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ข้ อความสําคัญ :
สัญญาดังต่ อไปนี้
( “สัญญา ”) ระบุข้อกําหนดและเงือ่ นไขทีเ่ ทรนด์ ไมโคร
อินคอร์ ปอเรทหรือบริษัทในเครือ ผู้ให้ อนุญาตของเทรนด์ ไมโคร อินคอร์ ปอเรท (“เทรนด์ ไมโคร ”) ยินดีให้ การอนุญาตใช้
“ซอฟต์ แวร์ ” และ “เอกสาร ” ประกอบ แก่ “ท่ าน” ในฐานะผู้ใช้ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนทีม่ อี าํ นาจขององค์ กร
ด้ วยการยอมรับสัญญานี้ ท่ านได้ เข้ าทําสัญญาตามกฎหมายทีม่ ผี ลผูกพันกับเทรนด์ ไมโคร
และข้ อกําหนดและเงือ่ นไ ขของสัญญาจะมีผลบังคับใช้ กบั การทีท่ ่ านใช้ ซอฟต์ แวร์ และบริการสําหรับผู้ลงทะเบียน
โปรดพิมพ์ สัญญานีไ้ ว้ เป็ นหลักฐานของท่ าน พร้ อมทั้งเก็บรักษาสําเนาโดยทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านต้องอ่านและยอมรับสัญญาฉบับนี้ก่อนที่ท่านจะติดตั้งหรื อใช้ซอฟต์แวร์ ถ้าท่านเป็ นบุคคลธรรมดา ท่ านต้องมีอายุ 18
ปี ขึ้นไป และเป็ นบุคคลบรรลุนิติภาวะในมลรัฐ
จังหวัด หรื อประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ จึงจะเข้าทําสัญญานี้ได้
ถ้าท่านจัดหาซอฟต์แวร์ในนามขององค์กร ท่านต้องมีอาํ นาจโดยชอบที่จะกระทําการแทนองค์กร
และยอมรับสัญญานี้ในนามขององค์กรนั้น
ถ้าท่านดาวน์โหลดหรื อเปิ ดใช้งาน
(activate)
ซอฟต์แวร์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการทดลองใช้
หรื อท่านซื้อใบอนุญาตสําหรับซอฟต์แวร์ ท่านสามารถยอมรับสัญญานี้ได้ดว้ ยการเลือกที่ปุ่มหรื อช่อง
“ข้าพเจ้ายอมรับข้อกําหนดของสัญญาอนุญาต ” (I accept the terms of the license agreement) ท้ายนี้
ถ้าท่านหรื อองค์กรที่ท่านกระทําการแทนไม่ตกลงยอมรับข้อกําหนดของสัญญานี้ โปรดเลือก
“ข้าพเจ้าไม่ยอมรับข้อกําหนดของสัญญาอนุญาต ” (I do not accept the terms of the license agreement) ภายหลังจากนั้น
จะไม่มีการก่อสัญญาขึ้น และท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ ก
ารประเมิน ซื้อ หรื อติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์
ถ้าท่านซื้อซอฟต์แวร์มาจากร้านค้าปลีกและท่านไม่ยอมรับสัญญาฉบับนี้ ท่านอาจคืนซอฟต์แวร์น้ ีซ่ ึงอยูใ่ นบรรจุภณั ฑ์เดิม
พร้อมกับใบเสร็ จรับเงิน ให้กบั ร้านค้าปลีกที่ท่านซื้อได้ภายในเวลาสามสิ บ
(30 ) วันนับจากวันที่ซ้ือ
เพื่อขอคืนเงินหักด้วยค่าธรรมเนียมการปรับปรุ งสิ นค้าคงคลัง (restocking fees) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ข้อ 10 ของสัญญานี้จาํ กัดความรับผิดของเทรนด์ ไมโคร ข้อ
3 , 11 , 12 , 13 และ 25
จํากัดภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับประกันของเทรนด์ ไมโคร และการเยียวยาความเสี ยหายของท่าน ข้อ
9
ระบุขอ้ จํากัดที่สาํ คัญเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ประกาศว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่แนบท้ าย
ระบุถึง
ข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่เทรนด์ ไมโครเมื่อท่านใช้ซอฟต์แวร์
โปรดอ่านข้อสัญญาเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะยอมรับสัญญา
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1.

สัญญาและข้ อกําหนดที่ มีผลบังคับใช้ สัญญานี้ใช้บงั คับกับผลิตภัณฑ์เทรนด์ ไมโครสําหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป (Trend
Micro
Consumer
Products) ( “ซอฟต์ แวร์ ”) เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์
ท่านอาจได้รับข้อความแจ้งให้ยอมรับข้อกําหนดการอนุญาตของเทรนด์ ไมโครฉบับนี้หรื อฉบับอื่นก็ได้
ข้อกําหนดของสัญญาฉบับแรกที่ท่านยอมรับจะมีผลบังคับใช้กบั การใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน
สิ ทธิท้ งั ปวงในสัญญานี้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขว่าท่านยอมรับสัญญาฉบั
บนี้ ใบอนุญาตที่ จัดซื ้อ :
ถ้าท่านซื้อใบอนุญาตสําหรับซอฟต์แวร์ ข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 4 ถึงข้อ 27 ของสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้กบั ท่าน
การอนุญาตให้ ทดลองใช้
:
ถ้าท่านไม่ได้ซ้ือใบอนุญาตสําหรับซอฟต์แวร์
และท่านกําลังติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อการทดลองใช้หรื อการประเมิน ท่านคือ “ผูท้ ดลองใช้” และข้อ 1, ข้อ 3 ถึงข้อ 20
และข้อ
23
ถึง
ข้อ 27 ของสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้กบั ท่าน

2.

การอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์ โดยเสียค่ าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุ ญาตแต่ละฉบับที่ท่านซื้อ เทรนด์ ไมโคร
จะให้สิทธิที่ไม่จาํ กัดแต่เพียงผูเ้ ดียวและไม่สามารถโอนได้แก่ท่าน
ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียนของท่านตามที่นิยามไว้ในข้อ
6 ท้ายนี้
เพื่อการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์พกพา
(แต่ละเครื่ องเรี ยกว่า “เครื่องคอมพิวเตอร์ ”)
ไม่เกินจํานวนสูงสุดที่ได้มีการชําระค่ าธรรมเนียมการอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบกํากับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน
เอกสารยืนยันการสัง่ ซื้อ หรื อเอกสารการซื้ออื่นๆ ของท่าน
ทั้งนี้โดยเป็ นการติดตั้งและการใช้ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียนของท่านเท่านั้น
ใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในครัวเรื อนนั้นจะต้องใช้โดยผู ้ ใช้ข้ นั ปลายซึ่งอยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกัน
ท่านต้องชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตสําหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่ องที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์
แต่ท้ งั นี้ซอฟต์แวร์น้ ีตอ้ งติดตั้งบนระบบปฏิบตั ิการเพียงหนึ่งระบบเท่านั้นต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่ อง
ในกรณี ที่ค่าธรรม เนียมการอนุญาตหรื อการชําระเงินในทํานองเดียวกันซึ่งท่านต้องชําระให้แก่เทรนด์
ไมโครตามสัญญานี้จะต้องถูกหักหรื อหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่ายตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่มีผลบังคับ ท่านจะต้อง
(1) ชําระเงินให้แก่เทรนด์
ไมโครเป็ นจํานวนเพิ่มขึ้นเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อ
ที่ภายหลังจากการหัก ณ ที่จ่ายนั้นแล้ว เทรนด์
ไมโครจะได้รับและถือจํานวนเงินสุทธิเท่ากับจํานวนที่เทรนด์ ไมโครจะได้รับและถือถ้าไม่จาํ เป็ นต้องมีการหัก ณ
ที่จ่ายดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งมีความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่ายนั้น และ (2) ชําระจํานวนเงินเต็มที่ได้หกั ณ
ที่ จ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายกําหนดให้ทาํ การชําระเงินดังกล่าว

3.

ก . การอนุญาตให้ ทดลองใช้
โดยการลงทะเบียน
ถ้าท่านคือผูท้ ดลองใช้ เทรนด์
ไมโครให้สิทธิ ที่ไม่จาํ กัดแต่เพียงผูเ้ ดียวและไม่สามารถโอนได้
แก่ท่านในการดาวน์โหลด
ติดตั้งและใช้สาํ เนาของซอฟต์แวร์จาํ นวนหนึ่ง
( 1 ) ชุด บนเครื่ องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่ อง
ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียนของท่านตามที่นิยามไว้ในข้อ
6 ท้ายนี้
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนของท่าน สัญญานี้จะหมดอายุโดยอัตโนมัติ
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ท่านอาจซื้อใบอนุ ญาตของซอฟต์แวร์ได้ดว้ ยการเลือกที่ตวั เลือก ซื้อ
(Buy
Now) ในซอฟต์แวร์
หรื อติดต่อกับผูค้ า้ ปลีกของเทรนด์ ไมโคร ตามรายชื่อที่ระบุบนเว็บไซต์หนึ่งหรื อหลายแห่งที่เทรนด์
www.trendmicro.com
(“ไซต์ ”) ท่านตกลงว่า
ไมโครให้การสนับสนุน เช่น
ถ้าท่านซื้อใบอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์โดยการลงทะเบียนในเวลาใดก่อนหน้าวันสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้โดยการล
งทะเบียนของท่าน ท่านจะสูญเสี ย สละสิ ทธิและละทิ้งโดยเพิกถอนมิได้ซ่ ึงระยะเวลาใดๆ
ที่เหลืออยูใ่ นระยะเวลาของการทดลองใช้ซอฟต์แวร์โดยการลงทะเบียนของท่านหลังจากที่ท่านได้เปิ ดใช้งานการอ
นุญาตให้ใช้ซอ
ฟต์แวร์โดยเสี ยค่าธรรมเนียม
( ตามที่นิยามไว้ในข้อ
5 ) ดังนั้น
หากท่านต้องการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการทดลองใช้โดยการลงทะเบียน
อย่าเปิ ดใช้การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์โดยเสี ยค่าธรรมเนียม
จนกว่าระยะเวลาของการทดลอดใช้โดยการลงทะเบียนของท่านจะสิ้นสุดลง
ถ้าท่านไม่ซ้ื
อใบอนุญาต
ให้ใช้ซอฟต์แวร์โดยเสี ยค่าธรรมเนียม
ท่าน ตกลงที่จะทําลายสําเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ภายในสิ บห้า
(15 ) วันหลังจากที่สญ
ั ญานี้หมดอายุ
เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด ซอฟต์แวร์ของเทรนด์
ไมโครและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เพื่อวัตถุประส งค์ในการทดลองใช้น้ นั จัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ”
โดยไม่มีคาํ รับรองเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการทํางาน (“การรับประกัน ”) ประเภทใดๆ โปรดทราบว่า ข้อ 11
จํากัดภาระผูกพันของเทรนด์ ไมโครในการรับประกัน
(ข)
การอนุญาตตามการลงทะเบียนโดยไม่ เสียค่ า
ธรรมเนียม สําหรับการใช้ ส่วนบุคคล
แม้จะมีขอ้ กําหนดเป็ นอย่างอื่นในสัญญานี้แต่ขอ้ กําหนดในสัญญาข้อ
3 (ข)
นี้จะใช้บงั คับกับท่านหากท่านได้ รับ อนุญาต ตามการลงทะเบียนให้ใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
หากท่านติดตั้งหรื อลงทะเบียนเพื่อใช้ ซอฟต์แวร์ของ เทรนด์ไมโคร เป็ นการส่วนบุคคล ตามข้อ 3 (ข)
นี้ท่านจะต้องตกลงยอมรับสัญญานี้ก่อนจะใช้
ซอฟต์แวร์
หากท่านไม่ได้ซ้ือใบอนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์ และได้ทาํ การติดตั้ง เปิ ดใช้งาน
หรื อใช้ ซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการใช้ส่วนบุคคล
ตามข้อ 3 ( ข ) ท่านจะถือเป็ น
“ผูใ้ ช้งานเป็ นการ ส่วนบุคคล ” และข้อ 1 ข้อ 3 (ข) ถึงข้อ 27 ของสัญญานี้จะใช้บงั คับกับท่านด้วย
ท่านสามารถใช้
ซอฟต์แวร์
ในลักษณะที่เป็ นการให้อนุญาตแบบไม่ผกู ขาด
และไม่สามารถโอนสิ ทธิได้เพื่อการใช้เป็ นการส่วน บุคคลของท่านเอง โดยไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
นับตั้งแต่วนั ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อเปิ ดบั
ญชีของท่านเพื่อใช้
ซอฟต์แวร์
จน กระทัง่ ท่านหรื อเทรนด์ไมโครยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เทรนด์
ไมโครขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกการอนุญาตนี้และการเข้าใช้งานของท่านไม่วา่ จะมีสาเหตุหรื อไม่ก็ตาม
โดยจะทําคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ทราบล่วงหน้
า ห้า ( 5 ) วัน
ซึ่งรวมทั้งและไม่ จํากัดเพียงในกรณี
ที่มี การ ยก เลิก ซอฟต์แวร์ เมื่อมีการเลิกการอนุญาต
ท่านจะต้องทําลายหรื อลบสําเนาทั้งปวงของซอฟต์แวร์รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และยุติการใช้
ซอฟต์แวร์
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ
23
จะนํามาใช้บงั คับเมื่อมีการเลิกการอนุญาต
ไม่วา่ ในกรณี ใด ในระหว่างระยะเวลา การลงทะเบียน
ท่านจะได้รับเฉพาะข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ
/เอกสารประกอบทางเทคนิคออนไลน์เท่านั้น
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จะไม่มีการให้ความช่วยเหลือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรื อบริ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่าน ทางโ
ทรศัพท์
และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ย
วข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด
ซอฟต์แวร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เป็ นการส่วนตัว จัดหาให้
“ตามสภาพที่เป็ นอยู่
”
โดยไม่มีคาํ รับรองเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการทํางาน (“การรับประกัน”) ประเภทใดๆ
4.

