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ข้อตกลงผูใ้ช้บริการ 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีทําขึน้ระหว่าง  บรษิทั เมอรเ์คลิ แคปปิตอล จํากดั (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่า “บรษิทั”) สาํนักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่944 มติรทาวน์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้งเลขที ่1608 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ฝ่ายหน่ึง กบั ลูกคา้ซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิาร 
(ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ลูกค้า”) อกีฝ่ายหน่ึง  

โดยลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะใหบ้รษิทัจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลั 
โดยยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสนิทรพัยด์จิทิลัและผูจ้ดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลั 
บรษิทัและลกูคา้จงึไดต้กลงทําขอ้ตกลงกนัโดยมเีงื่อนไขและรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

1. ในข้อตกลงน้ี คาํว่า 

“สินทรพัยดิ์จิทลั” ใหห้มายความรวมถงึ ครปิโทเคอรเ์รนซีแ่ละโทเคนดจิทิลั 
หรอืสนิทรพัยด์จิทิลัอื่นใดทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

● “ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรพัยดิ์จิทลั” ใหห้มายความรวมถงึ บุคคลซึง่เขา้จดัการเงนิทุน 
หรอืแสดงต่อบุคคลทัว่ไปว่าพรอ้มจะรบัจดัการเงนิทุนใหแ้กบุ่คคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสนิทรพัยด์จิทิลั โดยกระทําเป็นทางคา้ปกต ิ
แต่ไม่รวมถงึการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“บริการ” ใหห้มายความรวมถงึ การรบัจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลั 

“ลูกค้า” ใหห้มายความรวมถงึ ลกูคา้ทีไ่ดล้งทะเบยีนสรา้งบญัชผ่ีานทางเวบ็ไซต์บรษิทั 
โดยตกลงและยอมรบัเงื่อนไขและขอ้กําหนดทีร่ะบุไวภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
และยอมรบัว่าลูกคา้จะรบัความเสีย่งเรื่องผลตอบแทนในการลงทุนจากการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัในเวบ็ไซต์และ Application 
ของบรษิทั 

“เวบ็ไซต์” (Website) หมายถงึmerkle.capital หรอืเวบ็ไซต์อื่น ๆ ทีบ่รษิทัจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ 

 “สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  “หมายเลขยืนยนัส่วนบุคคล” (PINs) หมายถงึ หมายเลขรหสัประจําตวัส่วนบุคคลทางอเิลก็ทรอนิกสข์องลกูคา้ทีบ่รษิทักาํหนดไว ้
เพื่อใหบ้รษิทัจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัภายใตเ้งื่อนไขตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

2. การสร้างบญัชีผู้ใช้งาน 

 2.1 คณุสมบตัลิูกคา้ 

(1) มอีายุตัง้แต่ 18 (สบิแปด) ปีบรบิรูณ์ หรอื 

(2) นิตบิคุคลซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืนิตบิคุคลต่างประเทศ 



2.2 การลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ช ้ 

(1) เพื่อใชบ้รกิารของบรษิทั ลูกคา้ตอ้งลงทะเบยีนในเวบ็ไซต์ของบรษิทัดว้ย 

การสรา้งบญัชผีูใ้ช ้โดยกรอกขอ้มลู ส่วนบุคคล (ขอ้มลูการแสดงตน) 
ตามนโยบายการรบัลกูคา้ของบรษิทัและการปฏบิตัติามกฎหมายฟอกเงนิและกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่

การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพ 
ทําลายลา้งสงู เช่น ชื่อ นามสกุล สญัชาต ิเลขประจําตวัประชาชน เลขทีห่นังสอืเดนิทาง หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ทีอ่ยู่ วนัเกดิ อาชพี 
ทีม่า/ระดบัรายได ้อเีมล และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้ง 

(2) ลูกคา้ตกลงและยอมรบัวา่เป็นดลุยพนิิจฝ่ายเดยีวของบรษิทัในการอนุมตับิญัชผีูใ้ชง้าน 
และบรษิทัอาจปฏเิสธการสรา้งบญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ หรอืจํากดัการแลกเปลีย่นทีลู่กคา้มสีทิธแิละรกัษาไวต้ลอดการถอืบญัช ี

(3) ลูกคา้ตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ และในการส่งขอ้มลูส่วนบคุคลดงักลา่วใหบ้รษิทันัน้ ลกูคา้รบัรองว่า 
ขอ้มลูทัง้หมดนัน้ถูกตอ้งเป็นจรงิ และลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ปรบัปรงุขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั กรณีมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

(4) ลูกคา้ยนิยอมทีจ่ะแจง้และจดัหาขอ้มลูดงัน้ี พรอ้มทัง้จดัทําคาํชีแ้จงเพื่ออธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทั 
สาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยของรฐัอื่นใดทีม่อํีานาจตามกฎหมาย เมื่อบรษิทั และ/หรอื หน่วยงานต่าง ๆ ดงักลา่วรอ้งขอ 
หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานดงักล่าวกําหนด 

(4.1) ขอ้มลูทีส่ามารถระบุความมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้ 
และ/หรอืผูร้บัประโยชน์จากการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 

(4.2) วตัถุประสงคใ์นการลงทุนของลูกคา้ 

 

2.3 การใชง้านบญัช ี

(1) ลูกคา้ตกลงทีจ่ะผกูพนัตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงของเวบ็ไซต์ทุกประการ 

