
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการระบบ SETLink 
 

1. ค านิยาม 
 

“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายความว่า ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ หมายความว่า บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์” หมายความว่า ตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิทัในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

“บริษทัในกลุม่ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์” 

หมายความว่า บรษิัทที่จดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัย่อยของตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยถ์ือหุน้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม เกนิกว่า
รอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
 

“ระบบ SETLink” หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ SETLink ซึ่งให้บริการโดยตลาด
หลกัทรพัย ์ 
 

“ระบบงาน Issuer 
Portal” 

หมายความว่า ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ Issuer Portal ซึ่งให้บรกิารโดยศูนย์รบั
ฝากหลกัทรพัย ์
 

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บรษิัทที่มหีลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และให้
หมายรวมถึงผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์
 

“ผูใ้ช้งาน” หมายความว่า พนกังาน บุคลากร และ/หรอืผูท้ีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว หรือที่บริษัทจด
ทะเบยีนไดก้ าหนดสทิธใิหเ้ป็นผูใ้ชง้าน (User) ระบบ SETLink และสามารถ
เขา้ใชง้านระบบ SETLink ไดใ้นนามของบรษิทัจดทะเบยีน 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลธรรมดาซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้
ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

“ประมวลผล” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ กบัข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการ
อตัโนมตัิหรอืไม่กต็าม เช่น การเกบ็รวบรวม การบนัทกึ การจดัระบบ การ
จดัเกบ็ การปรบัเปลี่ยนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การปรกึษา การใช้ 
การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรอืการท าใหส้ามารถเขา้ถงึหรอื
พรอ้มใชง้านโดยวธิใีดๆ) การจดัเรยีง การน ามารวมกนั การบลอ็กหรอืจ ากดั 
การลบหรอืการท าลาย 



 
“ข้อตกลงการใช้บริการ” หมายความว่า ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชบ้รกิารระบบ SETLink และ/หรอื

ขอ้ตกลงการใชง้านอื่นใดของตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารระบบ SETLink นี้และที่ได้ก าหนดไวโ้ดย
เฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่ งของระบบ SETLink ทัง้หมด โดยให้
หมายความรวมถงึขอ้ตกลงทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตดว้ย 
 
 

2. ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการระบบ SETLink 
 
2.1 ข้อตกลงทัว่ไปในการใช้บริการระบบ SETLink 
 
2.1.1 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงจะปฏบิตัติามขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร และ/หรอืเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่น

ใดทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนดขึน้หรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตอย่างเคร่งครดั 
 

นอกจากนี้ บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า บรษิทัจดทะเบยีนมหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลไม่ใหผู้ใ้ชง้าน
กระท าผดิหรอืละเมดิขอ้ตกลงการใช้บรกิาร หากบรษิัทจดทะเบยีนพบว่าผู้ใช้งานกระท าผดิหรอืละเมิดข้อ
ขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบทนัทดีว้ย 

 
2.1.2 บรษิัทจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า บรษิัทจดทะเบยีนมหีน้าที่ในการตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่อยู่

ภายใต้บัญชี (Account) ของบริษัทจดทะเบียนว่าเป็นพนักงาน บุคลากร และ/หรือผู้ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของบรษิทัจดทะเบยีนจรงิ หากบรษิัทจดทะเบยีนพบว่ามีการใชง้านโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน 
บุคลากร และ/หรอืผูท้ีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบรษิทัจดทะเบยีนภายใต้บญัช ี(Account) ของบรษิทัจด
ทะเบยีน บรษิทัจดทะเบยีนต้องด าเนินการลบบุคคลดงักล่าวออกจากบญัช ี(Account) ของบรษิทัจดทะเบยีน
ทนัทหีรอืแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยด์ าเนินการแทนโดยไม่ชกัชา้ 
 

2.1.3 บริษัทจดทะเบียนรบัทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการระบบ SETLink ผู้ใช้งานแต่ละรายจะต้องมีรหัส
ประจ าตวั (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของตนเอง ซึ่งรหสัประจ าตวัดงักล่าวจะต้องไม่ถูกใชง้าน
พรอ้มกนัหรอืในขณะเดยีวกนั (Concurrently) 

