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1. ขอ้มลูสําคญับางสว่น — การอนุญาโตตลุาการ การขอเงนิคนื และความเสยีหาย 

โปรดอา่นเนอืหาในหวัขอ้ท ี22 “การระงบัขอ้พพิาท” 
ทดีา้นลา่งใหถ้ถีว้นสําหรบัรายละเอยีดเกยีวกบัการอนุญาโตตลุาการ 
หมายเหตสุาํคญัเกยีวกบัการอนุญาโตตุลาการสําหรบัผูเ้ลน่ในสหรฐัอเมรกิา: 
เมอืคุณตกลงยอมรบัใน EULA น ีจะหมายความวา่คณุตกลง (โดยมขีอ้ยกเวน้ทจํีากดั) 
ทจีะระงบัขอ้พพิาทใด ๆ 
ระหวา่งคณุกบัเราผา่นทางขนัตอนการอนุญาโตตลุาการเฉพาะรายทมีผีลผกูพนัแทนการดําเนนิกา
รในชนัศาล EULA นยีงัระบถุงึขอ้จํากดัความเสยีหายทคีณุสามารถเรยีกรอ้งจากเราได ้
ซงึอาจเกดิจากการทคีณุใชบ้รกิาร เมอืใชบ้รกิารจะหมายความวา่ คณุตกลงยอมรับในขอ้กําหนดเหลา่น ี

หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกบัเงอืนไขของ EULA น ีคณุจะตอ้งไมต่ดิตงั คดัลอก หรอืใชบ้รกิารของเรา 
โดยปกตแิลว้เราจะไมนํ่าเสนอการคนืเงนิ เวน้แตเ่ราจะไดอ้นุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้ (ดหูวัขอ้ท ี10 
สาํหรบัขอ้ยกเวน้) หรอืเมอืการคนืเงนิเป็นขอ้กาํหนดทรีะบไุวภ้ายใตก้ฎหมายทอ้งถนิ 

EULA ของเราอาจจะมเีอกสารแนบทมีเีนอืหาเฉพาะเจาะจงสําหรบับางประเทศ 
ซงึจะมผีลบงัคบัใชก้บัคณุตามเขตอํานาจทางกฎหมายทคีณุพาํนกัอาศยั 
หากตอ้งการดเูงอืนไขเพมิเตมิทมีผีลบงัคบัใชก้บัคณุ (ซงึถอืเป็นสว่นหนงึของขอ้ตกลงฉบบัน ี
และอาจใชแ้ทนเงอืนไขเหลา่น)ี โปรดตรวจสอบเอกสารแนบเฉพาะประเทศทดีา้นลา่ง 
หรอืเนอืหาเฉพาะประเทศบนเว็บไซต ์EULA 

2. เอกสารนคีอือะไร ฉนัจะสามารถเลน่ไดเ้มอืไหร ่

นีคอืขอ้ตกลงระหวา่งคณุกับเราสาํหรับบรกิารทเีราอนญุาตใหค้ณุดาวนโ์หลดหรอืเขา้ถงึ 
ไมว่า่จะเป็นเกม สงิทสีนับสนุนเกม หรอืสงิอนืใด 

คณุจะใชส้งิเหลา่นีไดก็้ตอ่เมอืคณุตกลงยอมรับในเงอืนไขเหลา่นีเทา่นัน 



ขณะนคีณุกําลังอ่านขอ้ตกลงสทิธกิารใชง้านสาํหรับผูใ้ช ้(“EULA”) 
ซงึเป็นขอ้ตกลงทางกฎหมายระหวา่งคุณและ  10 Chambers AB (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา” 
ตามความเหมาะสม) เกยีวกับบรกิารทคีณุใชจ้ากเรา “บรกิาร” 
มคีวามหมายรวมกันและในบางครังจะมคีวามหมายแยกกันแตล่ะรายการดังนี: (ก) เกมของเราแตล่ะเกม และ 
(ข) เว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์หรอืบรกิารอนื ๆ ทเีรามอบใหห้รอืใชส้นับสนุนเกม 
ไมว่า่จะมกีารตดิตังหรอืใชง้านบนคอมพวิเตอร ์คอนโซล หรอือปุกรณ์มอืถอื “เกม” 
หมายถงึเกมของเราทคีณุดาวนโ์หลดและเขา้ถงึ ซงึอยูภ่ายใต ้EULA นี 
ไมว่า่คณุจะดาวนโ์หลดและ/หรอืเขา้ถงึเกมหรอืไมก็่ตาม รวมถงึเอกสารกาํกบั ซอฟตแ์วร ์การอัปเดต 
สนิคา้เสมอืนจรงิ และเนอืหา (แตล่ะรายการจะมคีําจํากัดความดา้นลา่ง) ทรีวมอยูใ่นเกม  

เราพยายามใหข้อ้มลูอยา่งตรงไปตรงมาใน EULA นี และหากคณุมคีําถามใด ๆ โปรดแจง้เรามาท ี
support@10chambers.com (“ทอียูอ่เีมลของฝ่ายสนบัสนุน” ของเรา)  
คุณคงสงัเกตเห็นวา่เราไดเ้พมิขอ้ความตัวเอนบางสว่นใน EULA เพอืใหอ้า่นไดส้ะดวกขนึ อยา่งไรก็ตาม 
ขอ้ความนีไดรั้บการจัดทําเพอืเป็นคําแนะนําเทา่นัน และไมไ่ดถ้อืวา่เป็นสว่นหนงึของ EULA 

3. คําจํากดัความคําศัพท ์

คุณจะสงัเกตเห็นคําศัพทท์ใีชตั้วหนาใน EULA นี ซงึเรยีกวา่ “คําจํากดัความคาํศัพท”์ 
และเราใชค้ําศัพทป์ระเภทนีเพอืใหเ้ราไมต่อ้งทวนซําเนือหาเดมิครังแลว้ครังเลา่ 
และเพอืใหแ้น่ใจวา่การใชเ้งอืนไขเหล่านจีะมคีวามสอดคลอ้งกันตลอดทัง EULA  
เราไดร้ะบคํุาจํากัดความคําศพัทไ์วต้ลอดทังเอกสาร 
เพราะเราตอ้งใหค้ณุอา่นเนือหาในบรบิทไดอ้ยา่งสะดวกงา่ยดาย  

4. เงอืนไขเพมิเตมิ 

บรกิารบางอยา่งอาจมใีห ้(หรอืมเีฉพาะ) จากการเขา้ถงึ (หรอืการดาวนโ์หลดจาก) 
แพลตฟอรม์หรอืรา้นคา้ของบคุคลทสีาม รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงแต ่Facebook, Epic Games Store, 
แพลตฟอรม์เกม Steam, Google Play Store และ Apple App Store (แตล่ะรายเรยีกวา่ “App Store”) 
การใชบ้รกิารของคณุจะอยูภ่ายใตก้ารกํากับควบคมุของขอ้ตกลงใด ๆ ทคีณุทําไดก้บั App Store 
ใดก็ตามเชน่กัน (“เงอืนไขของ App Store”) ในกรณีทมีขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งเงอืนไขของ App Store 
อนืใดจากการทคีุณซอืหนงึในเกมของเรา กับ EULA นี ในสว่นทเีกยีวขอ้งกับการทคีณุใชบ้รกิาร ใหถ้อืใช ้
EULA นีเป็นหลัก  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากคณุและขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกับบรกิาร (ไมว่า่จะไดร้ับมาจาก App Store 
หรอืไมก่ต็าม) จะอยู่ภายใตก้ารกํากับควบคมุโดยนโยบายความเป็นสว่นตัวของเราท ี
www.gtfothegame.com/Privacy นโยบายความเป็นสว่นตวัของเราจะอธบิายถงึวธิกีารทเีราเกบ็รวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูทเีราเก็บรวบรวมจากและเกยีวกับคณุ 

5. คณุสมบตักิารไดร้บัสทิธแิละการลงทะเบยีน 

บรกิารทเีรานําเสนอมขีอ้จํากัดดา้นอายใุนบางเรอืง บคุคลอนื ๆ 
อาจจะตอ้งมบีญัชภีายนอก เมอืคณุใหข้อ้มลูแกเ่รา 

คณุตอ้งแน่ใจวา่ขอ้มูลดังกลา่วเป็นขอ้มลูปัจจุบันลา่สดุ นอกจากน ี
คณุตอ้งไมใ่ชบ้ญัชขีองคณุร่วมกับผูอ้นืโดยทยีังไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเรา  



(ก) อาย ุในการสรา้งบัญชเีกม (ตามคําจํากดัความดา้นลา่ง) 
และการเขา้ถงึบรกิารบางอยา่งของเรา 
คุณมอีายตุามเกณฑข์นัตาํสําหรับการใหค้วามยนิยอมตอ่การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎ
หมายในเขตอํานาจทางกฎหมายของคณุ 
หากคณุมอีายรุะหวา่งเกณฑขั์นตําสาํหรับการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลและอายขุองผูท้บีรรลนุติภิาวะในเ
ขตอํานาจทางกฎหมายของคณุ บดิามารดาหรอืผูป้กครองของคณุตอ้งอา่นทบทวน EULA 
นีและยอมรับเงอืนไขในนามของคณุ 
บดิามารดาหรอืผูป้กครองตอ้งรับผดิชอบตอ่การกระทําของเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี 
เมอืใชบ้รกิารของเรา   

เราอาจจะอนญุาตใหผู้เ้ยาวท์อีายตุํากวา่เกณฑข์นัตาํสําหรับการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 
สามารถลงทะเบยีนบรกิารบางอยา่งเมอืไดรั้บความยนิยอมทผีา่นการตรวจสอบยนืยนัแลว้จากบดิามา
รดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย 
บดิามารดา/ผูป้กครองตามกฎหมายอาจไดรั้บการขอใหนํ้าสง่เอกสารเพมิเตมิ 
หรอืตอ้งมกีารดําเนนิการเพมิเตมิ เพอืเป็นสว่นหนงึของกระบวนการตรวจสอบยนืยันและการอนุมัต ิ
ตามทสีอดคลอ้งกับกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้
เราขอแนะนําใหบ้ดิามารดาและผูป้กครองทําความคุน้เคยกับหัวขอ้การควบคมุโดยผูป้กครองบนอปุก
รณ์ทมีอบใหบ้ตุรหรอืเด็กในความปกครองไวใ้ช ้

(ข) การสรา้งบญัช ีในการเขา้ถงึสว่นตา่ง ๆ ของเกม คณุอาจจะตอ้งสรา้งบัญชใีนเกม 
(“บญัชเีกม” ของคณุ) บญัชเีกมของคุณทมี ีจะแยกจากบัญชทีคีณุอาจมกัีบ App Store (“บญัช ี
App Store” ของคณุ) คณุสามารถสรา้งบญัชเีกมของคณุไดโ้ดยใชบ้ญัชทีคีณุมอียูกั่บเราอยูแ่ลว้ 
หรอืใชท้อียูอ่เีมลของคณุ 
ภายใตข้อบเขตทคีณุสรา้งบัญชเีกมของคุณผา่นการใชบั้ญชขีองบคุคลทสีาม (เชน่ 
บัญชขีองคณุทมีกัีบ Facebook หรอื Google) 
เราอาจจะเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งทบีคุคลทสีามดังกลา่วมอบใหแ้กเ่รา เชน่ 
ทอียูอ่เีมลและชอื เพอืชว่ยในการสรา้งบัญชเีกมของคุณ 
คุณสามารถดขูอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกับการใชบ้ญัชบีคุคลทสีามไดจ้ากนโยบายความเป็นสว่นตัวท ี
www.gtfothegame.com/Privacy 
โปรดทราบวา่คณุอาจจะสามารถเลน่เกมไดโ้ดยไมต่อ้งสรา้งบัญชเีกม 
แตค่ณุจะไมส่ามารถเขา้ถงึบางสว่นของเกมได ้และขอ้มลูเกมของคุณอาจจะถกูลบออก 
หากคณุยกเลกิการตดิตังหรอืลบเกม 