(2) ลูกคา้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบในการเกบ็รกัษารหสัประจําตวั(Pins) รหสัประจําตวัผูใ้ช ้(“User ID”) และรหสัผ่าน 
(“Password”) โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพวิเตอร ์(API) ของตนไวเ้ป็นความลบั หากมผีูใ้ดนํารหสัประจําตวั 
รหสัประจําตวัผูใ้ช ้และรหสัผ่านของลูกคา้ไปใชใ้นการดูขอ้มลู และ/หรอืส่งคําสัง่ดาํเนินการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ลูกคา้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบสาํหรบัการกระทําดงักล่าวเองทัง้สิน้ 
ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่าลูกคา้มหีน้าทีเ่กบ็รกัษารหสัประจําตวั รหสัประจําตวัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของตนไวเ้ป็นความลบั 
และป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่นนํารหสัประจําตวั รหสัประจําตวัผูใ้ช ้และรหสัผ่านไปใช ้

(3) ลูกคา้ตอ้งรบัผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีวต่อการสญูหาย หรอืการถูกลว่งละเมดิในขอ้มลู 
และ/หรอืขอ้มลูสว่นตวัทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการเขา้ถงึบญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบุคคลภายนอก 
รวมถงึความเสีย่งจากการสญูเสยีเงนิทีม่อียู่ในบญัชขีองลูกคา้และบญัชธีนาคารใด ๆ และบตัรเครดติทีเ่ชื่อมกบับญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ แต่ทัง้น้ี 
บรษิทัจะรบัผดิชอบกรณกีารสญูหาย หรอืการถูกล่วงละเมดิในขอ้มลู ดงักล่าวเกดิจากความผดิพลาดของบรษิทั 



(4) ลูกคา้ตอ้งรบัผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีวในการปรบัปรุงทีอ่ยู่อเีมล และขอ้มลูการตดิต่อใหเ้ป็นปัจจุบนั ในหน้าบญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ 

(5) บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบไมว่่ากรณีใดต่อการสญูหายใด ๆ ทีล่กูคา้ไดร้บัจากการถูกลว่งละเมดิบญัชผีูใ้ช ้การเขา้สู่ระบบ 
หรอืขอ้มลูส่วนตวั ยกเวน้เป็นกรณีทีเ่กดิจากความผดิอยา่งรา้ยแรง หรอืการจงใจละเลยการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทั 

(6) ในกรณีทีล่กูคา้มเีหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูของลกูคา้ในบญัชผีูใ้ชถู้กล่วงละเมดิลกูคา้ตอ้งตดิต่อหาบรษิทัในทนัที
ท่ีmerkle.capital หรอืตามช่องทางทีบ่รษิทักําหนด โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่แจง้ลว่งหน้า 
โดยจะประกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัต่อไป 

(7) การใหส้ทิธแิบบจํากดั  

(7.1) บรษิทัอนุญาตใหส้ทิธแิก่ลกูคา้อย่างจํากดั ไม่ใช่สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
ในการเขา้ถงึและใชเ้น้ือหา รวมถงึขอ้มลูทีแ่สดงไวบ้นเวบ็ไซต์ (ซึง่ต่อไปน้ีรวมเรยีกว่า “เน้ือหา”) เฉพาะเพื่อจุดประสงคท์ีอ่นุญาต 
และสาํหรบัการใชบ้รกิารของบรษิทั ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้กําหนดทีบ่รษิทัระบุไวเ้ป็นการเฉพาะ ทัง้น้ี หา้มลูกคา้ใชเ้น้ือหาดงักล่าว 
เพื่อจุดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว ้

(7.2) ลกูคา้ตกลงและยนิยอมว่า สทิธแิละสทิธปิระโยชน์ในเน้ือหา โลโก ้เกีย่วกบับรกิารของบรษิทั 
หรอืทุกขอ้มลูทีนํ่าเสนอไวบ้นเวบ็ไซต์ รวมถงึทรพัยส์นิทางปัญญาอื่น เช่น ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายจดทะเบยีน 
หรอืไม่จดทะเบยีนอื่น ๆ (เรยีกรวมกนัวา่ “IPRs”) ยงัคงเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัและผูใ้หใ้ชส้ทิธอิื่น 

(7.3) ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่าจะไม่คดัลอก โอน จําหน่าย ขาย อนุญาต วศิวกรรมยอ้นกลบั ดดัแปลง เผยแพร ่
หรอืมสี่วนในการโอนหรอืการขาย หรอืสรา้งงานต่อเน่ือง หรอืใชป้ระโยชน์จาก IPRs ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 
โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั และ/หรอืผูใ้หใ้ชส้ทิธ ิ

(8) ความถูกตอ้งของเวบ็ไซต์ 

(8.1) บรษิทัจะรบัผดิชอบต่อขอ้มลูทีเ่ปิดเผยทัง้หมดบนเวบ็ไซต์ ซึง่ลกูคา้อาจใชข้อ้มลูในการใชบ้รกิาร 
กรณเีกดิขอ้ผดิพลาดทางดา้นเทคนิค หรอืความผดิพลาดจากการพมิพท์ีเ่กดิจากบรษิทั แต่ทัง้น้ี ทางบรษิทัไม่ไดใ้หค้ํารบัรอง 
หรอืคํายนืยนัเพื่อจูงใจใหลู้กคา้ตดัสนิใจดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ซึง่เป็นการตดัสนิใจโดยใชด้ลุยพนิิจของลกูคา้แต่ฝ่ายเดยีว 

(8.2) กรณบีรษิทัเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบันโยบายผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 
หรอืขอ้มลูสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของบรษิทั เช่น ค่าธรรมเนียม หลกัการคดัเลอืกสนิทรพัย ์
หรอืขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบับรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้า 

