ข้ อตกลงการใช้ งาน
ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ใช้บงั คับกับการใช้เว็บไซต์น้ ีของ บริ ษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จากัด
(ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ไลโคเนท”)
นอกจากนี้สัญญาไลโคเนทและเอกสารสัญญาทางกฎหมายเพิ่มเติมจะบังคับใช้สาหรับนักการตลาดของ
ไลโคเนท
ผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์น้ ี จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและต้องยอมรับว่าไลโคเนทนั้นจะไม่รับผิดชอบต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต ไลโคเนทอาจจะมีการปรับปรุ งและแก้ไขข้อตกลงการใช้งานนี้
โดยการอัพเดทเป็ นครั้งคราว
ไลโคเนทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั ที่สุดบนเว็บไซต์น้ ี อย่างไรก็ตาม
จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อรายละเอียดและข้อมูลบนเว็บไซต์น้ ี ผูใ้ ช้เว็บไซต์น้ ี ตอ้ งยอมรับว่าการเข้าถึง
และการใช้เว็บไซต์น้ ีและเนื้ อหาของผูเ้ ว็บไซต์น้ ีอยูภ่ ายใต้ความเสี่ ยงของผูใ้ ช้งาน ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึง, การใช้งาน หรื อไม่สามารถเข้าใช้งานของเว็บไซต์น้ ี หรื อ
ข้อผิดพลาดใดๆ หรื อการละเว้นใด ๆ ในเอกสารนี้เด็ดขาด
รู ปภาพ ข้อความและไฟล์เสี ยงตลอดจนภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ฯลฯ และส่ วนประกอบอื่นใดทั้งหมดของ
เว็บไซต์น้ ีได้รับการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์แล้วและไม่อาจเผยแพร่ ดาวน์โหลด, เปลี่ยนแปลง, นากลับมาใช้ใหม่,
เปลี่ยนทิศทาง หรื อใช้โดยประการอื่นใดไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยชัดแจ้งล่วงหน้าจากไลโคเนท ทั้งนี้ ไฟล์จากพื้นที่ดาวน์โหลดภายในเหล่านี้ อาจถูกนามาใช้เพื่อ
การส่ วนตัวเท่านั้น
ไลโคเนทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกสิ ทธิ์ของนักการตลาดในส่วนของการรับข้อมูล ซึ่งให้เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของตนโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า
ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทาหรื อข้อมูลที่ผิดกฎหมายเหล่านี้โดยการอ้างอิงผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงมาจากเว็บไซต์น้ ีไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ และเนื้อหาเหล่านั้นที่ได้รับจาก
บุคคลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในฟอรัมของเราเว้นแต่จะมีความรู ้เช่นเดียวกัน, แต่ถา้ หากว่า ไลโคเนท
ไม่ได้ดาเนินการทันทีที่ไลโคเนทอาจจะลบข้อมูลดังกล่าวหรื อระงับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ไลโคเนทสามารถลบเนื้ อหาที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก , ก้าวร้าว, ขัดต่อศีลธรรมจรรยา หรื อเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรายินดีที่จะตอบคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานและข้อกาหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่
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ข้ อสงวนสิทธิ์การใช้ งาน
1. บริ ษทั ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จากัด (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ไลโคเนท”) ตามเท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ตาม
กฏหมาย , ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูล, ความถูกต้อง, ความครบถ้วนสมบูรณ์,
ความชอบตามกฎหมายและ / หรื อคุณภาพของข้อมูลที่จดั หาให้ อีกทั้งยังรวมไปถึงของการใช้ผลิตภัณฑ์และ
การบริ การทั้งหมดที่มีอยูบ่ นเว็บไซต์น้ ีดว้ ย ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ราคาและ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับพันธมิตรตามสัญญาของไลโคเนท ข้อผิดพลาดทางเทคนิคและ / หรื องานปรับปรุ งระบบ
ตลอดจนสาเหตุอื่น ๆ (เช่น การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่) อาจส่ งผลต่อความขัดข้องในระยะสั้นหรื อยาวใน
การเข้าถึงเว็บไซต์ ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆที่เกี่ยวกับสื่ อทางการตลาดหรื อการสูญสี ย
ที่ไม่คาดฝัน (เช่น การสูญเสี ยกาไร, ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นไปตามคาด, ความเสี ยหายที่เกิดจากการสูญหายของ
ข้อมูล, การเรี ยกร้องลาภมิควรได้, ค่าทนายความ หรื อค่าดาเนินการตามสัญญา) อันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลที่ให้
มา หรื อเกิดจากการใช้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์จะได้รับการยกเว้นในเบื้องต้น เว้นแต่วา่ ไลโคเนท