 
นอกจากนี้ บรษิทัจดทะเบยีนและผูใ้ชง้านมหีน้าทีใ่นการเกบ็รกัษารหสัประจ าตวัและรหสัผ่านไวเ้ป็นความลบั 
การเขา้ใช้งานและท ารายการใด ๆ ที่เกดิขึน้จากการ Login ผ่านรหสัประจ าตวัและรหสัผ่านของผู้ใชง้านใน
ระบบ SETLink นี้ ใหถ้อืว่าการกระท าดงักล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระท าของบรษิทัจดทะเบยีนเอง 
หากมคีวามเสยีหายใด ๆ เกดิขึน้ ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดทะเบยีนจะตอ้งรบัผดิชอบในการกระท า
ดงักล่าวทุกประการ และบรษิทัจดทะเบยีนตกลงจะไม่โตแ้ยง้หรอืเรยีกรอ้งใหต้ลาดหลกัทรพัยร์บัผดิชอบชดใช้
ค่าเสยีหายแทนบรษิทัจดทะเบยีนทุกกรณี 
 

2.1.4 บริษัทจดทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ SETLink ซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บรษิัทจดทะเบยีนในการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรอื



ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การเป็นช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทจด
ทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่การทีต่ลาดหลกัทรพัย์ใหบ้รกิารระบบ SETLink แก่บรษิทัจดทะเบยีนนัน้ ไม่
ท าใหต้ลาดหลกัทรพัยเ์ป็นนายหน้าหรอืตวัแทนของบรษิทัจดทะเบยีนแต่อย่างใด 

 
ทัง้นี้ บรษิัทจดทะเบยีนรบัทราบและยนิยอมให้ตลาดหลกัทรพัย์มอบหมายใหบุ้คคลอื่นในการใหบ้รกิารหรอื
พฒันาระบบ SETLink หรอืด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ SETLink แทนตลาดหลกัทรพัย์ได้ตามที่
ตลาดหลกัทรพัยเ์หน็สมควร 
 

2.1.5 บริษัทจดทะเบียนรบัทราบและตกลงว่า บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในระบบ SETLink นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะ ขอ้ความ รูปภาพ ตารางขอ้มูล กราฟ ราคาหรอืมูลค่าหลกัทรพัย์ (ถ้าม)ี กราฟิกต่าง ๆ เสยีง การ
ออกแบบหน้าจอระบบ SETLink การออกแบบสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้(Interface) ขอ้มลูต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด โปรแกรม ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในระบบ SETLink นี้  ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “เน้ือหา”) ถือเป็นสทิธิของตลาดหลกัทรพัย์หรือผู้ให้อนุญาตแก่ตลาด
หลกัทรพัย ์ซึง่เนื้อหาเหล่านัน้ไดร้บัความคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา และ/หรอืสทิธใินความเป็นเจา้ของ
อื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรอืกฎหมายของประเทศอื่นไม่วา่ในรปูแบบใด ๆ และไม่ว่าจะไดร้บั
การจดทะเบยีนไวแ้ลว้หรอืไม่กต็าม 

 
ทัง้นี้ การน าชื่อทางการคา้ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร และเครื่องหมายอื่น ๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถงึทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ ทีป่รากฏในระบบ SETLink ไปใช ้ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ บรษิทั
จดทะเบยีนจะต้องไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัยก์่อนด าเนินการ  
 

2.1.6 เน้ือหาทีแ่สดงบนระบบ SETLink นี้ถูกน าเสนอตามสภาพทีไ่ดร้บั (“as is” basis) โดยตลาดหลกัทรพัยไ์ม่อาจ
รบัรองหรอืรบัประกนัใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรบัประกนัดา้นความครบถว้น 
ถูกตอ้งเหมาะสม ความเป็นปัจจุบนั หรอืความน่าเชื่อถอืของเนื้อหาและขอ้มลู หรอืการรบัประกนัผลทีจ่ะไดร้บั
จากการใช้เนื้อหาหรือการใช้บริการระบบ SETLink นี้  รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และตลาด
หลกัทรพัย์ไม่ต้องรบัผดิชอบในความสูญหาย หรอืความเสยีหายใด ๆ รวมถึงไม่รบัผดิชอบต่อผลก าไรหรอื
ขาดทุนทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารระบบ SETLink และ/หรอืจากการน าเนื้อหาขอ้มูลทีป่รากฏในระบบ SETLink 
นี้ไปใชใ้นทุกกรณี 