(ค) หา้มแบง่ปันบัญช ี คณุตอ้งไมข่าย ขายทอด ปลอ่ยเชา่ ใหเ้ชา่ซอื แบง่ปัน 
หรอือนุญาตใหบ้คุคลอนืใดเขา้ถงึบญัชเีกมของคณุ 
เราขอสงวนสทิธแิละการแกไ้ขเยยีวยาตามกฎหมายทงัหมด 
เพอืป้องกันไมใ่หม้กีารใชบ้รกิารของเราโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ซงึจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่
อปุสรรคในทางเทคโนโลย ีการทําแผนผัง IP และในกรณีรา้ยแรงอย่างเชน่ 
การตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) 
ของคณุโดยตรงเกยีวกับการใชง้านทไีมไ่ดร้ับอนุญาตดังกลา่ว 

(ง) หา้มใชบ้ญัชปีลอม คณุตอ้งไมส่รา้งบัญชเีกมใหบ้คุคลอนื 
หรอืสรา้งบัญชเีกมในชอืของผูอ้นืทไีมใ่ชตั่วคณุ 

6. ใบอนุญาตและการใชบ้รกิาร 



ตราบใดทคีณุยังตกลงยอมรับใน EULA นี (และตราบเทา่ท ีEULA ยังไมถ่กูบอกเลกิ 
โปรดดหูัวขอ้ท ี21) เราจะอนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึและใชบ้รกิารของเรา 

หากคณุละเมดิกฎระเบยีบหรอืไมอ่าจตกลงยนิยอมกบัเรา 
เราจะไมส่ามารถอนุญาตใหค้ณุเลน่เกม 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบและอปุกรณ์ของคุณมคีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดพนืฐ
านสาํหรับเกม นอกจากน ีหากคณุมภีาวะของโรคลมชกั 

โปรดสอบถามแพทยข์องคณุกอ่นเลน่เกม 

(ก) การมอบใบอนุญาต  ตราบเทา่ทคีณุยังปฏบิตัติาม EULA นีและเงอืนไขของ App Store ทมี ี
เราจะมอบใบอนุญาตดังตอ่ไปนีใหแ้กค่ณุ: สทิธแิละใบอนุญาตทเีป็นสว่นตวั ไมใ่ชส้ทิธขิาด 
โอนเปลยีนมอืไมไ่ด ้ไมส่ามารถมอบสทิธชิว่งได ้และมขีอ้จํากัด สําหรับ (1) 
การดาวนโ์หลดและการตดิตงัเกมบนอปุกรณ์ทไีดรั้บอนุญาตตามเงอืนไขของ App Store (หากม)ี 
และ (2) การเขา้ถงึและการใชบ้รกิาร รวมถงึเนอืหาใด ๆ 
เพอืวัตถปุระสงคด์า้นความบนัเทงิสว่นบคุคลของคณุ 
โดยอาศัยเฉพาะฟังกช์นัการทํางานของเกมและบรกิาร 
เราและผูอ้อกใบอนุญาตของเราขอสงวนสทิธทัิงปวงทไีมไ่ดม้อบใหค้ณุไวใ้น EULA นี “เนอืหา” 
หมายถงึงานศลิปะ ชอื ธมี วตัถ ุตัวละคร ชอื บนสนทนา วลตีดิปาก เรอืงราว ภาพเคลอืนไหว 
แนวคดิ เสยีง เอฟเฟกตโ์สตทัศน ์วธิกีารปฏบัิตกิาร การแตง่เพลงประกอบ 
และเนือหาอนืใดภายในบรกิาร นอกจากนี เนือหายังรวมถงึสงิใดก็ตามทดีงึ สรา้ง 
หรอืไดร้ับการพัฒนาภายในบรกิารโดยผูใ้ชร้ายใดก็ตาม (รวมถงึคณุ) 
อันเป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพันธกั์บฟังกช์นัการทํางานของบรกิาร  
เรายังมอบใบอนุญาตทไีมจํ่ากัดใหค้ณุในการสรา้งวดิโีอการเลน่เกมสําหรับบางเกมดังทรีะบไุวใ้นบริ
การ 
โดยมขีอ้กาํหนดวา่คุณตอ้งตกลงยอมรับวา่กจิกรรมในวดิโีอการเลน่เกมดังกลา่วทังหมดจะอยูภ่ายใต ้
ขอ้ตกลงของคณุ และตอ้งเป็นไปตามนโยบายการสตรมีของเราในตาราง C-1  เราอาจจะลบ แกไ้ข 
หรอืปิดใชง้านเนอืหาใดกต็ามไดต้ามดลุยพนิจิของเรา ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม 

(ข) เนอืหาทคีณุสรา้งนอกบรกิาร “เนอืหาของผูใ้ช”้ หมายถงึเนือหาใดก็ตามทคีณุ 
(หรอืเจา้ของบญัชเีกมรายอนื) 
สรา้งหรอืไดม้านอกบรกิารทคีณุหรอืผูใ้ชร้ายอนืนําเสนอใหภ้ายในบรกิาร เพอืใหม้คีวามชดัเจน 
หากมกีารสรา้งเนือหาภายในบรกิาร เนือหาดังกลา่วจะไม่ใชเ่นอืหาของผูใ้ช ้
เฉพาะเนือหาทสีรา้งหรอืไดม้าจากภายนอกบรกิารทผีูใ้ชนํ้าเสนอใหภ้ายในบรกิารเทา่นัน 
ทจีะถอืวา่เป็นเนือหาของผูใ้ช ้เมอืนําเสนอเนือหาของผูใ้ชผ้า่นทางบรกิาร 
จะหมายความวา่คณุมอบใบอนุญาตดังตอ่ไปนใีหแ้กเ่รา: ใบอนุญาตทไีมใ่ชส่ทิธขิาด 
โอนเปลยีนมอืได ้มผีลใชไ้ดทั้วโลก ปราศจากคา่ลขิสทิธ ิพรอ้มดว้ยสทิธใินการออกใบอนุญาตชว่ง 
สําหรับใช ้คัดลอก ปรับเปลยีน สรา้งงานสรา้งสรรคต์อ่เนอืง เผยแพร่ จัดแสดงตอ่สาธารณะ 
และแสดงเนอืหาของผูใ้ชข้องคณุตอ่สาธารณะ 
ในสว่นทเีกยีวเนืองกับการปฏบิัตกิารและการใหบ้รกิารและการมอบเนอืหาใหแ้กค่ณุและผูใ้ชบ้รกิารค
นอนื ๆ  ยกเวน้ตามขอบเขตทกีฎหมายหา้มไว ้คณุจะตอ้งสละซงึสทิธใินประโยชนแ์หง่ “ธรรมสทิธ”ิ 
หรอืสทิธทิคีลา้ยกันในประเทศใดก็ตามทมีตีอ่เนือหาของผูใ้ช ้ เราอาจจะลบ แกไ้ข 
หรอืระงับการใชง้านเนือหาของผูใ้ชใ้ด ๆ ไดท้กุเมอืและไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด 
ตามแตด่ลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว รวมถงึหากเราพจิารณาแลว้วา่เนือหาของผูใ้ชล้ะเมดิฝ่าฝืน 
EULA นี เราจะไมรั่บผดิชอบหรอืรับผดิตอ่เนอืหาของผูใ้ช ้
สําหรับการทเีราลบหรอืไมไ่ดล้บเนอืหาดังกลา่วหรอืเนอืหาอนื ๆ  
เราจะไมคั่ดกรองหรอืตรวจทานเนอืหาของผูใ้ชใ้ด ๆ ลว่งหนา้ 
และจะไมอ่นุมัตหิรอืรับรองเนือหาของผูใ้ชใ้ด ๆ ทอีาจมอียูบ่นบรหิารหรอืบรกิารอนื ๆ ของเรา 



(ค) ขอ้จํากัดของบรกิารตามถนิทอียูอ่าศัยของคณุ  เราอาจจะหา้ม ปรับเปลยีน 
หรอืจํากัดการเขา้ถงึและการใชเ้นอืหาบางอยา่ง สนิคา้เสมอืนจรงิ เกมทังหมด 
หรอืบรกิารทังหมดหรอืบางสว่นสําหรับคุณ โดยจะขนึอยูก่ับเขตพนืททีคีณุอาศัย 
โดยทไีมจํ่ากัดถงึเนอืความทกีลา่วถงึกอ่นหนา้ เนอืหา สนิคา้เสมอืนจรงิ เกมทังหมด 
หรอืบรกิารอาจจะไมม่อียู ่(ไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่น) ในพนืททีคีณุพํานักอาศัย 
หรอือาจจะมใีหบ้รกิารเป็นเวอรช์นัปรับแกแ้ลว้ 
หากเนือหาเหลา่นันไมเ่ป็นไปตามกฎหมายทบีังคับใชใ้นประเทศของคณุ 

(ง) การซอืปลกีเราอาจเสนอรหสัหรอืคยีผ์ลติภณัฑท์อีาจเปิดใชง้านไดใ้นเกม 
หรอืใชเ้พอืเปิดใชเ้กมบน App Store 
เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบวา่ดว้ยการควบคุมการแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศทมีใีนเขตอาํนาจ
ทางกฎหมายของคุณ รหัสหรอืคยีด์ังกลา่วตอ้งไดร้ับการซอื (หรอืไดม้าดว้ยวธิทีชีอบดว้ยกฎหมาย) 
ผา่นเราหรอืหนงึในผูค้า้ปลกีทไีดรั้บอนุญาตของเรา ถงึจะถอืวา่มคีวามถกูตอ้งสมบูรณ์ 
หากคณุซอืรหัสหรอืคยีดั์งกลา่วจากบคุคลทสีาม 
บคุคลทสีามดังกลา่วตอ้งรับผดิชอบตอ่การแกไ้ขปัญหาใดก็ตามทคีณุมกีับรหัสหรอืคยีเ์หลา่นัน 
เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้
เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่รหัสหรอืคยีท์คีณุซอืมาจากบคุคลทสีาม 
หรอืหากการซอืทเีกดิขนึนันขัดตอ่กฎระเบยีบวา่ดว้ยการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ
ทมีผีลบังคับใช ้

(จ) ขอ้กําหนดพนืฐาน 
เกมอาจมขีอ้กําหนดพนืฐานสําหรับอปุกรณ์และระบบทคีณุประสงคจ์ะใชเ้ลน่เกม 
เราอาจจะเผยแพร่ขอ้กําหนดพนืฐานเหลา่นีบนเวบ็ไซตท์เีกยีวขอ้ง 
และ/หรอืแจง้ใหค้ณุทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพอืประสบการณท์สีมบรูณ์แบบ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณแ์ละระบบของคณุเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีกอ่นเลน่เกม 

(ฉ) คําเตอืนเกยีวกับโรคลมชกั เกมอาจมแีสงวาบ รูปภาพ และสงิเรา้ทสีอ่งสวา่งอนื ๆ 
ซงึอาจจะอาจจะกระตุน้ใหเ้กดิภาวะลมชกัในบคุคลบางราย 
หากคณุหรอืบคุคลใดกต็ามในครัวเรอืนของคณุมอีาการของโรคลมชกั 
โปรดปรกึษาแพทยข์องคณุกอ่นเลน่เกมใด ๆ  หากคณุมอีาการวงิเวยีน ตาพร่า 
ดวงตาหรอืกลา้มเนือกระตกุ สญูเสยีการรับรู ้งุนงง มกีารเคลอืนไหวใด ๆ ทไีมไ่ดส้มคัรใจ 
หรอืมอีาการชกักระตกุในขณะทเีลน่เกม โปรดหยดุเลน่เกมทันทแีละปรกึษาแพทยข์องคณุ 

7. การประพฤตขิองผูเ้ลน่ 

เรามุง่มันทจีะดูแลใหผู้เ้ลน่และผูใ้ชท้กุรายของเรารูส้กึปลอดภัยและไดรั้บการตอ้นรบั 
เมอืใชบ้รกิารของเราและเลน่เกมของเรา 