(8.3) กรณมีกีารเชื่อมโยงขอ้มลูไปยงัเน้ือหาของบุคคลภายนอก (เช่น เวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก) 
เพื่อความสะดวกของเวบ็ไซต์ของบรษิทั แต่เน้ือหาขอ้มลูดงักล่าวไม่ไดถู้กควบคุมโดยบรษิทั กรณดีงักล่าว 
ลูกคา้รบัทราบและยนิยอมวา่ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหรอืรบัผดิในลกัษณะใด ๆ ต่อขอ้มลู เน้ือหา 
หรอืการบรกิารทีม่อียู่ในเน้ือหาหรอืเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกทีเ่ขา้ถงึหรอืเชื่อมต่อกบัเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

(9) การใชง้านตอ้งหา้ม  

(9.1) การใชบ้รกิารของบรษิทั และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้ ผูใ้ชร้ายอื่น และบคุคลภายนอก ลูกคา้รบัประกนัว่า 
ลูกคา้จะไมด่ําเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชง้านตอ้งหา้ม ทีก่าํหนดไวใ้นภาคผนวก 1 



(9.2) บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการตดิตาม ทบทวน คนื ยบัยัง้ และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ทีจํ่าเป็นไดต้ลอดเวลาตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั มาตรการลงโทษ กระบวนการดําเนินการตามกฎหมาย หรอืคําสัง่ของรฐัทีเ่หมาะสม 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านตอ้งหา้ม  

(9.3) บรษิทัขอสงวนสทิธแิละเป็นดุลยพนิิจฝ่ายเดยีวในการยกเลกิ และ/หรอื ยบัยัง้บญัชผีูใ้ช ้และ/หรอื ปิดกัน้ธุรกรรมใด ๆ 
หรอืระงบัและรกัษาเงนิทนัท ีกรณีบญัชผีูใ้ชง้านของลกูคา้ถูกใชเ้กีย่วขอ้งกบัการใชง้านตอ้งหา้ม โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวลว่งหน้า 

(10) การระงบัชัว่คราว การสิน้สุด และการยกเลกิการเขา้ใชบ้รกิาร  

(10.1) เป็นดลุยพนิิจฝ่ายเดยีวของบรษิทั ซึง่บรษิทัอาจ (ก) ระงบัชัว่คราว จํากดั 
หรอืยุตกิารเขา้ถงึการบรกิารทัง้หมดหรอืบางส่วน และ/หรอื (ข) ปิด หรอื ยกเลกิบญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ ในกรณีต่าง ๆ เช่น 

(1) บรษิทัถูกกาํหนดใหด้ําเนินการดงักล่าว ตามหมายศาล คําสัง่ศาล หรอืคาํสัง่ทีอ่อกโดยรฐั หรอื 

(2) บรษิทัสงสยัวา่ ลกูคา้ใชบ้ญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ ในการดําเนินธุรกจิทีต่อ้งหา้ม การใชง้านตอ้งหา้ม หรอืการใชง้านทีม่เีงือ่นไข 
หรอื 

(3) การใชบ้ญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้อยู่ระหวา่งการดําเนินคด ีการสอบสวน หรอืการดาํเนินการโดยรฐั หรอื 

(4) บรษิทัไดป้ระเมนิความเสีย่งของการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กดิจากกจิกรรมทีล่กูคา้ดาํเนินการผ่านบญัช ี
ผูใ้ชข้องลูกคา้ทีส่งูขึน้ หรอื 

(5) ผูใ้หบ้รกิารแก่บรษิทัไมส่ามารถรองรบัการใชง้านของลูกคา้ หรอื 

(6) ลูกคา้กระทําการทีบ่รษิทัเหน็วา่ขดัขวางการควบคมุของบรษิทัไม่ว่ากรณีใด เช่น การเปิดบญัชผีูใ้ชห้ลายบญัช ี
หรอืใชโ้ปรโมชนัทีบ่รษิทัเสนอในทางทีผ่ดิ เป็นตน้ 

(7) ลูกคา้ฝ่าฝืนนโยบายหรอืคําสัง่ใด ๆ ทีบ่รษิทัแจง้ใหล้กูคา้ทราบตามแต่ระยะเวลา 

(10.2) หากบรษิทัระงบัการใชช้ัว่คราว หรอืปิดบญัชผีูใ้ชข้องลกูคา้ หรอืยุตกิารใชบ้รกิารของบรษิทั ไมว่่าดว้ยเหตุผลใด 
บรษิทัจะแจง้การดําเนินการดงักล่าวไปยงัลูกคา้ ยกเวน้เป็นกรณีทีม่คีําสัง่ศาล หรอืกระบวนการทางกฎหมายกาํหนด 
หา้มไม่ใหบ้รษิทัแจง้เตอืนลกูคา้ ลูกคา้รบัทราบวา่การตดัสนิใจของบรษิทัในการดาํเนินการใด ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10  
อาจดําเนินการภายใตก้ฎเกณฑท์ีเ่ป็นความลบั ซึง่จําเป็นต่อการจดัการความเสีย่ง และนโยบายความปลอดภยัอื่นของบรษิทั 
ลูกคา้ตกลงว่า บรษิทัไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยรายละเอยีดของการจดัการความเสีย่ง และกระบวนการรกัษาความปลอดภยัต่อลกูคา้ 

 

