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แบบสาํรวจ FireCuda 530 Gaming 
 
เขา้ร่วมเพื่อรับโอกาสชิงรางวลัชุดอุปกรณ์การเล่นเกมหรือบตัรของขวญั PlayStation 
กติกาท่ีเป็นทางการ 
 
การเขา้ร่วมตอบแบบสาํรวจ FireCuda 530 Gaming น้ี ("โปรโมชัน่") ถือวา่ผูเ้ขา้ร่วมตกลงท่ีจะมีขอ้ผกูพนัตามกติกาท่ีเป็นทางการน้ี  
 
ไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือสินคา้เพื่อเขา้ร่วมรายการหรือชนะรางวลั การซ้ือจะไม่เพิ่มโอกาสในการชนะรางวลัแต่อยา่งใด 
ลงทะเบียนเพื่อรับโอกาสชิงรางวลัไดท่ี้ (*รอคอนเฟิร์ม URL ของลิงก*์) ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2021 00:00 น. ถึง 15 พฤศจิกายน 
2021 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิก ("PT") ("ระยะเวลาการเขา้ร่วม") โดยเปิดรับเฉพาะผูพ้าํนกัอาศยัตามกฎหมายในประเทศ/อาณาเขตใดๆ 
ท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก A ("เขตพื้นท่ีท่ีมีสิทธ์ิ") และเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะในเขตอาํนาจศาลของท่ีพาํนกัอาศยัของตน  
การเขา้ร่วมจะเป็นโมฆะหากกฎหมายระบุวา่เป็นขอ้หา้มดาํเนินการ พนกังาน (และสมาชิกครอบครัวใกลชิ้ด (บิดา/มารดา บุตร คู่สมรส หรือพี่นอ้ง 
และคู่สมรสของพี่นอ้ง ไม่วา่จะพาํนกัอยูท่ี่ใดกต็าม) และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นญาติพี่นอ้งกนัหรือไม่กต็าม) ของ Seagate 
Technology LLC ("ผูอุ้ปถมัภ"์) และบริษทัแม่ บริษทัในเครือ บริษทัสาขา รวมถึงเอเจนซีโฆษณาและโปรโมชัน่ 
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีส่วนในการพฒันา การผลิต หรือแจกจ่ายเอกสารโปรโมชัน่น้ี จะไม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมหรือไดรั้บรางวลั 
โดยการเขา้ร่วมรายการ แสดงวา่ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับท่ีจะมีขอ้ผกูพนัตามกติกาท่ีเป็นทางการ 
และยอมรับการตดัสินใจของกรรมการและ/หรือผูอุ้ปถมัภซ่ึ์งเป็นผูก้าํหนดและตดัสินใจขั้นสุดทา้ยในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจบัรางวลัคร้ังน้ี  โปรโมชั่
นน้ีไม่ไดรั้บการอุปถมัภ ์การสนบัสนุน หรือการดูแลโดย หรือเก่ียวขอ้งกบั Sony 
 
การเขา้ร่วม:  
 
 
ในระหวา่งระยะเวลาการเขา้ร่วม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึงต่อไปน้ี โดยดูจากประเทศท่ีคุณพาํนกัอาศยัอยู ่ 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นออสเตรเลีย แคนาดา 
ฝร่ังเศส เยอรมนี อินเดีย เนเธอร์แลนด ์นิวซีแลนด ์สิงคโปร์ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-JP สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่น 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-KR สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเกาหลีใต ้
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TW สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นไตห้วนั 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-DE สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเยอรมนี 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-NL 
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเนเธอร์แลนด ์
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-FR สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นฝร่ังเศส 
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นฝร่ังเศส 
 
 
 

https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway
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สิทธ์ิการเขา้ร่วมทั้งหมดจะตอ้งส่งมาภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิก ("PT") จึงจะมีสิทธ์ิ 
ป้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณเพื่อลงทะเบียน (หากคุณยงัไม่มีบญัชี Gleam) และตอบแบบสาํรวจใหเ้สร็จซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 7 นาที 
โดยประกอบดว้ยคาํถาม 8 ขอ้ต่อไปน้ีเพื่อรับสิทธ์ิการเขา้ร่วมสูงสุด 9 สิทธ์ิ: 
 