ส่ วนปรับปรุง ซอฟต์แวร์จาํ เป็ นต้องมีส่วนปรับปรุ ง (Updates) เพื่อการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ “ส่วนปรับปรุ ง”
คือ รู ปแบบ
การกําหนดหรื อกฎเกณฑ์ที่มีข้ ึนใหม่สาํ หรับองค์ประกอบในส่วนการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์
และการปรับปรุ งเล็กน้อย
(minor
enhancements)
ในซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบ
ส่วนปรับปรุ งจะพร้อมให้ทาํ การดาวน์โหลดและใช้ ได้ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียนของท่านเท่านั้น
ตามที่นิยามไว้ในข้อ
6
ท้ายนี้
และอยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อกําหนดใน สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ สําหรับผูใ้ ช้ทว่ั ไปของเทรนด์ ไมโคร
ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ส่วนปรับปรุ งพร้อมสําหรับการดาวน์โหลด
เมื่อได้ทาํ การดาวน์โหลดแล้ว
ส่วนปรับปรุ งจะกลายเป็ น
“ซอฟต์แวร์
” เพื่อประโยชน์ของสัญญานี้
นอกจากนี้ ส่วนปรับปรุ งอาจจําเป็ นต้องมีขอ้ กําหนดการอนุญาตที่เพิม่ เติมหรื อแตกต่างออกไป
ซึ่งท่านต้องยอมรับก่อนที่จะทําการดาวน์โหลด ส่วนปรับปรุ งจะไปแทนที่ส่วนของซอฟต์แวร์ซ่ ึงเคยได้รับอนุญาต
แต่จะไม่เป็ นการเพิ่มจํานวนของเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อผูใ้ ช้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุญาต
เทรนด์
ไมโครจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นสาระสําคัญต่อซอฟต์แว
ร์หรื อการเปลี่ยนแปลงต่อข้อกําหนดของสัญญานี้ โดยส่งอีเมล์ถึงท่ าน ณ ที่อยูซ่ ่ ึงท่านให้ไว้ในการลงทะเบียน
และประกาศไว้บนเว็บไซต์หลักของเทรนด์ ไมโคร ที่
www.trendmicro.com
ท่านมีหน้าที่ตรวจดูเว็บไซต์เพื่อรับทราบการปรับปรุ งและการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดดังกล่าว ซึ่งเทรนด์
ไมโครอาจกระทําได้โดยดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียวของ
เทรนด์ ไมโคร ทั้งนี้
การปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับต่อผูล้ งทะเบียนใหม่เมื่อมีการตกลงทําสัญญานี้
( ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญานี้
) และมีผลบังคับต่อผูใ้ ช้เดิมในสามสิ บ
( 30 )
วันตามปฏิทินหลังจากวันที่ประกาศข้อกําหนดใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเทรนด์ ไมโคร ที่ www.trendmicro.com
ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของสัญญาตามที่แก้ไขใหม่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดที่แก้ไขใหม่
ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และจะต้องบอกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยทันที
โดยท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ยงั คงเห
ลืออยู่

5.

การเปิ ดใช้ งาน /ลงทะเบียนซอฟต์ แวร์ เพื่อที่จะได้รับส่วนปรับปรุ งและ “บริ การสําหรับผูล้ งทะเบียน ” อื่นๆ
ซึ่งมีอยูต่ ามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ท่านต้องเปิ ดใช้งาน (activate) ซอฟต์แวร์ และ /หรื อลงทะเบียนกับเทรนด์ ไมโคร
การควบคุมเหล่านี้ช่วยให้ความมัน่ ใจว่าซอฟต์แวร์จะทํางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบเท่านั้น
และผูใ้ ช้ข้ นั ปลายที่ได้รับอนุญาตโดยชอบจะได้รับบริ การสําหรับผูล้ งทะเบียน ในการลงทะเบียน
จะต้องมีหมายเลขลําดับของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
(valid
product
serial
number)
และที่อยูท่ างอีเมล์ที่สมบูรณ์เพื่อการส่งคําบอกกล่าวการต่ออายุและคําบอกกล่าวตามกฎหมายอื่นๆ
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6.

ระยะเวลาการลงทะเบียน สําหรั บใบอนุญาต ตามการลงทะเบียน ที่ จัดซื ้อ : “ระยะเวลาการลงทะเบียน ”
สําหรับใบอนุญาตตามการลงทะเบียนที่จดั ซื้อเริ่ มต้นขึ้นในวันที่ท่านได้รับหมายเลขลําดับของผลิตภัณฑ์ (product
serial number) และสิ้นสุดลงในเวลา 12, 24 หรื อ 36 เดือนหลังจากนั้น โดยขึ้นอยูก่ บั จํานวนเดือนลงทะเบียนที่ซ้ือ
อนึ่ง ใบอนุญาตเสริ ม (secondary licenses) จะสิ้นสุดลงในวันเดียวกับใบอนุญาตหลั ก (primary licenses)
โดยไม่คาํ นึงถึงวันที่เปิ ดใช้งานใบอนุญาตเสริ ม ท่านจะต้องซื้อการอัพเกรดซอฟต์แวร์
หรื อต่ออายุระยะเวลาการลงทะเบียนสําหรับหมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์ของท่าน
เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของท่านสามารถทํางานหรื อใช้งานได้ต่อไป
และยังคงได้รับบริ การสําหรับผูล้ งทะเบี
ยนที่เกี่ยวข้องภายหลังจากระยะเวลาการลงทะเบียน ทั้งนี้
การอัพเกรดซอฟต์แวร์และการต่ออายุระยะเวลาการลงทะเบียนอาจจําเป็ นต้องมีขอ้ กําหนดการอนุญาตเพิม่ เติมหรื
อที่แตกต่างออกไป
สําหรั บการทดลองใช้
: “ระยะเวลาการลงทะเบียน
”
สําหรับการทดลองใช้เริ่ มต้นขึ้นในวันที่ท่านได้รับหมายเลขลําดับของผลิตภัณฑ์ และสิ้นสุดลงในเวลา (1) 30, 60
หรื อ 90 วันหลังจากนั้น โดยขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทดลองใช้ที่ระบุหรื อได้รับอนุญาต
หรื อ (2)
วันที่ท่านเปิ ดใช้การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์โดยเสี ยค่าธรรมเนียม แล้วแต่วา่ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

7.

