ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน (Terms of Use)
แก้ไขครั้งล่าสุดวันที:่ 09/04/2021
1. การบังคับใช้และการยอมรับข้อตกลง
ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานนี้ รวมถึงนโยบายใดๆ ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับท่าน เมื่อท่านเข้าถึง หรือใช้
งานเว็ บ ไซต์ ข องเรา https://pre-register-forestias.mqdc.com/presale รวมถึ ง การใช้ ง านผ่ า นสื่ อ หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ๆ
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือการเข้าเว็บไซต์บนมือถือ (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริการดิจิตัล”) ที่บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อป
เม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของหรือ เป็น
ผู้ดาเนินการ
เมื่อท่านเข้าใช้บริการนี้ ท่านต้องตกลงที่จะยอมรับและผูกพันข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และนโยบายต่างๆ ที่อยู่ใน
ข้อตกลงเกี่ยวกับการใข้งานนี้ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
ขอให้ท่านยุติการใช้บริการของบริษัท
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานนี้ คาว่า “เนื้อหา” หมายความรวมถึง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ
ข้อความเสียง บทความ ความเห็น กราฟฟิก การโต้ตอบหรือสื่อสารใดๆ ที่ผ่านช่องทางบริการดิจิตัล หรือที่เกี่ยข้องกับบริการดิ
จิตัล
2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล) ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยจะประกาศข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไขล่าสุดในบริการดิจิตัล ซึ่งท่านควรเข้า https://preregister-forestias.mqdc.com/presale เพื่อตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานฉบับปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากท่านยังคงใช้บริการดิจิตัล
ของบริษัทอยู่ต่อไป บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น
3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าถึงหรือใช้บริการดิจิทัล บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลของจากท่านหรือเกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลล โปรดสละเวลาสั ก ครู่ เ พื่ อ อ่ า นนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว ของเราที่
https://preregister-forestias.mqdc.com/privacy.pdf นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการ
ใช้งานนี้
4. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอืน่ ๆ
ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการดิจิตัลและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยบริษัทและได้เผยแพร่ผ่านบริการดิจิตัลนี้ ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมาย และบริษัท (และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ) ยังคงเป็นเจ้ าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดใน
บริการดิจิตัล (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)

ท่านต้องไม่ ขาย อนุญาต ให้เช่า แก้ไข จาหน่าย คัดลอก ทาซ้า โอน เปิดเผยต่อสารธารณะ เผยแพร่ ปรับปรุง แก้ไข
หรือ ดัดแปลง บริการดิจิตัล เนื้อหาใดๆ บนบริการดิจิตัลนี้
5. การปฏิเสธความรับผิด
บริการดิจิตัลถูกจัดให้ตามสภาพของเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบัน และบริษัท (และผู้ให้บริการของ
เรา) ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากคารับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงการรับ
ประกันหรือเงื่อนไขของความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือ การไม่ละเมิดของบริการดิจิตัล และเราไม่รับประกัน
ว่าบริการดิจิตัลของเรา (ก) จะตอบสนองตรงตามความต้องการของท่าน (ข) จะพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรบกวน หรือปลอดภัย
หรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) จะถูกต้อง ปราศจากไวรัส หรือ อันตรายอื่นใดๆ
เนื่องจากธธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งระหว่างกันผ่านอินเตอร์เน็ต หรือขณะที่
จัดเก็บในระบบเก็บข้อมูลของบริษัทรือในระบบอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจะปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยผู้อื่น
ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด ในกรณีมีข้อผิดพลาด การแทรกแซง การทาลาย ชารุดบกพร่อง หรือ ความล่าช้าใน
การดาเนินการหรือส่งข้อมูล หรือความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่าย การโจรกรรมหรือการทาลาย หรือการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาใดๆ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากท่านดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสาร
ใดๆ ท่านจะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับรองการใช้หรือผลของการใช้งานข้อมูล
บริการดิจิตัล หรือเนื้อหาอื่นใดบนบริการดิจิตัล หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ อกับบริการดิจิตัลในเรื่องของอความ
แท้จริง ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ
6. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท (และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ พนักงานของบริษัท กรรมการ
พนักงาน คู่สัญญา และตัวแทนของบริษัทนั้นๆ ) รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดจ้างการเรียกร้องใดๆ
จากบุคคลที่สาม เนื่องจากหรือที่เกิดจาก (ก) การใช้บริการดิจิตัลหรือเนื้อหา (ข) เนื้อหาของท่าน (ค) เกิดจากการละเมิด
ข้อตกลงการใช้นี้ (ง) การละเมิดทางกฎหมายหรือระเบียบบังคับใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิในป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ในกรณีที่ท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และท่านตกลง
ร่วมมือกับเราเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องนั้นโดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้ท่านตกลงที่จะไม่ยุติคดีโดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อที่จะแจ้งท่านเมื่อมีข้อเรียกร้อง
การกระทา หรือกระบวนการใดๆ เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุนั้น
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงการใช้งานนี้บังคับและตีความภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือการ
กระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดการใช้งานหรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ จะอยู่ภายใต้ศาลที่มี
อานาจในประเทศไทยเท่านั้น
8. ความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางบริการดิจิตัล รวมถึงในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการเล่นกิจกรรมใน
บริการดิจิตัลจะต้องจริงแท้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และท่านจะรับผิดชอบในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น

