรือการไมMอนุมัติของเรา ถือเปLนท่ีส้ินสุด  

2.2. เรามีความผูกพันในการให$บริการแกMผู$ขอใช$บริการตามข$อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนวMาด$วยข$อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย?ผMานระบบหรือเครือขMาย อิเล็กทรอนิกส? (ทจ. 21/2562) 

รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$อง 
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2.3. ผู $ขอใช$บริการสามารถติดตMอกับเราได$ท่ี supportequity@sinwattana.com หรือ 02–233-3723 

เทMานั้น กรณีการติดตMอระหวMางผู$ขอใช$บริการทางอีเมล? เราจะติดตMอกับผู$ใช$บริการเฉพาะทางอีเมล?ที่ผู$ใช$บริการได$

ลงทะเบียนไว$บนเว็บไซต?เทMาน้ัน 

2.4. ผู$ขอใช$บริการตกลงและรองรับวMาข$อมูลที่ผู$ขอใช$บริการแจ$งแกMเราถูกต$องและเปLนจริงทุกประการและตก

ลงที่จะให$ข$อมูลทุกอยMางตามท่ีเราร$องขอเพื่อใช$ประกอบการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนบริษัทผู$เสนอขาย

หลักทรัพย?และการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย? รวมตลอดแตMไมMจำกัดอยูMเฉพาะการร$องขอข$อมูลเพื่อใช$

ประกอบการสอบสวนข$อเท็จจริงใด ๆ อันสืบเนื ่องมาจากข$อร$องเรียนของสมาชิกหรือการท่ีเราตรวจพบ

ข$อบกพรMองจากการเสนอขายหลักทรัพย?ผู$ขอใช$บริการด$วยตนเอง 

2.5. หากเราตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวMาบริษัทผู$เสนอขายหรือโครงการเสนอขายหลักทรัพย?คร้ัง

ดังกลMาวจะเปLนการฝ�าฝ�นหรือไมMปฏิบัติตามข$อกำหนดตามประกาศหรือกฎหมายหรือข$อตกลงท่ีกำหนดไว$ ผู$ขอใช$

บริการยินยอมให$เราปฏิเสธการให$บริการทันทีพร$อมแจ$งเร่ืองดังกลMาวตMอสำนักงานให$ทราบ 

2.6. ผู$ขอใช$บริการให$ความยินยอมแกMเราสำหรับการตั้งคMาบรรดารูปภาพและข$อความที่เกี่ยวข$องกับผู$ขอใช$

บริการเพื่อให$แสดงผลในสMวนของ (ก) ข$อมูลสMวนตัวของผู$ขอใช$บริการ (ข) ในสMวนการลงทะเบียนบริษัทผู$เสนอขาย

หลักทรัพย? และ (ค) ในสMวนโครงการเสนอขายหลักทรัพย? 

2.7. ผู$ขอใช$บริการของรับรองวMาบรรดารูปภาพและ/หรือข$อความตMาง ๆ ท่ีผู$ใช$บริการเลือกและใช$เพ่ือนำลงไว$

บนเว็บไซต?เปLนกรรมสิทธ์ิของผู$ขอใช$บริการเองหรือผู$ขอบริการได$รับอนุญาตให$ใช$โดยชอบด$วยกฎหมาย ผู$ขอใช$

บริการจะแสดงบรรดารูปภาพและ/หรือข$อความที่ไมMมีลักษณะ เปLนเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปkดบัง หรือทำให$

สำคัญผิดในสาระสำคัญ และต$องไมMมีลักษณะดังตMอไปน้ีด$วย กลMาวคือ 

2.7.1. เปLนรูปภาพหรือข$อความเกี่ยวกับ ธง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ?ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ?

หรือพระบรมสาทิสลักษณ?ของพระมหากษัตริย?หรือพระราชินี หรือราชวงศ? รวมตลอดถึงเครื ่องหมายหรือ

สัญลักษณ?ของหนMวยงานราชการทั้งในราชอาณาจักรไทยหรือตMางประเทศ หรือขององค?กรระหวMางประเทศ โดยผู$

ขอใช$บริการไมMได$รับสิทธิโดยชอบด$วยกฎหมายให$ใช$ ธง เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ?ดังกลMาว 

2.7.2. เปLนรูปภาพหรือข$อความที่ไมMรับการยินยอมจากบุคคลในภาพหรือข$อความที่ได$กลMาวถึงน้ัน  