บริการสําหรับผู้ลงทะเบียน
ก.

ส่ วนปรับปรุง
ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียน
ผูท้ ดลองใช้ที่ได้ลงทะเบียนมีสิทธิได้รับส่วนปรับปรุ ง
สําหรับใช้กบั ซอฟต์แวร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละเครื่ อง

ข.

การสนับส นุนทางเทคนิค
( ก ) ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียน
ผูท้ ดลองใช้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตโดยชอบมีสิทธิได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคโดยทางอีเม
ล์และ/หรื อบนเว็บไซต์ ในระหว่างเวลาทําการ แต่ท้ งั นี้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น
ข้ อความสําคัญ :
การสนับสนุนทางโทรศัพท์หรื อทางโทรศัพท์หมายเลขโทรฟรี
จะมีให้สาํ หรับผูใ้ ช้ข้ นั ปลายที่ได้ลงทะเบียนหรื อได้รับอนุญาตโดยชอบของผลิตภัณฑ์บางอย่างและในบ
างประเทศเท่านั้น สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่
www.trendmicro.com/support/consumer ( ข ) ข้อกําหนดแห่ งสัญญาฉบับนี้
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อกําหนดของสัญญาเกี่ยวกับ
การจํากัด ความรับผิด
จะใช้บงั คับต่อบริ การให้การสนับสนุนทางเทคนิคทั้งหมดที่ให้บริ การแก่ท่านซึ่งเกี่ยวเนื่องกับใบอนุญาต
ตามการลงทะเบียน ขอ งท่าน รว มถึง การใช้หรื อการเข้าถึงเครื่ องมือหรื อโซลูชนั่ ส์ของเทรนด์
ไมโครหรื อของบุคคลภายนอกอื่นๆ
(" เครื่ องมือสนับสนุน
")
ท่านจะได้รับเครื่ องมือสนับสนุนดังกล่าวและบริ การที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมและ
" ตามสภาพ
ที่เป็ นอยู่ " โดยไม่มีการรับประกันทุกประเภท เทรนด์
ไมโคร ไม่รับประกันว่าเครื่ องมือสนับสนุนดังกล่าวมีความปลอดภัยหรื อปราศจากข้อผิดพลาด
ท่านรับเอาความเสี่ ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เครื่ องมือสนับสนุนเหล่านี้
เพียงเท่าที่กฎหมายที่บงั คับอนุญาตไว้สูงสุด เทรนด์

(Updates)
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ไมโครและบริ ษทั ในเครื อและผูจ้ ดั
หา สิ นค้า ของเทรนด์ ไมโคร
ขอปฏิเสธและ ยกเว้น คํารับรองและคํารับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับเครื่ องมือสนับสนุนเช่นว่า
ไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยนัยตามกฎหมาย กฎหมาย จารี ตประเพณี หรื อจารี ตประเพณี ทางการค้า
รวมถึงโดยไม่จาํ กัดเฉพาะคํารับประกันหรื อเงื่อนไขของกรรมสิ ทธิ์
การไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลภายนอก คุ
ณภาพที่เป็ นที่พึงพอใจ
ความสามารถที่จะนําออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
8.

บริการทีเ่ ป็ นตัวเลือก
ในระหว่างระยะเวลาการลงทะเบียน เทรนด์
ไมโครขอให้สิทธิแก่ผทู ้ ดลองใช้ที่ลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป (Consumer Products) บางอย่าง
ในการเปิ ดใช้งานบริ การที่เป็ นตัวเลือก
(optional
services)
เพื่อที่จะใช้กบั ซอฟต์แวร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละเครื่ อง บริ การเหล่านี้อาจทําการ
คัดกรองและตรวจสอบเนื้อหาด้วยการสอบถามไปยังเครื่ องแม่ข่ายของ
เทรนด์ ไมโคร
ซึ่งอาจตั้งอยูภ่ ายนอกประเทศที่ท่านซื้อซอฟต์แวร์

9.

ข้ อจํากัดการใช้ ซอฟต์แวร์ได้อนุญาตให้ใช้ มิใช่การขาย เทรนด์ ไมโครและผูจ้ ดั หาสิ นค้าของเทรนด์
ไมโคร เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ลิขสิ ทธิ์และความลับทางการค้า
สิ ทธิในสิ ทธิบตั รและสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ซึ่งมีอยูใ่ นซอฟต์แวร์ รวมทั้งลิขสิ ทธิ์ซ่ ึงมีอยูใ่ นเอกสาร
และขอสงวนสิ ทธิท้ งั ปวงที่ไม่ได้ให้แก่ท่านอย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ให้เช่า
ให้ยมื หรื อให้อนุญาตช่วงซอฟต์แวร์ หรื อใช้องค์ประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์โดยแยกออกจากกัน
หรื อใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางก ารค้า หรื อใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการให้บริ การแก่บุคคลอื่น
นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะไม่พยายามทําการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แก้รหัส (decompile) แก้ไข
แปล แยกองค์ประกอบ (dissemble) ค้นหารหัสต้นทาง หรื อสร้างงานสื บเนื่อง (derivative works) จากส่วนใดๆ
ของซอฟต์
แวร์
ท่านตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้รับประโยชน์จากการใช้หรื อจากความสามารถในการทํางานของซอ
ฟต์แวร์ผา่ นการแบ่งกันใช้ สํานักงานบริ การหรื อข้อตกลงอื่นๆ
ท่านตกลงว่าจะไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ถือเป็ นความผิดทางอาญา
หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เป็ นการแทรกแซง การใช้และการใช้สิทธิของซอฟต์แวร์โดยบุคคลอื่นๆ
หรื อใช้ซอฟต์แวร์หรื อบริ การเพื่อติดตามหรื อตรวจสอบที่ต้ งั และกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
อย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว และท่านตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นกระทําการที่ตอ้ งห้ามใดๆ เหล่านี้
ท่านอาจใช้ซอฟต์แวร์ในภูมิภาคซึ่งเทรนด์ ไมโครอนุญาตให้ใช้หรื อจัดจําหน่ายซอฟต์แวร์ดงั กล่าวได้

10.

