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ขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการ

ขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการฉบับน้ีใชบังคับกับการใหบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียง บริการท่ีปรึกษา

สินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) และบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ (ซ่ึงเรียกรวมกันวา “บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล”)โดย

บริษัท คอยนดี จำกัด (ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “บริษัท”) โดยเปนการใหบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลแกผูใชบริการใดๆ ท่ีประสงคจะใชบริการ และ

เขาถึงขอมูลและเน้ือหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง (ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูใช

บริการ”)

ผูใชบริการจะตองตกลงยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการฉบับน้ี (“ขอกำหนดและเง่ือนไข”) เพ่ือใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล โดย

หากผูใชบริการไมไดตกลงยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ผูใชบริการจะไมสามารถใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของ

บริษัทได ท้ังน้ี เม่ือผูใชบริการไดตกลงยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี ถือวาผูใชบริการยอมรับและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามและผูกพันโดยขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีดวย

1. ขอกำหนดในการใชงาน

ในการเขาถึงหรือใชงานบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล ผูใชบริการตกลงท่ีจะไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดกฎหมาย สัญญา ทรัพยสิน

ทางปญญา สิทธิตางๆ ของบุคคลอ่ืน หรือกระทำการท่ีสอไปในทางละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน รวมถึงไมละเมิดหรือฝาฝนกฎ กติกา เง่ือนไข ประกาศใดๆ ของบริษัทดวย และ

ในกรณีท่ีผูใชบริการมีบัญชีการใชงานกับบริษัท ผูใชบริการตกลงท่ีจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอการกระทำทุกอยางภายใตบัญชีการใชงานของตนเองเม่ือมีการเขาถึงหรือใช

งานบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท

ในการเขาถึงหรือใชงานบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล ผูใชบริการตกลงยินยอมท่ีจะกระทำการโดยสุจริตและละเวนและไมปฏิบัติในเร่ืองดัง

ตอไปน้ี

1. ใหหรือนำเขาขอมูลท่ีเปนเท็จ ไมถูกตอง คลาดเคล่ือน ไมเปนปจจุบัน หรือขอมูลท่ีอาจกอใหเกิดหรือทำใหเกิดการเขาใจผิด หรือขอมูลท่ีผิดกฎหมาย

2. เขาถึงหรือใชหรือมีเจตนาท่ีจะเขาถึงหรือใชบัญชีการใชงานของผูใชบริการอ่ืนซ่ึงเปดไวกับบริษัทเขาถึงหรือใชหรือมีเจตนาท่ีจะเขาถึงหรือใชบริการเว็บไซตหรือแอ

ปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลเพ่ือการใดอันเปนการแทรกแซง กอกวน รบกวน ทำใหเสียหาย ทำลาย ทำใหเกิดผลในเชิงลบ หรือยับย้ัง เว็บไซต แอป

พลิเคชัน เครือขาย หรือระบบของบริษัท หรือผูใชบริการอ่ืนจากการใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทไดอยางเต็มท่ี

หรือ มีพฤติกรรมท่ีอาจสรางความเสียหาย เพ่ิมภาระ หรือทำใหเว็บไซต แอปพลิเคชัน เครือขาย หรือระบบการทำงานของบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทขัดของ หรือใชงานไมไดในทุกกรณี

3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทโรบอต สไปเดอร สเกรปเปอร วิธี หรืออินเตอรเฟซอัตโนมัติอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน หรือกระทำการใดๆ หรือมีความพยายามท่ีจะ

ดำเนินการดังกลาวไมวาดวยวิธีใดๆ เพ่ือแกะรอย เขาถึง รวบรวม เก็บ ดึง หรือคัดลอกขอมูลสวนหน่ึงสวนใดจากการเขาสูบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท

4. ใชวิธีการใดๆ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือมีเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงมาตรการทางเทคโนโลยี กระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ ขอมูล หรือเน้ือหาใดๆ ท่ีทางบริษัทจัดทำข้ึน

5. พยายามเขาถึงบริการหรือพ้ืนท่ีการใหบริการใดๆ ของบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลท่ีมิไดอนุญาตใหเขาถึง

6. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือระบบการทำงานใดๆ จากภายนอกเพ่ือใหสามารถใชงานรวมกับบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย

ดิจิทัลโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท

7. เขาถึงหรือใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทเพ่ือชำระหน้ี สนับสนุน สงเสริม หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ท่ีสอเจตนาเพ่ือ

ใชเก่ียวกับการพนันท่ีผิดกฎหมาย การแชรลูกโซ การฉอฉล การฉอโกง การฟอกเงิน การสนับสนุนการกอการรายหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีอาจฝาฝนกฎหมาย หรือ

ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

8. กระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร กฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

9. สงเสริม สนับสนุน หรือ ชักนำบุคคลภายนอกมาเขารวมการกระทำการหรือการละเวนกระทำการใดๆ ซ่ึงตองหาม ภายใตขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี



2. บัญชีการใชงานของผูใชบริการ

2.1. คุณสมบัติของผูใชบริการ

กรณีผูใชบริการท่ีเปนนิติบุคคลหรือองคกรท่ีมิใชนิติบุคคล ผูใชบริการตองจัดต้ังข้ึนอยางถูกตองและดำรงอยูภายใตกฎหมายไทยหรือกฎหมายของประเทศท่ีไดจัดต้ัง

ข้ึน และมีความสามารถโดยสมบูรณตามกฎหมายน้ันๆ ในการเขาทำและปฏิบัติตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี

กรณีผูใชบริการท่ีเปนบุคคลธรรมดา บริษัทจำกัดการใหบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลเฉพาะสำหรับผูใชบริการท่ีบรรลุนิติภาวะแลว

และมีความสามารถโดยสมบูรณตามกฎหมายท่ีจะเขาทำและปฏิบัติตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี กลาวคือ ผูใชบริการตองไมใชบุคคลท่ีมีขอจำกัดในเร่ืองของความ

สามารถของบุคคล การส่ือสารหรือการตัดสินใจ หรือถูกจำกัดอำนาจและ/หรือ สิทธิในการทำธุรกรรมใดๆ โดยผลของกฎหมาย รวมท้ังการเขาทำและปฏิบัติตาม

ขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีจะตองไมละเมิดขอตกลง หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีผูใชบริการมีความผูกพัน

ท้ังน้ี ผูใชบริการตองไมเปนบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือ มีภูมิลำเนาหรือหรือถ่ินท่ีอยูในประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใดๆ ท่ีหามการใช และ/หรือการดำเนินธุรกรรมใด

ๆ เก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัล หรือกิจกรรมทางดานบล็อกเชน (Blockchain) อ่ืนใด

2.2. การเปดบัญชีการใชงานและการใชงานบัญชี

2.2.1. ผูใชบริการจะไมสามารถใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทได หากผูใชบริการมิไดตกลงยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไข

น้ี รวมถึงขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาการใหบริการเฉพาะของแตละบริการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทท่ีระบุรายละเอียดไวเปนการเฉพาะ

(แลวแตกรณี) รวมถึงขอตกลงและเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีเก่ียวของท่ีบริษัทกำหนด (หากมี)

2.2.2. ผูใชบริการจะตองเปดบัญชีการใชงาน เพ่ือการทำธุรกรรมใดๆ ผานทางบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท ในการเปดใช

งานบัญชี ผูใชบริการตกลงจะปฏิบัติดังตอไปน้ี

1. กรณีผูใชบริการเปนบุคคลธรรมดา ผูใชบริการสามารถลงทะเบียนเพ่ือเปดบัญชีการใชงานไดเพียงบัญชีเดียว โดยจะตองดำเนินการลงทะเบียนดวยตน

เองเทาน้ัน และตองเปนผูท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการลงทุนท่ีเกิดจากการสมัครบัญชีการใชงานดังกลาว

2. ผูใชบริการตองบันทึกขอมูลท่ีจำเปนใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบันและเปนความจริง รวมถึงการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลหากมีการเปล่ียนแปลง

นอกเหนือจากรายละเอียดในการลงทะเบียนเบ้ืองตน และตองตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลท่ีบันทึกสำหรับบัญชีการใชงานของผู

ใชบริการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ

3. ผูใชบริการตกลงวาบริษัทมีสิทธิในการขอขอมูล หรือ เอกสารใดๆ ท่ีมีความเก่ียวของ และ/หรือจำเปนตอการใหบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลจากผูใชบริการเพ่ิมเติม

4. ผูใชบริการตองสรางรหัสผาน และ/หรือ PIN (“รหัส”) ท่ีคาดเดาไดยาก และไมควรเปนรหัสท่ีเหมือนกับรหัสของเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือบริการออน

ไลนอ่ืนใดซ่ึงผูใชบริการไดใชบริการอยู โดยผูใชบริการตองเก็บรักษารหัสไวเปนความลับ และจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของรหัส และ

บัญชีการใชงาน เพ่ือปองกันไมใหบุคคลอ่ืนใดลวงรูหรือสามารถใชรหัสของผูใชบริการเพ่ือเขาถึงบัญชีการใชงานของผูใชบริการได