(10.3) ลกูคา้อาจยกเลกิบญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ในเวลาใดกไ็ด ้โดยตดิต่อบรษิทัดว้ยตนเอง แจง้ความประสงคจ์ะขอปิดบญัช ี
และดาํเนินการการถอนเงนิออกจากบญัชใีหห้มด โดยลกูคา้จะไมเ่สยีคา่ใชจ่้ายสาํหรบัการยกเลกิบญัชผีูใ้ชนั้น้ 
แต่การยกเลกิบญัชผีูใ้ชน้ี้ลกูคา้จะไม่หลดุพน้จากความรบัผดิ หรอืความรบัผดิชอบในการชําระเงนิทีย่งัคา้งชําระกบับรษิทั 

(10.4) ลกูคา้อนุญาตใหบ้รษิทัยกเลกิและระงบัธุรกรรมทีก่าํลงัดําเนินการในขณะทีแ่จง้ยกเลกิบญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ 



(11) ความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชร้ายอื่น 

(11.1) หากลกูคา้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชง้านรายอื่นผ่านการใชบ้รกิารของบรษิทั ลกูคา้จะตอ้งเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วเป็นความลบั 
และใชข้อ้มลูนัน้เฉพาะเกีย่วขอ้งกบัการบรกิารของบรษิทั 

 

(11.2) ลกูคา้ตอ้งรบัประกนัและปกป้องบรษิทัจากการฟ้องรอ้ง การรอ้งเรยีนจากผูใ้ชอ้ื่น สาํหรบัความเสยีหาย 
และคา่ชดเชยทีเ่กดิจากการใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัของลูกคา้ 

 

 

 

3. ความคิดเหน็ของลูกค้า แบบสอบถาม ข้อร้องเรียน 

หากลกูคา้มคีวามคดิเหน็ คําถาม หรอื ขอ้รอ้งเรยีน โปรดตดิต่อบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัสนับสนุนลูกคา้ ที ่ merkle.capital  
หรอืที ่บรษิทั เมอรเ์คลิ แคปปิตอล จํากดั ตัง้อยู่เลขที ่944 มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้งเลขที ่1608 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

เมื่อตดิต่อบรษิทัโปรดแจง้ชื่อ ทีอ่ยู ่และขอ้มลูทีบ่รษิทัอาจตอ้งใชร้ะบุตวัตนของลกูคา้ บญัชผีูใ้ชข้องลูกคา้ และธุรกรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิเหน็ คาํถาม หรอืขอ้รอ้งเรยีนทีส่ง่มา  

4. ข้อกาํหนดทัว่ไป 

4.1 ขอ้ตกลงการเปิดเผยขอ้มลู 

ในกรณีทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย คําสัง่ คําพพิากษา พนัธะสญัญา หรอืขอ้ตกลงใด ๆ หรอืในกรณีมเีหตุอนัควร 
ไม่ว่าจะเกดิขึน้แลว้ในขณะน้ี หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถเปิดเผยขอ้มลู เกีย่วกบั (1) 
ความมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ และ/หรอืผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิจากการใชบ้รกิารหรอืทําธุรกรรมกบับรษิทั (2) 
การใชบ้รกิารหรอืทําธุรกรรมกบับรษิทัตามคําขอฉบบันี้ (3) วตัถุประสงคใ์นการทําธุรกรรมตามคําขอฉบบันี้ และ (4) 
ขอ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําธุรกรรมตามคําขอฉบบันี้ ใหแ้ก่ (ก) รฐัหรอืหน่วยงานของรฐั ทัง้ในและต่างประเทศ (ข) 
หน่วยงานกํากบัดแูล (ค) คูส่ญัญาของบรษิทั (ง) บคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliates) (จ) พนักงาน ลูกจา้ง 
หรอืผูร้บัจา้งของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งได ้รวมถงึยนิยอมใหบ้รษิทัตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้ หรอืดาํเนินการใด ๆ 
เท่าทีจํ่าเป็นสาํหรบัการปฏบิตัติามกฎหมาย คําสัง่ คําพพิากษา พนัธะสญัญา หรอืขอ้ตกลงใด ๆ ดงักล่าว 

4.2 การบอกกล่าว 

บรรดาหนังสอืตดิต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรอืหนังสอือื่นใดทีจ่ะส่งใหแ้ก่ลกูคา้ 
ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบยีน หรอืใหค้นของบรษิทันําไปส่งเองกด็ ี
ถา้หากไดนํ้าส่งไปยงัทีอ่ยู่ซึง่ลกูคา้ไดใ้หไ้วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บรษิทัหรอืทีอ่ยูต่ามทะเบยีนราษฎร ์หรอืสาํนักทําการงานของลูกคา้ 



หรอืไดส้่งทางโทรสาร หรอืโดยทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(email) ไปยงัหมายเลขโทรสารหรอืทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์
(email address) ทีล่กูคา้ไดใ้หไ้วแ้ลว้ ใหถ้อืว่าไดส้่งใหลู้กคา้แลว้โดยชอบแลว้ ทัง้น้ีโดยไม่ตอ้งคํานึงวา่จะมผีูร้บัไวห้รอืไม่ 
และถงึแมส้ง่ใหแ้ก่ลูกคา้ไม่ได ้
เพราะทีอ่ยู่ของลกูคา้นัน้เปลีย่นแปลงหรอืรือ้ถอนไปโดยลูกคา้ไม่ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงหรอืรือ้ถอนนัน้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาทีอ่ยู่ไมพ่บกด็ ีใหถ้อืว่าลกูกคา้ไดร้บัและทราบหนังสอืตดิต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร 
หรอืหนังสอือื่นใดของบรษิทัโดยชอบแลว้ในวนัทีพ่นักงานไปรษณยี ์หรอืคนของบรษิทัไดไ้ปส่ง ณ ภูมลิาํเนานัน้ หรอืในวนัทีส่่งโทรสาร 
หรอืส่งไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ด ้อนึ่งการแจง้หรอืบอกกล่าวใด ๆ ซึง่ตามขอ้ตกลงน้ี มไิดบ้งัคบัใหทํ้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หากบรษิทัไดด้ําเนินการแจง้หรอืบอกกลา่วแก่ลกูคา้ดว้ยวาจา หรอืทางโทรศพัทแ์ลว้ 
ใหถ้อืเป็นการแจง้หรอืบอกกล่าวโดยชอบและลกูคา้ไดร้บัทราบโดยชอบแลว้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่หนังสอื และ/หรอืเอกสารทีเ่กีย่วกบัการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัใหแ้กลู่กคา้ 
เพื่อใหล้กูคา้ลงนามรบัรองและลูกคา้ไมด่าํเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 
ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัมสีทิธทิีจ่ะระงบัการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัของลูกคา้ โดยลกูคา้ตกลงไมเ่รยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ 
จากบรษิทั 