ความรับผิดทีจ่ าํ กัด
ก.

ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 10 (ข) ท้ายนี้ และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้ ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม
เทรนด์ ไมโครหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของเทรนด์ ไมโครจ ะไม่รับผิดต่อท่าน (1) สําหรับความสูญเสี ยใดๆ
ซึ่งไม่สามารถเล็งเห็นได้ตามสมควรในเวลาที่เข้าทําสัญญานี้ หรื อ
(2)
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สําหรับความเสี ยหายที่เป็ นผลสื บเนื่อง ความเสี ยหายพิเศษ
ความเสี ยหายที่เกี่ยวเนื่องหรื อความเสี ยหายทางอ้อมประเภทใดๆ
หรื อข้อมูลหรื อหน่วยความจําที่สูญหายหรื
อเสี ยหายไป ความขัดข้องของระบบ
ความเสี ยหายของแผ่นดิสค์ /ระบบ การสูญเสี ยผลกําไรหรื อ เงิน ออม หรื อการสูญเสี ยธุรกิจ
ซึ่งเกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรื อซอฟต์แวร์หรื อบริ การสําหรับผูล้ งทะเบียน
ข้อจํากัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ถึงแม้วา่ เทรนด์
ไมโครจะได้รับแจ้งถึงความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าวแล้ว
และโดยไม่คาํ นึงถึงรู ปแบบของการดําเนินการ ไม่วา่ เพื่อการละเมิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์โดยสิ้นเชิง หรื อเหตุแห่งการดําเนินคดีหรื อทฤษฎีความรับผิดอื่นใด

11.

ข.

ข้อ 10 (ก) ไม่ได้เ ป็ นการจํากัดหรื อยกเว้นความรับผิดของเทรนด์ ไมโครหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของเทรนด์
ไมโคร ในกรณี ของการเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บเสี ยหายส่วนบุคคลซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
หรื อการฉ้อฉล หรื อความรับผิดอื่นใดของเทรนด์ ไมโครหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของเทรนด์ ไมโคร
ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ยกเว้น

ค.

ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 10 (ก) และ 10 (ข) ข้างต้น ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของเทรนด์
ไมโครหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของเทรนด์ ไมโคร สําหรับการเรี ยกร้องใดๆ
ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกร้องเพื่อการละเมิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ
ความรับผิดในผลิ ตภัณฑ์ อย่างเคร่ งครัด หรื อเหตุแห่งการดําเนินคดีหรื อทฤษฎีความรับผิดอื่นใด
จะมีจาํ นวนไม่เกินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์และการลงทะเบียนที่ท่านได้ชาํ ระหรื อติดค้างอยู่

ง.

ข้อจํากัดความรับผิดในข้อ
10
นี้อยูบ่ นพื้นฐานว่าลูกค้าใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อวัตถุป ระสงค์ในครัวเรื อนและทางธุรกิจที่แตก
ต่างกัน ดังนั้น ท่านเป็ นผูเ้ ดียวที่สามารถใช้แผนการสํารองข้อมูล
(back-up
plans)
และการรักษาความปลอดภัยซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของท่านได้
ในกรณี ที่ความผิดพลาดในซอฟต์แวร์หรื อบริ การก่อให้เกิดปั ญหากับเครื่ องคอมพิวเตอร์และการสู ญหาย
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเหตุผลทางธุรกิจเหล่านี้ ท่านตกลงยอมรับข้อจํากัดความรับผิดในข้อ 10 นี้
และท่านรับทราบว่าถ้าไม่มีความตกลงตามบทบัญญัติน้ ีจากท่านแล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บสําหรับซอฟต์แวร์และบริ การลงทะเบียนก็อาจจะสูงกว่านี้ได้

การรับประกันทีจ่ าํ กัด
เทรนด์
ไมโครขอรับประกันว่าซอฟต์แวร์จะมีการทํางานในสาระสําคัญโดยเป็ นไปตามเอกสารประกอบเป็ นระยะเวลา 30
วันหลังจากวันที่ซ้ือ เทรนด์ ไมโครไม่ได้รับรองว่าซอฟต์แวร์จะเป็ นไปตามความต้องการของท่าน
หรื อการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านจะราบรื่ นหรื อ
ปราศจากความ
ผิดพลาด
เมื่อพิจารณาจากลักษณะและจํานวนของเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นอันตรายและไม่พึงประสงค์ เทรนด์
ไมโครจึงไม่ขอรับประกันว่าซอฟต์แวร์หรื อส่วนปรับปรุ งจะมีความสมบูรณ์หรื อถูกต้อง หรื อจะตรวจพบ
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ขจัดหรื อแก้ไขโปรแกรมประยุกต์
(applications)
และแฟ้ มข้อมูลทั้งหมด
หรื อเฉพาะโปรแกรมประยุกต์และแฟ้ มข้อมูลที่เป็ นอันตราย สําหรับสิ ทธิเพิ่มเติมที่ท่านอาจมี โปรดดูขอ้ 14
12.

การเยียวยาความเสียหาย
ถ้าซอฟต์แวร์ไม่ได้เป็ นไปตามการรับประกันที่จาํ กัดในข้อ
12 ข้างต้น
(“การรับประกันทีจ่ าํ กัด ”) เทรนด์ ไมโครจะ (ก) แก้ไขความผิดพลาดด้วยส่วนปรับปรุ ง
(ข )
ช่วยเหลือท่านในการทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีความผิดพลาด (workaround) หรื อ (ค) คืนเงินค่าซอฟต์แวร์
การรับประกันที่จาํ กัดนี้จะเป็ นโมฆะถ้าความผิดพลาดของซอฟต์แวร์เกิดขึ้นมาจากอุบตั ิเหตุ
การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การแก้ไข หรื อการ
ใช้โดย
มิชอบ
หรื อปั ญหาหรื อความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์กบั โปรแกรมที่มีการทํางานหรื อคุณลักษณะที่คล้ายกัน
หรื อโปรแกรมที่ไม่สามารถเข้ากันได้กบั ซอฟต์แวร์ เทรนด์
ไมโครจะให้การรับประกันสําหรับซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนให้ใหม่หรื อส่วนปรับปรุ งตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องระยะ
เวลาการรับประกันที่จาํ กัดซึ่งมีอยูแ่ ต่เดิม เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด
ข้อสัญญาข้อนี้ระบุความรับผิดทั้งหมดของเทรนด์ ไมโคร
และการเยียวยาความเสี ยหายเพียงอย่างเดียวที่ท่านมีสาํ หรับความผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์

13.