1. ขณะน้ีคุณเป็นเจา้ของ PS5 หรือไม่ - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
2. คุณทราบหรือไม่วา่ FireCuda 530 Heatsink เขา้กนัไดก้บั PS5 - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
3. อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลเสริมท่ีคุณคิดวา่เหมาะสาํหรับ PS5 มากท่ีสุดนั้นมีความจุเท่าใด ระหวา่ง 500 GB, 1 TB, 2 TB หรือ 4 TB - 
1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
4. ขอ้ใดสาํคญัสาํหรับคุณมากกว่ากนั ระหวา่งความเร็ว ความน่าเช่ือถือ และแบรนด ์- 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
5. หากคุณจะซ้ือ FireCuda 530 คุณจะซ้ือผา่นร้านคา้ปลีกหรือทางออนไลน์ - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
6. ขณะน้ีคุณเล่นเกมดว้ยคอนโซลใด - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
7. คุณมีเกมทั้งหมดก่ีเกมสาํหรับคอนโซลเคร่ืองปัจจุบนั - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
8. คุณตั้งตารอเกมใดมากท่ีสุดในปี 2021-2022 - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
9. เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั FireCuda 530 [ลิงกไ์ปยงั seagate.com] - 1 สิทธ์ิการเขา้ร่วม 
 
จาํกดั 9 สิทธ์ิการเขา้ร่วมต่อผูท่ี้มีสิทธ์ิ/ครัวเรือน สาํหรับการดาํเนินการท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
การเขา้ร่วมท่ีไดรั้บซ่ึงเกินจากจาํนวนท่ีจาํกดัไวจ้ะถือเป็นโมฆะ แบบฟอร์มการเขา้ร่วมท่ีสร้างจากสคริปต ์มาโคร หรือวิธีอตัโนมติัอ่ืนๆ 
และการเขา้ร่วมโดยวิธีใดๆ ท่ีจะทาํลายขั้นตอนการเขา้ร่วม จะถือเป็นโมฆะ  
 
การจบัรางวลั: ผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีโอกาสชนะจะไดรั้บเลือกโดยการสุ่มจบัรางวลั ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2021 
การจบัรางวลัจะดาํเนินการโดยผูอุ้ปถมัภโ์ดยใชแ้พลตฟอร์มของ Gleam ซ่ึงใช ้random.org 
ในการคดัเลือกผูช้นะจากสิทธ์ิการเขา้ร่วมทั้งหมดท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีส่งเขา้มา 
โอกาสในการชนะรางวลัข้ึนอยูก่บัจาํนวนการเขา้ร่วมท่ีมีสิทธ์ิท่ีเราไดรั้บ ผูเ้ขา้ร่วมไม่มีสิทธ์ิชนะมากกวา่หน่ึง (1) รางวลั 
 
เฉพาะผู้พาํนักอาศัยในแคนาดา   
ผูพ้าํนกัอาศยัในแคนาดาท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมและไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูมี้โอกาสชนะจากการสุ่มจบัรางวลัจะตอ้งแสดงทกัษะโดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือใดๆ 
ตามท่ีผูอุ้ปถมัภก์าํหนด (เช่น การตอบคาํถามคณิตศาสตร์แบบหลายขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง) จึงจะมีสิทธ์ิชนะรางวลั 
 
รางวลัมีดงัต่อไปน้ี  
 

ระดบัรางวลั จํานวน รางวลั 
มูลค่าขายปลกีโดยประมาณ 
("ARV") (ดูหมายเหตุ 

2) 

รางวลัท่ีหน่ึง 1 

Ultimate Bundle - คอนโซล Playstation 5 
จาํนวน 1 รายการ, Seagate FireCuda 530 

with Heatsink 1 TB จาํนวน 1 รายการ, หูฟัง 
Razer Kaira จาํนวน 1 รายการ และบตัรของขวญั 

รวม 965 ดอลลาร์สหรัฐ 
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ระดบัรางวลั จํานวน รางวลั 
มูลค่าขายปลกีโดยประมาณ 
("ARV") (ดูหมายเหตุ 

2) 
PlayStation จาํนวน 3 รายการ (ดูหมายเหตุ 1) 

รางวลัท่ีสอง 2 

Upgrade Kit – คอนโทรลเลอร์ไร้สาย 
DualSense สาํหรับ Playstation 5 จาํนวน 1 
รายการ, FireCuda 530 with Heatsink 1 