จะได้รับการพิสูจน์วา่ จงใจหรื อเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างรุ นแรง ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้และไม่มีผลผูกพันใดๆ ไลโคเนทขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูล
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรื อข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นกรณี พิเศษหรื อจะ
ยกเลิกการตีพิมพ์บางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้
2. นอกจากนี้ ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) และเนื้อหาต่างๆ
ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูล, ความถูกต้อง, ความครบถ้วนสมบูรณ์, ความชอบ
ด้วยตามกฎหมาย หรื อคุณภาพของการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบไฮเปอร์ลิงก์ ความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกอยู่
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์น้ นั ไลโคเนทไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเนื้ อหา หรื อการสร้าง
ไฮเปอร์ลิงก์ในปัจจุบนั และในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้ไลโคเนทจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของเนื้อหาของไฮเปอร์
ลิงก์ท้ งั หมดที่มี และจากรายการสมุดเยีย่ ม, ฟอรัมสนทนาและรายชื่ออีเมลที่ต้ งั ค่าจากไลโคเนท
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การตรวจสอบเนื้อหาของการเชื่อมโยงเว็บไซต์จะเป็ นไปไม่ได้หาก ปราศจากข้อบ่งชี้เฉพาะ หรื อ
การละเมิด ตามที่กฏหมายบังคับใช้ แต่การละเมิดจะถูกนาออกโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง
3. เว็บไซต์น้ ีอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพื่อการค้า เนื้ อหา
ทั้งหมดของเว็บไซต์น้ ีได้รับการคุม้ ครองทางลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ จะเนื้ อหานั้นจะมีการให้บริ การโดยมี
ค่าธรรมเนียมหรื อไม่มีค่าธรรมเนียมก็ตาม ไม่อนุญาตให้มีการทาซ้ า,การใช้, การเช่า, การยืม การเผยแพร่
หรื อการใช้ประเภทอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไลโคเนท การละเมิดข้อห้ามนี้
อาจนาไปสู่ผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์และการแข่งขัน
ไลโคเนทขอสงวนสิ ทธิในลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิ์ การใช้งานทั้งหมด (สิ ทธิ์ในการใช้งานและ
อนุญาตให้ใช้งาน) กับเว็บไซต์น้ ี
4. ไลโคเนทให้ความสาคัญกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง และเป็ นความลับ หากเว็บไซต์มี
ส่วนที่ตอ้ งป้อนข้อมูลส่วนตัวหรื อข้อมูลทางธุรกิจ (อีเมล, ชื่อ, ที่อยู)่ ข้อมูลนี้ก็จะถูกเปิ ดเผยโดยผูใ้ ช้งานบน
พื้นฐานของความสมัครใจอย่างชัดแจ้ง
5. การปฏิเสธข้อสงวนสิ ทธิการใช้งานนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อคาใดๆ
ในข้อความนี้ไม่มี ไม่สอดคล้อง หรื อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ท้ งั หมด ก็จะถือว่าไม่มีผลต่อ
เนื้อหาและความสมบูรณ์ของส่ วนอื่นๆ ของเอกสาร
6. นอกจากนี้ ไลโคเนทจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบ, ตามเท่าที่กฎหมายบังคับใช้ได้ , ต่อเนื้อหาที่ผใู ้ ช้งานสร้างขึ้น
เพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ และอีกเช่นเดียวกันไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดจากเนื้ อหา
เหล่านี้ บุคคลใดๆ ที่เขียนความคิดเห็น / บทวิจารณ์ใดๆ บนเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
ที่ตนมีส่วนร่ วมในฐานะผูเ้ ขียน ในกรณี ที่มีการละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สาม ผูร้ ิ เริ่ มการละเมิด
ดังกล่าวจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ไลโคเนทสาหรับความเสี ยหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไลโคเนทขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราทราบว่าเป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นอันตรายต่อ
ชื่อเสี ยงของไลโคเนท ในกรณี เช่นนี้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องใดๆ ต่อไลโคเนทได้ ไม่วา่ เนื้อหานั้นจะผิด
กฎหมายหรื อไม่น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของไลโคเนทเท่านั้น และไลโคเนทสามารถใช้ดุลพินิจนี้ได้ทุกเมื่อ
เอกสารนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างเวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษและ
เวอร์ชนั่ ภาษาไทยให้ยดึ เวอร์ ชนั่ ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
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