ไม่ มกี ารรับประกันหรือการเยียวยาความเสียหายอืน่ ๆ
เว้นแต่การรับประกันที่จาํ กัดอย่างชัดแจ้งในข้อ
11ข้อกําหนดของสัญญานี้ใช้แทนการรับประกัน (ไม่วา่ อย่างชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยาย ) เงื่อนไข คํารับรอง
ข้อกําหนดและภาระผูกพันทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นโดยปริ ยายโดยบทกฎหมาย กฎหมายจารี ตประเพณี ธรรมเนียมการค้า
วิธีปฏิบตั ิหรื อโดยประการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การรับประกันโดยปริ ยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิ ชย์
ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลภายนอก
ซึ่งได้ถูกยกเว้นทั้งหม ดเพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด การรับประกันโดยปริ ยายใดๆ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ ให้มีระยะเวลาจํากัดเพียง
30 วัน
(หรื อขั้นตํ่าสุดตามที่กฎหมายกําหนดไว้) นับจากวันที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์

14.

การคุ้มครองผู้บริโภคและข้ อมูล บางประเทศ มลรั ฐและจังหวัด รวมถึงรัฐที่เป็ นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป
ไม่อนุญาตให้มีขอ้ ยกเว้นหรื อข้อจํากัดความรับผิด ดังนั้น ข้อยกเว้นหรื อข้อจํากัดความรับผิดข้างต้น
และการยกเว้นการรับประกัน
( ข้อ 10 และ 11 ) จะไม่มีผลใช้บงั คับ ต่อท่านโดยสมบูรณ์
ท่านอาจมีสิทธิเละการเยียวยาควา มเสี ยหายเพิ่มเติม สิ ทธิและการเยียวยาความเสี ยหายที่อาจมีดงั กล่าว (ถ้ามี )
จะไม่ได้รับผลกระทบจากสัญญาฉบับนี้
กฎระเบียบว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูล
การใช้ซอฟต์แวร์อาจอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายหรื อกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลในบางเขตอํานาจ
ท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบว่าท่านจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบเหล่านี้อย่างไรหรื อไม่
เทรนด์
ไมโครจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้อมูลอื่นๆ
ที่ได้รับจากท่านในบริ บทของการจัดหาหรื อสนับสนุบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลในนามข

15.
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16.

องท่านเท่านั้นตามที่
จําเป็ นเพื่อให้บริ การแก่ท่านหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ข้อมูลดังกล่าวอาจโอนไปยัง
เครื่ องแม่ข่าย ของเทรนด์ ไมโคร
และ ผูจ้ ดั หา สิ นค้าของเทรนด์
ไมโครภายนอกเขตอํานาจที่ท่านอยู่ (รวมถึงภายนอกสหภาพยุโรป)
สําหรับผู้ใช้ ทไี่ ด้ รับอนุญาตของ
ONLINE
GUARDIAN
ของเทรนด์ ไมโคร
ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลทั้งหลายที่อาจถูกติดตามตรวจสอบกิจกรรม
ให้ทราบถึงประสิ ทธิภาพและความสามารถในการทํางานของ ONLINE GUARDIAN ของเทรนด์ ไมโคร
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี้
( ก )
การใช้อินเตอร์เน็ตหรื ออีเมล์หรื อการสื่ อสารอื่นใดในลัก ษณะดังกล่าวอาจจะได้รับการบันทึกและรายงาน (ข)
การใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมบางอย่างอาจได้รับการบันทึกและรายงาน และ
(ค) ข้อมูลส่วนบุคคล
จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติในระหว่างการปฏิบตั ิการของ
ONLINE GUARDIAN ของเทรนด์ ไมโคร
และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกโอนและประมวลผลภายนอกสหภาพยุโรป
ซึ่งอาจไม่รับรองความคุม้ ครองในระดับที่พอเพียง ในกรณี ที่มีการละเมิดคํารับรองและคํารับประกันในข้อนี้
เทรนด์ ไมโครอาจระงับการทํางานขอ
ง ONLINE GUARDIAN โดยส่งคําบอกกล่าวล่วงหน้า
และโดยไม่เป็ นการ ตัดสิ ทธิอื่นๆ ของเทรนด์ ไมโคร จนกว่าท่านจะสามารถแสดงจนเป็ นที่พึงพอใจ ต่อเทรนด์
ไมโครว่าการละเมิดนั้นได้รับการแก้ไขแล้ว

17.

ความยินยอมในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เทรนด์
ไมโครอาจจําเป็ นต้องส่งคําบอกกล่าวตามกฎหมายและการสื่ อสารอื่นๆ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และบริ การสําหรับผูล้ งทะเบียน หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ท่านให้แก่เทรนด์ ไมโคร (“การสื่อสาร”)
เทรนด์ ไมโครจะส่งการสื่ อสารโดยทางคําบอกกล่าวซึ่งรวมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์
หรื อทางอีเมล์ ไปยังที่อยูท่ างอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้ของท่าน หรื อทําการประกาศการสื่ อสารไว้บนไซต์ของเทรนด์
ไมโคร ด้วยการยอมรับสัญญานี้ ท่านยินยอมที่จะรับการสื่ อสารทั้งปวงผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เท่านั้น
และท่านได้รับทราบและแสดงว่าท่านสามารถเข้าถึงการสื่ อสารบนไซต์ได้ ถ้าท่านเป็ นผูใ้ ช้ รอง (ดูขอ้ 22 ท้ายนี้ )
ท่านต้องยินยอมที่จะรับการสื่ อสารทั้งปวงผ่านผูใ้ ช้หลักด้วย

18.

การเก็บรักษาความลับ ท่านรับทราบว่าหมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์อาจเป็ นสิ่ งที่มีค่าต่อบุคคลอื่น ดังนั้น
ท่านตกลงที่จะถือว่าหมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์เป็ นความลับ
และท่านจะใช้หมายเลขลําดั บผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของท่านตามสัญญานี้เท่านั้น
อีกทั้งท่านจะไม่เปิ ดเผยหรื อทําให้หมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์เป็ นที่ทราบแก่บุคคลอื่นใด
เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อ 21 และ 22 ท้ายนี้

19.