4.3 ไวรสัคอมพวิเตอร ์และความขดัขอ้งอื่น 

บรษิทัจะไม่รบัผดิไมว่่าลกัษณะใดจากความเสยีหาย หรอืความขดัขอ้งใด ๆ อนัเกดิจากไวรสัคอมพวิเตอร ์สปายแวร ์สแกรแ์วร ์โทรจนั 
เวริม์ และ โปรแกรมมลัแวรต่์าง ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ คอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ หรอืการลว้งขอ้มลูดว้ยวธิฟิีชชิง่ 
การปลอมแปลงหน้าเวบ็ไซต์ และการโจมตต่ีาง ๆ 

บรษิทัแนะนําใหล้กูคา้ใชโ้ปรแกรมป้องกนัไวรสั และซอฟต์แวรป้์องกนัทีม่มีาตรฐาน และสามารถเชื่อถอืได ้ลูกคา้ควรทราบว่าบรกิาร 
SMS อเีมลอาจถูกปลอมแปลงหรอืลว้งขอ้มลูได ้ดงันัน้ ลกูคา้ควรใชค้วามระมดัระวงั ในการดูขอ้ความทีส่ง่มาว่ามาจากบรษิทัจรงิหรอืไม ่ 

โปรดลอ็กอนิเขา้สู่ระบบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อตรวจสอบธุรกรรม หรอืดําเนินการใด 
หากลกูคา้ไม่แน่ใจเกีย่วกบัความถูกตอ้งแม่นยาํในการสื่อสาร หรอืการแจง้เตอืนจากบรษิทั 

บรษิทัแนะนําใหล้กูคา้ใชร้ะบบการยนืยนัการเขา้ระบบ 2 ชัน้ (2-step authentication) ทีบ่รษิทัมเีพื่อการเขา้ใช ้บญัชผีูใ้ช ้
ทัง้น้ี ระบบการยนืยนัการเขา้ระบบดงักลา่ว เป็นการสมคัรใจ ซึง่ลกูคา้จะเป็นผูต้ดัสนิใจเองว่าจะใชก้ารปกป้องน้ี 
หรอืจะรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้นัน้เอง 

4.4 ความรบัผดิชอบและชดใชค้่าเสยีหาย 

(1) หากลูกคา้มขีอ้พพิาทกบัผูใ้ชง้านอืน่ หรอืบคุคลภายนอกจากการบรกิารของบรษิทั 
ลูกคา้ตกลงและยนิยอมทีจ่ะไม่เรยีกรอ้งหรอืเรยีกใหบ้รษิทัตอ้งรบัผดิ อนัเกดิจากขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 
ไม่ว่าลกัษณะใดและประเภทใดทีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบักรณีพพิาทนัน้  

(2) ลูกคา้ยนิยอมทีจ่ะชดใชแ้ละปกป้อง บรษิทัจากขอ้เรยีกรอ้งและการฟ้องรอ้ง (รวมถงึ ค่าทนายความ และ ค่าปรบั 
ค่าธรรมเนียมลงโทษจากหน่วยงานผูอ้อกกฎระเบยีบ) ซึง่เกดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการฝ่าฝืนขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
รวมถงึขอ้ตกลงทีแ่กไ้ขทีเ่กดิขึน้ หรอืการละเมดิกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบของลกูคา้ รวมถงึการละเมดิสทิธขิองบคุคลภายนอก 



(3) นอกเหนือจากสทิธต่ิาง ๆ ทีบ่รษิทัมต่ีอลูกคา้ตามขอ้ตกลงน้ี 
บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเรยีกใหลู้กคา้รบัผดิชอบบรรดาความเสยีหายและคา่ใชจ่้ายใด ๆ ทีบ่รษิทัอาจไดร้บัอนัเน่ืองมาจากหรอืเกีย่วกบัขอ้ตกลงน้ี 
หรอืเกีย่วกบัการกระทําหรอืงดเวน้การกระทําของลูกคา้หรอืตวัแทนของลกูคา้ รวมตลอดถงึค่าบรรดาความเสยีหายและค่าใชจ่้ายใด ๆ 
ทีบ่รษิทัอาจไดร้บัอนัเน่ืองมาจากการเรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้ง โดยบุคคลอื่นใหบ้รษิทัตอ้งรบัผดิเกีย่วกบัขอ้ตกลงน้ี 
ซึง่มไิดเ้กดิขึน้จากการกระทํางดเวน้การกระทําหรอืความผดิของบรษิทัแต่ประการใด 