5. ในกรณีท่ีผูใชบริการมีเหตุอันควรสงสัย หรือทราบวาอาจมีการเขาถึง ใช เปล่ียนแปลง แกไข หรือเปดเผยโดยมิชอบ หรือมีเหตุการละเมิดของขอมูลอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวของกับบัญชีการใชงาน หรือมีความพยายามท่ีจะดำเนินการดังกลาว ไมวาดวยวิธีใดๆ ผูใชบริการจะตองทำการแจงใหบริษัททราบทันที

6. หากมีบุคคลใดเขาถึงหรือใชงานบัญชีการใชงานของผูใชบริการ และใชรหัสท่ีเก่ียวของของผูใชบริการเพ่ือการทำธุรกรรม หรือเพ่ือการดำเนินการใดๆ ไม

วาผูใชบริการจะอนุญาตหรือไมไดอนุญาตในการกระทำดังกลาว บริษัทจะถือวาผูใชบริการเปนผูกระทำการน้ันเองทุกประการ และธุรกรรมและ/หรือ

การดำเนินการใดๆ ดังกลาวน้ันสมบูรณและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผูใชบริการ โดยผูใชบริการจะรับผิดชอบการกระทำดังกลาว รวมถึงผลและความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เสมือนวาผูใชบริการเปนผูกระทำการดังกลาวดวยตนเอง

7. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาบริษัทมีสิทธิในการระงับการเขาใชงานช่ัวคราวสำหรับบัญชีการใชงาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในเวลาใดก็ตามหากมี

เหตุอันสมควร และเทาท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทำได

2.2.3 ผูใชบริการตกลงใหบริษัทเก็บ รวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลของผูใชบริการ ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียงรายการท่ีปรากฎดังตอไปน้ี

- ช่ือ-นามสกุล



- วัน เดือน ปเกิด

- เลขประจำตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวท่ีรัฐบาลไทยออกให

- ท่ีอยูตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือท่ีอยูตามทะเบียนบาน

- ช่ือประเทศเจาของสัญชาติ (เฉพาะคนตางดาว)

- ท่ีอยูปจจุบันในประเทศไทย ท้ังน้ี กรณีคนตางดาวไมมีท่ีอยูปจจุบันในประเทศไทยใหใชท่ีอยูปจจุบัน

- ช่ือสถานท่ีทำงาน

- ท่ีอยูท่ีทำงาน

- อาชีพ

- หมายเลขโทรศัพท

- ท่ีอยูอีเมล

- ลายมือช่ือ

- แหลงท่ีมาของรายได

- วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธ

- ขอมูลเก่ียวกับผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง

- สัญชาติ

- รายไดตอเดือน

- ประเทศท่ีมาของรายได

- ขอมูลบัญชีธนาคาร

- ขอมูลการทำธุรกรรมกับบริษัท

- ขอมูลกระเปาเก็บสินทรัพยดิจิทัล

เพ่ือประกอบการเปดใชงานบัญชีการใชงานและการใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล และผูใชบริการไดอานโดยละเอียด

ถ่ีถวน ทำความเขาใจ และยอมรับ ‘นโยบายความเปนสวนตัว’ ของบริษัทแลว ซ่ึงสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี [โปรดใสลิงกไปยังนโยบายความเปน

สวนตัวของบริษัท]

2.3. ฟงกชันการแจงเตือน

ในการใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล ผูใชบริการจะตองเปดฟงกชันการแจงเตือนเพ่ือเร่ิมใชบริการฟงกชันดังกลาว โดยผูใชบริการ

สามารถเปด-ปดการใชบริการฟงกชันการแจงเตือนไดดวยตนเองทุกเม่ือ ในกรณีท่ีผูใชบริการเปดฟงกชันการแจงเตือน บริษัทจะจัดสง[ขาวสาร ขอมูลประชาสัมพันธ

ขอมูลการทำธุรกรรมของผูใชบริการ และขอมูลอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของ] ใหแกผูใชบริการผานฟงกชันดังกลาว ตราบเทาท่ีไมขัดกับกฎหมายและตามท่ีระบบของบริษัทจะ

สามารถใหบริการไดในแตละขณะ ในกรณีท่ีระบบของบริษัทเกิดความขัดของหรือไมสามารถใหบริการฟงกชันดังกลาวได บริษัทจะดำเนินการแจงขอมูลดังกลาวผาน

ชองทางการส่ือสารอ่ืนตามท่ีบริษัทเห็นสมควร ณ ขณะน้ัน ท้ังน้ี การใหบริการฟงกชันการแจงเตือนของบริษัท เปนไปเพ่ือการอำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ

เทาน้ัน บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากความขัดของ หรือการไมสามารถใหบริการฟงกชันการแจงเตือนดังกลาว ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน

3. การใชงานในตางประเทศ

บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลน้ีดำเนินการและบริหารงานโดยบริษัท ซ่ึงเปนผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายไทย ผูใชบริการยอมรับวา

ผูใชบริการจะไมเขาถึงหรือใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทในประเทศใดๆ หากประเทศน้ันมีขอกำหนดหรือขอหามตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับผูใชบริการ โดยหากผูใชบริการเขาถึงหรือใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลน้ีจากหรือในประเทศน้ันๆ ผูใชบริการตองรับผิดชอบ

ตอการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือความรับผิดทางกฎหมายอยางใดๆ ท่ีเก่ียวของกับผูใชบริการท้ังหมด

4. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา

บริษัทหรือบุคคลภายนอกท่ีเปนผูอนุญาตใหใชสิทธิของบริษัท เปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือไดรับสิทธิ ท้ังหมดใน ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ี

แสดง รูปภาพ สัญลักษณ เคร่ืองหมาย วีดีโอ และรูปแบบการแสดงผลตามท่ีปรากฏในเว็บไซตและแอปพลิเคชันท้ังหมด รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร และสวนประกอบ

ท้ังหมดของเว็บไซตและแอปพลิเคชัน และระบบท่ีใหบริการตางๆ ของบริษัท รวมถึงการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ดัดแปลง หรือพัฒนาเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาดังกลาว ยกเวนจะมีการระบุอยางชัดเจนเปนอ่ืน ท้ังน้ี หามมิใหผูใชบริการ หรือบุคคลอ่ืนใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา สำรองไว ทำเลียนแบบ ทำ



เหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพ่ิม ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือนำไปเผยแพร ทำวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวน หรือใชดวยวัตถุประสงคอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสินทางปญญาดัง

กลาว โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท หรือบุคคลภายนอกท่ีเปนผูอนุญาตใหใชสิทธิของบริษัท เวนแตจะไดมีการระบุกำหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอ

ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาการใหบริการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท หรือขอตกลงและเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีเก่ียวของท่ีบริษัทกำหนด

5. เน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชบริการ

5.1. เน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชบริการ

ในกรณีท่ีเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันของบริษัทอนุญาตใหผูใชบริการสามารถอัปโหลดเน้ือหา ซ่ึงอาจรวมถึง ขอความ รูปภาพ หรือไฟลมีเดียตางๆ (“เน้ือหาท่ีอัปโหลด

โดยผูใช”) ผูใชบริการยืนยันและรับรองวาเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชบริการน้ัน ผูใชบริการเปนเจาของ และ/หรือมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการอัปโหลด เผยแพร

หรือแจกจายเน้ือหาดังกลาวเขาสูบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท หากเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใช ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน

น้ัน เปนเน้ือหาท่ีผูใชบริการนำมาโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของเน้ือหา หรือโดยผิดสัญญาหรือกฎหมายใดๆ ผูใชบริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมดตอเจาของเน้ือหาแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ ในการกระทำผิดดังกลาว และหากบริษัทไดรับความเสียหายใดๆ จากการกระทำของผูใช

บริการดังกลาว ผูใชบริการตกลงชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกบริษัท จนครบถวน

ท้ังน้ี ผูใชบริการจะยังคงมีสิทธิและความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชดังกลาว ตราบเทาท่ีไมขัดกับสัญญาหรือกฎหมายใดๆ โดยในการ

อัปโหลดเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใช เขาสูบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทน้ัน ถือวาผูใชบริการไดอนุญาตใหบริษัทสามารถ

ใชเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชได โดยเปนการอนุญาตใหใชไดท่ัวโลก โดยท่ีไมใชสิทธิแตเพียงผูเดียว โดยตลอดอายุการคุมครอง ซ่ึงไมสามารถเพิกถอนได โดยบริษัท

สามารถโอนสิทธิน้ีใหแกผูอ่ืน และใหอนุญาตชวงได การอนุญาตใหใชสิทธิดังกลาวไดรับชำระคาตอบแทนครบแลว และจะไมมีการคิดคาสิทธิกับบริษัทสำหรับการมี

บริหาร โอน ทำใหปรากฏ แสดงตอสาธารณะ ทำซ้ำ แจกจาย จำหนาย ปรับแตง และใชเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชดังกลาวเพ่ือ พัฒนา เสริม จัดใหมี และโฆษณา

บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลน้ี ผูใชบริการยังตกลงดวยวาจะสละสิทธิ (และดำเนินการเพ่ือใหมีการสละสิทธิ) ในการเรียกรองธรรม