และเราอยากใหท้กุคนเลน่ตามกฎกตกิาเดยีวกัน ดังนัน 
หากคณุใชบ้รกิารของเราตามจุดประสงคท์กํีาหนดไวโ้ดยไมโ่กง ไมก่ระทําการรุนแรง 

ไมร่บกวนหรอืดหูมนิ หรอืไมก่ระทําในสงิทไีมเ่ป็นธรรม คณุอาจจะไมป่ระสบกับปัญหาใด 
ๆ แตโ่ปรดอา่นเงอืนไขทังหมดของ EULA นีโดยละเอยีดเพอืใหแ้น่ใจ 

คุณตกลงทจีะไมก่ระทําการใด ๆ ดังตอ่ไปนเีกยีวกับบรกิาร ดังทเีรากําหนดไวต้ามความเกยีวขอ้ง:  

(ก) ใชบ้รกิารในเชงิพาณชิย ์เพอืวตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิการขาย 
หรอืเพอืประโยชนข์องบคุคลทสีามใด ๆ หรอืในลกัษณะใดกต็ามทไีมไ่ดร้ับอนุญาตจาก EULA นี  



(ข) ใชห้รอืจัดหาโปรแกรมบคุคลทสีามใด ๆ ทไีมไ่ดร้ับอนุญาต ซงึสกัดกัน เลยีนแบบ 
หรอืโยกยา้ยการสอืสารใด ๆ ระหวา่งบรกิารและเรา หรอืมกีารเก็บขอ้มลูเกยีวกับเกม 

(ค) ใชห้รอืจัดหาขอ้เสนอพว่งใหแ้กบ่คุคลใดกต็าม ซงึไมใ่ชข่อ้เสนอทเีราจัดหาใหภ้ายในบรกิาร 
(หรอืฟังกช์นัการใชง้านของ App Store) เชน่ การโฮสต ์บรกิาร “ยกระดับ” 
การลอกเลยีนเซริฟ์เวอรข์องเรา การจับคู ่การเลยีนแบบ การโยกยา้ยการสอืสาร 
การแกไ้ขปรับเปลยีน การแฮ็ก การโกง การใชบ็้อตส ์(หรอืระบบควบคมุอตัโนมัตอินืใด) 
ผูฝึ้กสอนและโปรแกรมอัตโนมัตทิตีดิตอ่กับบรกิารไมว่า่ในลักษณะใดก็ตาม การทําอโุมงค ์
การเพมิโปรแกรมของบคุคลทสีาม และการแทรกแซงใด ๆ 
ทมีตีอ่การเลน่เกมทางออนไลนห์รอืบนเครอืขา่ย 

(ง) เขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารอปุกรณม์ากกวา่หนงึเครอืงในเวลาเดยีวกัน  

(จ) คัดลอก ผลติซาํ เผยแพร่ จัดแสดง ลอกเลยีน ตกีรอบ หรอืใชบ้รกิาร (หรอืสอือนืใดของเรา 
ทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืขอ้มลูกรรมสทิธ)ิ ในลกัษณะทไีมไ่ดม้กีารอนุญาตอยา่งชดัแจง้ภายใต ้
EULA นี  

(ฉ) พยายามทําการวศิวกรรมยอ้นกลับ (เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายในทอ้งถนิ) 
เรยีกดรูหสัแหลง่ทมีา แกไ้ข ดดัแปลง แปล ขดุเหมอืงขอ้มลู แยกองคป์ระกอบหรอืแบกสว่น 
หรอืสรา้งงานสรา้งสรรคต์อ่เนอืงจากบรกิารหรอืเนือหาใด ๆ   

(ช) ลบ ปิดใชง้าน หลบเลยีง หรอืปรับแกม้าตรการทางเทคโนโลยใีด ๆ 
ทเีรานํามาใชเ้พอืปกป้องบรกิารหรอืทรัพยส์นิทางปัญญาทเีกยีวขอ้งของบรกิาร  

(ซ) สรา้ง พัฒนา เผยแพร่ หรอืใชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรใ์ด ๆ ทไีมไ่ดร้ับอนุญาต 
เพอืแสวงหาผลประโยชนจ์ากโหมดออนไลนห์รอืโหมดอนื ๆ ของเกม หรอืกระทําการโกง 
(ตามคําจํากัดความดา้นลา่ง)  

(ฌ) พยายามสบืเสาะ สแกน 
หรอืทดสอบความเปราะบางของบรกิารหรอืละเมดิมาตรการรักษาความปลอดภัยหรอืการตรวจสอบค
วามถกูตอ้งใด ๆ   

(ญ) เขา้ถงึ สรา้งความวุน่วาย หรอืใชส้ว่นทยีังไมเ่ปิดเผยสําหรับสาธารณะของบรกิาร 

(ฎ) บกุรุก หรอืพยายามเขา้ถงึทรัพยส์นิหรอืตาํแหน่งทอียูท่คีณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไป 
หรอืมสีว่นเกยีวขอ้งในกจิกรรมใดกต็ามทอีาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ การเสยีชวีติ 
ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ความรําคาญ หรอืภาระรับผดิอนื ๆ   

(ฏ) อัปโหลด เผยแพร่ สง่ หรอืสง่ตอ่เนอืหาของผูใ้ชใ้ด ๆ สรา้งชอืผูใ้ชห้รอืชอืบญัช ี
หรอืมสีว่นร่วมในพฤตกิรรมใด ๆ ท:ี (1) ละเมดิ ยักยอก หรอืฝ่าฝืนสทิธบิัตร ลขิสทิธ ิ
เครอืงหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สทิธติามสญัญา ธรรมสทิธ ิ
หรอืสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา อนื ๆ 
หรอืสทิธใินการเผยแพร่ประชาสมัพันธห์รอืสทิธคิวามเป็นสว่นตวั หรอืสทิธอินืใดของบคุคลทสีาม 
(2) ละเมดิ หรอืสง่เสรมิใหม้กีารกระทําใด ๆ 
ทอีาจจะละเมดิฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทมีผีลบังคับใช ้
หรอือาจจะสง่ผลใหเ้กดิความรับผดิทางแพ่ง (3) ฉอ้ฉล สรา้งเรอืงเท็จ ทําใหเ้ขา้ใจผดิ 
หรอืหลอกลวง (4) เป็นภัยอยา่งรา้ยแรง เหยยีดเชอืชาตหิรอืกดีกันในทางชาตพัินธุ ์ดหูมนิ 
เหยยีดหยาม ใสร่า้ย หมนิประมาท ลามก อนาจาร ใคร่เด็ก หยาบคาย หรอืสรา้งความเกลยีดชงั (5) 
สง่เสรมิการเลอืกปฏบิัต ิความคลังศาสนา การเหยยีดผวิ ความเกลยีดชงั การลว่งละเมดิ 



หรอือันตรายตอ่บคุคลหรอืกลุม่ใด ๆ (6) มคีวามรุนแรง เป็นการขม่เหงรังแก 
หรอืขม่ขูค่กุคามหรอืสง่เสรมิความรุนแรง การฟอกเงนิหรอืการพนัน การกอ่การรา้ย 
หรอืการกระทําทเีป็นภัยหรอืดหูมนิบคุคลหรอืนติบิคุคลใดกต็าม (7) 
เป็นอันตรายตอ่ผูเ้ยาวไ์มว่า่ในลักษณะใดก็ตาม หรอื (8) 
สง่เสรมิกจิกรรมหรอืสารทผีดิกฎหมายหรอืเป็นอันตราย 

(ฐ) มสีว่นร่วมในพฤตกิรรมท:ี (1) ละเมดิ หรอืสง่เสรมิใหม้กีารกระทําใด ๆ 
ทอีาจจะละเมดิฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทมีผีลบังคับใช ้
หรอือาจจะสง่ผลใหเ้กดิความรับผดิทางแพ่ง (2) เป็นการฉอ้ฉล สรา้งเรอืงเท็จ ทําใหเ้ขา้ใจผดิ 
หรอืหลอกลวง รวมถงึ “การกลันแกลง้” (3) เป็นเรอืงหมนิประมาท ลามก อนาจาร การกลันแกลง้ 
(4) สง่เสรมิการเลอืกปฏบิตั ิความคลงัศาสนา การเหยยีดผวิ ความเกลยีดชงั การลว่งละเมดิ 
หรอือันตรายตอ่บคุคลหรอืกลุม่ใด ๆ (5) รบกวนเกม แอป ผูใ้ช ้หรอืชมุชนผูใ้ช ้มคีวามรุนแรง 
เป็นการขม่เหงรังแก หรอืขม่ขูค่กุคามหรอืสง่เสรมิความรุนแรง การฟอกเงนิหรอืการพนัน 
การกอ่การรา้ย หรอืการกระทําทเีป็นภัยหรอืดหูมนิบคุคลหรอืนติบิคุคลใดกต็าม หรอื (6) 
สง่เสรมิกจิกรรมหรอืสารทผีดิกฎหมายหรอืเป็นอันตราย  

(ฑ) แทรกแซงหรอืพยายามแทรกแซงการเขา้ใชบ้รกิารของผูใ้ช ้โฮสต ์หรอืเครอืขา่ยใด ๆ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่การสง่ไวรัส การสง่ขอ้มลูใหโ้หลดในปรมิาณสงูเกนิควร 
การสง่ขอ้มลูจนลน้ การสแปม หรอืการกอ่กวนผูรั้บจดหมายในบรกิารหรอืตอ่ผูใ้ชใ้ด ๆ ของบรกิาร  

(ฒ) รวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูใดก็ตามทอีาจนําไปใชเ้พอืระบตุัวบคุคล 
ไมว่า่จะดว้ยตัวขอ้มลูเองหรอืนําไปใชร้ว่มกับขอ้มลูอนื ๆ จากบรกิาร จากผูใ้ชร้ายอนื ๆ ของบรกิาร 
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากพวกเขา 

(ณ) ประพฤตตินในลักษณะทเีป็นภัยต่อความพงึพอใจทผีูใ้ชร้ายอนืพงึไดรั้บจากบรกิารตามความ
ประสงคข์องเรา ซงึในดุลยพนิจิของเรานันจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่
การใชค้าํพูดทสีรา้งความเกลยีดชงัหรอืน่ารังเกยีจ การละทงิเกม การบอ่นทําลายเกม การสแปม 
การประพฤตตินในลักษณะทเีป็นการกอ่กวน วศิวกรรมสงัคม หรอืการสแกม 
หรอืการทําสงิทขัีดตอ่ศลีธรรมอันดงีามของสาธารณะหรอืนโยบายสาธารณะ 

(ด) ลอกเลยีนหรอืบดิเบอืนสังกดัการทํางานของคณุกบับคุคลหรอืนติบิคุคลใด ๆ 
หรอืหลอกลวงหรอืทําใหผู้รั้บการสอืสารเขา้ใจผดิเกยีวกับแหลง่ทมีาของขอ้ความดังกลา่ว 
หรอืสอืสารถงึขอ้มลูใด ๆ ทมีเีนอืหาน่ารังเกยีจอยา่งยงิหรอืมลีกัษณะเป็นภัยคกุคาม  

(ต) ใชก้ารกําหนดพร็อกซไีอพหีรอืวธิกีารอนื ๆ เพอืปิดบังทอียูอ่าศัยของคณุ 
ไมว่า่จะเพอืหลบเลยีงขอ้จํากัดเชงิภมูศิาสตรข์องบรกิารหรอืเพอืวตัถปุระสงคอ์นืใดกต็าม 

(ถ) เลน่เกมบนบญัชเีกมของผูอ้นืเพอื “เพมิ” สถานะ ระดับ หรอือันดับของบญัชเีกมดังกลา่ว  

(ท) ใชบ้รกิารในลักษณะทอีาจสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่เรา 
หรอืสรา้งภาพลกัษณ์ในเชงิลบใหแ้กเ่ราหรอืบรกิาร 
หรอืขัดขวางมใิหผู้อ้นืใชส้ว่นหนงึสว่นใดของคณุลกัษณะในบรกิาร 