TB จาํนวน 1 รายการ, หูฟัง Razer Kaira จาํนวน 
1 รายการ และบตัรของขวญั PlayStation จาํนวน 2 

รายการ (ดูหมายเหตุ 1)  

รวม 1,030 ดอลลาร์สหรัฐ 

รางวลัท่ีสาม 3 

Booster Kit – FireCuda 530 with 
Heatsink 1 TB จาํนวน 1 รายการ 

และบตัรของขวญั PlayStation จาํนวน 1 รายการ 
(ดูหมายเหตุ 1)  

รวม 900 ดอลลาร์สหรัฐ 

รางวลัท่ีส่ี 50 บตัรของขวญั PlayStation (ดูหมายเหตุ 1)  รวม 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

 
มูลค่ารวมสาํหรับรางวลัทั้งหมดท่ีมอบใหคื้อ 3,895 ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ มูลค่าเทียบเท่าในสกลุดอลลาร์ออสเตรเลีย: 5,335 
ดอลลาร์ออสเตรเลียโดยประมาณ รวมภาษีสินคา้และบริการ 
 
หมายเหตุ 1: มูลค่าท่ีแน่ชดัของบตัรของขวญั PlayStation ท่ีมอบใหเ้ป็นรางวลัจะแตกต่างกนัไปสาํหรับผูช้นะแต่ละราย 
โดยข้ึนอยูก่บัประเทศ/อาณาเขตท่ีมีสิทธ์ิของผูช้นะ มูลค่าท่ีแน่ชดัของบตัรของขวญั PlayStation 
ท่ีมอบใหแ้ก่ผูช้นะในแต่ละระดบัรางวลัสาํหรับประเทศ/อาณาเขตท่ีมีสิทธ์ิแต่ละแห่งท่ีผูช้นะพาํนกัอาศยัอยูน่ั้น มีระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง 
 
ระดบัรางวลั มูลค่าของบัตรของขวญั PlayStation ในสกลุเงินท้องถิ่น 
รางวลัท่ีหน่ึง • ออสเตรเลีย (ไม่รวมออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี) – 75 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

• แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) – 60 ดอลลาร์แคนาดา 
• ฝร่ังเศส – 45 ยโูร 
• เยอรมนี – 45 ยโูร 
• อินเดีย – 3,000 รูปีอินเดีย 
• ญ่ีปุ่น – 6,000 เยน 
• เนเธอร์แลนด ์– 45 ยโูร 
• นิวซีแลนด ์– 75 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์
• ฟิลิปปินส์ – 2,400 เปโซฟิลิปปินส์ 
• สิงคโปร์ – 60 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
• เกาหลีใต ้– 60,000 วอน 
• ไตห้วนั – 1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั 
• ไทย – 1,800 บาท 
• สหราชอาณาจกัร – 45 ปอนด ์
• สหรัฐอเมริกา – 60 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

รางวลัท่ีสอง • ออสเตรเลีย (ไม่รวมออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี) – 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
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ระดบัรางวลั มูลค่าของบัตรของขวญั PlayStation ในสกลุเงินท้องถิ่น 
• แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) – 40 ดอลลาร์แคนาดา 
• ฝร่ังเศส – 30 ยโูร 
• เยอรมนี – 30 ยโูร 
• อินเดีย – 2,000 รูปีอินเดีย 
• ญ่ีปุ่น – 4,000 เยน 
• เนเธอร์แลนด ์– 30 ยโูร 
• นิวซีแลนด ์– 50 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์
• ฟิลิปปินส์ – 1,600 เปโซฟิลิปปินส์ 
• สิงคโปร์ – 40 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
• เกาหลีใต ้– 40,000 วอน 
• ไตห้วนั – 1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 
• ไทย – 1,200 บาท 
• สหราชอาณาจกัร – 30 ปอนด ์
• สหรัฐอเมริกา – 40 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

รางวลัท่ีสาม • ออสเตรเลีย (ไม่รวมออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี) – 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
• แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) – 20 ดอลลาร์แคนาดา 
• ฝร่ังเศส – 15 ยโูร 
• เยอรมนี – 15 ยโูร 
• อินเดีย – 1,000 รูปีอินเดีย 
• ญ่ีปุ่น – 2,000 เยน 
• เนเธอร์แลนด ์– 15 ยโูร 
• นิวซีแลนด ์– 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์
• ฟิลิปปินส์ – 800 เปโซฟิลิปปินส์ 
• สิงคโปร์ – 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
• เกาหลีใต ้– 20,000 วอน 
• ไตห้วนั – 500 ดอลลาร์ไตห้วนั 
• ไทย – 600 บาท 
• สหราชอาณาจกัร – 15 ปอนด ์
• สหรัฐอเมริกา – 20 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