สิทธ์ิ (moral rights) ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใช

ผูใชบริการรับรองวาบรรดาเน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใช หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีปรากฏ และ/หรือท่ีไดมีการอัปโหลด เผยแพร หรือแจกจายมาใหบริษัท ไมวาจะสงมาในรูป

แบบใดและไมวากระทำโดยตัวผูใชบริการเองหรือบุคคลท่ีผูใชบริการมอบหมาย เปนขอมูลท่ีมีความครบถวน ถูกตองแทจริง เปนปจจุบัน และเปนขอมูลท่ีบริษัท

สามารถนำมาใชในการใหบริการ และนำมาปรับปรุงขอมูลในระบบของบริษัทใหเปนปจจุบันได ท้ังน้ี การแกไขขอมูล และ/หรือรายละเอียดตางๆ ผูใชบริการจะแจงให

บริษัททราบตามวิธีการท่ีบริษัทกำหนด

5.2. เน้ือหาท่ีตองละเวนในการอัปโหลดโดยผูใชบริการ

ผูใชบริการตกลงและยืนยันวาผูใชบริการจะไมอัปโหลด เผยแพร หรือแจกจาย ขอมูลหรือเน้ือหาใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ท่ีมีขอความหม่ินประมาท ทำให

เส่ือมเสีย ไมเปนความจริง ไมชอบดวยกฎหมาย (ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน วัฒนธรรม หรือศาสนา หรือท่ีเก่ียวของกับการพนัน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

หรือสารเสพติดทุกประเภท เคร่ืองหมายสัญลักษณประเทศ พระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย พระราชินี หรือราชวงศ หรือ

เคร่ืองหมายของหนวยราชการตางๆ หรือท่ีวิญูชนอาจเห็นวามีขอกังขา เปนการกาวราว ไมสมควร อนาจาร คุกคาม ขมขู นาอาย นาหดหู หยาบคาย สรางความ

เกลียดชัง หรือไมเหมาะสมไมวาในทางใดก็ตาม หรือเน้ือหาท่ีเปนรูปภาพบุคคลผูมีช่ือเสียง (ท้ังน้ีเวนแตเปนบุคคลท่ีทำงานใหกับโปรแกรม Co-branding ของบริษัทท่ี

ไดรับอนุญาตแลว) บนบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท

6. การเช่ือมโยงเว็บไซตภายนอก

บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทอาจจัดใหมีการเช่ือมตอไปยังเว็บไซตอ่ืนภายนอก ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงอาจมิได

มีสวนเก่ียวของใดๆ กับบริษัท อีกท้ังบริษัทยังมิไดมีสวนรวมรูเห็น ตรวจสอบความถูกตองของเว็บไซตภายนอกท่ีมีการเช่ือมตอ และผูใชบริการเขาใจและตกลงวาความถูกตอง

ของเน้ือหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร การถูกโจรกรรมขอมูล การแสดงความคิดเห็น และการเช่ือมตอใดๆ น้ันไมไดรับการตรวจสอบขอเท็จจริง

และการรับรองจากบริษัทแตอยางใด โดยกอนท่ีผูใชบริการจะเขาใชบริการของเว็บไซตภายนอกเหลาน้ัน ผูใชบริการตกลงวาจะทำการอานขอตกลงและเง่ือนไขในการใช

บริการของเว็บไซตน้ันๆ กอนท่ีผูใชบริการจะเขาใชบริการ และผูใชบริการจะยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบริการของเว็บไซตน้ันๆ โดยผูใชบริการเองท้ังหมด

และตกลงวาการเช่ือมตอดังกลาว ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ไมเก่ียวของกับทางบริษัทแตอยางใด ท้ังน้ี บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือสืบเน่ืองมา

จาก เน้ือหาท่ีนำเสนอหรือการผิดสัญญาหรือผิดกฎหมาย ท่ีอยูบนเว็บไซตภายนอกท่ีมีการเช่ือมตอกับบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของ

บริษัท



7. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบริษัท จะเปนไปตามนโยบายความเปนสวนตัวของบริษัท

ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบหรือในกรณีท่ีผูใชบริการใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแกบริษัทเพ่ือดำเนินการใดๆท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของบริษัท ผูใชบริการขอรับรอง

วาไดรับความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดังกลาว หรือไดอาศัยฐานอ่ืนทางกฎหมายในการใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนดังกลาวแกบริษัท และไดแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึง

รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามนโยบายความเปนสวนตัวของบริษัทแลว โดยผูใชบริการไดตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน

สมบูรณของขอมูลสวนบุคคลท่ีใหแลว และจะแจงใหบริษัททราบถึงการเปล่ียนแปลงของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดใหไว นอกจากน้ี ผูใชบริการขอรับรองวาไดดำเนินการอ่ืนใดท่ี

จำเปนเพ่ือใหบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลเหลาน้ันไดตามกฎหมาย และตามท่ีกำหนดไวในนโยบายความเปนสวนตัวของ

บริษัทดวย

8. ขอสงวนสิทธิและ การจำกัดความรับผิด

8.1. บริษัทไมอาจรับรองไดวาบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท เน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชบริการ การเช่ือมตอไปยังเว็บไซตอ่ืน

ภายนอก บริการ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีบริษัทไดจัดใหโดยเก่ียวเน่ืองกับบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท จะไมมี

ขอผิดพลาด ความลาชา การหยุดชะงัก หรือปราศจากสปายแวร มัลแวร แอดแวร ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร โคดอันตราย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีอาจสราง

ความเสียหายกับระบบในการใหบริการของบริษัท และบริษัทอาจจะไมสามารถแกไขเยียวยากรณีเหตุการณดังกลาวได

ท้ังน้ี ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล เน้ือหาท่ีอัปโหลดโดยผูใชบริการ การเช่ือมตอไปยังเว็บไซตอ่ืน

ภายนอก บริการ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ดังกลาวจะถูกจัดใหผูใชบริการ “ตามสภาพ” และ “ตามท่ีมีอยู” โดยไมมีการรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ไมวาจะ

โดยชัดแจงหรือโดยนัยก็ตาม

บริษัท รวมถึงกรรมการ ผูบริหาร บุคลากรของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย คาใชจาย และ/หรือความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหบริการเว็บไซ

ตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ความถูกตองแมนยำของขอมูล ความลาชาในการถาย

โอนขอมูล ระยะเวลาในการเผยแพรขอมูล เหตุขัดของหรืออุปสรรคของการเช่ือมตอ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร จากการใช

บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท อยางไรก็ตาม การจำกัดความรับผิดไมวาในกรณีใดๆ ตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี จะไมตัดหรือ

จำกัดความรับผิดของบริษัทเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนกับผูใชบริการ อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัท กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคลากรของบริษัทไมไดดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติ

งานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

9. การชดใชคาเสียหาย

ผูใชบริการตกลงปกปองและชดใชคาเสียหายเต็มจำนวน ใหกับบริษัท กรรมการ ผูบริหาร บุคลากร ผูรับจาง ตัวแทน และ/หรือผูไดรับอนุญาต ของบริษัท สำหรับขอเรียกรอง

ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือคาทนายหรือท่ีปรึกษาใดๆ ท่ีเกิดจากหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล

หรือการใชบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลท่ีไมถูกตอง การกระทำ หรือการละเวนการกระทำ หรือการกระทำท่ีขัดกับขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทำการใดๆ เพ่ือปกปองบริษัท จากความเสียหายท่ีบริษัทมีสิทธิไดรับการชดใชคาเสียหายจากผูใชบริการ โดยผูใชบริการจะเปนผูออกคาใชจายใน

การดำเนินการดังกลาว และผูใชบริการตกลงวาจะใหความรวมมือกับบริษัท ในการตอสูขอกลาวหาหรือขอเรียกรองดังกลาว โดยบริษัทจะใชความพยายามตามสมควรท่ี

จะแจงใหผูใชบริการทราบถึงขอเรียกรอง ขอกลาวหา การถูกดำเนินคดี หรือคดีความใดๆ เม่ือบริษัทรับทราบถึงกรณีดังกลาว

10. ขอกำหนดท่ัวไป

10.1. การโอนสิทธิตามสัญญาและการใหความยินยอมในการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับดำเนินการในงานท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลฯ

บริษัทอาจโอนสิทธิและ/หรือหนาท่ีตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหแกบุคคลภายนอก ตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร และผูใชบริการ

ตกลงยินยอมท่ีจะใหความชวยเหลือและการสนับสนุนท้ังหมดท่ีเทาท่ีจำเปน ซ่ึงรวมถึงการลงนามในเอกสารตางๆ ท้ังหมด และเม่ือไดรับคำรองขอจากบริษัท

ผูใชบริการไมอาจโอนสิทธิและ/หรือหนาท่ีตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหแกบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปน

ลายลักษณอักษรจากบริษัท



ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีนโยบายในการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับดำเนินการในงานท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล หรืองานท่ีเก่ียวของโดยตรง

กับการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล ซ่ึงบริษัทฯไดคัดเลือกจากหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการมอบหมายตามนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในการน้ีลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ ดำเนินการดังกลาวได

