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ข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการ (User Agreement / Terms of Service)
เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ บริก ารระบบงานของ TDX โปรดศึกษารายละเอียดข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้
บริการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ก่อนยืนยันการสมัครใช้บริการ
ระบบงานของ TDX เป็นระบบงานทีใ่ ห้บริการโดย บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด (ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ จ ะ
เรี ย ก ว่ า “TDX”) เพื ่อ อ านว ยความสะดว กแก่ ลู ก ค้า ซึ ่ง เป็น ผู้ใ ช้ ง านร ะบ บงานของ TDX (ซึ่ ง ต่ อไปนี้จ ะเรียกว่า
“ผู้ใ ช้งาน”) ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั เช่น การเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการออกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
(Asset Tokenizer) หรือผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั (ICO Portal) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ผ่าน
ศูน ย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั (Digital Asset Exchange) การใช้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet)
การใช้บริการที่เกี่ย วข้องกั บการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผู้ถือ สิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล เป็นต้น รวมถึงการใช้
บริการอื่น ๆ ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต
ในกรณีการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX นั้น ผู้ใ ช้ง านจะต้องศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้ อ กาหนด เงื่ อ นไข และ
นโยบายที่ เ กี่ย วกับ การใช้ บริ การต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX ทั้ ง ที่กาหนดไว้ เ ป็ นการทั่ วไปและที่ ได้ กาหนดไว้ โดย
เฉพาะเจาะจง (หากมี ) (รวมเรี ย กว่ า “ข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขการใช้ บ ริ ก าร”) โดยผู้ ใ ช้ ง านรั บ ทราบและตกลงให้
ข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขการใช้บ ริ ก าร นี้ ถื อเป็ น สั ญ ญาที่ ใช้ บั งคั บ กับ การให้ บ ริ ก ารระหว่ าง ผู้ใ ช้ง าน กั บ TDX ดั งนั้น
การที่ ผ ู้ ใ ช้ง านได้ แสดงเจตนายืน ยัน ที่ จ ะใช้ บริการระบบงานของ TDX ที่ระบุในตอนท้ายของข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้
บริการนี้ ให้ถือว่าผูใ้ ช้งานได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนีแ้ ล้วทุกประการ
ทั้งนี้ หากผู้ใ ช้งานไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์ที่จะยอมรับการมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการใด ๆ
ก่อนการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้งานสามารถยุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการระบบงานของ TDX นีไ้ ด้ทันที
1.

นิย าม
นอกจากที่ กาหนดไว้ เ ป็ น อย่ างอื่ น ในข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขการใช้ บ ริ ก ารนี้ ให้ คาดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ความหมาย
ดังนี้
“กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจ ิท ัล”

หมายถึง พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อกาหนดอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์”

หมายถึง พระราชบั ญ ญั ติ หลั กทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อกาหนดอื่ น ใดที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั กทรั พย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ที่ มี ผลใช้ บังคั บ
อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และที่ อาจมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ในอนาคต

“กระเป๋าสินทรัพย์ดิจทิ ลั
(Digital
Asset Wallet)”

หมายถึง บั ญ ชี ที่ เ ป็ นกระเป๋าสิน ทรัพ ย์ดจิ ิทลั ที่ผใู้ ช้งานได้ ทาการเปิด บัญชีและ
ลงทะเบียนไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝาก โอน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ
ท าธุ ร กรรมใด ๆ เกี่ ย วกั บ สิ น ทรัพ ย์ด ิจ ิทลั ทั้ ง นี้ สิน ทรัพ ย์ด ิจ ิทลั
ดังกล่าวจะต้องเป็นสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับ
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“โทเคนดิจทิ ลั ”

หมายถึง โทเคนดิ จิ ทั ล ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
สิน ทรัพย์ดิจ ิทลั

“สิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ”

หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจ ิทลั

“สิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX
ยอมรับ”

หมายถึง สิน ทรัพย์ดจิ ิทลั ที่ TDX ยอมรับให้สามารถดาเนินการได้บนระบบงาน
ของ TDX เช่น การรับโทเคนดิจทิ ลั ดังกล่าวเข้ามาเป็นโทเคนดิจทิ ลั ทีซ่ อื้
ขายหรือแลกเปลี่ยนได้ในศูน ย์ซ ื้อ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset
Exchange) การเก็บรักษาสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
(Digital Asset Wallet) การรองรับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื
สิน ทรัพย์ดิจ ิทลั เป็นต้น

“ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขาย หมายถึง ผู้ ใ ห้บ ริก ารออกสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล (Asset Tokenizer) ที่ ไ ด้ รับ ความ
โทเคนดิจทิ ลั (ICO
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บหลั กทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์
(คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั
Portal)”
(ICO Portal) สาหรับการเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ทีก่ ฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิ ลั กาหนดให้ต้องเสนอขายผ่านระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจทิ ลั
“ผู้ใ ห้บริการหลังการออก
สิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Post
Issuance Service
Provider)”

หมายถึง ผู้ให้บริการแก่ผอู้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Issuer) ในการดาเนินการจัดสรร
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
หรื อ ข้ อ ตกลงระหว่ างผู้ อ อ ก สิน ท รัพ ย์ด ิจ ิ ท ัล (Issuer) และผู้ ถื อ
สิน ทรัพย์ดิจ ิทลั

“ผู้ใ ห้บริการออกสินทรัพย์ หมายถึง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์เ พื่ อ การออก และ/หรื อ เสนอขาย
ดิจ ิท ัล
สิน ทรัพย์ดิจ ิทลั บนระบบงานของ TDX
(Asset Tokenizer)”
“ผู้อ อกสินทรัพย์ดิจทิ ลั
(Issuer)”

หมายถึง ผู้ อ อกและเสนอขายสิน ทรัพย์ด ิจ ิทลั ที่ได้ รับ อนุญ าตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากั บหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ส านักงาน
ก.ล.ต.) และให้รวมถึงผู้ออกโทเคนดิจ ิท ัลซึ่งการออกและเสนอขายโท
เค นดิจ ิทลั ประเภทดังกล่าวนั้น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
สิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ัลกาหนดมิให้นาบทบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการเสนอขายโท
เคนดิ จิ ทั ลต่ อประชาชนมาใช้บังคับด้วย

“ศูน ย์ซอื้ ขายสินทรัพย์
ดิจ ิท ัล (Digital Asset
Exchange)”

หมายถึง ระบบหรื อ เครื อ ข่ ายใด ๆ บนร ะบ บงานของ TDX ที่ ท าหน้ าที่ เป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสิน ทรัพย์ดจิ ิทลั โดยการจับคู่
หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออานวยความสะดวกให้ ผู้ ซึ่ ง
ประสงค์จะโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ น ทรั พ ย์ด ิจ ิ ทัล สามารถทา
ความตกลงหรื อจั บ คู่กั น ได้ โดยกระทาเป็นทางค้าปกติ

“หลักเกณฑ์การซือ้ ขายโท
เคนดิจทิ ลั (Trading
Rules)”

หมายถึง หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การซื้ อ ขายโทเคน
ดิจ ิท ัลในศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange) ของ
TDX ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกั บมาตรการดาเนิ นการ กรณี
ตรวจพบคาสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading Practice) ทั้งที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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“PIN Code”

หมายถึง รหั ส ประจ าตัว ซึ่ง ใช้ สาหรับยืน ยันตนเพื่ อดาเนิน ธุรกรรมต่าง ๆ บน
ระบบงานของ TDX เช่น การเข้าสู่ระบบ (Login) การยืนยันการส่งคาสัง่
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจ ิท ัล การยืนยันการทารายการฝาก
หรือถอนทรัพย์สินจากกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet)
เป็นต้น

“ระบบงานของ TDX”

หมายถึง ระบบงานด้ านสินทรัพ ย์ด ิจ ิทลั ที่ใ ห้บ ริก ารโดย TDX ไม่ ว่ าจะอยู่ใ น
รู ป แบบเว็ บ ไซต์ แอปพลิ เ คชั น และ/หรื อ ระบบอื่ น ใด ซึ่งครอบคลุม
ถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เช่น การให้บริการข้อมูล
หรือช่องทางการเข้าถึงข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ สิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล การ
ให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล (Asset
Tokenizer) หรือผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั (ICO Portal)
การให้บริการระบบซื้อขายหรือ แลกเปลี่ยนโทเคนดิจ ิท ัล ผ่านศูนย์ซอื้
ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange) การให้บริการกระเป๋า
สิน ทรัพย์ดจิ ิทลั (Digital Asset Wallet) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ถือสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิทลั
เป็ น ต้ น และให้ รวมถึ งการให้ บริ การอื่ น ๆ ที่ TDX อาจจั ด ให้มีขึ้นใน
อนาคตด้ ว ย ทั้ ง นี้ การให้ บ ริก ารเป็น ศูนย์ซ ื้อขายสินทรัพย์ด ิจ ิทลั
(Digital Asset Exchange) หรื อ กระเป๋า สิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล (Digital
Asset Wallet) ของ TDX ให้ ถือว่ าบริการดั งกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบงานของ TDX ด้วย

ขอบเขตการให้บริการภายใต้ระบบงานของ TDX
ผู้ใ ช้งานประสงค์ที่จะใช้บริการระบบงานของ TDX โดย TDX จะพิจารณาการให้บริการต่อ ผูใ้ ช้งานเป็นรายกรณีซงึ่
การให้บริการระบบงานของ TDX ครอบคลุมถึงบริการดังต่อไปนี้
(1) บริการข้อมูลหรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัม พั นธ์
เกี่ยวกับสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั
(2) บ ริ ก าร เชื่ อ ม ต่ อ กั บ ระบ บ งาน ขอ งผู้ ใ ห้บ ริก าร ออก สิน ท รัพ ย์ด ิ จ ิ ท ัล ( Asset Tokenizer) หรื อ
ผู้ใ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั (ICO Portal)
(3) บริการระบบซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับผ่านศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital
Asset Exchange) (รายละเอียดเพิ่มเติม)
(4) บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจทิ ลั (Digital Asset Wallet) เพื่อการดูแลรักษา ฝาก ถอน และโอนทรัพย์สินของ
ผู้ใ ช้งาน ทั้งที่เป็นเงินและสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
(5) บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ ทธิหรือการจั ดสรรสิ ทธิประโยชน์ให้ แก่ผู้ถือ สิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล (รายละเอี ย ด

เพิ่มเติม)

(6) บริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อไปยังระบบงานของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีก ารเชื่อมต่อกับระบบงานของ
TDX
(7) บริการอื่น ๆ ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต
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การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX
การเข้าใช้บริก ารระบบงานของ TDX ผู้ใ ช้งานต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีผ ู้ใ ช้ง าน (Username) ด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ระบุตัวตนของผูใ้ ช้งานได้ตามที่ TDX กาหนด และทาการ
ตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ TDX กาหนด เมื่อผู้ใ ช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานสาเร็จ ผู้ใช้งานจึง
จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิน ทรัพย์ด ิจทิ ลั ที่เผยแพร่บนระบบงานของ
TDX
ทั้งนี้ ผู้ใ ช้ง านตกลงและยอมรับว่า TDX สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวเพื่อพิ จ ารณาอนุ มั ต ิ ก าร
ล ง ท ะเบี ย นเข้ าใช้ง านระบบงานของ TDX ของผู้ใ ช้ง าน โ ดย TDX อาจปฏิเ สธหรื อ จากั ด ขอบเขตการ
ให้บริการแก่ผ ู้ใช้งานอย่างไรก็ได้ตามที่เห็นสมควร

4.

การเปิดบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet) เพือ่ การทาธุรกรรมบนระบบงานของ TDX

4.1

ภายหลังจากที่ผ ู้ใ ช้งานได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX ตามข้อ 3 (การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ
TDX) แล้ว หากผู้ใ ช้งานประสงค์ที่จะเริ่มต้นทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับบนระบบงาน
ของ TDX ผูใ้ ช้งานจะต้องเปิดบัญชีก ระเป๋า สิน ทรัพย์ด ิจทิ ัล (Digital Asset Wallet) ของผู้ใช้งาน ตามขั้นตอน
วิธีการ และเงื่อนไขที่ TDX กาหนด
ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อกาหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือมีการแก้ไขเป็นอย่างอืน่ ผู้ใช้งานสามารถใช้กระเป๋าสินทรัพย์ดิจทิ ลั
(Digital Asset Wallet) ของผูใ้ ช้งาน เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้ได้
(1) การเติมเงินเข้าบัญชีและการถอนเงินออกจากบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจทิ ลั (Digital Asset Wallet)
(2) การชาระและรั บช าระราคา อันเนื่องมาจากการโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล ที่ TDX
ยอมรับผ่านศูนย์ซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจทิ ลั (Digital Asset Exchange)
(3) การเก็บรักษาสิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับ รวมถึงการโอนและรับโอนสิน ทรัพย์ด ิจทิ ลั ดังกล่าวระหว่าง
กระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet)
(4) การใช้สิทธิหรือได้รบั การจัดสรรสิทธิประโยชน์จากการเป็นผูถ้ ือสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั

4.2

ผู้ใ ช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผใู้ ช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ PIN Code ของตนเองไว้เป็น
ความลับ และเมื่อมีการเข้าใช้งานและท ารายการใด ๆ บนระบบงานของ TDX จากการเข้าสู่ระบบด้ว ยชื่ อ บั ญ ชี
ผู้ใ ช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) PIN Code และ/หรือหลักฐานอื่นใดที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของ
ผู้ใ ช้งานบนระบบงานของ TDX ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทาของผู้ใ ช้ง านเอง
รวมถึงผู้ใ ช้ง านตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใ ช้ง านจะไม่อนุญาต และ/หรือยินยอมให้บุ คคลอื่ นใช้ บั ญชี ข อ ง
ผู้ใ ช้ง านทาธุรกรรมใด ๆ แทนผู้ใ ช้ง านบนระบบงานของ TDX

5.

การเชือ่ มต่อไปยังระบบงานของผูใ้ ห้บริการรายอืนที
่ ม่ กี ารเชือ่ มต่อกับระบบงานของ TDX
ระบบงานของ TDX อาจมีการเชื่อมต่อไปยังระบบงานของผูใ้ ห้บริการรายอืน่ ที่อยูบ่ นระบบงานของ TDX ด้วย เช่น
การเชื่อมต่อกับระบบงานของผูใ้ ห้บริการออกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Asset Tokenizer) หรือผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจทิ ลั (ICO Portal) ระบบงานของผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet) และระบบงาน
ของผู้ให้บริการรายอื่นทีม่ ีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผใู้ ช้งานได้เข้าใช้บริการของผู้
ให้บริการรายอื่นที่อยู่บนระบบงานของ TDX ผูใ้ ช้ง านรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามความตกลงและเงื่อนไข
การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นเป็นผู้กาหนดด้วย
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ผู้ใ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับตามที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX รวมถึง
บริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ได้ โดยดาเนินการผ่านฟั ง ก์ ชั น
(Functions) การเชื่อมโยง หรือรูปแบบบริการ (Features) อื่นใดทีร่ ะบบงานของ TDX จัดให้มีขึ้นเพื่อเชื่อมต่อไปยัง
ระบบงานของผู้ให้บริการดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผ ู้ใ ช้ง านได้รับการจัดสรรสิน ทรัพย์ดจิ ิทลั ที่ TDX ยอมรับจากระบบงานของผู้ใ ห้บ ริก าร
ออกสินทรัพย์ดิจ ิทลั (Asset Tokenizer) หรือผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั (ICO Portal) แล้ว ผู้ใช้งาน
สามารถใช้บริการกระเป๋าสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet) เพื่อฝากสินทรัพย์ด ิจทิ ลั ที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าวไว้กับ TDX หรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจทิ ลั (Digital Asset Wallet) รายอื่นที่ TDX ได้ยินยอมให้
มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ TDX กาหนดก็ได้
6.

การโอน ซือ้ ขาย หรือแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ผ่านศูนย์ซือ้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange) บน
ระบบงานของ TDX

6.1

สิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถทาการโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนผ่านศูน ย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital
Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX จะต้องเป็นสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับเท่านั้น

6.2

ผู้ใ ช้งานตกลงและยอมรับว่าผู้ใ ช้งานได้อ่านและเข้าใจหลัก เกณฑ์การซือ้ ขายโทเคนดิจทิ ัล (Trading Rules) และ
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของ TDX เป็นอย่างดีแล้ว โดยผู้ใ ช้ง านรับทราบและตกลงปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์
ดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ TDX กาหนด นอกจากนี้ ผู้ใ ช้งานรับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการ
ลงทุนในสิน ทรัพย์ดจิ ิทลั และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนและการซื้อขายสิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั
ผ่านศูน ย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX นี้

6.3

TDX จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ย วข้องกับการให้บริการต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX ตามอัต ราที่
TDX ประกาศกาหนด ซึ่ง TDX จะจัดให้มีการประกาศบนระบบงานของ TDX หรือแจ้งให้ผใู้ ช้งานทราบล่วงหน้า
โดย TDX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ TDX เห็นสมควร

7.

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผูใช้
้ งานไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจทิ ลั (Digital Asset Wallet)
ในกรณีที่ TDX มีการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้งาน TDX จะดาเนินการดังนี้
(1) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงิน
TDX จะเก็บรักษาเงินของผู้ใ ช้ง านที่ฝากไว้ในบัญชีก ระเป๋าสิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet) ของ
TDX (ตามข้อ 4 (การเปิดบัญชีกระเป๋ าสินทรัพย์ดิ จิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อการทาธุรกรรมบน
ระบบงานของ TDX)) ที่บัญชีธนาคารของ TDX ซึ่งเปิดไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ใ ช้ง าน โดยแยกเก็บเป็นบัญชี
ต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของ TDX
(2) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
TDX ตกลงจะเก็บรักษาสิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั ของผูใ้ ช้งานซึ่งเป็นสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่ TDX ยอมรับให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ TDX กาหนด
ทั้งนี้ ผู้ใ ช้งานตกลงและยอมรับว่าอาจมีกรณีที่ TDX นาสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของผูใ้ ช้งานไปฝากไว้กับผูใ้ ห้บริการ
รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party Custodian) ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้ว ยการประกอบธุรกิจสิน ทรัพย์ดจิ ิทลั โดยในกรณีดังกล่าว TDX จะแจ้งให้ผ ู้ใ ช้ง านทราบเพิ่มเติมถึง
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รายละเอียดของผู้ให้บริการรับฝากและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฝากสิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั ของผูใ้ ช้งานกับผู้
ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party Custodian) นั้น และให้ถือว่า ผู้ใช้งาน
รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง TDX กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นบุคคล
ที่สามนั้นด้วย
นอกจากนี้ ผู้ใ ช้งานรับทราบและตกลงว่า TDX มีสิทธิที่จะดาเนินการยึด อายัด และ/หรือนาส่งเงิน หรื อ
ทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet) ของผูใ้ ช้ง านให้แก่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานกากับดูแลที่มีอานาจดาเนินการตามกฎหมาย เมื่อได้รับคาร้องขอและ/หรือคาสั่งของหน่วยงาน
ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
8.