หรือ เปLนภาพหรือข$อความสMวนบุคคลท่ียังมิได$รับความยินยอมจากเจ$าของให$เปkดเผย 

2.7.3. เปLนรูปภาพหรือข$อความเกี่ยวกับดารานักแสดง นักดนตรี นักกีฬา หรือ บุคคลผู$มีชื่อเสียง ยกเว$น

กรณีได$รับอนุญาตจากผู$น้ันหรือผู$ท่ีมีอำนาจบริหารจัดการกิจกรรมน้ัน ๆ แล$ว 

2.7.4. เปLนเคร่ืองหมายการค$าของบุคคลอ่ืน เคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน ท่ีไมMได$รับอนุญาตจาก

เจ$าของหรือผู$มีอำนาจบริหารจัดการกิจกรรมน้ัน ๆ 

2.7.5. เปLนรูปภาพหรือข$อความท่ีละเมิดทรัพย?สินทางปTญญาของบุคคลอ่ืน  

2.7.6. เปLนรูปภาพหรือข$อความท่ีกMอให$เกิดความเสียหายแกMบุคคลอ่ืน  
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2.7.7. เปLนรูปภาพหรือข$อความที่กMอให$เกิดความแตกแยก กMอให$เกิดการแบMงแยกเชื้อชาติหรือชนช้ัน 

หรือมีประเด็นทางการเมือง หรือขัดตMอความสงบเรียบร$อยศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดตMอวัฒนธรรมหรือ

ศาสนา 

2.7.8. เปLนรูปภาพหรือข$อความที่ไมMสุภาพ ไมMเหมาะสม หรือยั่วยวน ลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข$องกับ

การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล?ทุกประเภท หรือบุหร่ีและยาสูบ  ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง หรือสิ่งอื่นใดท่ี

กฎหมายกำหนดให$ต$องขออนุญาตในการเผยแพรM แตMผู$ขอใช$บริการยังไมMได$รับอนุญาตให$ทำการเผยแพรMได$ตาม

กฎหมาย 

ผู$ขอใช$บริการยืนยันและตกลงวMา หากเราพบวMาข$อมูล รูปภาพ สัญลักษณ? หรือเคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีผู$ขอ

ใช$บริการนำมาใช$หรือนำมาให$แกMเราใช$ เปLนของบุคคลอื่นและไมMได$รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย หรือเข$าขMายตาม

ข$อ 2.7.1. – 2.7.8. เรามีสิทธิระงับการให$บริการและผู$ขอใช$บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท้ังหมด 

ตMอบุคคลท่ีได$รับความเสียหายจากการน้ัน  

เราไมMมีสMวนเก่ียวข$องใด ๆ ในการกระทำผิดดังกลMาว และหากเราได$รับความเสียหายใด ๆ จากการนำใช$

ซึ่ง ข$อความ ข$อมูล รูปภาพ สัญลักษณ? หรือเคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีได$รับมาจากผู$ขอใช$บริการ ผู$ขอใช$บริการยินยอม

ตกลงท่ีจะชำระคMาเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนให$แกMเราจนครบถ$วน รวมตลอดถึงบรรดาคMาใช$จMายท้ังปวงท่ีต$องชำระ

ไปในการตMอสู$และหรือบังคับคดีดังกลMาว รวมทั้งคMาวMาจ$างที่ปรึกษาและ/หรือคMาทนายความ และคMาเสียหายท่ีเรา

ต$องชำระให$แกMบุคคลท่ีได$รับความเสียหายจากการน้ัน 

2.8. ผู $ขอใช$บริการ และผู $บริหารระบบจะเก็บรักษา username และ password ในการเข$าระบบหรือ

เครือขMายอิเล็กทรอนิกส?ของเราไว$เปLนความลับ ไมMยินยอมให$บุคคลอื่นที่ไมMมีหน$าที่รับผิดชอบในการนำเข$าซึ่งข$อมูล 

หรือสื่อสารกับบริษัท ทราบ username และ password ดังกลMาว ไมMวMากรณีใด ๆ อนึ่งหากผู$ขอใช$บริการต$องการ

แตMงตั้งหรือเปลี่ยนผู$บริหารระบบผู$ขอใช$บริการต$องจัดทำหนังสือแตMงตั้งผู$บริหารระบบเปLนลายลักษณ?อักษรแจ$งตMอ

เราทุกคร้ัง 

2.9. การดำเนินการหรือธุรกรรมใด ๆ ของผู$บริหารระบบท่ีได$รับแตMงต้ังตามข$อ 2.8. ท่ีได$กระทำลงบนเว็บไซต? 