 
2.1.7 ตลาดหลกัทรพัย์จะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเขา้ถึงและการใช้บรกิารระบบ SETLink นี้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงกั และจะจดัใหม้รีะบบป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลใด ๆ จากบุคคลทีไ่ม่ใช่ผู้รบับรกิาร
ระบบ SETLink หรอืผูใ้ชบ้รกิารอื่นของตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกด็ ีตลาดหลกัทรพัยไ์ม่อาจรบัรองไดว้่าการ
เขา้ใชบ้รกิารระบบ SETLink จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าชา้และขอ้ผดิพลาดใด ๆ และไม่อาจรบัรองว่า
ระบบ SETLink นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความ
เสยีหายต่อระบบหรอืขอ้มลูในระบบของบรษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืผูใ้ชง้าน อาท ิไวรสั คอมพวิเตอรเ์วริม์ โทร
จนัฮอรส์ สปายแวร ์หรอืไฟลซ์ึง่เป็นอนัตรายอื่น ๆ (รวมเรยีกว่า “ความบกพรอ่ง”) ทัง้นี้ ไม่ว่าความบกพร่อง
ดงักล่าวจะเกดิขึน้จากบุคคล หรอืความขดัขอ้งทางเทคนิค หรอืเหตุสุดวสิยัอย่างอื่น ดงันัน้ บรษิทัจดทะเบยีน
จึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์จะไม่



รบัผดิชอบในความสญูหาย ความเสยีหาย ค่าสนิไหมทดแทน ค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากหรอื
เป็นผลสบืเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านัน้ในทุกกรณี 

 
2.1.8 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัว่าการเขา้ถงึและการใชบ้รกิาร

ระบบ SETLink จะปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับรองในความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความเป็นปัจจุบนั ความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในระบบ SETLink โดยตลาด
หลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิต่อความสญูหายหรอืความเสยีหายใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้รกิารระบบ SETLink เวน้
แต่ความสญูหายหรอืความเสยีหายเกดิขึน้เนื่องจากตลาดหลกัทรพัยก์ระท าการโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ
อย่างรา้ยแรง 

 
2.1.9 บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งปกป้องตลาดหลกัทรพัยม์ใิหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการเขา้ใชง้าน SETLink

ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้กบัตลาดหลกัทรพัยจ์ากการกระท าดงักล่าว บรษิทัจดทะเบยีนตกลงชดใช้
ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึค่าทนายความดว้ย  

 
 ทัง้นี้ ให้หน้าที่และภาระผูกพนัในการปกป้องความเสยีหายนี้มผีลใช้บงัคบัต่อไปแม้ว่าการให้บริการระบบ 

SETLink นี้สิน้สดุลงแลว้กต็าม 
 
2.1.10 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยม์เีหตุอนัควรสงสยัหรอืตรวจพบว่าบรษิทัจด

ทะเบยีน และ/หรอืผูใ้ชง้านกระท าการใด ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร
นี้ และ/หรอืเงื่อนไขการใหบ้รกิารอื่นใดระหว่างตลาดหลกัทรพัยก์บับรษิัทจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยอ์าจ
ระงบัหรือยกเลิกการให้บริการระบบ SETLink แก่บริษัทจดทะเบยีนทนัทีตามที่ตลาดหลกัทรพัย์พจิารณา
เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้บรษิัทจดทะเบยีนทราบล่วงหน้าและไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้
บรษิทัจดทะเบยีนทราบ รวมทัง้ไม่ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิกบับรษิทัจดทะเบยีนอนัมาจาก
การระงบัการเขา้ถงึหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารเพราะเหตุดงักล่าว ทัง้นี้ การระงบัหรอืยกเลกิดงักล่าวไม่ถอืเป็น
การตัดสิทธิตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงการใช้บริการนี้  รวมถึงสิทธิอื่นใดตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1.11 ตลาดหลกัทรพัยส์งวนสทิธิใ์นการปรบัปรุง แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงระบบ SETLink ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

และไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าหรอืระบุเหตุผลในการด าเนินการนัน้ 
 
2.1.12 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงให ้ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารนี้อยู่ภายใตก้ารบงัคบัและตคีวามตามกฎหมาย

ไทย และศาลไทยเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาขอ้พพิาทใดทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
2.2 ข้อตกลงเก่ียวกบัฟังกช์นัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย ์
 
2.2.1 การจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีนผ่านฟังกช์นัการเปิดเผยสารสนเทศทีจ่ดัใหม้ใีน

ระบบ SETLink ไม่ได้ถือว่าบริษัทจดทะเบยีนได้ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยห์รอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้งและครบถ้วนแลว้ และสารสนเทศใด ๆ ของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีเ่ปิดเผยดงักล่าวถอืเป็นความรบัผดิชอบของบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่รบัประกนัและไม่



รบัรองความถูกตอ้ง ความครบถว้น ความน่าเชื่อถอื ความสมบรูณ์ และความเป็นปัจจุบนัของสารสนเทศใด ๆ 
ของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ปิดเผย รวมทัง้ไม่มคีวามรบัผดิใด ๆ ต่อผูใ้ชส้ารสนเทศดงักล่าวหรอืบุคคลใด ๆ ใน
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
2.2.2 ในการใชง้านฟังกช์นัการเปิดเผยสารสนเทศ บรษิทัจดทะเบยีนตกลงจะไม่ใชข้อ้ความหรอืรูปภาพทีเ่ป็นการ

ละเมดิสทิธ ิการเลอืกปฏบิตั ิการดูถูกเหยยีดหยาม ก่อใหเ้กดิความเกลยีดชงั หรอืเป็นขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสม 
ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นการก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นร าคาญ หรอืก่อกวนการท างาน หรอือาจท าใหเ้กดิผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืของระบบ SETLink 
หรือไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะ โฆษณาสินค้าและบริการ การโฆษณาบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลการส่งเสริมการขาย หรือการ
ประชาสมัพนัธอ์ื่นของบรษิทัจดทะเบยีน 

 
2.2.3 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า ตลาดหลกัทรพัยส์งวนสทิธิใ์นการพจิารณาไม่อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านของ

บรษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ว่าบางรายหรอืทุกราย ใชบ้รกิารระบบ SETLink นี้ รวมถงึ
สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือระงบัการให้บริการฟังก์ชนัการเปิดเผยสารสนเทศ  ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใชง้านของบรษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืบรษิทัจดทะเบยีนบรษิทัใดบรษิทั
หนึ่ง ไม่ว่าบางรายหรอืทุกราย โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าหรอืระบุเหตุผลในการด าเนินการนัน้ 

 
2.2.4 ในกรณีทีฟั่งกช์นัการเปิดเผยสารสนเทศเกดิขดัขอ้งไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลาดหลกัทรพัยจ์ะแจง้ใหบ้รษิทัจดทะเบยีน

ทราบในทนัทแีละจะด าเนินการแก้ไขข้อขดัข้องนัน้โดยเรว็ ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์ไม่มคีวามรบัผิดใด ๆ ต่อ
บรษิทัจดทะเบยีน หรอืบุคคลใด ๆ ในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
2.3 ข้อตกลงเก่ียวกบัฟังกช์นัท่ีเช่ือมโยงไปยงัระบบงานอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ระบบ SETLink อาจมีการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นของตลาด
หลกัทรพัย ์และระบบงานของบุคคลอื่น เช่น ระบบงาน Issuer Portal ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(“ระบบงาน
ท่ีเช่ือมโยง”) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บรษิทัจดทะเบยีนเท่านัน้ โดยระบบงานทีเ่ชื่อมโยงนี้มไิด้แสดงว่า
ได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของตลาดหลักทรพัย์ ดังนัน้ ตลาด
หลักทรัพย์จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของระบบงานที่
เชื่อมโยง และจะไม่มคีวามรบัผดิในความสญูหายหรอืเสยีหายใด ๆ ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนหรอืผูใ้ชง้านไดร้บัจาก
การใชง้านหรอืเชื่อมโยงระบบงานดงักล่าว และขอใหบ้รษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืผูใ้ชง้านโปรดศกึษาขอ้ตกลง
และเงื่อนไขการใชง้านของระบบงานทีเ่ชื่อมโยงแต่ละแห่งนัน้ดว้ย 
 