10.2. การสละสิทธิ

เวนแตจะไดตกลงเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร การไมไดใชหรือการลาชาในการใชสิทธิ อำนาจ สิทธิในการเยียวยาหรือประโยชนใดตามกฎหมายหรือตาม

ขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี ไมถือวาเปนการสละสิทธิ อำนาจ สิทธิในการเยียวยาหรือประโยชนดังกลาว และการใชสิทธิ อำนาจ สิทธิในการเยียวยาหรือประโยชนใด

เพียงอยางเดียวหรือเพียงสวนเดียว ไมเปนการจำกัดหรือตัดการใชสิทธิ อำนาจ สิทธิในการเยียวยาหรือประโยชนอ่ืนๆ ตออีกในภายหลัง หรือทำใหสิทธิ อำนาจ สิทธิ

ในการเยียวยาหรือประโยชนอ่ืนๆน้ันหมดไป ท้ังน้ี สิทธิ อำนาจ สิทธิในการเยียวยาหรือประโยชนท่ีใหไวภายใตขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีถือเปนสิทธิ อำนาจ สิทธิใน

การเยียวยาหรือประโยชนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีใหไวตามกฎหมาย

10.3. คำบอกกลาว

คำบอกกลาว คำประกาศ การแจงหรือขอมูลใดๆ ท่ีบริษัทไดสงใหผูใชบริการ ไมวาจะโดยการใหบุคลากรของบริษัทนำไปสงเองก็ดี ถาหากไดนำสงไปยังท่ีอยูซ่ึงผูใช

บริการไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัท หรือสงผานอีเมลไปยังท่ีอยูอีเมลท่ีผูใชบริการไดแจงบริษัท หรือผานเว็บไซต หรือ แอปพลิเคชัน หรือสง SMS ไปยัง

หมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีผูใชบริการไดแจงบริษัท ใหถือวาไดสงใหแกผูใชบริการโดยชอบและผูใชบริการไดรับขอมูลน้ันอยางถูกตองแลว โดยไมตองคำนึงวาจะมีผู

รับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแกผูใชบริการไมไดเพราะท่ีอยูของผูใชบริการน้ันมีการเปล่ียนแปลงไปโดยผูใชบริการไมไดแจงการเปล่ียนแปลงน้ันใหบริษัททราบเปน

ลายลักษณอักษรลวงหนา หรือสงใหไมไดเพราะหาท่ีอยูไมพบ ใหถือวาผูใชบริการไดรับและทราบคำบอกกลาว คำประกาศ การแจงหรือขอมูลใดๆ ท่ีบริษัทไดสงใหผู

ใชบริการโดยชอบแลว ในวันท่ีบุคลากรของบริษัทไดไปสง ณ ท่ีอยูซ่ึงผูใชบริการไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทน้ัน หรือในวันท่ีสงอีเมล หรือสงผานเว็บไซต

หรือ แอปพลิเคชัน หรือสง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูใชบริการได โดยผูใชบริการตกลงวาคำบอกกลาว คำประกาศ การแจงหรือขอมูลใดๆ ท่ีบริษัท

ไดสงใหผูใชบริการผานวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เขาหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใหถือวาการส่ือสารดังกลาวเปนคำบอกกลาว คำประกาศ การแจงหรือขอมูลใดๆ ท่ี

บริษัทไดสงใหผูใชบริการแลวโดยชอบดวยกฎหมาย และมีผลเชนเดียวกับเอกสารท่ีทำเปนหนังสือ

อน่ึง การบอกกลาว ประกาศหรือแจงใด ๆ ซ่ึงตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีมิไดบังคับใหทำเปนลายลักษณอักษร หากบริษัทไดดำเนินการบอกกลาว ประกาศหรือแจง

แกผูใชบริการดวยวาจา หรือวิธีการอ่ืนใดแลวใหถือวาเปนการบอกกลาว ประกาศหรือแจงโดยชอบและผูใชบริการไดรับทราบโดยชอบแลว

หากมีการเปล่ียนแปลงชองทางรับขอมูล (เชน การเปล่ียนแปลงท่ีอยูอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูใชบริการ) ผูใชบริการจะทำการแจงการเปล่ียนแปลง

ชองทางรับขอมูลดังกลาวใหบริษัททราบทันทีท่ี support@coindee.com และ Live chat บนหนาเว็บไซตของบริษัทหรือตามวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทกำหนด มิฉะน้ัน

จะถือวาผูใชบริการไดรับคำบอกกลาว คำประกาศ การแจงหรือขอมูลใดๆ ท่ีบริษัทไดสงใหผูใชบริการตามชองทางรับขอมูลเดิมของผูใชบริการน้ันแลว