หากเรามีเหตุควรเชื่อว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง ไมม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติระงับหรือ
ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการดิจิทัล
9. การให้บริการของบุคคลที่สาม
บริการดิจิตัลอาจระบุช่องทางที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย) และโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมกันเรียกว่า “การให้บริการของบุคคลที่สาม”) และการให้บริการของบุคคลที่
สามนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการให้บริการของบุคคลที่สาม
ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรือ รับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่ 3
10. ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล dpo@dtgo.com

TERMS OF USE
Latest Updated on: 09/04/2021
1. APPLICATION AND ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT
These Terms of Use, including the policies referred in these Terms, applied to your access to or use of our website
https://pre-register-forestias.mqdc.com/presale including any other media form, media channel, mobile application
or mobile website (referred to as “Digital Service”) owned or operated by Magnolia Quality Development
Corporation Limited and its affiliate (“we”, “us”, “our” or “MQDC”). You (“you,” “your,” and “yourself”) agree to be
legally bound by all these Terms of Use including the Privacy Policy. If you do not agree to the Terms of Use and
Privacy Policy, you do not have a right to access or use the Digital Service.
For the purpose of these Terms of Use, “Content” includes, without limitation, information, data, text, photographs,
videos, audio clips, written posts, articles, comments, graphics, and interactive features generated, provided, or
otherwise made available through or in connection with the Digital Service.
2. CHANGES TO THESE TERMS OF USE
We reserve the right to revise, prospectively, replace these Terms of Use (including Privacy Policy), in whole or in
part, at any time, by posting an updated version at the Digital Service. You consent and agree to receive notices of
updates to these Terms of Use through our posting of updated Terms of Use on the Digital Service and notifying
you in push notification at the mobile application. You should visit https://pre-register-forestias.mqdc.com/presale
to review the current version of the Terms of Use. Your continued use of the Digital Service will be deemed as
irrevocable acceptance of any revisions.
3. AGE ELIGIBILITY AND LEGAL CAPACITY
The Digital Service is not intended for access or use by children, especially those under the age of 10. If you are
under the age of 10, you may not access or use the Digital Service or provide information to us.
We may refuse to offer or to continue offering the Digital Service to any person and may change its eligibility criteria
from time to time.