2.4 ข้อตกลงเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
 
2.4.1 เวน้แต่มกีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ตกลงการใชบ้รกิารนี้ บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไดใ้หไ้วแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้มูลการเขา้ใชบ้รกิารระบบ 
SETLink ของผูใ้ชง้าน ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มูลการใชบ้รกิารระบบ SETLink นัน้ 
(ต่อไปนี้รวมเรยีกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นขอ้มลูทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการใชบ้รกิารระบบ SETLink 



 
ในกรณีที่บรษิทัจดทะเบยีนหรอืผู้ใชง้านน าเขา้สู่ระบบ อพัโหลด และ/หรอืเปิดเผยหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูอ้ื่น (“บุคคลท่ีสาม”) เขา้มายงั และ/หรอืผ่านระบบ SETLink บรษิทัจดทะเบยีนยนืยนัและรบัรองว่า มอี านาจ
กระท าการในนามของบุคคลทีส่ามโดยชอบ โดยก่อนที่บรษิทัจดทะเบยีนจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่
สามผ่านระบบ SETLink นี้ บรษิทัจดทะเบยีนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคลก าหนด เช่น การแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล การไดร้บัความยนิยอม
จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหก้ารเกบ็รวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวตอ้งไดร้บัความยนิยอม การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่าม
แก่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และบุคคลอื่นที่มรีะบบงานที่เชื่อมโยงกบัระบบ SETLink รวมถึงให้ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยแ์ละบุคคลอื่นดงักล่าวสามารถเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคล
ทีส่ามดงักล่าว เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ตกลงการใชบ้รกิารนี้แลว้ 
 

2.4.2 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืผูใ้ชง้านไดน้ าเขา้สูร่ะบบ 
อพัโหลด และ/หรอืเปิดเผยเขา้มายงั และ/หรอืผ่านระบบ SETLink จะถูกประมวลผลและได้รบัการคุ้มครอง
ตามค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่บรษิทัจดทะเบยีน
ไดอ้่านและรบัทราบรายละเอยีดและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 
ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

 
2.4.3 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า บรษิทัจดทะเบยีนอาจเขา้ดูหรอืตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบัการใช้งาน

ของผูใ้ชง้านได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัการร่วมกจิกรรม และการอบรมต่าง ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้ในระบบ SETLink หรอื
ในระบบอื่นใดทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ SETLink (แลว้แต่กรณี) ซึง่ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดทะเบยีน
รบัรองว่าจะด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชง้านตามความจ าเป็นทีต่้องรบัทราบ หรอื
ตามความจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูลดงักล่าว เพื่อการปฏบิตัติามสญัญาหรอื
หน้าทีอ่ื่นใดตามกฎหมายซึง่บรษิทัจดทะเบยีนมต่ีอผูใ้ชง้าน ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้ดูแลรบัผดิชอบที่มี
อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะด าเนินการดังกล่าวอยู่  ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนเข้าใช้บริการระบบ 
SETLink เท่านัน้ 

 
2.4.4 บรษิทัจดทะเบยีนรบัทราบและตกลงว่า การเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชง้านทีไ่ดจ้ากการ

ใชบ้รกิารระบบ SETLink นอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารนี้ ไม่อาจกระท าได ้เวน้
แต่บรษิทัจดทะเบยีนจะไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชง้านซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืมเีหตุ
อื่นตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนดใหก้ระท าได ้ 

 
 
ถา้ผูใ้ชง้านไดอ้่านและตกลงยนิยอมผกูพนัตาม “ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชบ้รกิารระบบ SETLink” ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
กรุณากด ‘ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไข’ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html