ให$ถือวMาเปLนการกระทำของผู$ขอใช$บริการเองและมีผลผูกพันตMอผู$ขอใช$บริการ โดยผู$ขอใช$บริการไมMต$องลงนาม

เพ่ิมเติมในเอกสารใด ๆ อีก และผู$ขอใช$บริการตกลงรับผิดชอบในการดำเนินการหรือการกระทำของผู$บริหารระบบ

ทุกประการ 

2.10. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกลMาวใด ๆ ท่ีเราจัดสMงให$แกMผู$ขอใช$บริการ ทางอีเมล?หรือสถานท่ี

ประกอบการตามท่ีผู$ขอใช$บริการให$ไว$ ผู$ขอใช$บริการยอมให$ถือวMาเปLนภูมิลำเนาท่ีถูกต$อง และให$ถือวMาเปLนการ

จัดสMงให$$แกMผู$ขอใช$บริการโดยชอบแล$ว ท้ังน้ีในกรณีท่ีผู$ขอใช$บริการเปล่ียนแปลงอีเมล?หรือสถานที่ประกอบการ

ดังกลMาว ผู$ขอใช$บริการจะแจ$งให$ทราบเปLนลายลักษณ?อักษร หรือผMานทางอีเมล?ท่ีได$ให$ไว$ โดยยินยอมอนุญาตให$เรา

สามารถเปล่ียนแปลงข$อมูลอีเมลในระบบฐานข$อมูลบนเว็บไซต?ได$โดยเห็นชอบ 
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2.11. หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในขณะใช$บริการบนเว็บไซต?หรือมีข$อสงสัยเก่ียวกับรายการเคล่ือนไหวทาง

บัญชีของ ผู$ขอใช$บริการ ผู$ขอใช$บริการจะต$องแจ$งรายละเอียดตMาง ๆ ท่ีเก่ียวข$องอาทิ ข$อมูลเร่ือง วัน เวลา  

ผู $ท่ีเก่ียวข$อง หรือจำนวนเงิน หรือข$อมูลอ่ืนใดท่ีเราร$องขอให$ทันที เพ่ือให$เราใช$$เปLนข$อมูลในการตรวจสอบ

ข$อผิดพลาด โดยเราจะดำเนินการ สอบสวนหรือแก$ไขข$อผิดพลาด (หากมี) ให$เสร็จส้ินภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับ

แตMวันท่ีได$รับคำร$องเรียนและได$รับข$อมูลครบถ$วน และจะแจ$งผลการดำเนินการให$แกMผู$ขอใช$บริการทราบภายใน 7 

(เจ็ด) วัน นับแตMวันท่ีทราบผลการสอบสวน อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยตMอคำร$องขอใด ๆ ของผู$ใช$บริการ

ท่ีขัดตMอข$อกำหนดของเรา หรือหลักเกณฑ?ทางราชการหรือข$อกำหนดของสำนักงาน 

2.12. ในกรณีท่ีเรามีความจำเปLนต$องเปkดเผยข$อมูลท่ีมี หรือข$อมูลธุรกรรมในการใช$บริการท่ีเก่ียวข$องกับผู$ขอ

ใช$บริการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนให$แกMหนMวยงานภาครัฐ ภายใต$บทบัญญัติของกฎหมาย คำส่ัง หรือกฎระเบียบ

ของรัฐ ผู$ใช$บริการยินยอมให$เราเปkดเผย หรือรายงานข$อมูลดังกลMาว หรือจัดทำข$อมูลรายงานสรุปเก่ียวกับธุรกรรม

ใด ๆ ของผู$ขอใช$บริการ เพ่ือสMงมอบให$แกMเจ$าหน$าท่ีหรือหนMวยงานภาครัฐได$ทุกประการ 

2.13. เราขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข$อกำหนดและเง่ือนไขการใช$บริการตMาง ๆ ได$ตามแตMจะเห็นสมควร 

โดยเราจะแจ$งให$กับทางผู$ใช$บริการทราบลMวงหน$าท่ีน$อยกวMา 30 (สามสิบ) วัน 

2.14. คูMสัญญามีผลผูกพันและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข$อตกลงน้ีตลอดจนข$อกำหนดและเง่ือนไขตMาง ๆ ท่ีเราจัด