4.5 การจํากดัความรบัผดิ 

ลูกคา้ตกลงและยนิยอมว่า บรษิทัจะไม่ตอ้งรบัผดิใด สาํหรบัความเสยีหายจากการขาดทุน หรอืค่าเสยีหายกรณีพเิศษ ค่าเสยีหายทางออ้ม 
ค่าเสยีหายทีจ่บัตอ้งไม่ได ้หรอืค่าเสยีหายต่อเน่ืองอื่น ไมว่า่จะเป็นมลูเหตุจากการทําละเมดิ หรอืการกระทําอื่นใดทีเ่กดิจาก 
หรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาต หรอืไม่ไดร้บัอนุญาตบนเวบ็ไซต์ หรอืการใชบ้รกิารของบรษิทัทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
หรอืการละเมดิขอ้ตกลงฉบบัน้ีของลกูคา้ เวน้แต่จะเป็นกรณีทีเ่กดิจากความผดิพลาดในการใหบ้รกิารของบรษิทั 

4.6 ขอ้ตกลงทัง้หมด 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ี และเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ประกอบเป็นขอ้ตกลงและความเขา้ใจทัง้หมดทีถู่กตอ้งตรงกนัระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ในสว่นทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ีและจะมผีลบงัคบัใช ้
การปรกึษาหารอื การตกลง และความเขา้ใจ ไมว่่าลกัษณะใด เช่น ขอ้ตกลงฉบบัก่อน ทัง้น้ี หวัขอ้ในแต่ละสว่นของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ถูกกําหนดขึน้เพื่อจุดประสงคใ์นการสื่อสารเท่านัน้ และจะไม่มผีลบงัคบัเหนือการตคีวามขอ้กําหนดในแต่ละหวัขอ้ดงักลา่ว 

4.7 การแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(1) บรษิทัอาจใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีว และไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในการแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่น ขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
และเอกสารแนบทา้ยน้ี ทัง้น้ี บรษิทัจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั โดยจะมกีารเผยแพรก่ารแกไ้ขผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
หรอืส่งอเีมลถงึลูกคา้ การเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงักล่าว 
จะมผีลบงัคบัสมบูรณ์เมื่อมกีารลงนามหรอืยอมรบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งบรษิทัและลูกคา้ 
โดยลูกคา้ตกลงและยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขทีบ่รษิทักําหนดอยา่งเคร่งครดั 

(2) หากลูกคา้ไม่ไดต้กลงและยนิยอมในการแกไ้ขเพิม่เตมิใด ลกูคา้มสีทิธใินการยกเลกิการใชบ้รกิารของบรษิทัและปิดบญัชผีูใ้ช ้

(3) ลูกคา้ยนิยอมวา่ บรษิทัจะไม่ตอ้งรบัผดิต่อลกูคา้หรอืบคุคลภายนอก สาํหรบัการปรบัเปลีย่นหรอืการยุตกิารบรกิารของบรษิทั 
รวมถงึการระงบัชัว่คราวและการยุตกิารเขา้ถงึบญัชขีองลูกคา้ เวน้แต่มกีารกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ  

4.8 การโอนสทิธแิละหน้าที ่

(1) ลูกคา้ตอ้งไม่โอนสทิธหิรอืหน้าทีภ่ายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี และทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารของบรษิทั ไม่วา่ในกรณีใด 
โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการเฉพาะจากบรษิทั  

(2) บรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะโอนสทิธขิองบรษิทัได ้โดยปราศจากขอ้จํากดั เช่น การโอนสทิธใิหแ้กบ่รษิทัในเครอื หรอืผูร้บัโอนอื่น ๆ 
ซึง่มผีลประโยชน์ไดเ้สยีกบัธุรกจิและบรกิารของบรษิทั 



(3) ในกรณีใดทีบ่รษิทัไดเ้ขา้สู่การควบรวมกจิการกบับุคคลภายนอก บรษิทัสงวนสทิธิใ์นกรณีใด ๆ ในการโอน 
หรอืมอบขอ้มลูทีบ่รษิทัไดเ้กบ็รวบรวมจากลูกคา้ หรอืบคุคลภายนอกทีจํ่าเป็นสาํหรบัการควบกจิการ หรอืการซื้อขาย 
เปลีย่นแปลงการควบคุมบรษิทัดงักล่าว 

(4) ความพยายามในการโอนหรอืมอบสทิธ ิทีเ่ป็นการละเมดิขอ้กาํหนดน้ี ทีเ่ป็นโมฆะและไม่มผีลบงัคบั 

(5) ภายใตเ้งื่อนไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะมผีลผกูพนัต่อเน่ือง 
เพื่อประโยชน์ของคูส่ญัญาทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงและผูร้บัโอนสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญาต 

4.9 การเป็นโมฆะบางส่วน 

หากบทบญัญตัใิด ๆ ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ไดร้บัการพจิารณาวา่ ไม่สมบูรณ์ หรอืไมม่ผีลบงัคบั ภายใตร้ะเบยีบกฎหมาย หรอืกฎใด ๆ 
หรอืโดยหน่วยงานรฐั หน่วยงานทอ้งถิน่ มลรฐั หรอื รฐับาลกลางใด 
ใหถ้อืว่าขอ้กําหนดดงักลา่วจะถูกแกไ้ขและตคีวามไปในทางทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ไดม้ากทีส่ดุเท่าทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต 
และการเป็นโมฆะของบางบทบญัญตัดิงักล่าว จะไมก่ระทบกบัความสมบูรณ์ หรอืการบงัคบัใชข้อ้กําหนดอื่น ๆ 
ของขอ้ตกลงฉบบัน้ีและบทบญัญตัอิื่น ๆ 