10.4. เหตุสุดวิสัย

ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมท่ีสมเหตุสมผลทางการคาหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันทำใหบริษัทไมสามารถดำเนินการให

บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีได ผูใชบริการตกลงใหบริษัทพิจารณาเปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการ

ใหบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหบริษัทสามารถใหบริการ

เว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีได โดยผูใชบริการตกลงวากรณีดังกลาว บริษัทไมตองรับผิดในกรณีลาชาหรือไม

สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี และผูใชบริการยินยอมท่ีจะใหความรวมมือแกบริษัทอยางเต็มท่ีในการดำเนินการใดๆ ตามท่ีบริษัทเห็นสมควรในการให

บริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัล

10.5. การพิจารณาความสมบูรณของขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี

หากขอกำหนดหรือเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงในขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี ผิดกฎหมาย ตกเปนโมฆะ โมฆียะ ไมสมบูรณ หรือไมสามารถบังคับไดในประการใดๆ ขอกำหนด

หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ภายใตขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีจะไมถูกกระทบไปดวยและจะยังคงชอบดวยกฎหมาย มีผลสมบูรณและมีผลบังคับไดตอไปตามกฎหมาย ผูใชบริการ

ตกลงยืนยันวาบริษัทสามารถแกไขขอกำหนดและเง่ือนไขสวนท่ีผิดกฎหมาย ตกเปนโมฆะ โมฆียะ ไมสมบูรณ หรือไมสามารถบังคับได ภายใตเง่ือนไขวาการแกไขดัง

กลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณเดิมของขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี เทาท่ีกฎหมายอนุญาตใหทำได
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10.6. การระงับขอพิพาทและกฎหมายท่ีใชบังคับ

ขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีใหอยูภายใตบังคับและการตีความของกฎหมายไทย และใหศาลในประเทศไทยเปนศาลท่ีมีเขตอำนาจในการระงับขอพิพาท ความขัดแยงหรือ

ขอเรียกรองใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีหรือการกระทำผิดสัญญา การยกเลิกสัญญาหรือโมฆะจากสัญญา

10.7. การเปล่ียนแปลงขอกำหนดและเง่ือนไขน้ี

ขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีอาจมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลง เปนคร้ังคราว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใชดุลพินิจในการแกไขขอกำหนดและเง่ือนไขน้ีแตฝายเดียว ไมวาใน

เวลาใดๆ โดยการประกาศการแกไขดังกลาวบนเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันของบริษัท หรือแจงการแกไขดังกลาวใหผูใชบริการทราบโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทอาจจะ

กำหนดเปนคร้ังคราว

เม่ือไดมีการประกาศหรือแจงการแกไขหรือเปล่ียนแปลงแกผูใชบริการแลว จะถือวาการแกไขหรือเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลภายหลังครบกำหนดระยะเวลาตามท่ี

บริษัทกำหนด ซ่ึงไมนอยกวา 3 (สาม) วันทำการนับจากวันท่ีไดทำการประกาศหรือแจงแกผูใชบริการทราบ (แลวแตกรณี) หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด

หากผูใชบริการยังคงใชบริการตอไปหลังจากวันท่ีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงมีผลใชบังคับ ใหถือวาผูใชบริการยอมรับและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามและผูกพันตาม

ขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงดังกลาว เวนแต ในกรณีท่ีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงใดท่ีสงผลใหผูใชบริการเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยยะสำคัญ การแกไขหรือเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลเม่ือผูใชบริการไดตกลงยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงดังกลาว

หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑกำหนดใหบริษัทตองดำเนินการเก่ียวกับการแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอกำหนดและเง่ือนไขไวเปนการเฉพาะเปนอยางอ่ืน ผูใชบริการ

ตกลงยินยอมใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑดังกลาวน้ัน

10.8. การรองเรียน

เวนแตบริษัทจะกำหนดไวเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีผูใชบริการพบขอมูลท่ีผิดกฎหมาย หรือไมเหมาะสมปรากฏบนบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย

ดิจิทัลของบริษัท หรือขอผิดพลาดใดๆ หรือในกรณีท่ีมีเหตุขัดของกับบริการเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท ไมวาท้ังหมดหรือบาง

สวน หรือ กรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร ผูรับจาง ตัวแทน หรือผูไดรับอนุญาตของบริษัท กระทำการหรือละเวนการกระทำการอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือไม

ปฏิบัติตามหนาท่ี ผูใชบริการสามารถติดตอบริษัทไดท่ี [compliance@coindee.com] พรอมท้ังแจงขอมูลท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิไมดำเนินการตาม

คำรองขอใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ


