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ข้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร (User Agreement / Terms of Service) 

 

เพ่ือประโยชน์ของท่านในการใช้บริการระบบงานของ TDX โปรดศึกษารายละเอียดข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใช้
บร ิการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ก่อนยืนยันการสมัครใช้บรกิาร  

ระบบงานของ TDX เป็นระบบงานทีใ่ห้บริการโดย บริษัท ศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด (ซ่ึงต่อไปนี้จะ
เ ร ีย ก ว่า  “TDX”) เ พื ่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ ่ง เป ็น ผู้ใช ้งานร ะบบงานของ TDX (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“ผ ู้ใช ้งาน”) ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับส ินทรพัยด์จิทิลั เช่น การเช่ือมต่อกับผ ูใ้หบ้รกิารออกสนิทรพัยด์จิทิลั 
(Asset Tokenizer) หรือผ ูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ICO Portal) การซ้ือขายแลกเปลี่ยนส ินทรพัยด์จิทิลัผา่น
ศูนย ์ซือ้ขายสนิทรพัยด์จิิทลั (Digital Asset Exchange) การใช้บริการกระเป ๋าสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) 
การใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล เป็นต้น รวมถึงการใช้
บริการอื่น ๆ  ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต  

ในกรณีการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX นั้น ผ ู้ใชง้านจะต้องศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขาย กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อก าหนด เงื่อนไข  และ
นโยบายที่ เกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX ทั้งที่ก าหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ ได้ก าหนดไว้โดย
เฉพาะเจาะจง (หากมี)  (รวมเรียกว่า “ข ้อ ตกลงและเง ื่อนไขการใช้บริการ”) โดยผ ู้ ใช ้งานรับทราบและตกลงให้
ข ้อ ตกลงและ เง ื่อนไขการใช้บริการนี้ถือเป็นสัญญาที่ ใช้บังคับกับการให้บริการระหว่าง ผ ู้ใ ช้งาน กับ TDX ดังนั้น 
การที่ผ ู้ ใ ช้งานได้แสดงเจตนายืนยันที่จะใ ช้บริการระบบงานของ TDX ที่ระบุในตอนท้ายของข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใช้
บร ิการนี ้ให้ถือว่าผ ูใ้ชง้านได้ตกลงยอมรับขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนีแ้ล้วทุกประการ  

ทั้งนี้ หากผ ู้ใชง้านไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์ที่จะยอมรับการมผีลผกูพันตามขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารใด ๆ  
ก่อนการเข้าใช้บริการ ผ ู้ใชง้านสามารถยุติการเขา้ถึงและ/หรือการใช้บรกิารระบบงานของ TDX นีไ้ด้ทันที 

 
1. นิยาม 

นอกจากที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข ้อตกลงและเง ื่อนไขการใช้บริการนี้  ให้ค าดังต่อไปนี้มีความหมาย
ดังนี้ 

“กฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธรุกจิสนิทรพัย ์
ดิจิท ัล” 

หมายถึง พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อก าหนดอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

“กฎหมายวา่ดว้ย
หล ักทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย”์ 

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อก าหนดอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

“กระเป ๋าสนิทรพัยด์จิทิลั 
(Digital  
Asset Wallet)” 

หมายถึง บัญชีที่ เป็นกระเป๋าส ินทรพัยด์จิิทลัที่ผ ูใ้ช ้งานได้ท าการเปิดบัญชีและ
ลงทะเบียนไว้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการฝาก โอน ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือ
ท าธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับส ินทร ัพยด์ิจิทลั  ทั้งนี้  ส ินทรพัยด์ ิจิทลั
ดังกล่าวจะต้องเป็นส ินทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบั 
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“โทเคนดจิทิลั” หมายถึง โทเคนดิจิทัลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกิจ
ส ินทรพัยด์จิิทลั 

“ส ินทรพัยด์จิทิลั” หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดจิิทลั 

“ส ินทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX 
ยอมรบั” 

หมายถึง ส ินทรพัยด์จิิทลัที่ TDX ยอมรับให้สามารถด าเนินการได้บนระบบงาน
ของ TDX เช่น การรับโทเคนดจิทิลัดังกลา่วเข้ามาเป็นโทเคนดจิทิลัทีซ้ื่อ
ขายหรือแลกเปลี่ยนได้ในศูนย ์ซื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset 
Exchange) การเก็บรักษาสนิทรพัยด์จิทิลัไว้ในกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั 
(Digital Asset Wallet) การรองรับการจัดสรรสทิธิประโยชน์ให้แกผู่ถ้อื
ส ินทรพัยด์จิิทลั เป็นต้น 

“ผ ูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขาย
โทเคนดจิทิลั (ICO 
Portal)” 

หมายถึง ผ ู้ ให ้บรกิารออกสนิทรพัยด์ ิจิท ัล (Asset Tokenizer) ที่ ไ ด้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(คณะกรรมการ ก.ล.ต.)  ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
(ICO Portal) ส าหรับการเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธรุกจิสนิทรพัยด์ ิจทิลัก าหนดให้ต้องเสนอขายผ่านระบบเสนอ
ขายโทเคนดจิทิลั 

“ผ ู้ใหบ้รกิารหลงัการออก
ส ินทรพัยด์จิทิลั (Post 
Issuance Service 
Provider)” 

หมายถึง ผู้ให้บริการแก่ผ ูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) ในการด าเนินการจัดสรร
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสนิทรพัยด์จิทิลัเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสอืช้ีชวน
หรือข้อตกลงระหว่างผ ู้อ อ กส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล (Issuer) และผู้ถือ
ส ินทรพัยด์จิิทลั 

“ผ ู้ใหบ้รกิารออกสนิทรพัย ์
ดิจิท ัล  
(Asset Tokenizer)” 

หมายถึง ผู้ ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการออก  และ/หรือเสนอขาย
ส ินทรพัยด์จิิทลับนระบบงานของ TDX 

“ผ ู้ออกสนิทรพัยด์จิทิลั 
(Issuer)” 

หมายถึง ผู้ออกและเสนอขายสนิทร ัพยด์ิจิทลัที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต.) และให้รวมถึงผู้ออกโทเคนดิจิท ัลซ่ึงการออกและเสนอขายโท
เคนดจิิทลัประเภทดังกล่าวนั้น กฎหมายวา่ด้วยการประกอบธรุกิจ
ส ินทรพัยด์จิทิ ัลก าหนดมิให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโท
เคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับด้วย 

“ศูนย ์ซือ้ขายสนิทรพัย ์
ดิจิท ัล (Digital Asset 
Exchange)” 

หมายถึง ระบบหรือเครือข่ายใด ๆ บนร ะบบงานของ TDX ที่ท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางในการซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนส ินทรพัยด์จิิทลั โดยการจับคู่
หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้ ซ่ึง
ประสงค์จะโอน ซ้ือขาย หรือแลกเปลี่ยนส ินทรัพย์ดิจิทัลสามารถท า
ความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระท าเป็นทางค้าปกติ 

“หล ักเกณฑก์ารซือ้ขายโท
เคนดจิทิลั (Trading 
Rules)” 

หมายถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายโทเคน
ดิจิท ัลในศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Exchange) ของ 
TDX  ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด าเนินการกรณี
ตรวจพบค าสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading Practice)  ทั้งที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
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“PIN Code” หมายถึง รหัสประจ าตัวซ่ึงใช้ส าหรับยืนยันตนเพ่ือด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ บน
ระบบงานของ TDX เช่น การเข้าสู่ระบบ (Login) การยืนยันการสง่ค าสัง่
ซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิท ัล  การยืนยันการท ารายการฝาก
หรือถอนทรัพย์สินจากกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) 
เป็นต้น 

 “ระบบงานของ TDX” หมายถึง ระบบงานด้านส ินทรพัยด์ ิจิทลัที่ให้บริการโดย TDX ไม่ ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเค ชัน และ/หรือระบบอื่นใด  ซ่ึงครอบคลมุ
ถึงบริการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสนิทรพัยด์จิทิลั เช่น การให้บริการขอ้มลู
หรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล  การ
ให้บริการเช่ือมต่อกับผ ู้ ใ ห ้บ ร ิก ารออกส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล (Asset 
Tokenizer) หรือผ ูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ICO Portal) 
การให้บริการระบบซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิท ัลผ่านศูนยซ์ือ้
ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Exchange) การให้บริการกระเปา๋
ส ินทรพัยด์จิิทลั (Digital Asset Wallet)  การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือส ินทร ัพย ์ดิจิทลั 
เป็นต้น และให้รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่  TDX อาจจัดให้มีขึ้นใน
อนาคตด้วย ทั้งนี้  การให้บริการเป็นศูนย ์ซื้อขายส ินทร ัพย ์ดิจิทลั 
(Digital Asset Exchange) หรือกระ เป ๋าส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล (Digital 
Asset Wallet) ของ TDX ให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบงานของ TDX ด้วย 

 
2. ขอบเขตการใหบ้รกิารภายใตร้ะบบงานของ TDX 

ผ ู้ใชง้านประสงค์ที่จะใช้บริการระบบงานของ TDX โดย TDX จะพิจารณาการให้บริการต่อผ ูใ้ชง้านเป็นรายกรณีซ่ึง
การให้บริการระบบงานของ TDX ครอบคลุมถึงบรกิารดังต่อไปนี้ 

(1) บริการข้อมูลหรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับส ินทรพัยด์จิทิลั 

(2) บริ ก าร เ ช่ื อ ม ต่อ กับ ระบบ งานขอ งผ ู้ ให ้บ ร ิก าร ออกส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล  ( Asset Tokenizer)  หรือ 
ผ ู้ใหบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ICO Portal)  

(3) บริการระบบซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนสนิทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบัผา่นศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital 
Asset Exchange) (รายละเอียดเพ่ิมเติม) 

(4) บริการกระเปา๋สนิทรพัยด์ ิจทิลั (Digital Asset Wallet) เพ่ือการดูแลรักษา ฝาก ถอน และโอนทรัพย์สินของ
ผ ู้ใชง้าน ทั้งที่เป็นเงินและสนิทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบั (รายละเอียดเพ่ิมเติม) 

(5) บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล  (รายละเอียด
เพ่ิมเติม) 

(6) บริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมต่อไปยังระบบงานของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเช่ือมต่อกับระบบงานของ 
TDX  

(7) บริการอื่น ๆ  ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต  
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3. การลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบงานของ TDX 

การเข้าใช้บริการระบบงานของ TDX ผ ู้ใชง้านต้องลงทะเบียนช่ือบัญชีผ ู้ใช ้งาน (Username) ด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ระบุตัวตนของผ ูใ้ชง้านได้ตามที่ TDX ก าหนด และท าการ
ต้ังรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ TDX ก าหนด เมื่อผ ู้ใชง้านลงทะเบียนเข้าใช้งานส าเร็จ ผ ู้ใชง้านจึง
จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับส ินทร ัพยด์ิจทิลัที่เผยแพร่บนระบบงานของ 
TDX 

ทั้งนี้ ผ ู้ใช ้งานตกลงและยอมรับว่า TDX สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าร
ล งท ะ เบียนเข้าใช ้งานระบบงานของ TDX ของผ ู้ใช ้ง าน โ ดย  TDX อาจปฏิเสธหรือจ ากัดขอบเขตการ
ให้บริการแก่ผ ู้ใชง้านอย่างไรก็ได้ตามที่เหน็สมควร 
 

4. การเปดิบญัชกีระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) เพือ่การท าธรุกรรมบนระบบงานของ TDX 

4.1 ภายหลังจากที่ผ ู้ใชง้านได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX ตามข้อ 3 (การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ 
TDX) แล้ว หากผ ู้ใชง้านประสงค์ที่จะเริ่มต้นท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสนิทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบับนระบบงาน
ของ TDX ผ ูใ้ช ้งานจะต้องเปิดบัญชีกระเป ๋าส ินทรพัยด์ ิจทิ ัล (Digital Asset Wallet) ของผ ู้ใช ้งาน ตามขั้นตอน 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ TDX ก าหนด 

ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือมีการแก้ไขเป็นอย่างอืน่ ผ ู้ใชง้านสามารถใช้กระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั 
(Digital Asset Wallet) ของผ ูใ้ชง้าน เพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ได้ 

(1) การเติมเงินเข้าบัญชีและการถอนเงินออกจากบญัชีกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) 

(2) การช าระและรับช าระราคา อันเนื่องมาจากการโอน ซ้ือขาย หรือแลกเปลี่ยนส ินทร ัพย ์ดิจิท ัลที่ TDX 
ยอมรบัผ่านศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Exchange) 

(3) การเก็บรักษาส ินทร ัพย ์ดจิทิลัท ี่ TDX ยอมรบั รวมถึงการโอนและรับโอนส ินทรพัยด์ ิจทิลัดังกล่าวระหว่าง
กระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) 

(4) การใช้สิทธิหรือได้รบัการจัดสรรสทิธิประโยชน์จากการเป็นผูถ้ือสนิทรพัยด์จิทิลั  

4.2 ผ ู้ใชง้านตกลงจะเก็บรักษาช่ือบัญชีผ ูใ้ชง้าน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ PIN Code ของตนเองไว้เปน็
ความลับ และเมื่อมีการเข้าใช้งานและท ารายการใด ๆ บนระบบงานของ TDX จากการเข้าสู่ระบบด้วยช่ือบัญชี
ผ ู้ใช ้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) P IN Code  และ/หรือหลักฐานอื่นใดที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของ
ผ ู้ใช ้งานบนระบบงานของ TDX ให้ถือว่าการกระท าดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระท าของผ ู้ใช ้งานเอง 
รวมถึงผ ู้ใช ้งานตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผ ู้ใช ้งานจะไม่อนุญาต และ/หรือยินยอมให้บุคคลอื่ นใ ช้บัญชีขอ ง
ผ ู้ใชง้านท าธุรกรรมใด ๆ  แทนผ ู้ใช ้งานบนระบบงานของ TDX  
 

5. การเชือ่มตอ่ไปยงัระบบงานของผ ูใ้หบ้รกิารรายอ ืน่ท ีม่กีารเชือ่มตอ่กบัระบบงานของ TDX 

ระบบงานของ TDX อาจมีการเช่ือมต่อไปยังระบบงานของผูใ้ห้บริการรายอืน่ที่อยูบ่นระบบงานของ TDX ด้วย เช่น 
การเช่ือมต่อกับระบบงานของผ ูใ้หบ้รกิารออกสนิทรพัยด์จิทิลั (Asset Tokenizer) หรอืผ ูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขาย
โทเคนดจิทิลั (ICO Portal) ระบบงานของผู้ให้บรกิารกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) และระบบงาน
ของผู้ให้บริการรายอื่นทีม่ีการเช่ือมต่อกับระบบงานของ TDX เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ ูใ้ชง้านได้เข้าใช้บริการของผู้
ให้บริการรายอื่นที่อยู่บนระบบงานของ TDX ผ ูใ้ช ้งานรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามความตกลงและเงื่อนไข
การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นเป็นผู้ก าหนดด้วย  
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ผ ู้ใชง้านสามารถเขา้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสนิทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบัตามที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX รวมถงึ
บริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเช่ือมต่อกับระบบงานของ TDX ได้ โดยด าเนินการผ่านฟังก์ชัน 
(Functions) การเช่ือมโยง หรือรูปแบบบริการ (Features) อื่นใดทีร่ะบบงานของ TDX จัดให้มีขึ้นเพ่ือเช่ือมต่อไปยงั
ระบบงานของผู้ให้บริการดังกล่าว  

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผ ู้ใช ้งานได้รับการจัดสรรส ินทรพัยด์จิิทลัท ี ่TDX ยอมรบัจากระบบงานของผ ู้ให ้บรกิาร
ออกสนิทรพัยด์จิิทลั (Asset Tokenizer) หรือผ ูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ICO Portal) แล้ว ผ ู้ใชง้าน
สามารถใช้บริการกระเป ๋าส ินทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) เพ่ือฝากส ินทรพัยด์ ิจทิลัที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าวไว้กับ TDX หรือผู้ใหบ้รกิารกระเปา๋สนิทรพัยด์ ิจทิลั (Digital Asset Wallet) รายอื่นที่ TDX ได้ยินยอมให้
มีการเช่ือมต่อกับระบบงานของ TDX ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ TDX ก าหนดก็ได้ 
 

6. การโอน ซือ้ขาย หรอืแลกเปล ีย่นสนิทรพัยด์จิทิลัผา่นศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Exchange) บน
ระบบงานของ TDX 

6.1 ส ินทรพัยด์จิทิลัทีผ่ ูใ้ช ้งานสามารถท าการโอน ซ้ือขาย หรือแลกเปลี่ยนผ่านศูนยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital 
Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX จะต้องเป็นสนิทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบัเท่านั้น  

6.2 ผ ู้ใช ้งานตกลงและยอมรับว่าผ ู้ใช ้งานได้อ่านและเข้าใจหล ักเกณฑก์ารซือ้ขายโทเคนดจิทิ ัล (Trading Rules) และ
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องของ TDX เป็นอย่างดีแล้ว โดยผ ู้ใช ้งานรับทราบและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวซ่ึงมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ TDX ก าหนด นอกจากนี้ ผ ู้ใช ้งานรับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการ
ลงทุนในส ินทรพัยด์จิิทลั และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนและการซ้ือขายส ินทร ัพยด์จิทิลั
ผ่านศูนยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX นี ้

6.3 TDX  จะมกีารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX ตามอัตราที่  
TDX ประกาศก าหนด ซ่ึง TDX  จะจัดให้มีการประกาศบนระบบงานของ TDX หรือแจ้งใหผ้ ูใ้ชง้านทราบล่วงหนา้ 
โดย TDX  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ TDX เห็นสมควร 
 

7. การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของผ ูใ้ชง้านไวใ้นกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) 

ในกรณีที่ TDX มีการเก็บรักษาทรพัย์สนิของผ ูใ้ชง้าน TDX จะด าเนินการดังนี้  

(1) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงิน 

TDX จะเก็บรักษาเงินของผ ู้ใช ้งานที่ฝากไว้ในบัญชีกระเป ๋าส ินทร ัพยด์จิทิลั  (Digital Asset Wallet)  ของ 
TDX (ตามข้อ 4 (การเปิดบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพ่ือการท าธุรกรรมบน
ระบบงานของ TDX)) ที่บัญชีธนาคารของ TDX  ซ่ึงเปิดไว้เพ่ือประโยชน์ของผ ู้ใช ้งาน โดยแยกเก็บเป็นบัญชี
ต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของ TDX   

(2) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทสนิทรพัยด์จิทิลั  

TDX ตกลงจะเก็บรักษาส ินทร ัพยด์จิทิลัของผ ูใ้ชง้านซ่ึงเป็นสนิทรพัยด์จิทิลัท ี ่TDX ยอมรบัให้เป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ TDX ก าหนด   

ทั้งนี้ ผ ู้ใชง้านตกลงและยอมรับว่าอาจมีกรณีที่ TDX น าส ินทรพัยด์จิทิลัของผ ูใ้ชง้านไปฝากไว้กับผูใ้ห้บรกิาร
รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซ่ึงเป็นบุคคลที่สาม (Third Party Custodian) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธรุกจิสนิทรพัยด์จิิทลั โดยในกรณีดังกล่าว TDX จะแจ้งให้ผ ู้ใช ้งานทราบเพ่ิมเติมถึง
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รายละเอียดของผู้ให้บริการรับฝากและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฝากส ินทร ัพย ์ดจิทิลัของผ ูใ้ชง้านกบัผู้
ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซ่ึงเป็นบุคคลที่สาม (Third Party Custodian) นั้น และให้ถือว่า ผ ู้ใชง้าน
รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง TDX กับผู้ให้บรกิารรับฝากสินทรพัย์ดิจิทัลซ่ึงเป็นบคุคล
ที่สามนั้นด้วย 

นอกจากนี้ ผ ู้ใช ้งานรับทราบและตกลงว่า TDX มีสิทธิที่จะด าเนินการยึด อายัด และ/หรือน าส่งเงินหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) ของผ ูใ้ชง้านให้แก่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลที่มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมาย เมื่อได้รับค าร้องขอและ/หรือค าสั่งของหน่วยงาน
ดังกล่าวเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งด้วย 
 

8. การใชส้ทิธหิรอืการจดัสรรสทิธปิระโยชนใ์หแ้กผ่ ูถ้อืสนิทรพัยด์จิทิลั 

ในกรณีที่ผ ู้ออกสนิทรพัยด์จิิทลั (Issuer) ได้มอบหมายให้ TDX ด าเนินการใด ๆ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิหรือการ
จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือส ินทรพัยด์จิทิลั TDX จะให้บริการระบบงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผ ูใ้ชง้านสามารถใช้
สิทธิหรือได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือสนิทรพัยด์จิทิลัดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายวา่ดว้ย
การประกอบธรุกจิส ินทร ัพย ์ดิจิท ัล  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ส าหรับส ินทรพัยด์จิทิลันั้น ๆ  

อนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ผ ูใ้ชง้านซ่ึงเป็นผู้ถือสนิทรพัยด์จิทิลัภายใต้ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร
นี้  และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหนังสือช้ีชวนหรือข้อตกลงระหว่างผ ูอ้อกส ินทรพัยด์ ิจิทลั (Issuer) และผู้ถือ
ส ินทรพัยด์จิทิลั ในกรณีที่ผ ูอ้อกสนิทรพัยด์จิิทลั (Issuer) ประสงค์จะจ่ายเงินหรือจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แกผู่ถ้อื
ส ินทรพัยด์จิิทลัด้วยตนเอง หรือประสงค์จะมอบหมายให้ผ ู้ ใ หบ้ริการหลังการออกสินทรัพย์ดจิิทัล (Post 
I ssuance Service Provider )  เป็นผู้ด าเนินการแทนเพ่ือให้มีการจ่ายเงินหรือจัดสรรสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 
ผ ู้ใช ้งานรับทราบว่าภายใต้สัญญาที่ผ ู้ใช ้งานมีต่อคู่สัญญาต่าง ๆ TDX อาจเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วน
บุคคลของผ ู้ใชง้าน ซ่ึง TDX ได้เก็บรวบรวมภายใต้ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
ช่ือ-นามสกุล, wallet address, ช่ือบัญชีธนาคาร และเลขบัญชีธนาคารของผ ูใ้ชง้าน เป็นต้น ใหแ้กผ่ ูอ้อกสนิทรพัย ์
ดิจิท ัล (Issuer) หรือผ ูใ้หบ้รกิารหลงัการออกสนิทรพัยด์ ิจทิลั (Post Issuance Service Provider) แล้วแต่กรณี 
รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผ ู้ออกส ินทรพัยด์จิิทลั (Issuer) เพ่ือให้ผ ู้ใชง้านได้รับการจ่ายเงินหรอื
ได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดในหนังสือ ช้ีชวนหรือข้อตกลงระหว่างผ ู้ออกส ินทรพัยด์จิทิลั 
(Issuer) และผ ู้ใชง้าน 
 

9. ข ้อมลูทีไ่ดถ้กูบนัทกึหรอืประมวลผลบนระบบงานของ TDX  

9.1 เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการของ TDX ภายใต้ข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้ซ่ึงถือเป็นสัญญาที่ใช้บังคับกบั
การให้บริการระหว่าง ผ ู้ใช ้งาน กับ TDX ผ ูใ้ช ้งานรับทราบว่า TDX อาจมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง ๆ  ของ
ผ ู้ใช ้งานที่ได้บันทึกหรอืน าเข้าสู่ระบบงานของ TDX ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผ ูใ้ชง้าน 
และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายซ่ึง TDX มีต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผ ู้ใชง้าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลตาม
ข้อ 14 (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 
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9.2 ผ ู้ใช ้งานรับทราบว่า TDX อาจใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกหรือท ารายการหรือได้น าส่งผ่าน ระบบงานของ 
TDX นี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการปรับปรุงระบบง านที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset 
Ecosystem) โดยให้ถือว่าข้อมูลที่ TDX ได้ท าการรวบรวม จัดท า ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเรียบเรียงขึ้นใหมไ่ม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผ่านกระบวนการที่มีผลให้ไม่สามารถสืบทราบถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลได้แล้ว
นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ TDX 

 
10. การใชง้านตอ้งหา้ม ธรุกจิตอ้งหา้ม หรอืการใชง้านทีม่เีง ือ่นไข  

ในการเข้าถึง ตลอดจนการเข้าใช้งานหรือการใช้บริการระบบงานของ TDX นี้  ผ ู้ใช ้งานตกลงว่าผ ู้ใช ้งานจะ
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการด าเนินการใด ๆ ของผ ู้ใชง้าน ขณะที่เข้าถึง ใช้งาน หรือใช้บริการระบบงานของ 
TDX และผ ูใ้ชง้านตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ผ ู้ ใ ช้งานตกลงจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิในทรพัยส์นิ
ทางปัญญาหรือสิทธิต่าง ๆ  ของ TDX หรือของบุคคลที่สาม รวมทั้งจะไม่กระท าการใด ๆ  ที่ส่อไปในทางละเมิด
สิทธิของ TDX หรือของบุคคลที่สามด้วย 

(2) การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกัน และ/หรือรักษาความปลอดภัยของระบบงานของ TDX และ/หรอื
การใช้บริการทีจ่ ากัดไว้เฉพาะส าหรับผ ู้ใช ้งานบางประเภทเท่านั้น ผ ู้ใชง้านจะต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้
ส่วนดังกล่าวของระบบงานของ TDX และ/หรือบริการหรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ไ ด้รบั
อนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่  TDX ไม่ได้เปิดให้ใช้  เว้นแต่สว่นที่ได้เปิดไว้ส าหรบัการใช้งานโดยเฉพาะ
ของผ ู้ใชง้านเอง ทั้งนี้ การฝ่าฝืนข้อก าหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต) 

(3) ผ ู้ ใช ้งานต้องไม่ใ ช้ระบบงานของ TDX เพ่ือการใดอันเป็นการแทรกแซงระบบโดยเจตนา  ไม่ ว่าด้วยการ
ก่อกวน การเจาะเข้าไป (hacking) การรบกวน การท าให้เสียหาย การท าลาย การท าให้หยุดชะงัก การท า
ให้ใช้งานไม่ได้ การท าให้ต้องรับภาระหนักเกินไป การท าให้เกิดผลในเชิงลบ การท าให้ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ การยับยั้งไม่ให้ผ ู้ใชง้านรายอื่นสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการโจมตี
เพ่ือให้ระบบงานของ TDX ไม่สามารถให้บรกิารได้ (denial-of-service attacks) การโจมตีโดยการปลอมตัว 
(spoof attacks) การขโมยข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต (session hacking) การดักจับข้อมูล (sniffing) 
การรบกวน (tampering) การท าวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) และการท าค าสั่งชุดใหม่ 
(reprograming) 

(4) ผ ู้ใช ้งานต้องไม่ใช้ระบบงานของ TDX เพ่ือช าระ สนับสนุน หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อเจตนาไปใช้ในเชิง
การพนัน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การติดสินบน การคอร์รัปชัน การก่อการร้ายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ผิด
กฎหมาย เช่น ธุรกิจเครือข่าย (Pyramid) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ธุรกิจที่ให้เงินเป็นของขวัญ (Cash 
Gifting) ธุรกิจรับบริจาคเงิน ธุรกิจกู้ยืมเงิน และธุรกิจเกมการเงิน (Money Game) เป็นต้น 

(5) ผ ู้ใช ้งานต้องไม่ใช้โปรแกรมประเภทโรบอต สไปเดอร์ สเกรปเปอร์ หรือวิธีอื่นในท านองเดียวกัน ตลอดจน
อินเตอร์เฟซอัตโนมัติอื่นใดซ่ึงมิได้ให้บริการโดย TDX เพ่ือเข้าสู่ระบบงานของ TDX และน าเอาข้อมูลจาก
ระบบงานของ TDX ออกไปโดยมชิอบ 

(6) ผ ู้ใช ้งานต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ TDX  ในการเข้าถึงระบบงานของ TDX 
หรือคัดลอกหรือน าเอาข้อมูลจากระบบงานของ TDX ออกไปโดยมิชอบ 
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(7) ผ ู้ใชง้านต้องไม่ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีของผ ูใ้ชง้านรายอืน่ 

(8) ผ ู้ใช ้งานตกลงและยอมรับว่าจะไม่หลีกเลี่ยงกระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูล หรือการกระท าอื่นใดที่ 
TDX จัดท าขึ้นเพ่ือการเข้าถึงหรือการใช้บริการระบบงานของ TDX รวมทั้งจะไม่พยายามเข้าถึงบริการหรือ
พ้ืนที่การให้บริการใด ๆ  ของระบบงานของ TDX ทีม่ิได้เปิดหรืออนุญาตใหผ้ ูใ้ชง้านเขา้ถึง 
 

11. การละเมดิขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

ในกรณีมีการละเมิดข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร TDX มีสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บรกิารใด 
ๆ ที่มีขึ้นบนระบบงานของ TDX นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัด
สิทธิ TDX  ที่จะได้รับการเยียวยาหรือเรียกรอ้งค่าเสียหาย (หากมี) ตามข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้รวมถงึ
การใช้สิทธิอื่นใดของ TDX ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
 

12. ข ้อก าหนดทัว่ไป 

12.1 การบอกกล่าว 

บรรดาหนังสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ทวงถาม การให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด  ๆ ที่ TDX  ส่งให้แก่
ผ ู้ใช ้งานตามข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใช้บร ิการนีจ้ะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใด 
ดังต่อไปนี้  

(1) ส่งไปยังที่อยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail Address) ทีผ่ ูใ้ชง้านได้ใหไ้ว้กับ TDX  

(2) ส่งโดยบุคคลหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผ ู้ใช ้งานได้ให้ไว้กับ TDX  โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมี
ผู้รับไว้หรือไม่ 

(3) ส่งโดยวิธีอื่นใดที่กฎหมายยอมรับใหเ้ป็นวิธกีารส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย  

12.2 ทรัพย์สินทางปัญญา 

(1) บรรดาข้อมูลที่บันทึกหรือปรากฏบนระบบงานของ TDX ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ 
ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าส ินทร ัพยด์จิิทลั (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การ
ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บนระบบงานของ TDX นี้ รวมถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือได้รับการ
ประมวลผลในระบบการซ้ือขายของ TDX และข้อมูลทั้งหลายที่ผ ูใ้ชง้านได้ดาวน์โหลดจากระบบงานของ TDX 
นี้ (ซ่ึงต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เน ื้อหา”) ถือเป็นสิทธิและ/หรือกรรมสิทธิ์ของ TDX  หรือผู้ให้อนุญาตแก่ TDX  
ซ่ึงเน ื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ 
ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับ
การจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม 

ทั้งนี้ การน าช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ  ของ  TDX รวมถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และเน ื้อหาที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ 
ผ ู้ใชง้านจะต้องได้รบัความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TDX ก่อนด าเนินการ 

(2) บรรดาช่ือทางการค้า ช่ือสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และเน ื้อหาที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ TDX  ซ่ึงได้ถูกน ามาเรียบเรียงหรือจัดใหม้ีขึ้นเพ่ือใช้เป็นสว่นประกอบของระบบงานของ TDX 
มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าเสนอการให้บริการของระบบงานของ TDX โดย TDX  ในฐานะผู้ให้บริการ
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ระบบงานของ TDX ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้ใดทั้งสิ้น  

(3) เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนระบบงานของ TDX นี้ บรรดาเน ื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏบน
ระบบงานของ TDX ผ ูใ้ชง้านมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เน ื้อหาดังกล่าวภายใต้
ขอบเขตเพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตจาก TDX เท่านั้น และผ ู้ใชง้านจะต้องด าเนินการดังกล่าวเฉพาะเพ่ือประโยชน์
แก่การใช้งานส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และผ ู้ใช ้งานตกลงที่จะไม่ท า
ส าเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนือ้หาไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสารหรอืในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อืน่ใด
อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่ง โอน จัดท า เผยแพร่ พิมพ์ ท าซ้ า ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา น าออกแสดง 
แพร่กระจาย จ าหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ  ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะได้รบั
ประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก  
TDX  ก่อนด าเนินการ 

12.3 ความถูกต้องของข้อมูล 

ผ ู้ ใ ช ้งานรับทราบและเข้าใจว่า ข้อมูล ข่าวสาร  บทวิเคราะห์  และ/หรือ  สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ย วกั บ  
ส ินทรพัยด์จิิทลัที่ปรากฏอยู่บนระบบงานของ TDX นั้น จัดท าขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่เช่ือถือได้ 
หรือควรเช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือหรือถูกต้อง และถูกน าเสนอตามสภาพที่ ได้รับ (“as is” basis) หรือตาม
สภาพที่ปรากฏ (“as available” basis)  

โดย TDX ไม่อาจยืนยันและไม่สามารถรับรอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน
ความครบถ้วน ความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเช่ือถือของเน ื้อหาและข้อมูล หรือการ
รับประกันผลที่จะไ ด้รับจากการใช้ เ น ื้อหาหรือ ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้  TD X ไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย 
หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้ระบบงานของ TDX และ/
หรือจากการน าเน ื้อหาข้อมูลที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ไปใช้ในทุกกรณี แม้ว่าเน ื้อหาหรือข้อความที่
ปรากฏอาจถูกตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ 

12.4 การให้บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม 

ผ ู้ใช ้งานรับทราบและตกลงว่า ระบบงานของ TDX อาจมีการเช่ือมโยงหรือแสดงเน ื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้ง
เช่ือมโยงไปยังบริการ ระบบ หรือเว็บไซต์ที่ด าเนินการโดยบุคคลที่สามซ่ึงการเช่ือมโยงนี้เป็นไปเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผ ู้ใช ้งานเท่านั้น โดยการเช่ือมโยงหรือการแสดงเน ื้อหาดังกล่าวมิได้บ่งบอกว่าได้รับการสนับสนุน 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบใด ๆ ของ TDX ดังนั้น TDX  จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูก
ต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความปลอดภัยของบริการ ระบบ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ TDX จะไม่
รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ต่อความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ เนื้อหา 
และ/หรือด้านอื่นใดของบริการของบคุคลที่สามนั้น  

ทั้งนี้ TDX ขอแนะน าให้ผ ูใ้ชง้านศึกษาท าความเข้าใจโดยละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บรกิาร
ของบุคคลที่สามนั้นก่อนใช้บริการ  
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12.5 ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผ ูใ้ชง้าน 

TDX ตระหนักและให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผ ูใ้ชง้านในการใช้บริการระบบงานของ TDX และมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป หากผ ู้ใช ้งานมีความคิดเห็น ค าถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรยีน 
โปรดติดต่อ TDX ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือที่ บริษัท ศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด ส านักงานต้ังอยู่ที่ 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

12.6 ข้อสงวนสิทธิ์และการจ ากัดความรับผิด 

(1) บรรดาข้อมูล ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ เผยแพร่บนระบบงานของ TDX นี้  (ซ่ึงต่อไปนีจ้ะ
รวมเรียกว่า “บรรดาขอ้มลูทีเ่ผยแพร”่) เป็นข้อมูลที่ผ ูใ้ชง้านสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่า
บรรดาขอ้มลูทีเ่ผยแพรน่ั้นเป็นการให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย รวมทั้ง ไม่ให้ถือว่าเป็น
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซ้ือขายหรือการลงทุนในสนิทรพัยด์จิทิลัใด ๆ  ที่อยู่บนระบบงานของ TDX 

ในการตัดสินใจลงทุน ผ ู้ใช ้งานควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดส ินทรพัยด์จิทิลั โทเคนดจิทิลั 
ผ ู้ออกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) ผ ูใ้หบ้รกิารออกสนิทรพัยด์จิทิลั (Asset Tokenizer) ผ ูใ้หบ้รกิารระบบเสนอ
ขายโทเคนดจิิทลั (ICO Portal) หรือบุคคลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท าการประเมินความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ โดยผ ู้ใช ้งานควรขอรับค าปรึกษา หรือข้อมูลอื่นใดเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และกฎ เกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล รวมถึง ข้อตกลงและ
เ ง ื่อนไขการใช้บริการนี้ของ TDX โดยเคร่งครดั 

(2) TDX  จะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การเข้าถึงและการใช้บริการระบบงานของ TDX นี้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ  จากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ดี TDX  ไม่รับรองว่า การเข้าถึงและการเข้าใช้บริการระบบงานของ TDX จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้า
และข้อผิดพลาดใด ๆ รวมทั้งไม่รับรองว่าระบบงานของ TDX นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวรท์ี่
มี จุดประสงค์มุ่งร้าย หรือสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผ ู้ใช ้งาน อาทิ ไวรัส 
คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ เป็นต้น หรือไฟล์ซ่ึงเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความ
บกพรอ่ง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร ่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่นใด โดยผ ู้ใชง้านรับทราบเงื่อนไขดังกลา่วเป็นอย่างดีแล้วและตกลงว่า ในกรณีทีม่คีวามบกพรอ่งใด 
ๆ เกิดขึ้น TDX  จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ  ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากความบกพรอ่งเหลา่นั้นในทุกกรณี 

(3) TDX  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผ ูใ้ชง้านใช้บรกิารระบบงาน
ของ TDX นี้ รวมถึงสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรือระงับการใหบ้ริการระบบงานของ TDX ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผ ู้ใช ้งาน โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการ
ด าเนินการนั้น  
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(4) TDX  ไม่รับรองว่าบรรดาข ้อมลูทีเ่ผยแพร ่หรือโฆษณาใด ๆ ที่อยู่บนระบบงานของ TDX นี้ (หากมี)  มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยระบบงานของ TDX เป็นเพียงสื่อกลางใน
การส่งผ่านข้อมูล ดังกล่าวเท่านั้น และไม่ใ ช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ  กับเจ้าของข้อมูล
ซ่ึงปรากฏอยู่บนระบบงานของ TDX นี้ รวมทั้ง ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา  และ/หรือ 
รายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX นี้ได้ ทั้งนี้ หากการน าเสนอบรรดาขอ้มลูที่
เผยแพร ่หรือโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ แก่ผ ู้ใช ้งาน TDX จะปฏิเสธ
ความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี 

(5) ระบบงานของ TDX เป็นแพลตฟอรม์สินทรพัย์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลย ีDistributed Ledger (หรือ Blockchain) 
โดยจะท าการเช่ือมโยงกับผู้ให้บริการต่าง ๆ ผ่าน nodes ของ  Blockchain ดังนั้น ด้วยลักษณะของ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ตามที่ระบุไ ว้ข้างต้น ท าให้ข้อมูลบางส่วนที่เข้าสู่ระบบงานของ TDX จะถูกบันทึกไว้ที่ 
nodes และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะไม่สามารถท าการลบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดย TDX อาจ
ท าการส ารองข้อมูลดังกล่าวไว้เพ่ือใช้ในกรณีทีร่ะบบงานของ TDX หรอืระบบงานต่าง ๆ  เกิดความผิดพลาด 
บกพร่อง หรือในกรณีที่เกิดจากการกระท าใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ
ระบบงานของ TDX ตลอดจนเพ่ือเก็บเป็นพยานหลกัฐาน หรือเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย  

(6) นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้ TDX รวมตลอดถึงกรรมการ ผู้ จัดการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้ เ ช่ียวชาญของ TDX  (รวมเรียกว่า “ตวัแทน
ของ TDX”) จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพรอ่งใด ๆ  ของระบบงานของ TDX หรือจากข้อมลู 
รวมทั้งเน ื้อหาที่ปรากฏบนระบบงานของ TDX เว้นแต่ความผิดพลาดหรือความบกพรอ่งนั้น เกิดจากการ
จงใจกระท าหรือละเว้นกระท า กลฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการที่ TDX และ/
หรือตัวแทนของ TDX ไม่ได้ด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกจิ
ส ินทรพัยด์จิิทลั  

(7) ผ ู้ใช ้งานเข้าใจและยอมรับว่า การส่งหรือรับค าสั่งผ่านอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
ระบบอื่นใดของผ ู้ใช ้งาน หรือของ TDX หรือของผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดข้อขัดข้องที่ท าให้
การส่งหรือรับค าสั่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติไ ด้ และ/หรือถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรกดี็ 
TDX ไม่จ าต้องรับผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อขดัข้องดังกล่าวไมว่่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

(8) TDX อาจปฏิเสธหรอืยกเลกิค าสั่งเสนอซ้ือหรือเสนอขาย และ/หรือค าสั่งซ้ือขายสนิทรพัยด์จิิทลัหรอืค าสัง่ใด ๆ  
ของผ ู้ใช ้งานได้ หาก TDX เห็นว่าการด าเนินการตามค าสั่งของผ ู้ใช ้งานนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของ TDX และ/หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกิจสนิทรพัย ์ดจิิทลั โดยไม่
จ าต้องแจ้งเหตุผลให้ผ ู้ใช ้งานทราบ และ TDX ไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ น แก่
ผ ู้ใช ้งานจากการปฏิเสธดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ TDX ได้ด าเนินการตามค าสั่งของผ ู้ใช ้งานไปแลว้ 
ผ ู้ใชง้านตกลงและยนิยอมรับผดิต่อ TDX ส าหรบัความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามค าสั่งของผ ูใ้ชง้านนั้นอยา่งเต็มจ านวนโดยไม่ชักช้า  

(9) ภายใต้ข้อ (5) ข้างต้น ผ ู้ใชง้านต้องรบัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย
ซ่ึงข้อมูลของผ ูใ้ช ้งาน หรือการสูญหายซ่ึงข้อมูลดังกล่าว ที่อาจส่งผลให้มีการเข้าถึงบัญชีผ ู้ใช ้งานโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเสียหายอันเกิดจากการถูกขโมยเงินและ/
หรือส ินทรพัยด์จิทิลัที่มีอยู่ในกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Wallet) ของผ ูใ้ชง้าน 

(10) ผ ู้ใชง้านตกลงจะป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื่นสามารถใช้ช่ือบัญชีผ ูใ้ชง้าน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ 
PIN Code ของผ ูใ้ชง้านในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ  ของระบบงานของ TDX และบัญชีกระเปา๋สนิทรพัยด์จิทิลั 
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(Digital Asset Wallet) ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายต่อผ ูใ้ชง้านและต่อ TDX ทั้งนี้ หากมีผู้ใดน าช่ือบญัชีผ ูใ้ชง้าน 
(Username) รหัสผ่าน (Password) หรือ PIN Code ของผ ูใ้ช ้งานไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผ ู้ใช ้งานจะต้องเปน็
ผู้รับผิดชอบเองทั้งสิน้ 

(11) ผ ู้ ใช ้งานต้องปรับปรุงข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) และข้อมูลการติดต่อของ
ผ ู้ ใช ้งานให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ผ ูใ้ชง้านไม่แจ้งให้ TDX ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือข้อมูลการติดต่อของผ ูใ้ชง้านจนเป็นเหตุใหผ้ ูใ้ชง้านไม่ได้รบัแจ้งขอ้มลู
ที่มีความส าคัญ TDX ไม่จ าต้องรับผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

(12) ในกรณีที่ผ ู้ใชง้านทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการเข้าถึงบัญชีผ ู้ใชง้านโดยปราศอ านาจหรือโดยมชิอบ 
ผ ู้ใช ้งานต้องติดต่อและแจ้งให้ TDX ทราบในทันที ทั้งนี้ หากผ ู้ใช ้งานไม่แจ้ง TDX ในทันทีที่ทราบเหตุการณ์
ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายต่อผ ู้ใช ้งานและผ ู้ใช ้งานรายอื่น ๆ แล้ว ผ ู้ใช ้งานตกลงที่จะ
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้เองทั้งสิ้น 

12.7 เหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของ TDX  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้บริ การ
ระบบงานของ TDX หรือให้บริการระบบงานของ TDX ตามข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้หรือเป็นเหตุให้
การใช้บริการระบบงานของ TDX หรือการให้บริการระบบงานของ TDX ตามขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้
เกิดขัดข้อง ผิดพลาด หรือไม่สามารถใช้บริการหรือให้บรกิารได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารขัดขอ้ง 
หรือไม่สามารถใช้งานได้ช่ัวคราว หรือปัญหาด้านพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดหรือโรคติดต่อ การ
กระท าของบุคคลภายนอก การกระท าของหน่วยงานรัฐ ไฟไหม้ การประท้วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด 
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ  (Harmful Data) เป็นต้น ซ่ึงเหตุดังกล่าว 
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ TDX ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอให้เป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ มี
วิชาชีพโดยทั่วไปพึงกระท าแล้ว  ผ ู้ใ ช้งานตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้  TDX รับผิดแต่
ประการใดทั้งสิ้น 

12.8 ภาษี 

(1) ผ ู้ ใ ช้งานมีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่ เกิดจากการท าธุรกรรมหรือการลงทุนในสนิทรพัย ์
ดิจิท ัล  อาทิ การซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดจิิทลั เป็นต้น รวมถึงธุรกรรมอื่นใดที่กระท าผ่านระบบงาน
ของ TDX และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรายงาน ยื่นข้อมูลหรือเอกสาร น าส่ง และ/หรือช าระภาษีอากร
ต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เปน็ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

(2) ผ ู้ใชง้านตกลงและรับทราบว่า TDX จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ  กับภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมหรือ
การลงทุนในส ินทร ัพยด์จิิทลัของผ ูใ้ช ้งาน รวมถึงการเรียกเก็บย้อนหลัง การแจ้งรายงาน การอายัด หรือ
การส่งต่อใด ๆ  ที่เกิดจากหรือเป็นผลต่อเนื่องกับการท าธุรกรรมของผ ูใ้ชง้าน 

(3) TDX  ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีหรือถอนเงินตามยอดภาษีต่าง ๆ จากบัญชีกระเปา๋สนิทรพัยด์ ิจทิ ัล 
(Digital Asset Wallet) ของผ ูใ้ชง้าน ในกรณีที่ TDX ได้รับมอบหมายจากผ ูใ้ช ้งานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
หรือเมื่อ TDX ได้รับค ารอ้งขอหรอืค าสั่งใด ๆ  จากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่รับผดิชอบ 
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12.9 การเป็นโมฆะบางส่วน 

หากข้อความหรือเงื่อนไขใดในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนีเ้ป็นโมฆียะ โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บงัคับ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม TDX และ ผ ู้ใชง้าน ตกลงให้ขอ้ความและ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ  มีผลใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ TDX 
จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริตในการด าเนินการแก้ไขข้อความและข้อตกลงที่ เป็นโมฆี ยะ 
โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับดังกล่าวให้เป็นข้อความและข้อตกลงที่สมบูรณ์และใช้บังคับได้ 

12.10 การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิด 

ผ ู้ ใ ช้งานตกลงไม่โอนสิทธิ หน้าที่  หรือความรับผิดตามข้อตกลงและเง ื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรอื
บางส่วนให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก TDX 

การให้ความยินยอมของ TDX ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผ ูใ้ชง้านที่โอนสิทธหิลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผดิใด 
ๆ ตามข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้ และยังคงต้องร่วมรับผิดในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข ้อตกลงและเง ือ่นไข
การใชบ้รกิารนี ้

12.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง TDX กับผ ูใ้ชง้าน 

ข ้อตกลงและเง ื่อนไขการใช้บร ิการนี้ไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง TDX กับ ผ ู้ใช ้งาน ในลักษณะห้างหุ้นส่วน 
กิจการร่วมค้า ตัวการตัวแทน หรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น กล่าวโดยเฉพาะคือ TDX กับ ผ ู้ใชง้าน ต่าง
เป็นคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระต่อกันภายใต้วัตถุประสงค์ของขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้

12.12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้ 

TD X  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงและเง ื่อนไขการ ใช้บริการนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวในเวลาใดกไ็ด้
ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือนโยบายการให้บริการหรือลักษณะการ
ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกลา่วใหผ้ ูใ้ชง้านทราบลว่งหน้า ดังนั้น ผ ู้ใชง้านจึงควรติดตาม
ข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารที ่TDX เผยแพร่ผ่านช่องทางแอปพลเิคชัน และเว็บไซต์ของ TDX อย่างสม่ าเสมอ  

อย่างไรก็ดี TDX  อาจด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร
นี้ภายหลังการเข้าสู่ระบบ (Login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ TDX จะด าเนินการอย่างเต็ม
ความสามารถเท่าที่จะท าได้ เพ่ือแจ้งให้ผ ู้ใช ้งานทราบ และเมื่อผ ู้ใช ้งานได้เข้าใช้งานระบบงานของ TDX ภายหลงั
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถือว่าผ ู้ใช ้งานได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใหม่ทั้งหมด
ตามที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใหม่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลง
และเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร  

 
13. กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้และการตคีวาม 

13.1 TDX และผ ู้ใชง้านตกลงใหข้อ้ตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนีอ้ยูภ่ายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย 

13.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ  เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบงานของ TDX นี ้TDX และผ ูใ้ชง้านตกลง
ว่าจะน าข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอ านาจศาลในประเทศไทยเท่านั้น 

13.3 ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือแปลความเนื้อหาไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้
TDX ขอสงวนสิทธิใ์นการตีความข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเจตนาอันแท้จริง
ของการให้บริการระบบงานของ TDX ระหว่าง TDX และผ ู้ใช ้งานเป็นส าคัญ และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของ TDX  
ในการตีความข ้อตกลงและเง ือ่นไขการใชบ้รกิารนี้เป็นที่สุด 
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14.  นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผ ู้ใช ้งานส าหรับการใช้บริการระบบงานของ TDX นี้ เช่น ข้อมูลที่ผ ู้ใชง้านลงทะเบียน ข้อมูล
การใช้งานระบบงานของ TDX และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผ ูใ้ช ้งาน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผ ู้ใชง้านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล (Privacy Policy) 
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