4. PRIVACY POLICY
In connection with your access to or use of the Digital Service, we may obtain information from or about you. We
will use your information in accordance with our Privacy Policy.
Please take a moment to review our Privacy Policy at https://preregister-forestias.mqdc.com/privacy.pdf The Privacy
Policy is incorporated into these Terms of Use and forms part of this Terms of Use.
5. INTELLECTUAL AND OTHER PROPRIETARY RIGHTS
You acknowledge and agree that the Digital Service and all content and materials created by or for MQDC and
made available on or via the Digital Service are protected by copyrights, trademarks, service marks, patents, trade
secrets or other proprietary rights and laws, and MQDC (and its licensors) shall own and retain all rights, title, and
interests (including all intellectual property and proprietary rights) therein and thereto.
You may not sell, license, reverse engineer, rent, modify, distribute, copy, reproduce, transmit, publicly display,
publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works of the Digital Service, its content and/or any
materials.
Systematic retrieval of data or other content from the Digital Service by anyone to create or compile, directly or
indirectly, a collection, database, or directory is strictly prohibited.
6. DISCLAIMERS
The Digital Service is provided “as is“ and “as available” and we (and our service providers) expressly disclaim any
warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including the warranties or conditions of
merchantability, fitness for a particular purpose, title, quiet enjoyment, accuracy, or non-infringement. We (and our
service providers) make no warranty that the Digital Service: (a) will meet your requirements; (b) will be available
on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis; or (c) will be accurate, reliable, free of viruses or other
harmful code, complete, legal, or safe.
Due to the inherent nature of the internet, we cannot guarantee that information, during transmission through the
internet or while stored on our systems or otherwise in our care, will be absolutely safe from intrusion by others.
MQDC assumes no liability for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission,
hardware or network failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of, any content. You
understand that if you download any material, you do so at your sole risk. MQDC does not warrant or make any

representations regarding the use or the results of the use of the material, information, software, facilities, digital
service or other content on the Digital Service or any online digital service linked to the Digital Service in terms of
their correctness, accuracy, reliability or otherwise.
7. INDEMNITY
You agree to indemnify and hold MQDC (and its affiliates or its parent company and its and their officers, directors,
employees, contractors, and agents) harmless, including costs and reasonable attorneys' fees, from any claim or
demand made by any third party due to or arising from (a) your use of the Digital Service or Content, (b) your
Content, (c) your violation of these Terms of Use; or (d) your violation of applicable laws or regulations.
MQDC reserves the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which
you are required to indemnify us and you agree to cooperate with our defense of these claims. You agree not to
settle any matter without the prior written consent of MQDC. MQDC will use reasonable efforts to notify you of any
such claim, action, or proceeding upon becoming aware of it.
8. GOVERNING LAW
These Terms of Use shall be governed by and construed solely and exclusively in accordance with the laws of
Thailand.
You agree that the exclusive jurisdiction for any claim or action arising out of or relating to the Terms of Use or use
of the Digital Service or contents shall be in Thailand.
9. ACCURACY OF YOUR INFORMATION
The information you submit to us through the Digital Service, including as part of your account creation and
engagement in activities in the Digital Service, must be truthful, accurate, and current. You are responsible for
maintaining the accuracy of such information.
If we believe that your information is not truthful, accurate, or current, we shall be entitled to terminate, suspend or
refuse you access to the Digital Service.

10. THIRD PARTY SERVICES
The Digital Service may contain links to third-party websites, apps, or other services (e.g. social media platforms),
and advertisements for third parties (collectively, “Third-Party Services & Ads”). Such Third-Party Services and Ads
are not under the control of MQDC and MQDC is not responsible for any Third-Party Services and Ads. MQDC
provides these Third-Party Services and Ads only as a convenience and does not review, approve, monitor,
endorse, warrant, or make any representations with respect to Third-Party Services and Ads.
11. COPYRIGHT/TRADEMARK INFORMATION
All trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed on the Digital Service are our property or the property
of other third parties. You are not permitted to use these Marks without our prior written consent or the consent of
such third party which may own the Marks.
12. CONTACT US
If you have any questions about these Terms of Use, you may contact us by email at DPO@dtgo.com