รางวลัท่ีส่ี • ออสเตรเลีย (ไม่รวมออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี) – 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
• แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) – 20 ดอลลาร์แคนาดา 
• ฝร่ังเศส – 15 ยโูร 
• เยอรมนี – 15 ยโูร 
• อินเดีย – 1,000 รูปีอินเดีย 
• ญ่ีปุ่น – 2,000 เยน 
• เนเธอร์แลนด ์– 15 ยโูร 
• นิวซีแลนด ์– 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์
• ฟิลิปปินส์ – 800 เปโซฟิลิปปินส์ 
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ระดบัรางวลั มูลค่าของบัตรของขวญั PlayStation ในสกลุเงินท้องถิ่น 
• สิงคโปร์ – 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
• เกาหลีใต ้– 20,000 วอน 
• ไตห้วนั – 500 ดอลลาร์ไตห้วนั 
• ไทย – 600 บาท 
• สหราชอาณาจกัร – 15 ปอนด ์
• สหรัฐอเมริกา – 20 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

 
หมายเหตุ 2: มูลค่ารวมท่ีแน่ชดัจะแตกต่างกนัไป โดยข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีผูช้นะรางวลัพาํนกัอยู ่
(จาํนวนเงินในบตัรท่ีมอบใหจ้ะแตกต่างกนัไปสาํหรับประเทศ/อาณาเขตท่ีมีสิทธ์ิแต่ละแห่ง) 
 
ในการอา้งอิงถึงความจุของไดรฟ์ หน่ึงกิกะไบต ์หรือ GB มีค่าเท่ากบัหน่ึงพนัลา้นไบต ์และหน่ึงเทราไบต ์หรือ TB มีค่าเท่ากบัหน่ึงลา้นลา้นไบต ์
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของคุณอาจใชม้าตรฐานการวดัท่ีแตกต่างกนัและแสดงค่าความจุท่ีนอ้ยลง นอกจากน้ี 
ค่าความจุบางรายการท่ีแสดงไวถู้กใชส้าํหรับการฟอร์แมตและฟังกช์นัอ่ืนๆ ดงันั้น จึงไม่ไดมี้ไวส้าํหรับจดัเกบ็ขอ้มูล 
 
Seagate และ Seagate Technology เป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Seagate Technology 
LLC หรือบริษทัในเครือ เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนอ่ืนๆ ทั้งหมดเป็นทรัพยสิ์นของผูเ้ป็นเจา้ของ  
 
ผูช้นะรางวลัไม่สามารถเปล่ียนแทน โอนสิทธิ หรือถ่ายโอนรางวลั หรือแลกรับรางวลัเป็นเงินสดได ้
แต่ผูอุ้ปถมัภข์อสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนทดแทนรางวลั (หรือรางวลับางส่วน) ดว้ยส่ิงท่ีมีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกวา่ 
โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผูอุ้ปถมัภแ์ต่เพียงผูเ้ดียว อนุญาตใหมี้ระยะเวลายีสิ่บแปด (28) วนั 
สาํหรับการจดัส่งรางวลัหลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอนการยนืยนั การส่งออกหรือการส่งกลบัออกไปซ่ึงฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีมีการเขา้รหสัลบั 
อาจอยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดยกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกา สาํนกังานอุตสาหกรรมและการรักษาความปลอดภยั (โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 
www.bis.doc.gov) มูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ 
 
การรับของรางวลัโดยผูรั้บจะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ ซ่ึงกาํหนดวา่ตอ้งส่งเอกสารทุกอยา่งท่ีผูอุ้ปถมัภร้์องขอมาใหท้างผูอุ้ปถมัภ ์
เพื่อใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งของสหพนัธรัฐ รัฐ ส่วนภูมิภาค ทอ้งถ่ิน และต่างประเทศในการรายงานและหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ทั้งน้ีอาจมีขอ้กาํหนดใหผู้ช้นะตอ้งส่งหมายเลขประกนัสังคมหรือเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอ่ืนๆ เพื่อวตัถุประสงคด์า้นการรายงานภาษี 
รางวลัทั้งหมดจะมีการหกัภาษีใดๆ โดยผูอุ้ปถมัภ ์ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ภาษีท่ีกาํหนดสาํหรับรางวลัถือเป็นความรับผิดชอบของผูช้นะรางวลัแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่วา่ภาษีดงักล่าวจะถูกหกั ณ ท่ีจ่ายแลว้หรือไม่กต็าม 
ในการรับรางวลั 
ผูช้นะรางวลัอาจตอ้งส่งเอกสารภาษีท่ีผูอุ้ปถมัภร้์องขอหรือตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดใหแ้ก่ผูอุ้ปถมัภห์รือหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

หมดตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระบุไว ้รวมถึงกฎหมายของประเทศท่ีผูช้นะรางวลัพาํนกัอยูห่ากเก่ียวขอ้ง 
ผูช้นะรางวลัตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายภาษีและขอ้กาํหนดในการยืน่แบบแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากผูช้นะรางวลัไม่สามารถแสดงเอกสารดงักล่าว หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว รางวลัอาจถูกริบ 
และผูอุ้ปถมัภอ์าจเลือกผูช้นะรางวลัรายอ่ืนโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผูอุ้ปถมัภแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 
เง่ือนไขท่ีกาํหนดสาํหรับผูช้นะ: 
ผูมี้โอกาสชนะจะไดรั้บแจง้ทางอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีใหไ้วใ้นเวลาท่ีเขา้ร่วมภายในสองวนัทาํการหลงัจากการจบัรางวลัในวนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 
22 พฤศจิกายน 2021 และอาจตอ้งดาํเนินการและส่งคืนแบบฟอร์มการยนืยนัการมีสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิ 
รวมถึงการประกาศต่อสาธารณะภายใตข้อบเขตของกฎหมาย (ตามท่ีใชบ้งัคบั) ภายใน 14 วนัหลงัจากการประกาศ 
 หากไม่ไดส่้งคืนเอกสารดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือการแจง้เตือนรางวลัถูกส่งคืนเน่ืองจากส่งไม่สาํเร็จ 
หรือผูอุ้ปถมัภไ์ม่สามารถติดต่อผูมี้โอกาสชนะรางวลัไดภ้ายในเวลาตามสมควร หรือผูมี้โอกาสชนะรางวลัไม่ปฏิบติัตามกติกาท่ีเป็นทางการ 
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รางวลัอาจถูกริบ และอาจมีการเลือกผูช้นะรางวลัรายอ่ืนเพื่อรับรางวลัท่ีเหมาะสมตามดุลยพินิจของผูอุ้ปถมัภ ์
ผูเ้ขา้ร่วมท่ีชนะรางวลัจะไดรั้บการประกาศรายช่ือในวนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2021 ท่ีลิงกด์า้นล่าง 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอยูใ่นออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส 
เยอรมนี อินเดีย เนเธอร์แลนด ์นิวซีแลนด ์สิงคโปร์ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-JP สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่น 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-KR สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเกาหลีใต ้
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TW สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นไตห้วนั 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-DE สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเยอรมนีในเยอรมนี 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-NL 
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเนเธอร์แลนดใ์นเนเธอร์แลนด ์
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-FR สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นฝร่ังเศสในฝร่ังเศส 
 
 
และการประกาศรายช่ือจะยงัคงแสดงผลทางออนไลน์เป็นเวลา 30 วนัหลงัจากการจบัรางวลั ในกรณีท่ีตอ้งแจกรางวลัใดๆ 
ในออสเตรเลียท่ีไม่มีผูอ้า้งสิทธ์ิ ผูอุ้ปถมัภอ์าจดาํเนินการจบัรางวลัเพิ่มเติมในวนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2022 ณ 
สถานท่ีเดียวกบัท่ีจบัรางวลัในคร้ังแรก ภายใตก้ฎหมายของรัฐและอาณาเขตของออสเตรเลีย ผูช้นะในการจบัรางวลัเพิ่มเติมใดๆ 
จะไดรั้บการแจง้เตือนทางอีเมลภายในสองวนัทาํการหลงัจากการจบัรางวลัในวนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2022 
ช่ือของผูช้นะจะไดรั้บการเผยแพร่ทางออนไลน์เช่นกนัท่ี https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway 
ในวนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2022 และจะยงัคงแสดงผลทางออนไลน์เป็นเวลา 30 วนัหลงัจากการจบัรางวลั 
 