ให$ ซ่ึงถือเปLนสMวนหน่ึงของข$อตกลงน้ีและยินยอมให$เราแก$ไขเพ่ิมเติมข$อตกลงน้ีข$อ กำหนดและเง่ือนไขอ่ืน 

ตลอดจนคMาธรรมเนียมในการให$บริการได$ในกรณีท่ีมีการแก$ไขเพ่ิมเติมดังกลMาว โดยเราจะแจ$งไปทางอีเมลท่ีผู$ขอใช$

บริการให$ไว$บนเว็บไซต? ท้ังน้ีผู$ขอใช$บริการตกลง ปฏิบัติตามข$อตกลง ข$อกำหนดและ เง่ือนไขอ่ืน ท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม

น้ันทุกประการ 
 

3. เน้ือหาของเรา 

3.1. คุณรับทราบวMาเราเปLนเจ$าของลิขสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน?จากบริการของเรา ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหา 

ท่ีเก่ียวข$อง รวมถึงแตMไมMจำกัดเฉพาะ สิทธ์ิในทรัพย?สินทางปTญญา ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายการค$า 

3.2. เนื้อหาของเราประกอบไปด$วยข$อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่พบในหรือผMานทางบริการของเรา รวมถึงแตMไมM

จำกัดเฉพาะ ข$อความ ฐานข$อมูล กราฟkก วิโอ ซอฟต?แวร? และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีพบในหรือผMานทางบริการ

ของเรา 
 

4. ไม̀มีการรับประกัน 

4.1. เราไมMได$ให$คำมั่นวMาข$อมูลจะเปLนจริง ถูกต$อง สมบูรณ? มีคุณภาพ หรือครบถ$วน สมบูรณ? ของเนื้อหาหรือ

ข$อมูลท่ีปรากฏในบริการของเรา และคุณไมMควรยึดม่ันวMาข$อมูลน้ันถูกต$อง เท่ียงตรง หรือครบถ$วน 

4.2. เราไมMรับประกันและจะไมMรับผิดชอบ ในเรื่องที่เกี ่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความนMาเชื่อถือของการ

ให$บริการชำระเงินออนไลน? 
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5. ข.อจำกัดความรับผิด 

ผู$ขอใช$บริการตกลงวMา เราจะไมMต$องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุดังตMอไปน้ี 

5.1. มีการใช$บัญชีผู$บริหารระบบ หรือ username , password ที่ไมMเปLนไปตามวิธีการท่ีเรากำหนด ไมMวMาจะ

เปLนการกระทำของผู$ใดก็ตาม  

5.2. เหตุสุดวิสัยตMาง ๆ ตามกฎหมายซ่ึงรวมถึงการท่ีอุปกรณ? ระบบส่ือสาร หรือการสMงสัญญาณเช่ือมตMอไมM

ทำงาน หรือระบบคอมพิวเตอร?ของผู$ขอใช$บริการถูกชุดคำส่ังไมMพึงประสงค?จูMโจมรบกวน  

5.3. ความลMาช$า ความผิดพลาด หรือความบกพรMองของ 

(1) ระบบคอมพิวเตอร?หรืออุปกรณ?ตMาง ๆ ของผู$ขอใช$บริการ หรือของผู$บริหารระบบ, 

(2) ผู$ให$บริการระบบอินเทอร?เน็ต (Internet Service Provider), หรือ  

(3) เครือขMายการส่ือสารอ่ืนของบุคคลท่ีสามท่ีต$องเช่ือมโยงกัน 

5.4. ผู$ขอใช$บริการไมMสามารถใช$บริการเว็บไซต?ได$เน่ืองจากปkดปรับปรุง หรือบำรุงรักษาระบบ แตMหากมีการ

ปkดปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ เราจะทำการแจ$งให$ผู$ขอใช$บริการทราบลMวงหน$า 

5.5. ความลMาช$าในข้ันตอนการดำเนินการพิจารณาอนุมัติบริษัทผู$ออกเสนอขายและการเสนอขายหลักทรัพย?  

5.6. การท่ีเราดำเนินการตามคำส่ังของราชการโดยการสMงข$อมูลท่ีผู$ขอใช$บริการสMงให$แกMเราทางอีเมล หรือโดย

เอกสารท่ีเปLนลายลักษณ?อักษร  

5.7. การท่ีผู$ขอใช$บริการไมMปฏิบัติตามข$อตกลงน้ี ข$อกำหนด หรือเง่ือนไขตMาง ๆ ท่ีเรากำหนดข้ึน 
 

6. ลิขสิทธ์ิ 

เราเคารพในสิทธิ์ในทรัพย?สินทางปTญญาของผู$อ่ืนและห$ามมิให$ผู $ใช$งานอัปโหลด โพสต?หรือสMงเนื้อหาใด ๆ  

ท่ีละเมิดสิทธิในทรัพย?สินทางปTญญาของบุคคลหรือขององค?กรอ่ืน 
 

7. การส่ือสารเปkนลายลักษณVอักษร 

ในกรณีที่มีกฎหมายบังคับให$สMงข$อมูลหรือสื่อสารเปLนลายลักษณ?อักษร เมื่อคุณใช$บริการของเรา คุณยอมรับ

วMาสื่อสารกับเราจะอยูMในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส?เปLนหลัก โดยเราจะติดตMอคุณทางอีเมลหรือแจ$งข$อมูลคุณโดย 

บอกกลMาวเปLนลายลักษณ?อักษรผMานการให$บริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค?ในการทำสัญญา คุณตกลงที่จะใช$ 

การติดตMอสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส?และยอมรับวMาสัญญา คำบอกกลMาว ข$อมูล และการสื่อสารอื่นที่เรามี 

กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส?เปLนการส่ือสารท่ีเปLนลายลักษณ?อักษรตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

8. การแยกออกจากกันได. 

ถ$าบทบัญญัติใดของข$อกำหนดนี้ถูกถือวMาไมMสมบูรณ?ตามกฎหมาย ความไมMสมบูรณ?ดังกลMาวจะไมMสMงผลกระทบ

ตMอบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในข$อกำหนดน้ี และยังคงมีผลใช$บังคับ 
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9. ภาษา 

ในกรณีที่มีข$อขัดแย$งระหวMางข$อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเปLนภาษาอื่น ให$บังคับใช$ข$อกำหนด

ตามฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข$อพิพาท ข$อเรียกร$อง และเหตุขัดข$อง (และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข$อง) จะต$อง

ส่ือสารกันเปLนภาษาอังกฤษ 
 

10. กฎหมายท่ีใช.บังคับ 

การให$บริการตามข$อกำหนดถือวMาให$บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเทMานั้น และการให$บริการน้ี

เปLนการให$บริการซึ่งไมMกMอให$เกิดเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลไมMวMาจะเปLนการเฉพาะหรือทั่วไป ในเขตอำนาจศาล

อื่นที่ไมMใชMประเทศไทย ข$อกำหนดนี้อยูMภายใต$กฎหมายไทย โดยไมMคำนึงถึงความขัดกันของกฎหมายไมMกMอให$สิทธิ

สMวนบุคคลวนบุคคลไมMใชMเพียงผู$เดียว โดยสุจริต และใช$วิจารณญาณ 
 

11. การแก.ไขเพ่ิมเติม 

สินวัฒนา โซเชียล อาจเปลี่ยนแปลงข$อกำหนดนี้ได$ตลอดเวลา ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข$อกำหนดนี้เปLนประจำ 

ถ$ามีการเปล่ียนแปลงในสMวนท่ีเปLนสาระสำคัญ สินวัฒนา โซเชียล อาจแจ$งให$ผู$ใช$บริการด$วยอีเมล ประกาศเปLนลาย

ลักษณ?อักษรในการให$บริการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเราเห็นสมควร การเปล่ียนแปลงใดจะถือวMาเปLน “การเปล่ียนแปลง

ในสMวนที่เปLนสาระสำคัญ” ขึ้นอยูMกับการพิจารณาของ สินวัฒนา โซเชียลแตMเพียงผู$เดียว ซึ่งเราจะพิจารณาโดย

สุจริต และใช$วิจารณญาณอยMางวิญ�ูชน 
 

12. ติดต̀อเรา 

- สินวัฒนา Equity เปLนสMวนหน่ึงของ บริษัท สินวัฒนา คราวด?ฟTนดิง คอร?ปอเรช่ัน จำกัด 

- ท่ีอยูM: เลขท่ี 140/17 อาคารไอทีเอฟ ช้ัน 11 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ? เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

- หมายเลขโทรศัพท?: +66 2 233 3723 

- หมายเลขโทรศัพท?มือถือ: +66 94 490 0457 

- อีเมล: info@sinwattana.com 