4.10 ขอ้ตกลงทีใ่หม้ผีลบงัคบัต่อไปแมก้ารยกเลกิขอ้ตกลง 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ี ซึง่โดยลกัษณะมผีลบงัคบัไปภายหลงัการยกเลกิขอ้ตกลงฉบบัน้ี เช่น บทบญัญตั ิเกีย่วกบัการระงบัใช ้
หรอืการยกเลกิบญัชผีูใ้ช ้หรอืหน้ีสนิทีลู่กคา้มต่ีอบรษิทั การใชเ้วบ็ไซต์ของบรษิทัเป็นการทัว่ไป ขอ้พพิาท และบทบญัญตัทิัว่ไป 
จะยงัคงมผีลบงัคบัต่อไป แมว้า่ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะสิน้สุดและยกเลกิไปแลว้ 

4.11 การบอกเลกิขอ้ตกลง 

(1) ขอ้ตกลงน้ีไม่มกีาํหนดระยะเวลา และใหถ้อืว่าขอ้ตกลงน้ีมผีลบงัคบัใชต่้อไปจนกว่าจะไดม้กีารบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

(2) ลูกคา้จะบอกเลกิขอ้ตกลงไดก้ต่็อเมือ่ปรากฏวา่ลกูคา้ไม่มหีน้ีสนิใด ๆ คา้งชําระกบับรษิทั การบอกเลกิขอ้ตกลงในกรณีน้ี 
ลูกคา้จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหบ้รษิทัทราบ ถา้ปรากฏวา่ลกูคา้ไม่มหีน้ีสนิใด ๆ 
คา้งชําระกบับรษิทักใ็หข้อ้ตกลงมผีลเลกิกนัในวนัทําการทีเ่จด็ถดัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัหนังสอืดงักล่าว อน่ึง 
ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัหนังสอืดงักล่าวเป็นตน้ไป ลกูคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจทีจ่ะสัง่พกั 
หรอืระงบัการจดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลัของลูกคา้ได ้โดยลูกคา้จะไมเ่รยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากบรษิทั 

(3) หากลูกคา้มไิดใ้ชบ้รกิารจดัการลงทุนสนิทรพัยด์จิทิลักบับรษิทัเป็นระยะเวลาทีบ่รษิทัพจิารณาเหน็สมควร 
และ/หรอืลูกคา้ไมม่ภีาระหน้ีใด ๆ คา้งชําระกบับรษิทั และ/หรอืไม่มทีรพัยส์นิใด ๆ คงเหลอือยูก่บับรษิทั 
ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัใชดุ้ลยพนิิจทีจ่ะสัง่พกั และ/หรอืปิดบญัชขีองลูกคา้ได ้ในกรณีทีบ่รษิทัยงัไมปิ่ดบญัชขีองลกูคา้ 
บรษิทัมสีทิธเิรยีกใหลู้กคา้ชําระคา่รกัษาบญัชเีป็นจํานวนเงนิและภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 

(4) ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นฝ่ายบอกเลกิขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 
บรษิทัจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลูกคา้ตกลงยนิยอมทีจ่ะชําระหน้ีทุกชนิดของลกูคา้ 
รวมทัง้ดอกเบีย้และค่าแห่งอุปกรณ์แห่งหนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจะแจง้ใหท้ราบ 

4.12 กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้และการระงบัขอ้พพิาท 



ขอ้ตกลงฉบบัน้ีใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายไทย ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาททางแพ่งทีเ่กีย่วกบั 
หรอืเน่ืองจากการประกอบธุรกจิผูจ้ดัการเงนิทุนสนิทรพัยด์จิทิลั ลูกคา้อาจขอใหม้กีารระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการของไทย 
โดยบรษิทัยนิดเีขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามทีลู่กคา้รอ้งขอ 

4.13 เหตุวสิยั 

บรษิทัไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อความล่าชา้ หรอืความบกพร่องในการดาํเนินการ หรอืการหยุดชะงกัของบรกิารของบรษิทั 
ซึง่เกดิขึน้โดยตรงหรอืทางออ้มจากเหตุปัจจยัทีเ่หนือความควบคุมอยา่งสมเหตุสมผล เช่น ความล่าชา้ หรอื ความบกพร่อง 
อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิอํานาจทางพลเรอืนหรอืทหาร การก่อการรา้ย การกอ่ความไมส่งบ สงคราม การนัดหยุดงาน หรอื 
เหตุพพิาทดา้นแรงงานอื่น อคัคภียั น้ําท่วม ความขดัขอ้งของระบบโทรคมนาคม หรอืบรกิารอนิเทอรเ์น็ต หรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 
ความบกพร่องของอุปกรณ์ และ/หรอื ซอฟต์แวร ์หรอืภยัพบิตั ิ
หรอืปรากฏการณ์อื่นทีเ่หนือความควบคมุทางพาณิชยข์องบรษิทัและเหตุสุดวสิยัทัง้หมด 
จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการบงัคบัใชแ้ละการปฏบิตัติามขอ้ตกลงอื่น ๆ 

ภาคผนวก 1: การใช้งานต้องห้าม 

 

      ลูกคา้ไมส่ามารถใชบ้ญัชผีูใ้ชใ้นการดําเนินการประเภทดงัต่อไปน้ี ("การใชง้านตอ้งหา้ม") ทัง้น้ี การใชง้านทีร่ะบุไว ้เป็นเพยีงตวัอยา่งเท่านัน้ 
และดว้ยการเปิดบญัชผีูใ้ชบ้รกิารลูกคา้รบัประกนัวา่ ลูกคา้จะไม่ใชบ้ญัชผีูใ้ชข้องลกูคา้กระทําการ ดงัต่อไปน้ี: 

● กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย: กจิกรรมทีอ่าจละเมดิ หรอือาจถูกพจิารณาวา่ละเมดิ หรอืมสี่วนช่วยในการละเมดิกฎหมาย กฎ ขอ้บญัญตั ิ
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใด ๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทย หรอืภายใตก้ฎหมายประเทศทีบ่รษิทัดําเนินธุรกจิ หรอื 
กจิกรรมทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมผดิกฎหมาย ในลกัษณะอื่น หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโฆษณา 
หรอืการเผยแพร่วสัดุหรอืขอ้มลูทีผ่ดิกฎหมาย  

● กิจกรรมท่ีไม่ถกูต้อง: การกระทําทีก่่อใหเ้กดิการถ่ายโอนขอ้มลูในปรมิาณทีม่ากเกนิสมควร หรอืทีไ่ม่ไดส้ดัส่วน 
หรอืการกระทําทีอ่าจสง่ผลกระทบดา้นลบอย่างรา้ยแรง รวมถงึขดัขวาง หรอืยดึระบบขอ้มลูหรอืขอ้มลูต่าง ๆ รวมไปถงึ การส่ง 
หรอืถ่ายโอนขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่อาจมไีวรสัคอมพวิเตอร ์โทรจนั เวริม์ หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่เป็นอนัตรายหรอืเป็นภยั 
หรอืการพยายามทีจ่ะเขา้ถงึเวบ็ไซต์อื่น บญัชผีูใ้ชข้องลกูคา้ ระบบคอมพวิเตอร ์หรอืเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมต่อกบัเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตผ่านการพยายามหารหสัผ่าน หรอืวธิกีารอื่น หรอืการใชข้อ้มลูบญัชผีูใ้ชข้องผูอ้ื่น เพื่อเขา้ถงึหรอืใชเ้วบ็ไซต์ของบรษิทั 
หรอืโอนสทิธกิารเขา้ถงึบญัชผีูใ้ชข้องลกูคา้ หรอืโอนสทิธใินบญัชผีูใ้ชข้องลกูคา้ใหก้บับุคคลภายนอก 
เวน้แต่เป็นการดําเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไดร้บัอนุญาตโดยชดัแจง้จากบรษิทั  

● การใช้สิทธิท่ีกระทบสิทธิของผู้ใช้อ่ืน: การรบกวนการเขา้สู่ระบบของบคุคลอื่นหรอืขององคก์รอื่น ในการใชบ้รกิารของบรษิทั 
การหมิน่ประมาท ขม่เหง ขูเ่ขญ็ ขม่ขู ่เฝ้าตดิตาม คุกคาม หรอื กระทําการใดทีเ่ป็นการละเมดิ หรอืฝ่าฝืนสทิธทิางกฎหมาย (เช่น 
สทิธใินความเป็นส่วนตวั สทิธใินการเผยแพร่ขอ้มลู และ สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา) ของผูอ้ื่น รวมถงึ ดาํเนินการยัว่ยุ ขม่ขู ่กระตุน้ สนับสนุน 
หรอื ส่งเสรมิความเกลยีดชงั การไมย่อมรบัความแตกต่างในเชือ้ชาต ิหรอืการกระทํารุนแรงต่อผูอ้ื่น เกบ็ หรอื ทําการอื่นใด 
ในการรวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ของบรษิทั อนัเกีย่วกบับคุคลอื่น เช่น ทีอ่ยู่อเีมล โดยไม่ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้ง  

● การฉ้อโกง: กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการหลอกลวงบรษิทั ผูใ้ชอ้ื่นทีใ่ชเ้วบ็ไซต์ของบรษิทัหรอืบุคคลอื่นใด หรอืใหข้อ้มลูทีผ่ดิ หรอืไม่ถูกตอ้ง 
หรอืขอ้มลูทีส่รา้งความเขา้ใจผดิแก่บรษิทั 

● การพนัน: การซื้อสลากกนิรวบ การประมลูแบบตอ้งเสยีเงนิค่าธรรมเนียม การทายผลกฬีา หรอื การพนัน เกมกฬีาแฟนตาซทีีม่เีงนิเป็นรางวลั 
เกมทางอนิเตอรเ์น็ต การประกวด การชงิโชค การละเล่นทีเ่สีย่งโชค 



● การละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา: การกระทํา เกีย่วขอ้งกบั ธุรกรรมทีฝ่่าฝืน หรอื ละเมดิลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ 
สทิธใินการทําใหป้รากฏต่อสาธารณะ สทิธใินความเป็นสว่นตวั การรกัษาความลบั หรอื สทิธใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ ภายใตก้ฎหมาย เช่น 
การขาย การจําหน่าย หรอื การเขา้ถงึเพลง ภาพยนตร ์ซอฟต์แวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืวตัถุใด ๆ ซึง่ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสทิธ ิ
แต่ไม่ไดร้บัการ อนุญาตทีถู่กตอ้งจากเจา้ของสทิธ ิหรอืการใชท้รพัยส์นิทางปัญญา ชื่อ หรอื เครื่องหมาย รวมถงึ 
การใชเ้ครื่องหมายการคา้หรอืเครื่องหมายบรกิารของบรษิทั โดยไม่ไดร้บัการอนุญาตชดัแจง้ เป็นลายลกัษณ์ อกัษรจากบรษิทั หรอื 
จากการกระทําใด ๆ หรอื การกระทําทีอ่าจตคีวามเป็นนัยใหเ้ขา้ใจผดิไดว้า่ ไดร้บัความ ยนิยอมจากบรษิทั  
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