 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วม: การเขา้ร่วมในการจบัรางวลัน้ี หมายความวา่ผูเ้ขา้ร่วมยนิยอมใหผู้อุ้ปถมัภร์วบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเพื่อดาํเนินการจบัรางวลั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงตามท่ีอธิบายไวใ้นกติกาท่ีเป็นทางการน้ี 
สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผูอุ้ปถมัภ ์ซ่ึงมีการเกบ็รวบรวมโดยเก่ียวเน่ืองกบัโปรโมชัน่ 
โปรดดูคาํช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคลของผูอุ้ปถมัภ ์ซ่ึงมีเผยแพร่ท่ี http://www.seagate.com/about/legal-privacy/privacy-
statement/ หากผูเ้ขา้ร่วมรายการเลือกรับการส่ือสารในอนาคต 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมรายการจะถูกนาํไปใชเ้พื่อจดัหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ขอ้เสนอบริการ 
และรายละเอียดเก่ียวกบัโปรโมชัน่ในอนาคตของผูอุ้ปถมัภ ์โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ผูเ้ขา้ร่วมรายการมีสิทธ์ิในการเขา้ถึง ปรับเปล่ียน 
และเพิกถอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีอธิบายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูอุ้ปถมัภ ์
การเขา้ร่วมการจบัรางวลัน้ีหรือการแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนได ้หมายความว่าคุณยนิยอมใหร้วบรวม ประมวลผล เกบ็รักษา 
และถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวนอกประเทศท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลจากคุณ 
ในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกติกาท่ีเป็นทางการและคาํช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคลของผูอุ้ปถมัภ ์ใหถื้อวา่กติกาท่ีเป็นทางการมีผลเหนือกวา่ 
ผูอุ้ปถมัภด์าํเนินการร่วมกบับริษทัภายนอกเพื่อดูแลการจบัรางวลั และอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมกบับริษทัภายนอกเหล่าน้ี 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง Gleam ซ่ึงจะจดัการขอ้มูลดงักล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง 
 

https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-JP
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-KR
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TW
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway
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การประชาสัมพนัธ์: โดยการเขา้ร่วม หมายความวา่ 
ผูเ้ขา้ร่วมท่ีชนะรางวลัมอบสิทธ์ิใหแ้ก่ผูอุ้ปถมัภแ์ละผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากผูอุ้ปถมัภใ์นการเผยแพร่ช่ือของผูช้นะรางวลั (ตวัอยา่งเช่น 
ช่ือและอกัษรตวัแรกของนามสกลุ) และคาํตอบท่ีส่งเขา้ร่วมโดยเช่ือมโยงกบัสถานะท่ีเป็นผูช้นะรางวลัโปรโมชัน่ (รวมถึงขอ้มูลรางวลั) 
ไปทัว่โลกแบบไม่มีกาํหนดเวลาส้ินสุด โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม การบอกกล่าว หรือการอนุญาต ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายหา้มมิใหก้ระทาํ  
 
การปลดเปล้ืองความรับผิดทางเทคนิค: หากมีบุคคลพยายามสร้างความเสียหายใหแ้ก่เวบ็ไซตโ์ดยไตร่ตรองไวล่้วงหนา้ 
หรือทาํลายการดาํเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมายของโปรโมชัน่น้ี จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง่ และหากมีความพยายามดงักล่าว 
ผูอุ้ปถมัภข์อสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูล้ะเมิดใหถึ้งท่ีสุดตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตคู่สัญญาท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
(ตามคาํจาํกดัความดา้นล่าง) ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเขา้ร่วม การสมคัร หรือการลงทะเบียนท่ีสูญหาย ล่าชา้ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ถูกขโมย 
ส่งผิดท่ี ไม่ไดส่้ง หรือถูกบิดเบือน หรือเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เวบ็ไซต ์หรือการเช่ือมต่ออ่ืนๆ ท่ีสูญหาย ถูกขดัขวาง 
หรือไม่พร้อมใหบ้ริการ ความพร้อมในการใหบ้ริการหรือความสามารถในการเขา้ถึงหรือความผิดพลาดในการส่ือสารหรือคอมพิวเตอร์ ดาวเทียม 
โทรศพัท ์การส่งผา่นทางสายเคเบิล หรือสายท่ีลม้เหลว หรือขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคหรือการส่ือสัญญาณท่ียุง่เหยงิ ถูกรบกวน ล่าชา้ หรือส่งผิดท่ี 
หรือการทาํงานบกพร่อง ความลม้เหลวหรือความยากลาํบากจากซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ 
หรือขอ้ผิดพลาดหรืออุปสรรคอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมตามสมควรโดยคู่สัญญาท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
ไม่วา่จะมาจากมนุษย ์เคร่ืองกล ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย การเรียงพิมพ ์การพิมพ ์หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนัหรือเก่ียวกบัการจบัรางวลั 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะขอ้ผิดพลาดหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการจดัการการจบัรางวลั การประมวลผลการเขา้ร่วม การประกาศรางวลั 
หรือส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัรางวลั นอกจากน้ี คู่สัญญาท่ีไดรั้บการยกเวน้ยงัไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่แม่นยาํ 
ไม่วา่จะเกิดจากผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์การแอบแกไ้ข การเจาะระบบ หรือโดยอุปกรณ์หรือการตั้งโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชใ้นการจบัรางวลั 
คู่สัญญาท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่มีส่วนรับผดิชอบต่อการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมรายการหรือของบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกั

บหรือเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมในการจบัรางวลัน้ี หรือการดาวน์โหลดส่ือจากเวบ็ไซตห์รือการใชง้านเวบ็ไซต ์ 
 
เง่ือนไขทัว่ไป: เวน้แต่จะมีขอ้หา้มตามกฎหมายทอ้งถ่ิน โดยการเขา้ร่วม หมายความวา่ ผูเ้ขา้ร่วมตกลงวา่ผูอุ้ปถมัภแ์ละไมโครไซตข์อง Seagate, 
Gleam, Sony อีกทั้งบริษทัแม่ บริษทัสาขา บริษทัในเครือ และเอเจนซีโฆษณาและโปรโมชัน่ รวมถึงเจา้หนา้ท่ี คณะกรรมการ พนกังาน 
และตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้ง (เรียกรวมกนัวา่ "คู่สัญญาท่ีไดรั้บการยกเวน้") จะไม่ตอ้งรับผิดในกรณีใดๆ 
และผูเ้ขา้ร่วมตอ้งปกป้องคู่สัญญาท่ีไดรั้บการยกเวน้ต่อความรับผิดใดๆ สาํหรับการบาดเจบ็ การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อตวับุคคล 
หรือทรัพยสิ์นท่ีส่งผลโดยรวมหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยออ้ม จากการยอมรับ การครอบครอง การนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด 
หรือการนาํรางวลัหรือการเขา้ร่วมการจบัรางวลัน้ีไปใช ้ผูท่ี้แอบแกไ้ขหรือใชก้ารจบัรางวลัหรือเวบ็ไซตใ์นดา้นใดโดยมิชอบ 
หรือผูท่ี้ละเมิดกติกาท่ีเป็นทางการเหล่าน้ี ซ่ึงกาํหนดโดยผูอุ้ปถมัภแ์ต่เพียงผูเ้ดียว จะถูกตดัสิทธ์ิและการเขา้ร่วมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ 
ในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัการส่งผลงานท่ีไดรั้บจากผูใ้ชห้ลายคนท่ีมีบญัชีอีเมลเดียวกนั 
สมาชิกท่ีไดรั้บอนุญาตของบญัชีอีเมลในขณะท่ีส่งผลงานจะไดเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วม และตอ้งปฏิบติัตามกติกาท่ีเป็นทางการ สมาชิกของบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต 
หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีไดรั้บการกาํหนดท่ีอยูอี่เมลจากผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ผูใ้หบ้ริการออนไลน์ หรือองคก์รอ่ืนๆ 
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดท่ีอยูอี่เมล การจบัรางวลัน้ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
และเป็นไปตามกฎหมายสหพนัธรัฐ กฎหมายส่วนภูมิภาค กฎหมายของรัฐ และทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
การดาํเนินการหรือการอา้งสิทธ์ิตามกฎหมายใดๆ 
เก่ียวกบัการจบัรางวลัน้ีจะถูกนาํข้ึนพิจารณาคดีในเขตอาํนาจศาลท่ีพิจารณาตดัสินคดีในเคาน์ตีซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
สิทธ์ิในการบอกเลิกการจบัรางวลั: หากตามความเห็นแต่เพียงผูเ้ดียวของผูอุ้ปถมัภเ์ห็นวา่ ส่วนใดๆ ของการจบัรางวลัถูกโจมตีจากไวรัส เวิร์ม 
ขอ้บกพร่อง การแทรกแซงจากบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือสาเหตุอ่ืนๆ ซ่ึงตามความเห็นของผูอุ้ปถมัภแ์ต่เพียงผูเ้ดียวเห็นวา่ 
เป็นการลดทอนคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการจดัการ การรักษาความปลอดภยั ความยติุธรรมหรือการเล่นท่ีถูกตอ้ง 
หรือการส่งคาํตอบท่ีเขา้ร่วมรายการ ผูอุ้ปถมัภข์อสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจของผูอุ้ปถมัภแ์ต่เพียงผูเ้ดียวในการระงบั แกไ้ข หรือส้ินสุดการจบัรางวลัน้ี 
และหากมีการบอกเลิกดงักล่าว 
ผูอุ้ปถมัภจ์ะพิจารณาเลือกผูมี้โอกาสชนะรางวลัจากคาํตอบท่ีเขา้ร่วมรายการทั้งหมดท่ีมีสิทธ์ิและไม่มีประเดน็ท่ีน่าสงสัยท่ีไดรั้บก่อนการดาํเนินการ 
หรือตามท่ีผูอุ้ปถมัภถื์อวา่ยติุธรรมและเหมาะสม  
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ประกาศแจง้เฉพาะประเทศ: หากขอ้กาํหนดใดๆ ในกติกาท่ีเป็นทางการน้ีถือเป็นโมฆะภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของประเทศนั้น 
การไม่สามารถบงัคบัใชข้องขอ้กาํหนดดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลบงัคบัใชข้องขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเหลือ 
 