(ธ) แนะนํา สง่เสรมิ เขา้รว่ม หรอืชว่ยเหลอืใหบ้คุคลอนืใดกระทําการดังทกีลา่วมาขา้งตน้ หรอื 

(น) ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบใด ๆ ทมีผีลบังคับใช ้

 

8. สทิธคิวามเป็นเจา้ของ บรกิาร 



บรกิารของเรา ซงึรวมถงึเนอืหาและเกม ถอืเป็นสทิธขิองเราหรอืผูอ้อกใบอนุญาตของเรา 
บรกิารของเราอาจยนิยอมใหค้ณุอปัโหลด โพสต ์หรอืจดัเก็บรูปภาพและเนอืหาอนื ๆ 

ทคีณุเป็นเจา้ของ คณุจะมสีทิธใินฐานะเจา้ของเนือหานี โดยทมีเีราเป็นผูถ้อืใบอนุญาต 

เราและบรษัิทในเครอืของเราและผูอ้อกใบอนุญาต เป็นเจา้ของกรรมสทิธ ิสทิธคิวามเป็นเจา้ของ 
และสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทังหมดในบรกิาร คณุตกลงทจีะไมล่บ แกไ้ข 
หรอืปิดบังการแจง้เกยีวกับลขิสทิธ ิเครอืงหมายการคา้ เครอืงหมายบรกิาร หรอืสทิธทิแีสดงถงึกรรมสทิธอินื 
ๆ ทอียูใ่นหรอืประกอบมากบับรกิาร  คณุเขา้ใจและตกลงวา่ 
คุณไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของผลประโยชนใ์นบรกิารหรอืเกมใด ๆ หรอืเนือหาในบรกิาร บรกิาร 
(และโดยเฉพาะอยา่งยงิ เกมของเรา) 
อาจจะมกีลไกทตีดิตังไวภ้ายในซงึออกแบบมาเพอืป้องกันการมอบความไดเ้ปรยีบทไีมเ่ป็นธรรมใหแ้กผู่ใ้ชบ้
างรายมากกวา่ผูใ้ชร้ายอนื ๆ (การกระทําเหลา่นคีอื “การโกง” และซอฟตแ์วรจ์ะถอืวา่เป็น 
“ซอฟตแ์วรต์รวจจบัการโกง”) เราอาจจะเพมิหรอือัปเดตซอฟตแ์วรต์รวจจับการโกงเป็นระยะ ๆ 
ตามทดีลุยพนิจิของเราเห็นวา่จําเป็น 
บรกิารและ/หรอืซอฟตแ์วรต์รวจจับการโกงอาจจะเก็บรวบรวมและสง่รายละเอยีดเกยีวกับบญัชเีกมของคณุ 
การเล่นเกม และโปรแกรมหรอืกระบวนการทไีมไ่ดร้ับอนุญาตทเีกยีวขอ้งกับการโกง 
โดยจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของเราและกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้
ในกรณีทเีรามขีอ้สรุปตามดลุยพนิจิของเราวา่คุณกระทําการโกง คณุตกลงวา่เราอาจจะใชส้ทิธใิด ๆ 
หรอืทังหมดทเีรามภีายใต ้EULA นี รวมถงึการบอกเลกิ EULA 
นีและยกเลกิสทิธกิารเขา้ถงึบรกิารของเราทคีณุไดร้ับ นอกจากนี 
หากคณุโกงในเกมหรอืบรกิารของเราหนงึอยา่ง 
เราอาจจะยกเลกิใบอนุญาตของคณุในการใชเ้กมและบรกิารทังหมดของเรา 

แมว้า่เราจะไม่มภีาระผูพั้นในการตรวจตดิตามการเขา้ถงึหรอืการใชบ้รกิาร 
หรอืในการตรวจทานหรอืแกไ้ขเนือหาใด ๆ 
แตเ่รายังมสีทิธใินการกระทําการดังกล่าวเพอืวตัถปุระสงคข์องการปฏบิัตกิารและการเผยแพร่บรกิาร 
เพอืใหแ้น่ใจวา่จะมกีารปฏบิตัติาม EULA น ี
เพอืปกป้องสขุภาพหรอืความปลอดภัยของบคุคลใดก็ตามทเีราเชอืวา่อาจจะถกูขม่ขูค่กุคาม 
เพอืปกป้องสทิธแิละการเยยีวยาตามกฎหมายของเรา 
เพอืรายงานพฤตกิรรมทเีป็นอาชญากรรมหรอืเป็นการทํารา้ยผูอ้นื 
หรอืเพอืปฏบิตัติามกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้เราอาจ (แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง) 
ลบหรอืปิดใชง้านสทิธกิารเขา้ถงึเนอืหาใด ๆ ไดท้กุเมอืโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ เราอาจ (แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง) 
ตรวจสอบการละเมดิฝ่าฝืน EULA นี หรอืการกระทําใดกต็ามทกีระทบต่อบรกิาร 

9. ธุรกรรม  

เราอาจนําเสนอคณุลกัษณะทน่ีาสนใจบางอยา่งใหแ้กค่ณุในเกมของเรา 
ซงึคณุตอ้งจ่ายเงนิในการใชค้ณุลักษณะดังกลา่ว 

เราตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีพเิศษเพอืเรยีกเก็บเงนิจากวธิกีารชาํระเงนิของคณุ 
คณุลักษณะเหลา่นถีอืเป็นสทิธคิรอบครองของเรา 



(ก) การซอืหรอืการไดม้าซงึสนิคา้เสมอืนจรงิและสกลุเงนิในเกม 
ภายใตก้ฎระเบยีบวา่ดว้ยการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศทมีผีลบังคับใชใ้นเขตอํานาจ
ทางกฎหมายของคุณ เราอาจนําเสนอการอัปเกรดและตัวเลอืกบางอยา่งใหภ้ายในเกมของเรา 
ซงึคณุสามารถซอืไดด้ว้ยสกลุเงนิของโลกจรงิ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงแต ่
สกลุเงนิภายในเกมตามทไีดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายทมีผีลบังคับใช ้(“สกลุเงนิในเกม”) 
สกนิของตวัละคร สตัวข์ ีและยานพาหนะ บตัรดจิทิลั บสูตป์ระสบการณ ์เกยีร ์
และการปรับแตง่ตามความตอ้งการอนื ๆ สําหรับตัวละครในเกมของคุณ 
รวมถงึไอเท็มเพมิแบบดจิทัิลอนื ๆ ทอีาจชว่ยพัฒนาประสบการณ์ในเกมของคณุไดใ้นบางลักษณะ 
(“สนิคา้เสมอืนจรงิ”) เวน้แตจ่ะมกีารสอืสารกับคณุไวเ้ป็นอนืภายในฟังกช์นัการใชง้านของเกม 
สกลุเงนิในเกมและสนิคา้เสมอืนจรงิจะโอนจากเกมหนงึไปยังอกีเกมหนงึไมไ่ด ้นอกจากน ี
คุณอาจจะสามารถรับสนิคา้เสมอืนจรงิและสกลุเงนิในเกมบางอยา่งไดโ้ดยไมม่กีารซอื เชน่ 
รางวลัในเกม เมอืคณุซอืสกลุเงนิในเกม (“สกลุเงนิในเกม”) ไอเท็มเพมิแบบดจิทัิลใด ๆ 
(“สนิคา้เสมอืนจรงิ”) ทเีราอาจเสนอ หรอืตัวเกม (แตล่ะรายการเรยีกวา่ “ธุรกรรม”) 
การซอืของคุณจะดาํเนนิการผา่นฟังกช์นัทมีใีน App Store หรอืแพลตฟอรม์อนื ๆ 
ทเีราจดัเตรยีมไวใ้หค้ณุ กอ่นทําธรุกรรม 
คุณควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเขา้ใจขอ้ตกลงทคีรอบคลมุธรุกรรมของคณุอยา่งครบถว้นแลว้ 
ไมว่า่ขอ้ตกลงนันจะเป็นเงอืนไขของ App Store หรอืขอ้ตกลงของแพลตฟอรม์การชําระเงนิอนื 

10. การขอเงนิคนื 

ภายใตก้ฎหมายทมีผีลบังคับใช ้(รวมถงึทอีธบิายไวใ้นเอกสารตอ่ทา้ยเฉพาะประเทศแตล่ะชดุดา้นลา่ง) 
หรอืนโยบายของ App Store (1) เกม สนิคา้เสมอืนจรงิ 
และสกลุเงนิในเกมทงัหมดจะยังคงเป็นทรัพยส์นิของเรา ไมม่มีลูคา่เป็นตัวเงนิ และไมส่ามารถแลกรับ 
ขอเงนิคนื หรอืมสีทิธไิดรั้บการเยยีวยาทางเลอืกใด ๆ สําหรับเงนิหรอืสงิใดก็ตามทมีมีลูคา่เป็นตวัเงนิใน 
“โลกแหง่ความเป็นจรงิ” เวน้แตส่งิเหลา่นันจะมขีอ้บกพร่อง ไมพ่รอ้มใหใ้ชง้าน 
หรอืไมเ่ป็นไปตามคณุลักษณะจําเพาะทเีราแจง้ไว ้(2) เราอาจจะเพกิถอนใบอนุญาตของคณุทมีตีอ่เกม 
สนิคา้เสมอืนจรงิ และ/หรอืสกลุเงนิในเกมดังกลา่วไดท้กุเมอื โดยจะเป็นไปตาม EULA 
นีและไมต่อ้งแจง้ใหค้ณุทราบหรอืมภีาระรับผดิชอบตอ่คณุ และ (3) 
เวน้แตท่กีฎหมายในเขตอํานาจทางกฎหมายของคณุกําหนดไว ้
สทิธใินการเพกิถอนทไีมอ่าจสละไดใ้นทางสญัญา เมอืคณุซอืและใชเ้กม สนิคา้เสมอืนจรงิ 
และ/หรอืสกลุเงนิในเกมใด ๆ 
จะหมายความวา่คณุสละซงึสทิธทิคีณุมใีนการเพกิถอนขอ้ตกลงของคุณในการซอืเกม สนิคา้เสมอืนจรงิ 
และ/หรอืสกลุเงนิในเกมทเีกยีวขอ้ง และคณุตกลงวา่คณุจะไมม่สีทิธไิดรั้บเงนิคนื 
(หรอืการเยยีวยาทางเลอืกอนื) ทเีกยีวขอ้งกับเกม สนิคา้เสมอืนจรงิ และ/หรอืสกลุเงนิในเกม นอกจากน ี
คุณยังตกลงวา่สทิธใินการเพกิถอนใด ๆ จะหมดอายทัุนททีมีกีารซอืและสง่มอบเกม สนิคา้เสมอืนจรงิ 
และ/หรอืสกลุเงนิในเกมของคณุ เวน้แตก่ฎหมายในเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณจะระบไุวเ้ป็นอนื 
เนอืหาในหวัขอ้นจีะไมก่ระทบต่อสทิธติามกฎหมายของคณุ  

11. การทดสอบแบบเบตา้  

ในบางครงั เราอาจนําเสนอหนงึในบรกิารของเราในเวอรช์นัแบบเบตา้ (“ระบบเบตา้”) 
ระบบเบตา้จะมคีณุสมบตัเิหมอืนกับชอื ซงึก็คอืไมใ่ชร่ะบบในเวอรช์นัทเีปิดตัวเพอืใชง้านในเชงิพาณชิย ์
และไมม่กีารรับประกันวา่จะทํางานไดอ้ยา่งเหมาะสม และอาจทําใหส้ว่นอนื ๆ 
ของระบบไมทํ่างานอยา่งเหมาะสมเชน่กัน เพอืใหใ้บอนุญาตทมีอบใหค้ณุในหวัขอ้ท ี6 
ดา้นบนครอบคลมุถงึระบบเบตา้ (หมายความวา่ คุณจะไดร้ับอนุญาตใหใ้ชร้ะบบเบตา้) 
คุณรับทราบและตกลงยอมรับในเงอืนไขดังตอ่ไปนีเพมิเตมิจากสว่นทเีหลอืของ EULA นี: 