การสํารองข้ อมูล
ตราบเท่าที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์
ท่านตกลงที่จะทําการสํารองโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแฟ้ มข้อมูลของท่าน (“ข้ อมูล”) ไว้บนสื่ อต่างหากเป็ นระยะ
ท่านรับทราบว่าการไม่ดาํ เนินการดังกล่าวอาจทําให้ท่านสูญเสี ยข้อมูลในกรณี ที่ความผิดพลาดใดๆ
ในซอฟต์แวร์ก่อให้เกิดปั ญหากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเทรนด์
ไมโครจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลดังกล่าว
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20.

การตรวจสอบ
สําหรั บใบอนุญาตองค์ กรเท่ านั้น
: เทรนด์
ไมโครมีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านเมื่อได้มีคาํ บอกกล่าวตามสมควรและในระหว่างเวลาทําการ
ปกติ เพื่อที่จะรับรองการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ ถ้าการตรวจสอบชี้ให้เห็นว่ามีเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ท่านหรื อองค์กรของท่านขอรับรองและตกลงว่าจะชําระค่าธรรมเนียมสําหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญา
ตนั้นให้แก่เทรนด์ ไมโคร ตามอัตราที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น ภายในสิ บห้า (15) วันนับแต่มีคาํ บอกกล่าว

21.

ผู้ใช้ หลัก สําหรั บใบอนุญาตในครั วเรื อนเท่ านั้น
: ถ้าท่านเป็ นผูล้ งทะเบียนรายแรก
ท่านจะเป็ นผูใ้ ช้หลักและท่านต้อง รับผิดชอบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ท้ งั หมดภายใต้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
ท่านเป็ นผูค้ วบคุมการเก็บรักษาความลับและการใช้หมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์
และท่านมีสิทธิที่จะแบ่งปั นหมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์กบั ผูใ้ ช้ข้ นั ปลายคนอื่นๆ ภายในครัวเรื อนของท่านเท่านั้น
ท่านจะทําหน้าที่เป็ นผูต้ ิดต่อสํา
หรับคําบอกกล่าวตามกฎหมายและคําบอกกล่าวอื่นๆ
และท่านต้องรับผิดชอบต่อการให้ที่อยูท่ างอีเมล์
ที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั แก่เทรนด์ ไมโคร
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการแบ่งปั นการสื่ อสาร (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 17
ข้างต้น) กับผูใ้ ช้รอง

22.

ผู้ใช้ รอง สําหรั บใบอนุญาตในครั วเรื อนเท่ านั้น : ถ้าท่านไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนรายแรก ท่านคือผูใ้ ช้รอง
และผูใ้ ช้หลักจะมีอาํ นาจควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านและระยะเวลาการลงทะเบียน
ผูใ้ ช้หลักจะได้รับการสื่ อสารตามกฎหมายและการสื่ อสารอื่นๆ ทั้งปวง (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 17 ข้างต้น) แทนท่าน
ในฐานะผูใ้ ช้รอง ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้หมายเลขลําดับผลิตภัณฑ์เพื่อการติดตั้งผลิตภัณฑ์ และในฐานะผูใ้ ช้รอง
ข้อสัญญาทุกข้อของสัญญานี้ ยกเว้นข้อ 3 และ 21 มีผลบังคับใช้กบั ท่าน

23.

การบอกเลิกสัญญา
เทรนด์
ไมโครอาจยกเลิกสิ ทธิของท่านตามสัญญานี้และการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของท่านโดย ทันทีและโดยไม่มีคาํ บอกกล่าว
ถ้าท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญของสัญญานี้
หรื อไม่ยนิ ยอมต่อการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การยกเลิกใดๆ
ดังกล่าวด้วยการติดต่อกับสํานักงานของ
เทรนด์ ไมโครในท้องถิ่นของท่าน
ซึ่งจะเป็ นผูใ้ ห้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอุทธรณ์แก่ท่าน เมื่อมีการยกเลิกสิ ทธิดงั กล่าว
ท่านตกลงที่จะทําลายสําเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ท่านอาจบอกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดก็ได้
ด้วยการทําลายสําเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ข้อ
1 ถึงข้อ 4 และข้ อ 9 ถึงข้อ 27
จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่สญ
ั ญานี้สิ้นสุดลง

24.

การควบคุมการส่ งออก ซอฟต์แวร์อยูภ่ ายใต้ระเบียบบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา
(U.S. Export
Administration Regulations) ดังนั้น ห้ามมิให้ทาํ การส่งออกหรื อส่งกลับออกไปซึ่งซอฟต์แวร์
ไปให้แก่องค์กรภายใน
หรื อผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูห่ รื อพลเมืองของประเทศที่ถูกห้ามส่งสิ นค้าภายใต้มาตรการลงโทษทางการค้า
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หรื อบุคคลหรื อองค์กรซึ่งเป็ นที่ตอ้ งห้ามหรื อถูกปฏิเสธ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถู
กต้อง
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจํากัดดังกล่าวสามารถพบได้ที่เว็บไซต์
และ www.bis.doc.gov/complianceandenfocement/ListsToCheck.htm
ณ วันที่ระบุขา้ งต้น
ประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริ กาห้ามส่งสิ นค้าไป ได้แก่ คิวบา อิหร่ าน เกาหลีเหนือ ซูดาน
(เหนือ ) และซีเรี ย
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริ กาซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
ด้วยการยอมรับสัญญานี้ ท่านขอยืนยันว่าท่านไม่ใช่ผมู ้ ีถิ่นที่อยูห่ รื อพลเมืองของประเทศใดๆ
ซึ่งปั จจุบนั ถูกสหรัฐอเมริ กาห้ามการส่งสิ นค้าไป และท่านไม่ได้ถูกห้ามมิให้รับซอฟต์แวร์โดยประการอื่นใดก็ตาม
25.

บทบัญญัตโิ ดยทัว่ ไป
สัญญานี้และข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนของเครื่ องคอมพิวเตอร์และระยะเวลาการลงทะเบียนถือเป็ นความตก
ลงทั้งหมดระหว่างท่านกับเทรนด์ ไมโคร
เว้นแต่ซอฟต์แวร์อยูภ่ ายใต้บงั คับของสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสัญญานี้
สัญญานี้ใช้บงั คับแทนความตกลงหรื อความเข้าใจซึ่งมีข้ ึนก่อนหน้านี้โด
ยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี้
ไม่วา่ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยวาจา ในกรณี ที่พบว่าบทบัญญัติใดของสัญญานี้ไม่สมบูรณ์
บทบัญญัติน้ นั ย่อมไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของส่วนที่เหลือของสัญญา เทรนด์
ไมโครอาจโอนหรื อทําสัญญาช่วงภาระผูกพันของตนภายใต้สญ
ั ญานี้ ไม่วา่ บางส่
วนหรื อทั้งหมด
ไปให้แก่บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติหรื อบริ ษทั ในเครื อและ /หรื อบริ ษทั ย่อยของเทรนด์ ไมโคร แต่ท้ งั นี้
การโอนหรื อการทําสัญญาช่วงดังกล่าวย่อมไม่เป็ นการปลดเปลื้องเทรนด์
ไมโครจากภาระผูกพันที่มีอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญานี้

26.

กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ /องค์ กรผู้ให้ อนุญา ตของเทรนด์ ไมโคร หากท่านอยูใ่ นประเทศไทย ผูใ้ ห้อนุญาตคือ : เทรนด์
ไมโคร ไต้หวัน อินคอร์ปอเรทเต็ด ชั้น 8 เลขที่ 198 ถนน ตุน-ฮวา เอส เซคชัน่ 2 ไทเป 106 ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน
และสัญญาฉบับนี้อยูใ่ ต้บงั คับของกฎหมายประเทศไทย
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาซื้อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for
the
International
Sale
of
Goods)
และบทบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายขัดกันของมลรัฐหรื อประเทศถิ่นที่อยูข่ องท่านไม่ใช้บงั คับกับสัญญานี้ภายใต้กฎหม
ายของประเทศใดๆ

27.

คํา ถาม ถ้าท่านมีคาํ ถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ โปรดดูที่
www.trendmicro.com/support/consumer
โปรดส่งคําถามทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญานี้ไปที่ legalnotice@trendmicro.com.

ซอฟต์ แวร์ ได้ รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญาและบทบัญญัตขิ องสนธิสัญญาระหว่ างประเทศ
การทําซํ้าหรือแจกจ่ ายโดยไม่ ได้ รับอนุญาตจะอยู่ภายใต้ บังคับของบทลงโทษทางแพ่ งและอาญา
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ประกาศว่ าด้ วยการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลและความปลอดภัยเกีย่ วกับข้ อมูลทีส่ ่ งต่ อ
โดยการใช้ซอฟต์แวร์ ท่านจะทําให้ขอ้ มูลบางส่วน (" ข้อมูลที่ส่งต่อ ") ถูกส่งไป เครื่ องแม่ข่าย ที่เทรนด์
ไมโครเป็ นเจ้าของหรื อควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยและวัตถุประสงค์
อื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้
นอกจากข้อมูลการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
เทรนด์ ไมโคร
อาจได้รับข้อมูลที่ส่งต่อจากท่านและเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งติดตั้งซอฟต์แวร์
ไว้ ( เช่น
ที่อยู่ของผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต หรื อที่อยูข่ อง MAC ที่ต้ งั เนื้อหา รหัสประจําอุปกรณ์หรื อชื่ออุปกรณ์ เป็ นต้น ) เพื่อให้
เทรนด์ ไมโคร สามารถให้
บริ การสําหรับผูล้ งทะเบียน
ความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์และบริ การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
(เช่น การประสานข้อมูล
สถานะที่เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์ การติดตามอุปกรณ์และการปรับ
ปรุ งบริ การ เป็ นต้น )
ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และที่อยู่
URL
ของเว็บไซต์ที่มีการเข้าชม ซึ่งซอฟต์แวร์เห็นว่ามีลกั ษณะหลอกลวง ไฟล์หรื อข้อมูลปฏิบตั ิการที่อาจเป็ นมัลแวร์
ข้อมูลที่ส่งต่ออื่นๆ อาจรวมถึงอีเมล์
ที่เป็ นจดหมายข่าวขยะ ข้อมูลที่ท่านส่งให้กบั เทรนด์ ไมโคร
และข้อมูลทางสถิติทว่ั ไปอื่นๆ
ที่ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และเพื่อปรับปรุ งความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลบางอย่างอาจมีขอ้ มูลที่สามารถบ่งชี้ตวั บุคคลและอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอันมีลกั ษณะต้องห้ามที่จดั เก็บไว้ใ
นไฟล์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้มีความจําเป็ นเพื่อให้เทรนด์
ไมโครสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่เป็ นอันตราย เว็บไซต์ที่มีลกั ษณะหลอกลวง
และความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ เพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การของเทรนด์
ไมโคร
เพื่อความสามารถในการทํางานของซอฟต์แวร์
และเพื่อให้ท่านได้รับความคุม้ ครองจากความเสี่ ยงและคุณลักษณะการใช้งานล่าสุดที่ท่านลงทะเบียนรับไว้ ดังนั้น
ท่านจึงไม่สามารถเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลที่ส่งต่อดังกล่าว เว้นแต่ท่านจะยกเลิกการติดตั้งหรื อปิ ดการใช้งานซอฟต์แว
ร์
ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเทรนด์
ไมโคร
ซึ่งสามารถ
ดู ได้ที่
www.trendmicro.com
ท่านตกลงว่า
นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็ นครั้งคราวจะมีผลบังคับใช้ต่อท่าน
โดยการใช้ซอฟต์แวร์และบริ การที่เกี่ยวข้องและโดยการยอมรับข้อกําหนดของสัญญานี้ ท่านเข้าใจและต กลงว่า เทรนด์
ไมโคร และผูจ้ ดั หา สิ นค้าของเทรนด์ ไมโคร มีสิทธิ (1) เก็บรวมร วม ใช้ ดําเนินการ และจัดเก็บ ข้อมูลซึ่งอัพโหลด มา
ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตวั บุคคลได้
หรื อข้อมูล ส่วนบุคคลอันมีลกั ษณะต้องห้าม
เพื่อ ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ
(2)
แบ่งปั นข้อมูลที่ระบุวา่ เป็ นเนื้อหาที่เป็ นอันตรายหรื อไม่พึงประสงค์ให้แก่บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั หุน้ ส่วนผูด้ ูแลด้านการรัก
ษาความปลอดภัยทัว่ โลก
และ
( 3 ) แบ่งปั น
ใช้
ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลที่อพั โหลดเพื่อ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรื อรายงาน ผล เทรนด์ ไมโครขอสงวนไว้ซ่ ึงกรรมสิ ทธิ์
ความเป็ นเจ้าของ
และสิ ทธิและผลประโยชน์ท้ งั ปวงในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อผลงานใ
ดๆ
ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวโดยเทรนด์ ไมโคร
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