รายช่ือผูช้นะรางวลั:  
สาํหรับรายช่ือของผูช้นะ โปรดไปท่ีลิงกด์า้นล่างหลงัวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2021 และก่อนวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2021  
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นออสเตรเลีย แคนาดา 
ฝร่ังเศส เยอรมนี อินเดีย เนเธอร์แลนด ์นิวซีแลนด ์สิงคโปร์ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-JP สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่น 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-KR สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเกาหลีใต ้
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TW สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นไตห้วนั 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-TH สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-DE สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเยอรมนีในเยอรมนี 
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-NL 
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นเนเธอร์แลนดใ์นเนเธอร์แลนด ์
 
https://nbg.seagate.com/FIRECUDA530-PS5Giveaway-FR สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นฝร่ังเศสในฝร่ังเศส 
 
 
ผูอุ้ปถมัภแ์ละตวัแทน: ผูอุ้ปถมัภส์าํหรับประเทศ/อาณาเขตท่ีมีสิทธ์ิ ยกเวน้ออสเตรเลีย ไดแ้ก่ Seagate Technology LLC, 47488 
Kato Road, Fremont, CA, 94538 United States of America ผูอุ้ปถมัภข์องโปรโมชัน่ภายในออสเตรเลีย ไดแ้ก่ 
Seagate Technology Australia Pty Limited (ABN: 87003840328) Level 1, 93 George Street, 
Parramatta, NSW, 2150, Australia 
 
ผูดู้แลและบริการดา้นการดาํเนินการของออสเตรเลียท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรโมชัน่: Sussex News Advertising Pty Ltd, Suite 1101, 
100, Walker St. North Sydney NSW 2060 (การดูแลและดาํเนินการตามโปรโมชัน่สาํหรับออสเตรเลีย) 
 
บริการดา้นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรโมชัน่สาํหรับประเทศ/อาณาเขตท่ีมีสิทธ์ิจะใหบ้ริการโดย Sussex News Advertising Pty 
Ltd, Suite 1101, 100, Walker St. North Sydney NSW 2060 
 
แกไ้ขเม่ือ 15 ตุลาคม 2021  
 

ภาคผนวก A 

ประเทศ/อาณาเขตที่มีสิทธ์ิ 

ออสเตรเลีย (ยกเวน้ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีและเซาทอ์อสเตรเลีย) แคนาดา (ยกเวน้ควิเบก) ฝร่ังเศส เยอรมนี อินเดีย ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์
นิวซีแลนด ์สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ไตห้วนั ไทย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์  
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