(ก) เราอาจจะลบหรอืแกไ้ขขอ้มลูทจีดัเกบ็ไวบ้นคอมพวิเตอรข์องคุณเกยีวกับระบบเบตา้โดยอัต
โนมัต ิดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ไมว่า่เมอืใดก็จตาม ตลอดระยะเวลาของการทดสอบระบบเบตา้  

(ข) เราอาจยตุกิารทดสอบระบบเบตา้ไดท้กุเมอื ซงึอาจจะทําใหร้ะบบเบตา้ของคณุเลน่ไมไ่ด ้
หรอืไมทํ่างานอยา่งเหมาะสม เมอืเรายตุกิารใชร้ะบบเบตา้ 
คุณตอ้งลบตัวอยา่งของระบบเบตา้ทอียูบ่นคอมพวิเตอรข์องคุณออก 
รวมถงึเอกสารและสอืวัสดุทังหมดทคีณุไดรั้บจากเราเกยีวกับระบบเบตา้ 

(ค) การใชร้ะบบเบตา้จะอยูภ่ายใตก้ารเก็บรักษาความลับของระบบเบตา้ดังกลา่ว 
รวมถงึองคป์ระกอบทงัหมดทมี ี“ขอ้มลูทเีป็นความลับ” 
หมายถงึขอ้มลูใดก็ตามทเีราเปิดเผยใหค้ณุทราบ หรอืเขา้ถงึไดห้รอืมอบใหโ้ดยคณุ 
เกยีวกับระบบเบตา้ (รวมถงึความคดิเห็นใด ๆ ทมีอบใหแ้ละตัวเกมเอง) คณุตกลงวา่คุณจะไม:่ 

(i) ใชข้อ้มลูทเีป็นความลบัใด ๆ นอกเหนอืจากเทา่ทจํีาเป็นตอ่การใชเ้กมตาม EULA นี  

(ii) เก็บขอ้มลูทเีป็นความลบัไวเ้ป็นความลับอยา่งเคร่งครัด 
และใชค้วามระมัดระวังในระดับเดยีวกับการปกป้องขอ้มลูทเีป็นความลับของคณุเอง 
แตไ่มว่า่ในกรณีใดก็ตาม การระมัดระวังตอ้งไมน่อ้ยไปวา่การดําเนนิการทสีมเหตสุมผล  

(iii) ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทเีป็นความลับตอ่บคุคลหรอืนติบิคุคลใดทเีราไมไ่ดใ้หอ้นุญาตไว ้
และ  

(iv) ไมป่ระกาศแจง้ตอ่สาธารณะเกยีวกับระบบเบตา้หรอืบรกิาร 
รวมถงึการเผยแพร่หรอืการเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ (เชน่ ภาพบันทกึหนา้จอและคณุลักษณะจําเพาะ) 
ทเีกยีวขอ้งกับระบบเบตา้ หากยังไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิเีป็นลายลกัษณอ์ักษรจากเรา 
ซงึเราอาจมอบใหห้รอืระงับไวไ้ดต้ามแตด่ลุยพนิจิของเรา   

(ง) การยตุกิารใชร้ะบบเบตา้โดยเรา จะไมไ่ดเ้ป็นมลูเหตใุหเ้กดิการคนืเงนิทกุรูปแบบ 
และการเขา้ร่วมในระบบเบตา้ของคณุจะไมทํ่าใหค้ณุมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนหรอืบรกิารทไีมม่คีา่ใช ้
จ่ายใด ๆ รวมถงึเนือหาใดกต็ามและสกลุเงนิในเกม และ  

หากและเมอืเราปลอ่ยเวอรช์นัเต็ม (ไมใ่ชเ่บตา้) ของเกมบางอยา่งออกมา 
และเราอาจจะอนุญาตใหค้ณุใชเ้กมเพอืใชง้านเวอรช์นัเต็มตอ่ไป หากเราอนุญาตเชน่นัน 
การทคีณุใชเ้กมตอ่ไปจะไมถ่อืวา่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดของหัวขอ้ท ี11 อกี 
แตจ่ะอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดสว่นทเีหลอืของ EULA น ี

12. App Storeเกมคอนโซล  

หากมกีารนําเสนอเกมใหค้ณุผา่นทาง App Store หรอืหากคณุเลน่เกมบนคอนโซล 
อาจจะมเีงอืนไขเพมิเตมิบังคับใชก้บัคณุ 

เมอืมกีารนําเสนอเกมใหค้ณุผา่นทาง App Store (ไมว่า่จะเป็นอปุกรณ์มอืถอืหรอืคอนโซล) 
คุณรับทราบและยอมรับในเงอืนไขของเอกสารประกอบ B-1 ทเีกยีวขอ้งกบัเกมดังกลา่ว  

13. ขอ้เสนอแนะ 



เรายนิดรัีบฟังความคดิเห็นจากคณุ ไมว่า่จะเป็นเรอืงดหีรอืไมด่ ี
ขอ้เสนอแนะของคุณจะชว่ยใหเ้ราไดพั้ฒนาปรับปรุง! 

แตห่ากคณุมอบขอ้เสนอแนะใหแ้กเ่รา 
เราตอ้งการใชข้อ้เสนอแนะดงักลา่วในลักษณะทเีราตอ้งการและไมต่อ้งจ่ายค่าตอบแทน

ใหค้ณุ 

หากคณุมอบขอ้เสนอแนะใหแ้กเ่รา จะหมายความวา่คณุมอบใบอนญุาตทไีมใ่ชส่ทิธขิาด โอนได ้
ใชไ้ดทั้วโลก คงอยูต่ลอดไป เพกิถอนมไิด ้มกีารจ่ายคา่ตอบแทนเต็มจํานวน ปลอดคา่ลขิสทิธ ิ
พรอ้มดว้ยสทิธใินการออกใบอนุญาตชว่ง ภายใตส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ และทังหมด 
ทคีณุถอืครองหรอืควบคมุ ในการคดัลอก ปรับแก ้สรา้งงานสรา้งสรรคต์อ่เนอืง แจกจ่ายสําเนา 
ดําเนนิการตอ่สาธารณะ แสดงในทสีาธารณะ และแสวงหาประโยชนจ์ากขอ้เสนอแนะ 
เพอืวัตถปุระสงคใ์ดก็ตามและไมว่า่ในประเทศใดก็ตาม ใบอนุญาตนจีะไมส่นิไปหรอืหมดอาย ุ
หากเราไมไ่ดใ้ชส้ทิธขิองเราภายใตใ้บอนุญาตนภีายในระยะเวลาหนงึปี 
หากคณุมสีทิธใินขอ้เสนอแนะทไีมอ่าจมอบอนุญาตใหแ้กเ่ราไดภ้ายใตก้ฎหมายทมีผีลบังคบัใช ้(เชน่ 
ธรรมสทิธแิละสทิธสิว่นบคุคลอนื ๆ ) คณุจะตอ้งสละซงึสทิธดัิงกล่าวและยนิยอมทจีะไมใ่ชส้ทิธดิังกลา่ว 
คุณเขา้ใจและตกลงวา่คณุมอบขอ้เสนอแนะใหแ้กเ่ราโดยอสิระ และเราไมจํ่าเป็นตอ้งใชข้อ้เสนอแนะดังกลา่ว 
และคณุจะไมไ่ดรั้บค่าตอบแทนไมว่า่ในรูปแบบใดสําหรับขอ้เสนอแนะของคณุ คณุรับรองและรับประกันวา่ 
คุณมสีทิธใินขอ้เสนอแนะใด ๆ ทคีณุมอบใหเ้รา 
โดยสทิธนัินอยูใ่นระดับเพยีงพอทจีะเป็นการมอบสทิธใิหเ้ราและฝ่ายทไีดรั้บผลกระทบดังทอีธบิายไวข้า้งตน้ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินการเผยแพร่ประชาสมัพันธห์รอืสทิธคิวามเป็นสว่นตวั  

ในการโพสตข์อ้เสนอแนะดังกลา่ว คณุรับรองวา่ขอ้เสนอแนะของคณุเป็นไปตาม EULA นี 
และคณุจะไมใ่ชค้าํพูดทสีอ่ถงึความลามกอนาจารหรอืกา้วรา้วรุนแรง 
หรอืสง่สอืวัสดุทเีป็นหรอือาจจะมโีอกาสเป็นการหมนิประมาท ขม่ขู ่หรอืสรา้งความเกลยีดชงั 
ลุกลาํความเป็นสว่นตัวของบคุคลอนืใด เป็นอันตรายตอ่ผูใ้ชร้ายอนื หรอืฝ่าฝืนกฎหมายทมีผีลบังคบัใช ้   

14. นโยบาย DMCA/ลขิสทิธ ิ  

เราเคารพในกฎหมายลขิสทิธแิละคาดหวังใหผู้ใ้ชข้องเราดาํเนนิการในลักษณะเดยีวกัน 
เรามนีโยบายในการยกเลกิบญัชเีกมของผูใ้ชใ้นสถานการณ์ทเีหมาะสม 
ซงึมกีารละเมดิซําแลว้ซําเลา่หรอืเชอืวา่ไดก้ระทําการละเมดิสทิธขิองผูถ้อืลขิสทิธซํิาแลว้ซําเลา่  

15. เว็บไซตแ์ละทรพัยากรของบคุคลทสีาม 

ลงิกส์ูภ่ายนอกจะมไีวเ้พอืความสะดวกของคณุ แตเ่ราไมอ่าจรับประกันลงิกเ์หลา่นันได ้

บรกิารอาจมลีงิกไ์ปยังเว็บไซตห์รอืทรัพยากรของบคุคลทสีาม 
เราแสดงลงิกเ์หลา่นไีวเ้พอืความสะดวกเทา่นัน และจะไมร่ับผดิชอบตอ่เนอืหา ผลติภัณฑ ์
หรอืบรกิารบนหรอืทไีดม้าจากเว็บไซตห์รอืทรัพยากรเหลา่นัน รวมถงึลงิกท์แีสดงอยูบ่นเวบ็ไซตด์ังกล่าว 
คุณรับทราบวา่คณุตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
และตอ้งยอมรับความเสยีงทงัปวงอันเกดิขนึจากการทคีณุใชเ้วบ็ไซตห์รอืทรัพยากรใด ๆ ของบคุคลทสีาม 



16. คา่ใชจ้า่ยในการใชข้อ้มลูและอปุกรณม์อืถอื 

นีคอืการเตอืนใหท้ราบวา่คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดก็ตามทเีกยีวขอ้งกับขอ้มลู 
ซงึอาจเกดิขนึเมอืคณุใชบ้รกิารของเรา 

คุณตอ้งรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายเกยีวกับขอ้มลูทังหมดทอีาจเกดิขนึจากการใชบ้รกิารของเรา 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่คา่ธรรมเนียมมอืถอื การสง่ขอ้ความ และการใชข้อ้มลู กอ่นใชบ้รกิาร 
คุณควรทําความเขา้ใจหรอืสอบถามผูใ้หบ้รกิารของคณุเกยีวกับอัตราคา่บรกิารทคีณุอาจจะตอ้งจ่าย  

17. บรกิารและการปรบัเปลยีน EULA 

เมอืเราอปัเดต EULA นี 
คณุตอ้งตกลงยอมรับเวอรช์นัทมีกีารอัปเดตถงึจะสามารถใชบ้รกิารของเราต่อไปได ้

นอกจากน ี
เรายังมอีสิระในการอัปเดตสว่นหนงึสว่นใดกต็ามของบรกิารตามทเีราเห็นสมควร ดังนัน 

เราตอ้งการแจง้ใหค้ณุทราบวา่เราสามารถกระทําการดังกลา่วไดท้กุเมอื 

เราอาจ (แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง) อัปเดต EULA นีไดท้กุเมอื ตามแต่โอกาสทเีราเห็นวา่จําเป็น 
เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้หากเราทําการอัปเดต คุณจะไดรั้บแจง้ใหต้กลงยอมรับใน EULA 
ทอีัปเดตแลว้ในครงัถัดไปทคีณุเขา้ใชบ้รกิาร หรอืเมอืมกีารสอืสารถงึ EULA ทอัีปเดตแลว้กับคณุ 
คุณตอ้งยอมรับการอัปเดตเหลา่นีเพอืใหส้ามารถใชบ้รกิารตอ่ไปได ้ 

เราอาจสง่โปรแกรมแกไ้ข ขอ้มลูอัปเดต หรอืการอัปเกรดไปทบีรกิาร 
ซงึตอ้งมกีารตดิตังเพอืใหค้ณุสามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งตอ่เนอืง 
เราอาจจะอัปเดตบรกิารจากทางไกลโดยไมแ่จง้ใหค้ณุทราบ และคณุยนิยอมใหเ้ราใชโ้ปรแกรมแกไ้ข 
ขอ้มลูอปัเดต หรอืการอัปเกรดดังกลา่ว หากอปุกรณข์องคณุตังคา่ป้องกันการอัปเดตอัตโนมัตไิด ้
คุณอาจจะเขา้ถงึบรกิารไมไ่ดจ้นกวา่จะอัปเดตบรกิารบนอุปกรณ์ของคณุดว้ยตัวเอง เราอาจแกไ้ข ระงับ ยตุ ิ
เปลยีน ทดแทน หรอืจํากัดสทิธกิารเขา้ถงึของคณุทมีตีอ่บรกิารไดท้กุเมอื ภายใตก้ฎหมายทมีผีลบังคับใช ้
คุณรับทราบวา่คณุอาจจะไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูตวัละคร ความกา้วหนา้ในเกม 
การปรับรูปแบบเกมตามความตอ้งการ หรอืขอ้มลูอนื ๆ 
ทเีกยีวขอ้งกับการใชเ้กมบางอยา่งและองคป์ระกอบอนื ๆ ทมีคีวามจําเพาะของบรกิาร ไมว่า่เมอืใดก็ตาม 
โดยทเีราไมต่อ้งแจง้ใหค้ณุทราบ รวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเพยีงแต ่หลังจากทเีราสง่โปรแกรมแกไ้ข ขอ้มลูอัปเดต 
หรอืการอัปเกรดไปทบีรกิารแลว้ คณุตกลงวา่เราจะไมม่ภีาระผูพั้นดา้นการซอ่มบํารุงหรอืสนับสนุนใด ๆ 
เกยีวกับบรกิาร  

ภายใตก้ฎหมายทมีผีลบังคับใช ้เราอาจเปลยีนแปลงราคาของบรกิาร เกม สนิคา้เสมอืนจรงิ สกลุเงนิในเกม 
หรอืเนอืหาไดท้กุเมอื ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบหรอืมภีาระรับผดิชอบตอ่คุณ 

18. การปฏเิสธการรบัประกนั 

เราไมใ่หก้ารรับประกันใด ๆ เกยีวกับบรกิาร 



ภายใตข้อบเขตสงูสดุทกีฎหมายอนุญาต บรกิารจะไดรั้บการจัดหาให ้“ตามสภาพ” 
โดยไมม่กีารรับประกันในทกุรูปแบบ ทังนีจะไมเ่ป็นการจํากดัถงึเนอืความทกีลา่วถงึมากอ่นหนา้ ฝ่ายต่าง ๆ 
ของบรษัิทขอปฏเิสธอยา่งชดัแจง้ถงึการรับประกันโดยนัยเกยีวกับอรรถประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์
ความครบถว้นสมบรูณส์ําหรับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะดา้น ความสนุกสนานเพลดิเพลนิเป็นการสว่นตวั 
และการไมล่ะเมดิสทิธ ิรวมถงึการรับประกันใด ๆ อันเกดิจากวธิกีารตดิตอ่หรอืใชก้ารซอืขาย ฝ่ายตา่ง ๆ 
ของบรษัิทไมร่ับประกันวา่บรกิารจะเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณุ หรอืพรอ้มใชง้านโดยไมม่สีงิรบกวน 
มคีวามปลอดภัย หรอืปลอดจากขอ้ผดิพลาด ฝ่ายตา่ง ๆ ของบรษัิทไมรั่บประกันถงึคณุภาพ ความถกูตอ้ง 
ความเหมาะสมตอ่เวลา ความเป็นจรงิ ความสมบรูณ ์หรอืความน่าเชอืถอืของบรกิาร  

19. ขอ้จํากดัความรบัผดิ 

หัวขอ้นีจะจํากดัสงิทคีณุสามารถเรยีกรอ้งคนืไดจ้ากเราในกรณีของขอ้พพิาท 

ภายใตข้อบเขตสงูสดุทกีฎหมายทมีผีลบังคบัใชอ้นุญาต ฝ่ายตา่ง ๆ 
ของบรษัิทจะไมรั่บผดิตอ่คณุในทกุกรณสีําหรับ:  

(ก) การสญูเสยีผลกําไร  

(ข) การสญูเสยีรายได ้ 

(ค) การสญูเสยีเงนิออม  

(ง) การสญูเสยีขอ้มลู หรอื  

(จ) ความเสยีหายทเีกดิขนึทางออ้ม ไมไ่ดต้งัใจ เป็นผลสบืเนอืง เป็นกรณพีเิศษ 
เป็นไปเพอืการลงโทษ หรอืเพอืเป็นเยยีงอยา่ง  

อันเกดิขนึจากหรอืมสีว่นเกยีวขอ้งกับ EULA นีหรอืบรกิาร 
หรอืความลา่ชา้หรอืความไมส่ามารถใชห้รอืการขาดฟังกช์นัการทํางานของบรกิาร 
แมแ้ตใ่นกรณีทหีนงึในฝ่ายตา่ง ๆ ของบรษัิทเป็นผูก้ระทําผดิ ละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเล่อ) 
ความรับผดิทเีคร่งครัด การชดใชค้วามเสยีหาย ความรับผดิตอ่ผลติภัณฑ ์หรอืกรณอีนื ๆ 
และแมว้า่บรษัิทจะไดรั้บแจง้ถงึโอกาสความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดังกลา่วแลว้ก็ตาม  นอกจากน ี
ภายใตข้อบเขตสงูสดุทกีฎหมายทมีผีลบังคบัใชอ้นุญาต ความรับผดิโดยรวมของฝ่ายต่าง ๆ ของบรษัิท 
อันเกดิขนึจากหรอืมสีว่นเกยีวขอ้งกับ EULA นีหรอืบรกิาร จะตอ้งไมเ่กนิไปกวา่: (ก) 
จํานวนเงนิรวมทังหมดทคีณุไดช้าํระไป (หากม)ี หรอืจํานวนเงนิทคีณุตอ้งชําระใหแ้กเ่รา 
สําหรับเกมหรอืบรกิารบางอยา่งทเีป็นประเด็น ในระหวา่งชว่งเวลาหก (6) 
เดอืนกอ่นทจีะเกดิเหตุการณ์ททํีาใหเ้กดิความรับผดิดังกลา่ว หรอื (ข) หาก (ก) ไมม่ผีลบังคับใช ้
ใหถ้อืใชย้อดเงนิทมีลูคา่หา้สบิดอลลารส์หรัฐอเมรกิา ($50 USD) 
ขอ้จํากัดและขอ้ยกเวน้เกยีวกับความเสยีหายเหลา่นี จะยังคงมผีลบังคับใช ้แมว้า่การเยยีวยาใด ๆ 
ก็ตามไมอ่าจชดเชยไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
และเป็นองคป์ระกอบพนืฐานของมลูเหตทุเีป็นการตอ่รองเจรจาระหวา่งคณุกับเรา  

ไมว่า่เนือความกอ่นหนา้จะกลา่วไวอ้ยา่งไรก็ตาม ประเทศ รัฐ จังหวดั หรอืเขตอํานาจทางกฎหมายอนื ๆ 
บางแหง่ ไมอ่นุญาตใหย้กเวน้การรับประกันหรอืขอ้จํากัดความรับผดิบางอยา่ง ดงัทรีะบไุวข้า้งตน้ 
ดังนันเงอืนไขขา้งตน้อาจจะไมม่ผีลใชก้บัคณุ ในทางกลบักัน ในเขตอํานาจทางกฎหมายบางอยา่ง 



ขอ้ยกเวน้และขอ้จํากัดทกีลา่วถงึไวนั้น 
จะมผีลใชใ้นขอบเขตสงูสดุทไีดรั้บอนุญาตตามกฎหมายของเขตอํานาจทางกฎหมายดังกลา่ว นอกจากน ี
คุณยังอาจมสีทิธติามกฎหมายเพมิเตมิในเขตอาํนาจทางกฎหมายของคณุ และไมม่เีนือหาใดใน EULA 
นีทจีะรดิรอนสทิธติามกฎหมายทคีณุพงึมใีนฐานะผูบ้รโิภคของบรกิาร 

20. การชดใชค้วามเสยีหาย 

หากมคีนฟ้องรอ้งเราจากการทคีณุละเมดิ EULA นี หรอืการทคีณุเขา้ถงึ/ใชบ้รกิาร 
คณุตกลงทจีะปกป้องเราและชดใชค้า่ใชจ่้ายในการตอ่สูค้ดใีหเ้ราในการดําเนนิคดดีังกลา่

ว  

คุณตกลงทจีะชดใช ้(ในอกีแง่หนงึก็คอืจา่ยชดเชยความสญูเสยีใด ๆ และทังหมดทเีกดิขนึ) 
จ่ายคา่ใชจ่้ายในการตอ่สูค้ด ีและปกป้องฝ่ายต่าง ๆ ของบรษัิทและพนักงานของบรษัิท เจา้หนา้ท ีกรรมการ 
ตัวแทน ผูรั้บจา้ง และผูแ้ทนอนื ๆ ใหป้ลอดจากการฟ้องรอ้ง การเรยีกรอ้ง การดําเนนิการ ความสญูเสยี 
ความรับผดิ ตน้ทนุ และคา่ใชจ่้ายทังปวง (รวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเพยีงแต ่คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ่้าย 
และคา่ธรรมเนยีมของพยานผูเ้ชยีวชาญ) อันเกดิจากหรอืมสีว่นเกยีวขอ้งไมว่า่ในลักษณะใดกับ: (ก) 
การเขา้ถงึหรอืการใชบ้รกิาร หรอื (ข) การกลา่วอา้งทหีากพสิจูนว์า่เป็นจรงิแลว้ จะกอ่ใหเ้กดิการละเมดิ 
EULA นีโดยคณุ คณุตกลงทจีะจ่ายเงนิคนืใหเ้ราสําหรบัยอดชําระใด ๆ ทเีราจ่ายไปหรอืสญูเสยี 
ไมว่า่จะตามการพพิากษาของศาลหรอืการจ่ายเพอืระงับคดคีวาม ตามสาระสําคัญใด ๆ 
ทคีรอบคลมุอยูใ่นหัวขอ้ท ี20 

21. การบอกเลกิขอ้ตกลง 

เราขอสงวนสทิธใินการบอกเลกิ EULA นีตามทเีราเห็นสมควร 
โดยจะเป็นไปตามกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้ เหตผุลทเีราอาจบอกเลกิ EULA 

นีจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงแต ่หากเราชะลอขอ้เสนอเกมของเราในภมูภิาคของคณุ 
หากคณุฝ่าฝืน EULA นี หรอืหาก App Store ยกเลกิบัญช ีApp Store ของคณุ 

ภายใตข้อบเขตสงูสดุทสีอดคลอ้งกับกฎหมายทมีผีลบังคับใช ้เราอาจจะระงับ แกไ้ข 
หรอืยกเลกิสทิธขิองคณุในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร รวมถงึเกม สนิคา้เสมอืนจรงิ และเนอืหาใด ๆ 
โดยไมม่ภีาระรับผดิชอบหรอืตอ้งแจง้ใหค้ณุทราบในกรณีท ี(ก) 
เรายตุกิารใหบ้รกิารเกมใหแ้กผู่ใ้ชโ้ดยทวัไปในสถานการณ์ทคีลา้ยกัน (ข) คณุละเมดิเงอืนไขใด ๆ ของ 
EULA นี (รวมถงึเงอืนไขของ App Store และนโยบายของเราทรีะบไุวใ้น EULA นี) (ค) เจา้ของ App Store 
ทเีกยีวขอ้งยกเลกิบญัช ีApp Store ของคณุ หรอื (ง) 
เราพจิารณาแลว้วา่มคีวามจําเป็นทจีะตอ้งระงับหรอืปรับแกส้ทิธกิารเขา้ถงึและการใชบ้รกิารโดยคณุ 
หรอืยกเลกิ EULA นตีามดลุยพนิจิของเรา นอกจากน ีคณุอาจจะยกเลกิ EULA 
นีไดโ้ดยการลบและยกเลกิการตดิตังเกมบนอปุกรณ์ใด ๆ และทังหมดของคณุ หรอืโดยการลบบญัช ีApp 
Store ของคณุ  การระงับหรอืการปรับแกส้ทิธกิารใชง้านของคุณและการใชบ้รกิารโดยคณุ 
จะสง่ผลใหค้ณุไมส่ามารถเขา้ถงึและใชค้ณุลักษณะบางอยา่งหรอืทงัหมดได ้
โดยจะเป็นไปตามการพจิารณาดว้ยดลุยพนิจิของเรา เมอืมกีารบอกเลกิ EULA นี 
สทิธทิมีอบใหแ้กค่ณุจะสนิสดุลงโดยอัตโนมตั ิคณุอาจจะไมส่ามารถใชส้ทิธใิด ๆ หรอืสทิธใิน EULA นีไดอ้กี  



ภายใตก้ฎหมายทมีผีลบังคับใช ้
เราอาจจะใชด้ลุยพนิจิของเราเพอือนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึและใชบ้รกิารตอ่ไปไดก้อ่นการบอกเลกิดังกลา่ว  

หากกฎหมายทมีผีลบังคับใชก้าํหนดไว ้การบอกเลกิ EULA 
นีจะไมต่อ้งใชคํ้าตัดสนิจากศาลเพอืใหก้ารบอกเลกิมผีลบังคับใช ้
หรอืไมต่อ้งใชห้มายแจง้ทนํีาแจง้โดยพนักงานเดนิหมายเพอืเป็นเงอืนไขเบอืงตน้ของการบอกเลกิ 

การชาํระเงนิและคา่ธรรมเนยีมทงัหมดจะไมส่ามารถขอเงนิคนืไดใ้นทกุสถานการณ ์
ไมว่า่ขอ้ตกลงฉบบันจีะถกูบอกเลกิหรอืไมก่็ตาม เวน้แตภ่ายใตข้อบเขตทกีฎหมายกาํหนดไว ้ 

หัวขอ้ดังตอ่ไปนีจะยังคงมผีลบังคบัใชต้อ่ไปแมว้า่ EULA จะสนิสดุลงแลว้: 8 (สองวรรคแรกเทา่นัน) 13, 19, 
20, 22 จนถงึ 25 และวรรคนีของหัวขอ้ท ี21 

22. การระงบัขอ้พพิาทและกฎหมายทกีํากบัควบคมุ  

คณุตกลงยอมรับในกฎหมายของประเทศสวเีดน หากมขีอ้พพิาทระหวา่งเรา 
เราตกลงวา่จะดําเนนิการแกไ้ขผา่นกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

โดยทเีราแตล่ะฝ่ายจะออกคา่ใชจ้่ายของตนเอง 

(ก) กฎหมายทใีชบั้งคับ คณุตกลงวา่ขอ้พพิาท ความขัดแยง้ ความแตกตา่ง หรอืการฟ้องรอ้งใด 
ๆ อันเกดิจากหรอืมสีว่นเกยีวขอ้งกับ EULA นี เกม หรอืบรกิาร รวมถงึการมอียู ่
ความสมบรูณ์ในการบังคับใช ้การตคีวาม การปฏบิตัติามสญัญา การละเมดิหรอืการบอกเลกิขอ้ตกลง 
หรอืขอ้พพิาทใด ๆ เกยีวกับภาระผกูพันทไีมใ่ชใ่นทางสญัญา อันเกดิขนึจากหรอืมเีหตเุกยีวกับ 
EULA นี เกม หรอืบรกิาร (รวมเรยีกวา่ “ขอ้พพิาท”) 
จะไดรั้บการแกไ้ขตามกฎหมายของประเทศสวเีดน 
โดยไมม่กีารอา้งองิถงึตัวเลอืกของกฎระเบยีบแหง่กฎหมาย 
และไมร่วมถงึบทบญัญตัขิองอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซอืขายสนิคา้ระหวา่งประเทศปี 
ค.ศ. 1980 กฎหมายหรอืกฎระเบยีบใด ๆ 
ทกีําหนดวา่เนือหาของสญัญาจะตอ้งถกูวเิคราะหต์คีวามเทยีบกับฉบบัร่าง จะไมม่ผีลบังคับใชกั้บ 
EULA นี 

(ข) การระงับขอ้พพิาท 
ขอ้พพิาทใดก็ตามจะถกูสง่เรอืงและไดร้ับการตดัสนิทจีะถอืเป็นอันสนิสดุโดยการอนุญาโตตลุาการ 
ซงึดําเนนิงานโดยสถาบันอนุญาโตตลุาการของสภาหอการคา้สตอกโฮลม์(“SCC”) 
ภายใตก้ฎระเบยีบวา่ดว้ยการอนุญาโตตลุาการของ SCC ณ 
เวลาทมีกีารนําสง่หนังสอืบอกกลา่วเกยีวกับการอนุญาโตตลุาการ 
กฎระเบยีบดังกลา่วจะถอืวา่ถกูรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงตามการอา้งองิในหัวขอ้น ี

(ค) กฎระเบยีบวา่ดว้ยการอนุญาโตตลุาการ 
การอนุญาโตตลุาการจะดําเนนิการตามกฎหมายของประเทศสวเีดน 
โดยจะมกีารพจิารณาตดัสนิในสตอกโฮลม์ 
ประเทศสวเีดนและใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลกัในการดําเนนิการ 
องคค์ณะจะประกอบดว้ยอนุญาโตตลุาการสาม (3) ราย 
โดยคูก่รณแีตล่ะฝ่ายจะตอ้งแตง่ตงัอนุญาโตตลุาการหนงึรายภายในสามสบิ (30) 
วันหลังจากทมีกีารนําสง่หมายแจง้เกยีวกับการอนุญาโตตลุาการ 
การแตง่ตังอนุญาโตตลุาการดังกลา่วจะไดรั้บการยนืยันโดย SCC 
และอนุญาโตตลุาการทังสองรายจะไดรั้บคําแนะนําเกยีวกับวธิกีาร 



และตอ้งตกลงกันเกยีวกับอนุญาโตตลุาการคนทสีามภายในสบิ (10) 
วันหลังจากทพีวกเขาไดรั้บการยนืยันจาก SCC 
หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึไมไ่ดแ้ตง่ตังอนุญาโตตลุาการ 
หรอืหากอนุญาโตตลุาการสองรายไมส่ามารถตกลงกันไดภ้ายในสบิ (10) วัน 
เกยีวกับอนุญาโตตลุาการคนทสีาม 
อนุญาโตตลุาการดังกลา่วจะไดรั้บการแตง่ตงัโดยคณะกรรมการของ SCC 
อนุญาโตตลุาการจะตอ้งตัดสนิชคีวามเสยีหายดังกลา่วเฉพาะตามทไีดรั้บอนุญาตใหช้ขีาดไดเ้กยีวกั
บ EULA น ี

(ง) ค่าใชจ่้าย คู่สญัญาแตล่ะฝ่ายจะตอ้งรับผดิชอบตอ่ตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของตนเอง 
(รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงแต ่คา่ธรรมเนียมทปีรกึษา) ของการอนญุาโตตลุาการดังกลา่วใด ๆ 
แตจ่ะมเีงอืนไขวา่ 
คู่สญัญาทังสองฝ่ายจะตอ้งร่วมกันออกคา่ใชจ่้ายและคา่ธรรมเนียมของอนุญาโตตลุาการฝ่ายละเทา่ 
ๆ กัน 

(จ) คําสงัหา้มเพอืบรรเทาความเสยีหาย ไมว่า่เนือหากอ่นหนา้จะขัดกบั EULA นีอยา่งไรก็ตาม 
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึจะตอ้งขอใชอ้ํานาจจากศาลในเขตอาํนาจทางกฎหมายเสมอ 
สําหรับการขอคําสังหา้มหรอืการบรรเทาความเสยีหายทางกฎหมายหรอืทมีคีวามยตุธิรรมอนืใด 

23. การหา้มมอบโอนสทิธ ิ

คณุไมส่ามารถโอนหรอืมอบสทิธใิน EULA นใีหแ้กบ่คุคลอนื 

คุณตอ้งไมม่อบหรอืโอนสทิธใิน EULA น ีไมว่า่จะโดยผลบังคับแหง่กฎหมายหรอือนื ๆ 
หากยังไมไ่ดรั้บความยนิยอมทเีป็นลายลักษณ์อกัษรจากเรา ความพยายามใด ๆ ในการโอนหรอืมอบสทิธใิน 
EULA โดยปราศจากการความยนิยอมดังกลา่ว จะถอืวา่เป็นโมฆะและไมม่ผีลบังคับใช ้
ไมว่า่หัวขอ้นจีะระบุชอืไวอ้ยา่งไรก็ตาม เราจะสามารถโอนหรอืมอบสทิธใิน EULA นีไดโ้ดยไมม่ขีอ้จํากัด 
จากขอ้กําหนดทกีลา่วถงึกอ่นหนา้ EULA นีจะมผีลผกูพนัและกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่คูส่ญัญาทังสองฝ่าย 
ผูส้บืทอด และผูรั้บมอบโอนสทิธทิไีดรั้บอนุญาต 

24. บทเบ็ดเตล็ด 

EULA นถีอืเป็นขอ้ตกลงทังหมดของเรา (ไมม่กีารใหค้าํมนัสญัญานอกเหนอือนืใด) 
ภาษาทางการคอืภาษาอังกฤษ หากสว่นตา่ง ๆ ของ EULA ไมม่ผีลบังคับใช ้

สว่นทเีหลอืจะยังคงบังคับใชไ้ดเ้ต็มรูปแบบมากทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได ้
หากเราไมไ่ดบ้ังคับใชส้ว่นใดก็ตามของ EULA นี 

จะไมไ่ดห้มายความวา่เราจะไมดํ่าเนนิการในอนาคต หรอืเราจะไมบั่งคับใชส้ทิธอินื ๆ 
ของเรา เวน้แตใ่นกรณีของ App Store 

บคุคลอนืนอกเหนอืจากคณุหรอืเราจะไมส่ามารถบังคับใช ้EULA ได ้

(ก) ขอ้ตกลงเบด็เสร็จ EULA นีและเอกสารหรอืขอ้มลูอนืใดทอีา้งถงึใน EULA น ี
จะถอืวา่เป็นความเขา้ใจเบ็ดเสร็จและเป็นสทิธเิฉพาะระหวา่งคณุกับเราเกยีวกับบรกิาร 



และจะใชแ้ทนความเขา้ใจหรอืขอ้ตกลงใด ๆ 
และทังหมดททํีาดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอั์กษรกอ่นหนา้ระหวา่งคณุกับเราเกยีวกับบรกิาร 

(ข) ภาษา EULA ฉบับนทํีาขนึเป็นฉบับแรกในภาษาอังกฤษ ฉบับแปลใด ๆ 
ก็ตามของขอ้ตกลงฉบับนีจะมไีวเ้พอืการอา้งองิเทา่นัน 
ภายใตข้อบเขตสงูสดุทกีฎหมายทมีผีลบังคบัใชอ้นุญาต คณุยอมสละสทิธใิด ๆ 
ก็ตามทคีณุอาจมภีายใตก้ฎหมายของประเทศของคณุ ในการขอใหเ้ขยีนหรอืบญัญตั ิEULA 
นีในภาษาอนืใด 

(ค) การเป็นโมฆะบางสว่น EULA อธบิายถงึสทิธติามกฎหมายบางอยา่ง คณุอาจมสีทิธอินืๆ 
ภายใตก้ฎหมายในเขตอาํนาจทางกฎหมายของคณุ EULA ไมไ่ดเ้ปลยีนแปลงสทิธใิด ๆ 
ของคณุภายใตก้ฎหมายของเขตอํานาจทางกฎหมายของคณุ 
หากกฎหมายของเขตอํานาจทางกฎหมายของคณุไมอ่นุญาตใหก้ระทําได ้ดังทรีะบขุา้งตน้ 
ขอ้จํากัดและการยกเวน้การรับประกันและการเยยีวยาใน EULA นี 
อาจจะไมไ่ดม้ผีลใชกั้บคณุเนืองจากเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณอาจจะไมอ่นุญาตใหจํ้ากดัหรอื
ยกเวน้ในสถานการณท์มีคีวามเฉพาะของคุณ ในกรณทีขีอ้กําหนดบางสว่นของ EULA 
นีถกูศาลหรอืองคค์ณะทางตลุาการทมีอีํานาจ ตัดสนิวา่ไมส่ามารถบังคบัใชไ้ด ้
ขอ้กําหนดดังกลา่วจะบังคับใชไ้ดเ้ฉพาะตามขอบเขตสงูสดุทเีป็นไปไดต้ามทกีฎหมายกําหนด 
และเงอืนไขสว่นทเีหลอืของ EULA นีจะยังคงมผีลบังคับใชไ้ดอ้ยา่งเต็มทตีอ่ไป 

(ง) การไมส่ละสทิธคิณุและการดําเนนิการหรอืการไมดํ่าเนนิการของเรา 
จะไมก่อ่ใหเ้กดิสทิธอินืใดภายใต ้EULA นี เวน้แตท่มีเีขยีนไวอ้ยา่งชัดเจนเป็นลายลักษณอ์ักษรใน 
EULAการทเีราไมไ่ดบ้ังคับใชส้ทิธหิรอืขอ้กาํหนดใด ๆ ของ EULA นี 
จะไมถ่อืวา่เป็นการสละซงึสทิธหิรอืขอ้กําหนดดังกลา่ว การสละซงึสทิธหิรอืขอ้กําหนดใด ๆ 
จะมผีลบังคับใชก็้ตอ่เมอืทําเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยหนงึในผูแ้ทนทรัีบมอบอาํนาจของเ
รา เวน้แตท่จีะมรีะบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ใน EULA นี การใชส้ทิธกิารเยยีวยาใด ๆ 
โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึภายใต ้EULA นี จะเป็นไปโดยไมก่ระทบตอ่สทิธกิารเยยีวยาอนื ๆ 
ทมีภีายใต ้EULA หรอืสว่นอนื ๆ  

(จ) สทิธขิองบคุคลทสีาม เวน้แต่ทอีธบิายไวใ้นหวัขอ้ท ี12 บคุคลทไีมใ่ชคู่ส่ญัญาของ EULA นี 
จะไมม่สีทิธใินการบังคับใชเ้งอืนใด ๆ ทมี ี

25. ขอ้มลูตดิตอ่ 

หากคณุมคํีาถามใด ๆ เกยีวกับ EULA นีหรอืเกม โปรดตดิตอ่เราไดท้างทอียูอ่เีมลของฝ่ายสนับสนุนของเรา 

  



ตาราง C-1: นโยบายการสตรมี 

บทนํา 

เราหวังวา่คณุจะเพลดิเพลนิกับเกมของคณุและสนับสนุนความสนใจของคณุในการสรา้งวดิโีอการเลน่เกม 
ไมว่า่จะแบบไลฟ์สดหรอืบันทกึเทปไว ้(“วดิโีอ”)  
ซงึเป็นการแบง่ปันประสบการณ์การเลน่เกมของคณุกับผูอ้นื โดยใชรู้ปภาพ วดิโีอ เสยีงประกอบ ดนตรใีนเกม 
หรอืสนิทรัพยอ์นื ๆ จากเกมของเรา (“เนอืหา”) อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ในกรณสีว่นใหญนั่น 
การใชเ้นือหาของเราโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเรา 
จะถอืวา่เป็นเรอืงผดิกฎหมายและเป็นการละเมดิสทิธขิองเรา 
นโยบายฉบับนชีว่ยใหค้ณุทราบถงึสทิธทิมีอียูอ่ยา่งจํากัดทเีรามอบใหค้ณุ 
เพอืแบง่ปันประสบการณท์คีณุมเีกยีวกับเนือหาของเรากับสาธารณะทวัไปในวดิโีอของคุณ 

การใชเ้นือหาของเราในวดิโีอจะตอ้งจํากดัอยูเ่ฉพาะเพอืวัตถปุระสงคท์ไีมใ่ชใ่นเชงิพาณชิยเ์ท่านัน 
เวน้แตม่รีะบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ภายใตน้โยบายการสตรมีนี:  

คุณสามารถใชเ้นอืหาของเราในวดิโีอของคณุเพอืการใชง้านทไีมใ่ชใ่นเชงิพาณชิยเ์ทา่นัน 
เวน้แตม่รีะบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ภายใตน้โยบายการสตรมีนี ดังนัน 
คุณจะตอ้งไมอ่อกใบอนุญาตการใชเ้นอืหาในวดิโีอของคณุใหแ้กบ่รษัิทหรอืบคุคลอนืใด 
เพอืแลกเปลยีนกับคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ตอบแทนในรูปแบบอนื ๆ หรอืเพอืการใชใ้นเชงิพาณชิยอ์นืใด 
โดยทยีังไมไ่ดร้ับอนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรใหก้ระทําการไดจ้ากเรา 
โปรดทราบวา่เราขอสงวนสทิธใินการใชว้ดิโีอของเราเพอืวตัถปุระสงคใ์นเชงิพาณชิย ์นอกจากนี วดิโีอใด ๆ 
ก็ตามของคณุทใีชเ้นอืหาของเรา ตอ้งมกีารแสดงความคดิเห็น การเลน่เกม 
หรอืความคดิรเิรมิทแีปลกใหมเ่พยีงพอในการจัดทําวดิโีอเพอืใหค้วามรูห้รอืเพอืสง่เสรมิการขาย 
โดยจะเป็นดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ตวัอยา่งวดิโีอทจีะไมถ่อืวา่มคีณุสมบตัติรงตามนโยบายฉบับน ี
คอืคลปิของฉากตัดจากเกมหรอืการบันทกึเสยีงประกอบจากเกมบางเกม 
(โดนไมม่กีารแสดงความคดิเห็นทพีูดถงึฉากตดัหรอืเสยีงประกอบ) 

อยา่งไรก็ตาม เราอนุญาตใหค้ณุรับคา่การชาํระเงนิไดจ้ากสองวธิกีาร 
โดยมขีอ้กาํหนดวา่คณุตอ้งปฏบิัตติามเนือหาสว่นอนื ๆ ของนโยบายการสตรมีนี 

 การแสวงหาผลประโยชนท์เีป็นตัวเงนิจากวดิโีอของคุณทใีชเ้นือหาของเราผา่นโฆษณาทนํีาเสนอโด
ยแพลตฟอรม์ ซงึโฮสตว์ดิโีอของคุณอยู ่เชน่ YouTube หรอื Twitch “แพลตฟอรม์”) 

 การรับบรจิาคผา่นลงิกก์ารบรจิาคทโีพสตอ์ยูบ่นโปรไฟลข์องคณุหรอืในคาํอธบิายวดิโีอบนแพลตฟอ
รม์ 

วธิกีารเผยแพร่วดิโีอโดยคณุ: 

เพอืใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของ EULA ทมีแีละนโยบายการสตรมี 
คุณจะสามารถสรา้งวดิโีอไดโ้ดยใชเ้นอืหาของเรา 
และคณุมอีสิระในการเผยแพร่วดิโีอดังกลา่วบนเว็บไซตท์ผีูช้มไดร้ับอนุญาตใหด้วูดิโีอเหลา่นไีดโ้ดยไมเ่สยีค่
าใชจ้่ายไมว่า่ในรูปแบบใดก็ตาม เราเขา้ใจวา่เว็บไซตบ์างแหง่อาจเสนอบรกิารชําระเงนิลว่งหนา้ใหแ้กค่ณุ 
หากเว็บไซตท์โีฮสตว์ดิโีอเหลา่นีใหบ้รกิารฟรเีพอืใหผู้ช้มไดด้วูดิโีอ 
คุณจะสามารถเผยแพร่วดิโีอบนเวบ็ไซตด์ังกล่าวได ้

สงิทคีณุจะตอ้งไมใ่สเ่ขา้ไปในวดิโีอของคุณทใีชป้ระโยชนจ์ากเนอืหาของเรา: 

ในวดิโีอใดกต็าม (ไมว่า่จะแหง่ใดกต็ามทเีชอืมโยงใกลก้ับหรอือยูบ่นเว็บเพจเดยีวกับวดิโีอ) 
คุณจะตอ้งไมใ่สเ่นือหาใด ๆ ทเีป็นเนอืหาของผูใ้ชท้ตีอ้งหา้มภายใต ้EULA และเนือหาดังตอ่ไปนี: 



 สงิใดก็ตามทอีาจสอืเป็นนัยว่าวดิโีอไดร้ับการสรา้งขนึโดยพวกเรา 
หรอืเรารับรองคุณหรอืวดิโีอของคณุ (เวน้แตค่ณุจะมคีวามสมัพันธด์า้นการรับรองกับเรา 
ตามทคีรอบคลมุโดยขอ้ตกลงททํีาเป็นลายลักษณอั์กษรหรอืขอ้ตกลงอนื ๆ แยกตา่งหาก) 

 ขอ้มลูใดก็ตามทเีกยีวขอ้งกบัการโกง การแฮ็ก การแสวงหาประโยชน ์
หรอืโปรแกรมของบคุคลทสีาม รวมถงึลงิกไ์ปยังการดําเนนิการใด ๆ ดังทกีลา่วถงึกอ่นหนา้ หรอื 

 การใชเ้นือหาของเราซงึเป็นการละเมดิกฎหมายทมีผีลบงัคับใช ้หรอืทําใหเ้ราเสอืมเสยี 
หรอืเมอืพจิารณาตามดลุยพนิจิของเราแลว้พบวา่ อาจจะสรา้งความเสยีหายตอ่มลูค่า คา่ความนยิม 
หรอืชอืเสยีงของเรา บรษัิทในเครอื ผลติภัณฑ ์เนือหา หรอืแบรนดข์องเรา 

 พฤตกิรรมหรอืการกระทําใดก็ตามทลีะเมดิศลีธรรมและจรยิธรรมของสาธารณะ 

ขอ้มูลสาํคญัเพมิเตมิบางส่วน: 

เราอาจจะยกเลิกสิทธิของคุณในการโฮสต ์เผยแพร่ หรือจดัหาให้ผูอื้นเขา้ถึงวิดีโอทีใช้ประโยชน์จากเนือหาของเราได ้เพอืเหตุผลทางดา้นธุรกิจหรือเหตุผลอนื ๆ 

โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบหรือมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ ตามแต่ดุลยพินิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดียว  ในกรณีดงักล่าวนนั เราอาจจะ (แต่ไม่จาํเป็นตอ้ง) 
ติดต่อคุณหรือเวบ็ไซตห์รือแพลตฟอร์มทเีกียวขอ้ง เกียวกบัการยกเลิกสิทธิดงักล่าวทมีีต่อวิดีโอดงักล่าวใด ๆ  

 

 