การใช้สทิ ธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
ในกรณีที่ผ ู้อ อกสินทรัพย์ดจิ ิทลั (Issuer) ได้มอบหมายให้ TDX ดาเนินการใด ๆ เพื่อรองรับการใช้สิทธิหรือการ
จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั TDX จะให้บริการระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้
สิทธิหรือได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ก ฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจ สิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ัล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
สาหรับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั นั้น ๆ
อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผใู้ ช้งานซึ่งเป็นผู้ถือสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการ
นี้ และเพื่ อ เป็ น การปฏิ บัติ ต ามหนัง สือชี้ ช วนหรือ ข้อตกลงระหว่ างผูอ้ อกสินทรัพ ย์ด ิจ ิทลั (Issuer) และผู้ถือ
สิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ในกรณีที่ผอู้ อกสินทรัพย์ดจิ ิทลั (Issuer) ประสงค์จะจ่ายเงินหรือจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื
สิน ทรัพ ย์ดจิ ิทลั ด้วยตนเอง หรือประสงค์จะมอบหมายให้ ผ ู้ ใ ห้บ ริ ก ารหลั ง การออกสิ น ทรั พ ย์ดจิ ิ ทัล (Post
I ssuance Service Provider) เป็ น ผู้ดาเนินการแทนเพื่อให้มีการจ่ายเงินหรือจัดสรรสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ผู้ใ ช้งานรับทราบว่าภายใต้สัญญาที่ผ ู้ใ ช้ง านมีต่อคู่สัญญาต่าง ๆ TDX อาจเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่ง TDX ได้เก็บรวบรวมภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
ชื่อ-นามสกุล, wallet address, ชื่อบัญชีธนาคาร และเลขบัญชีธนาคารของผูใ้ ช้งาน เป็นต้น ให้แก่ผอู้ อกสินทรัพย์
ดิจ ิท ัล (Issuer) หรือผูใ้ ห้บริการหลังการออกสินทรัพย์ด ิจทิ ลั (Post Issuance Service Provider) แล้วแต่กรณี
รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ อกสินทรัพย์ดจิ ิทลั (Issuer) เพื่อให้ผ ู้ใช้งานได้รับการจ่ายเงินหรือ
ได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ต ามรายละเอียดในหนังสือ ชี้ช วนหรือข้อตกลงระหว่างผู้อ อกสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั
(Issuer) และผู้ใช้งาน

9.

ข้อ มูลทีได้
่ ถกู บันทึกหรือประมวลผลบนระบบงานของ TDX

9.1

เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ TDX ภายใต้ข ้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาที่ใช้บังคับกับ
การให้บริการระหว่าง ผู้ใ ช้งาน กับ TDX ผูใ้ ช้งานรับทราบว่า TDX อาจมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผู้ใ ช้งานที่ได้บันทึกหรือนาเข้าสู่ร ะบบงานของ TDX ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งาน
และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรื อตามกฎหมายซึ่ง TDX มีตอ่
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณีที่มีการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใ ช้ง าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ นโยบายคุ้ม ครองข้อมูล ส่ ว นบุ คคล ตาม
ข้อ 14 (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
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9.2

ผู้ใ ช้งานรับทราบว่า TDX อาจใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกหรือทารายการหรือ ได้นาส่งผ่าน ระบบงานของ
TDX นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการให้ บริก าร การพัฒนาคุ ณ ภาพการให้ บริก าร และการปรับปรุงระบบง านที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset
Ecosystem) โดยให้ถือว่าข้อมูลที่ TDX ได้ทาการรวบรวม จัดทา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผ่านกระบวนการที่มีผลให้ไม่สามารถสืบทราบถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้แล้ว
นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ TDX

10.

การใช้งานต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม หรือการใช้งานทีม่ เี งือ่ นไข
ในการเข้าถึ ง ตลอดจนการเข้า ใช้ งานหรือการใช้ บริ การระบบงานของ TDX นี้ ผู้ใช้งานตกลงว่าผู้ใช้งานจะ
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการดาเนินการใด ๆ ของผู้ใ ช้งาน ขณะที่เข้าถึง ใช้งาน หรือใช้บริการระบบงานของ
TDX และผูใ้ ช้งานตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ ใ ช้ง านตกลงจะไม่ กระทาการใด ๆ อั น เป็ นการฝ่าฝืน ต่อกฎหมาย สั ญญา หรือ ละเมิ ดสิท ธิ ในทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือสิทธิต่าง ๆ ของ TDX หรือของบุคคลที่สาม รวมทั้งจะไม่กระทาการใด ๆ ที่ส่อไปในทางละเมิด
สิทธิของ TDX หรือของบุคคลที่สามด้วย

(2) การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกัน และ/หรือรักษาความปลอดภัยของระบบงานของ TDX และ/หรือ

การใช้บริการทีจ่ ากัดไว้เฉพาะสาหรับผู้ใ ช้ง านบางประเภทเท่านั้น ผู้ใ ช้งานจะต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้
ส่วนดังกล่าวของระบบงานของ TDX และ/หรือบริการหรือเข้าถึงข้อมูล อื่ น ใดที่มี ก ารป้ อ งกั น โดยไม่ ไ ด้ รบั
อนุ ญ าตผ่ านทางช่ องทางใด ๆ ที่ TDX ไม่ ได้ เ ปิด ให้ ใช้ เว้ น แต่ สว่ นที่ได้เปิดไว้สาหรับการใช้งานโดยเฉพาะ
ของผู้ใช้งานเอง ทั้งนี้ การฝ่าฝืนข้อกาหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต)

(3) ผู้ ใ ช้ง านต้ องไม่ใ ช้ร ะบบงานของ TDX เพื่ อการใดอัน เป็น การแทรกแซงระบบโดยเจตนา ไม่ ว่ าด้วยการ
ก่อกวน การเจาะเข้าไป (hacking) การรบกวน การทาให้เสียหาย การทาลาย การทาให้หยุดชะงัก การท า
ให้ใช้งานไม่ได้ การทาให้ต้องรับภาระหนักเกินไป การทาให้เกิดผลในเชิงลบ การทาให้ไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ การยับยั้งไม่ให้ผ ู้ใช้งานรายอื่นสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการโจมตี
เพื่อให้ร ะบบงานของ TDX ไม่สามารถให้บริการได้ (denial-of-service attacks) การโจมตีโดยการปลอมตัว
(spoof attacks) การขโมยข้อ มูลการใช้งานอิ นเทอร์เ น็ต (session hacking) การดัก จั บข้อมูล (sniffing)
การรบกวน (tampering) การท าวิ ศวกรรมย้อนกลั บ (reverse engineering) และการท าค าสั่งชุดใหม่
(reprograming)

(4) ผู้ใ ช้งานต้องไม่ใช้ระบบงานของ TDX เพื่อชาระ สนับสนุน หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อเจตนาไปใช้ ในเชิง
การพนัน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การติดสินบน การคอร์รัปชัน การก่อการร้ายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ ผิ ด
กฎหมาย เช่น ธุรกิจเครือข่าย (Pyramid) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ธุรกิจที่ให้เงินเป็นของขวั ญ (Cash
Gifting) ธุรกิจรับบริจาคเงิน ธุรกิจกู้ยืมเงิน และธุรกิจเกมการเงิน (Money Game) เป็นต้น

(5) ผู้ใ ช้งานต้องไม่ใช้โปรแกรมประเภทโรบอต สไปเดอร์ สเกรปเปอร์ หรือวิธีอื่นในทานองเดียวกัน ตลอดจน
อินเตอร์เฟซอัตโนมัติอื่นใดซึ่ง มิได้ให้ บริก ารโดย TDX เพื่อเข้าสู่ร ะบบงานของ TDX และนาเอาข้อมูลจาก
ระบบงานของ TDX ออกไปโดยมิชอบ

(6) ผู้ใ ช้งานต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ TDX ในการเข้าถึงระบบงานของ TDX
หรือคัดลอกหรือนาเอาข้อมูลจากระบบงานของ TDX ออกไปโดยมิชอบ
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(7) ผู้ใ ช้งานต้องไม่ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีของผูใ้ ช้งานรายอืน่
(8) ผู้ใ ช้งานตกลงและยอมรับว่าจะไม่หลีกเลี่ยงกระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูล หรือ การกระทาอื่นใดที่
TDX จัดทาขึ้นเพื่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการระบบงานของ TDX รวมทั้งจะไม่พยายามเข้าถึงบริการหรือ
พื้นที่การให้บริการใด ๆ ของระบบงานของ TDX ทีม่ ิได้เปิดหรืออนุญาตให้ผใู้ ช้งานเข้าถึง
11.

การละเมิดข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการ
ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการ TDX มีสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด
ๆ ที่มีขึ้นบนระบบงานของ TDX นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัด
สิทธิ TDX ที่จะได้รับการเยียวยาหรือเรียกร้องค่าเสียหาย (หากมี) ตามข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้ รวมถึง
การใช้สิทธิอื่นใดของ TDX ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.

ข้อ กาหนดทัว่ ไป

12.1

การบอกกล่าว
บรรดาหนังสือติดต่อ คาบอกกล่าว ทวงถาม การให้ความยินยอมหรือ ความเห็น ชอบใด ๆ ที่ TDX ส่งให้ แก่
ผู้ใ ช้งานตามข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บ ริก าร นีจ้ ะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใด
ดังต่อไปนี้
(1) ส่งไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ทีผ่ ใู้ ช้งานได้ให้ไว้กับ TDX
(2) ส่งโดยบุคคลหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผ ู้ใ ช้ง านได้ให้ไว้กับ TDX โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมี
ผู้รับไว้หรือไม่
(3) ส่งโดยวิธีอื่นใดที่กฎหมายยอมรับให้เป็นวิธกี ารส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

12.2

ทรัพย์สินทางปัญญา
(1) บรรดาข้อมูลที่ บันทึ กหรือปรากฏบนระบบงานของ TDX ซึ่ง รวมถึงแต่ไ ม่จ ากั ดเฉพาะ ข้ อความ รูปภาพ
ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าสิน ทรัพ ย์ดจิ ิทลั (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การ
ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บนระบบงานของ TDX นี้ รวมถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือได้รับการ
ประมวลผลในระบบการซื้อขายของ TDX และข้อมูลทั้งหลายที่ผใู้ ช้งานได้ดาวน์โหลดจากระบบงานของ TDX
นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อ หา”) ถือเป็นสิทธิและ/หรือกรรมสิทธิ์ของ TDX หรือผู้ให้อนุญาตแก่ TDX
ซึ่งเนื้อ หาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ
ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือ กฎหมายของประเทศอื่น ไม่ ว่ าในรู ปแบบใด ๆ และไม่ ว่าจะได้รับ
การจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ การนาชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ TDX รวมถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และเนื้อ หาที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ
ผู้ใ ช้งานจะต้องได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TDX ก่อนดาเนินการ
(2) บรรดาชื่อทางการค้ า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และเนื้อ หาที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ TDX ซึ่งได้ถูกนามาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของระบบงานของ TDX
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาเสนอการให้บริการของระบบงานของ TDX โดย TDX ในฐานะผู้ให้บริการ
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ระบบงานของ TDX ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สิ น
ทางปัญญาของผู้ใดทั้งสิ้น
(3) เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนระบบงานของ TDX นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏบน
ระบบงานของ TDX ผูใ้ ช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อ หา และพิมพ์เ นื้อ หาดังกล่าวภายใต้
ขอบเขตเพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตจาก TDX เท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องดาเนินการดังกล่าวเฉพาะเพื่อประโยชน์
แก่การใช้งานส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใ ช้ง านตกลงที่จะไม่ทา
สาเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนือ้ หาไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใด
อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทา เผยแพร่ พิมพ์ ทาซ้า ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นาออกแสดง
แพร่กระจาย จาหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะได้รบั
ประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก
TDX ก่อนดาเนินการ

12.3 ความถูกต้องของข้อมูล
ผู้ ใ ช้ ง านรั บ ทราบและเข้ าใจว่ า ข้ อ มู ล ข่ าวสาร บทวิ เ คราะห์ และ/หรื อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย ว กั บ
สิน ทรัพย์ดจิ ิทลั ที่ปรากฏอยู่บนระบบงานของ TDX นั้น จัดทาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
หรือควรเชื่อว่ ามี ความน่ าเชื่อถื อหรื อถูก ต้อ ง และถูกนาเสนอตามสภาพที่ ได้รั บ (“as is” basis) หรือ ตาม
สภาพที่ปรากฏ (“as available” basis)
โดย TDX ไม่อาจยืนยันและไม่สามารถรับรอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกั น
ความครบถ้วน ความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อ หาและข้ อ มู ล หรื อ การ
รั บ ประกั น ผลที่ จ ะได้ รั บ จากการใช้ เ นื้อ หาหรื อ ข้ อ มู ลดั ง กล่ าว ทั้ ง นี้ TDX ไม่ รับผิดชอบต่อความสูญหาย
หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิด จากการใช้ร ะบบงานของ TDX และ/
หรือจากการน าเนื้อ หาข้อมูลที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ไปใช้ในทุกกรณี แม้ว่าเนื้อ หาหรือข้อความที่
ปรากฏอาจถูกตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้
12.4

การให้บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม
ผู้ใ ช้งานรับทราบและตกลงว่า ระบบงานของ TDX อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อ หาของบุคคลที่สาม รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปยังบริการ ระบบ หรือเว็บไซต์ที่ดาเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งการเชื่อมโยงนี้เป็นไปเพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผ ู้ใ ช้ง านเท่านั้น โดยการเชื่อมโยงหรือการแสดงเนื้อ หาดังกล่าวมิได้บ่งบอกว่าได้รับการสนั บ สนุ น
หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบใด ๆ ของ TDX ดังนั้น TDX จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูก
ต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของบริการ ระบบ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ TDX จะไม่
รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ต่อความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ เนื้อหา
และ/หรือด้านอื่นใดของบริการของบุคคลที่สามนั้น
ทั้งนี้ TDX ขอแนะนาให้ผใู้ ช้งานศึกษาทาความเข้าใจโดยละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการ
ของบุคคลที่สามนั้นก่อนใช้บริการ
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ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้งาน
TDX ตระหนักและให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในการใช้บริการระบบงานของ TDX และมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป หากผู้ใ ช้งานมีความคิดเห็น คาถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
โปรดติดต่อ TDX ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือที่ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด สานักงานตั้งอยู่ที่
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

12.6

ข้อสงวนสิทธิ์และการจากัดความรับผิด

(1) บรรดาข้ อมู ล ข่ าวสารและสื่ อประชาสั มพั นธ์ต่ าง ๆ ที่ เ ผยแพร่บ นระบบงานของ TDX นี้ (ซึ่ ง ต่อไปนีจ้ ะ
รวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่”) เป็นข้อมูลที่ผใู้ ช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่า
บรรดาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่นั้นเป็นการให้คาแนะนาหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย รวมทั้ ง ไม่ ให้ ถือ ว่าเป็ น
การให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ การซื้ อขายหรือการลงทุ นในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ใด ๆ ที่อยู่บนระบบงานของ TDX
ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ใ ช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสิน ทรัพย์ดจิ ทิ ลั โทเคนดิจทิ ลั
ผู้ออกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Issuer) ผูใ้ ห้บริการออกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Asset Tokenizer) ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจ ิทลั (ICO Portal) หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึง ทาการประเมิน ความเสี่ ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ โดยผู้ใ ช้ง านควรขอรับคาปรึกษา หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ประกอบวิช าชีพที่ เกี่ย วข้ อ ง
ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และก ฎเก ณฑ์ข องหน่ว ยงานกากับ ดูแล รวมถึ ง ข้อ ตกลงและ
เงื่อ นไขการใช้บ ริก ารนี้ของ TDX โดยเคร่งครัด

(2) TDX จะดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ ให้ก ารเข้าถึง และการใช้ บริก ารระบบงานของ TDX นี้เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ดี TDX ไม่รับรองว่า การเข้าถึงและการเข้าใช้บริการระบบงานของ TDX จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้า
และข้อผิดพลาดใด ๆ รวมทั้งไม่รับรองว่าระบบงานของ TDX นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่
มี จุ ด ประสงค์ มุ่ ง ร้ าย หรื อ สร้ างความเสี ย หายต่ อ ระบบหรือ ข้อ มู ลในระบบของผู้ใ ช้ง าน อาทิ ไวรัส
คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ เป็นต้น หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความ
บกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่อ งดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใ ช้งานรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วและตกลงว่า ในกรณีทมี่ คี วามบกพร่องใด
ๆ เกิ ด ขึ้ น TDX จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในความสู ญ หาย ความเสี ย หาย ค่ า สิ น ไหมทดแทน ค่ าใช้ จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

(3) TDX สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผใู้ ช้งานใช้บริการระบบงาน

ของ TDX นี้ รวมถึงสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง หรือระงับการให้บริการระบบงานของ TDX ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผ ู้ใ ช้ง าน โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการ
ดาเนินการนั้น

หน้า 10 จาก 14

บริษัทศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด

Version 001/2022 (2022.09.28)

(4) TDX ไม่ รับรองว่ าบรรดาข้อมูล ทีเ่ ผยแพร่ หรือโฆษณาใด ๆ ที่ อ ยู่ บนระบบงานของ TDX นี้ (หากมี) มี

ความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยระบบงานของ TDX เป็ น เพี ย งสื่ อกลางใน
การส่ ง ผ่ านข้ อ มู ล ดั งกล่ าวเท่ านั้ น และไม่ ใ ช่ ตั วแทน หุ้ น ส่ ว น หรื อ มี นิติ สัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล
ซึ่ ง ปรากฏอยู่ บนระบบงานของ TDX นี้ รวมทั้ง ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มา และ/หรือ
รายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนาเสนอบรรดาข้อมูลที่
เผยแพร่ หรือโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ แก่ผ ู้ใ ช้งาน TDX จะปฏิเสธ
ความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี

(5) ระบบงานของ TDX เป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger (หรือ Blockchain)

โดยจะท าการเชื่ อ มโยงกับ ผู้ใ ห้บ ริก ารต่าง ๆ ผ่ าน nodes ของ Blockchain ดั ง นั้ น ด้ ว ยลัก ษณะของ
เทคโนโลยีที่นามาใช้ต ามที่ร ะบุไ ว้ข้ างต้น ทาให้ข้อมูล บางส่วนที่เข้าสู่ร ะบบงานของ TDX จะถูกบันทึกไว้ที่
nodes และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะไม่สามารถทาการลบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดย TDX อาจ
ทาการสารองข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในกรณีทรี่ ะบบงานของ TDX หรือระบบงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด
บกพร่อง หรือในกรณีที่เกิดจากการกระทาใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ
ระบบงานของ TDX ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

(6) นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริก ารนี้ TDX รวมตลอดถึงกรรมการ ผู้ จั ด การ

ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ าง ตั ว แทน ที่ ป รึก ษา และ/หรื อ ผู้ เ ชี่ ยวชาญของ TDX (รวมเรียกว่า “ตัวแทน
ของ TDX”) จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือ ความบกพร่องใด ๆ ของระบบงานของ TDX หรือจากข้อมูล
รวมทั้งเนื้อหาที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX เว้นแต่ความผิดพลาดหรือความบกพร่อ งนั้น เกิดจากการ
จงใจกระทาหรือละเว้น กระทา กลฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการที่ TDX และ/
หรือตัว แทนของ TDX ไม่ได้ดาเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบธุรกิจ
สิน ทรัพย์ดิจ ิทลั

(7) ผู้ใ ช้งานเข้าใจและยอมรับว่า การส่งหรือรับคาสั่งผ่านอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
ระบบอื่นใดของผู้ใ ช้งาน หรือของ TDX หรือของผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจเกิ ด ข้ อ ขั ดข้ องที่ทาให้
การส่ ง หรือรั บคาสั่ งนั้ นไม่ส ามารถปฏิ บั ติไ ด้ และ/หรือถู กยกเลิก ไม่ ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ดี
TDX ไม่จาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อขัดข้องดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) TDX อาจปฏิเสธหรือยกเลิกคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย และ/หรือคาสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั หรือคาสัง่ ใด ๆ

ของผู้ใ ช้งานได้ หาก TDX เห็นว่าการดาเนินการตามคาสั่งของผู้ใ ช้ง านนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของ TDX และ/หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสิน ทรัพย์ดจิ ิทลั โดยไม่
จาต้องแจ้งเหตุผลให้ผ ู้ใ ช้ง านทราบ และ TDX ไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายที่อ าจเกิดขึ้ น แก่
ผู้ใ ช้ง านจากการปฏิเสธดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ TDX ได้ดาเนินการตามคาสั่งของผู้ใ ช้ง านไปแล้ว
ผู้ใ ช้งานตกลงและยินยอมรับผิดต่อ TDX สาหรับความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจาก
การดาเนินการตามคาสั่งของผูใ้ ช้งานนั้นอย่างเต็มจานวนโดยไม่ชักช้า

(9) ภายใต้ข้อ (5) ข้างต้น ผู้ใ ช้งานต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย

ซึ่ ง ข้ อ มู ลของผูใ้ ช้งาน หรือ การสูญหายซึ่ง ข้อมูลดั งกล่าว ที่ อาจส่งผลให้มีก ารเข้าถึงบัญชีผ ู้ใช้งานโดย
ปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสียหายอันเกิดจากการถูกขโมยเงินและ/
หรือสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่มีอยู่ในกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Wallet) ของผูใ้ ช้งาน

(10) ผู้ใ ช้งานตกลงจะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้ชื่อบัญชีผใู้ ช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ
PIN Code ของผูใ้ ช้งานในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของระบบงานของ TDX และบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
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(Digital Asset Wallet) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อผูใ้ ช้งานและต่อ TDX ทั้งนี้ หากมีผู้ใดนาชื่อบัญชีผใู้ ช้งาน
(Username) รหัสผ่าน (Password) หรือ PIN Code ของผูใ้ ช้งานไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใ ช้งานจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งสิน้

(11) ผู้ ใ ช้งานต้ องปรับปรุงข้ อมูล ที่อยู่จ ดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ (E-mail Address) และข้อ มูลการติดต่อของ

ผู้ ใ ช้งานให้เ ป็น ปัจ จุ บัน ในกรณี ที่ผใู้ ช้ง านไม่ แจ้ ง ให้ TDX ทราบถึง การเปลี่ย นแปลงข้อมู ลที่อ ยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือข้อมูลการติดต่อของผูใ้ ช้งานจนเป็นเหตุให้ผใู้ ช้งานไม่ได้รบั แจ้งข้อมูล
ที่มีความสาคัญ TDX ไม่จาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(12) ในกรณีที่ผ ู้ใช้งานทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการเข้าถึงบัญชีผ ู้ใช้งานโดยปราศอานาจหรือโดยมิชอบ
ผู้ใ ช้งานต้องติดต่อและแจ้งให้ TDX ทราบในทันที ทั้งนี้ หากผู้ใ ช้ง านไม่แจ้ง TDX ในทันทีที่ทราบเหตุการณ์
ดั ง กล่ าวจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิด ความเสีย หายต่ อ ผู้ใช้ง านและผู้ใ ช้งานรายอื่น ๆ แล้ ว ผู้ใช้งานตกลงที่จ ะ
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ เองทั้งสิ้น

12.7

เหตุสุดวิสัย
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุ มของ TDX ซึ่งเป็นอุปสรรคต่ อ การใช้ บ ริ การ
ระบบงานของ TDX หรือให้บริการระบบงานของ TDX ตามข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้ หรือเป็นเหตุให้
การใช้บริการระบบงานของ TDX หรือการให้บริการระบบงานของ TDX ตามข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้
เกิดขัดข้อง ผิดพลาด หรือไม่สามารถใช้บริการหรือให้บริการได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารขัดข้อง
หรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หรือ ปัญหาด้านพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดหรือโรคติดต่อ การ
กระทาของบุคคลภายนอก การกระทาของหน่วยงานรัฐ ไฟไหม้ การประท้วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) เป็นต้น ซึ่งเหตุดังกล่าว
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ TDX ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอให้เป็นไปตามมาตรฐานเยี่ ย งผู้มี
วิ ช าชี พ โดยทั่ ว ไปพึ งกระทาแล้ ว ผู้ใ ช้ง านตกลงจะไม่ ยกเอาเหตุ ดั งกล่าวเป็ นข้ อเรีย กร้ องให้ TDX รับผิดแต่
ประการใดทั้งสิ้น

12.8

ภาษี

(1) ผู้ ใ ช้ ง านมี ห น้ าที่ ต้ องรั บผิ ด ชอบต่ อภาษี ใ ด ๆ ที่ เ กิ ด จากการทาธุ ร กรรมหรื อการลงทุ นในสินทรัพย์
ดิจ ิท ัล อาทิ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจ ิทลั เป็นต้น รวมถึงธุรกรรมอื่นใดที่กระทาผ่านระบบงาน
ของ TDX และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรายงาน ยื่นข้อมูลหรือเอกสาร นาส่ง และ/หรือชาระภาษีอากร
ต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ผู้ใ ช้งานตกลงและรับทราบว่า TDX จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ กับภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมหรือ
การลงทุนในสิน ทรัพย์ดจิ ิทลั ของผูใ้ ช้ง าน รวมถึงการเรียกเก็บย้อนหลัง การแจ้งรายงาน การอายัด หรือ
การส่งต่อใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลต่อเนื่องกับการทาธุรกรรมของผูใ้ ช้งาน
(3) TDX ขอสงวนสิทธิ์ใ นการหักภาษีห รือถอนเงินตามยอดภาษีต่ าง ๆ จากบัญชีก ระเป๋าสิน ทรัพ ย์ด ิจทิ ัล
(Digital Asset Wallet) ของผูใ้ ช้งาน ในกรณีที่ TDX ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ช้งานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเมื่อ TDX ได้รับคาร้องขอหรือคาสั่งใด ๆ จากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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การเป็นโมฆะบางส่วน
หากข้อความหรือเงื่อนไขใดในข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนีเ้ ป็นโมฆียะ โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บงั คับ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม TDX และ ผู้ใช้งาน ตกลงให้ขอ้ ความและ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ มีผลใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ TDX
จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริตในการด าเนินการแก้ไขข้อความและข้อตกลงที่ เป็น โมฆี ยะ
โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับดังกล่าวให้เป็นข้อความและข้อตกลงที่สมบูรณ์และใช้บังคับได้

12.10 การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิด
ผู้ ใ ช้ง านตกลงไม่ โอนสิ ทธิ หน้าที่ หรื อความรับ ผิ ดตามข้อ ตกลงและเงื่อนไขการใช้บ ริก ารนี้ ไม่ว่ า ทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก TDX
การให้ความยินยอมของ TDX ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผใู้ ช้งานที่โอนสิทธิหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดใด
ๆ ตามข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้ และยังคงต้องร่วมรับผิดในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อ ตกลงและเงือ่ นไข
การใช้บริการนี้
12.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง TDX กับผูใ้ ช้งาน
ข้อ ตกลงและเงื่อนไขการใช้บริก ารนี้ไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง TDX กับ ผู้ใ ช้ง าน ในลักษณะห้างหุ้นส่วน
กิจการร่วมค้า ตัวการตัวแทน หรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น กล่าวโดยเฉพาะคือ TDX กับ ผู้ใช้งาน ต่าง
เป็นคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระต่อกันภายใต้วัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้
12.12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้
TDX ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่จ ะแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ข้อ ตกลงและเงื่อ นไขการใช้ บ ริ ก ารนี้ แต่ เพี ย งฝ่ายเดีย วในเวลาใดก็ได้
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือนโยบายการให้ บริก ารหรือลั กษณ ะก าร
ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผใู้ ช้งานทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตาม
ข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการที่ TDX เผยแพร่ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของ TDX อย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ดี TDX อาจดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการ
นี้ภายหลังการเข้าสู่ระบบ (Login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ TDX จะดาเนินการอย่างเต็ ม
ความสามารถเท่าที่จ ะท าได้ เพื่อแจ้งให้ผ ู้ใ ช้ง านทราบ และเมื่อผู้ใ ช้ง านได้เข้าใช้งานระบบงานของ TDX ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถือว่าผู้ใ ช้ง านได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใหม่ทั้งหมด
ตามที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใหม่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
และเงือ่ นไขการใช้บริการ
13.

กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ และการตีความ

13.1

TDX และผู้ใ ช้งานตกลงให้ขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนีอ้ ยูภ่ ายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

13.2

ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบงานของ TDX นี้ TDX และผูใ้ ช้งานตกลง
ว่าจะนาข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอานาจศาลในประเทศไทยเท่านั้น

13.3

ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือแปลความเนื้อหาไม่ว่ าส่วนหนึ่งส่ว นใดของข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้
TDX ขอสงวนสิทธิใ์ นการตีความข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายและเจตนาอันแท้ จ ริ ง
ของการให้บริการระบบงานของ TDX ระหว่าง TDX และผู้ใ ช้ง านเป็นสาคัญ และให้ถือว่าคาวินิจฉัยของ TDX
ในการตีความข้อ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการนี้เป็นที่สุด
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บริษัทศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด
14.

Version 001/2022 (2022.09.28)

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใ ช้งานสาหรับการใช้บริการระบบงานของ TDX นี้ เช่น ข้อมูลที่ผ ู้ใ ช้งานลงทะเบียน ข้อมูล
การใช้งานระบบงานของ TDX และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผูใ้ ช้งาน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy Policy)
Version 001/2022 (2022.09.28)
---------------------------------------
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