
เ งื่อนไขการให้บริการซอฟแวรแ์ละบรกิารพิเศษพิเศษ ท่ีเทอรมิ์นอลการเทรด 

 

มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 สงิหาคม 2020  

1. 

ตามข้อก าหนดและขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นเงื่อนไขการให้บรกิารซอฟแวร์และบรกิารพิเศษพิเศษท่ีเทอรมิ์นอ

ลการเทรดนี ้ (ซ่ึงต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ "ข้อก าหนด") และข้อตกลงในการใหบ้รกิาร 

ลูกค้ามีสทิธิท์างกฎหมายในการใช้บรกิารซอฟต์แวรพิ์เศษและซอฟต์แวร์ไมโครโค้ดท่ีรวมอยู่ในเทอรมิ์นอล

การเทรดของบรษัิท รวมไปถึงการอปัเดตและการอปัเกรดทั้งหมด ท่ีเ ป็นซอฟต์แวรข์องบริษัท  

แบบสแตนด์อโลน หรอื ซอฟต์แวรข์องพนัธมิตร 

ตลอดจนมีสทิธิท์างกฎหมายในการใช้เนือ้หาดิจิทัลของบรษัิทหรอืพนัธมิตร 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่สือ่การศึกษา, ภาพกราฟิก, สือ่ภาพและเสยีง และข้อมูลเชิงวเิคราะห ์

(ต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ "ฟงัก์ชนัพิเศษ") 

2. ฟงัก์ชนัพิเศษนี ้ มีใหบ้รกิารส าหรบัลูกค้า โดยอาจจะมีค่าธรรมเนยีม หรอื ไม่มีค่าใช้จ่ายก็เ ป็นได้ 

จ านวนเงินท่ีจะเรยีกเก็บ ส าหรบัการใช้ฟงัก์ชนัพิเ ศษนั้น 

ก าหนดขึ้นตามดุลยพินจิของบรษัิทแต่เพียงฝ่ายเดียวและจะประกาศใหท้ราบ 

รวมไปถึงค าอธิบายของฟงัก์ชนัพิเศษในเทอรมิ์นลัการเทรด บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณาทบทวน 

อนัได้แก่ จ านวนค่าธรรมเนยีมการใหบ้รกิารฟงัก์ชนัพิเ ศษ, 

เปลี่ยนแปลงเนือ้หาของฟงัก์ชนัพิเศษท่ีแสดงผลผ่านแพลตฟอรม์, การอปัเดต, หยุดการบ ารงุรกัษา 
และการเข้าถึงฟงัก์ชนัพิเศษ แต่เ พียงฝ่ายเดียว โดยจะกระท าเ ม่ือใดก็ได้  

3. ลูกค้าได้รบัใบอนญุาตปกติ (โดยไม่ผูกขาด) ส าหรบัการใช้งานฟงัก์ชนัพิเ ศษ 
ข้อก าหนดของสทิธิใ์บอนญุาตแบบไม่ผูกขาดนี ้ ถูกก าหนดตามข้อก าหนดนี ้

4. เวน้แต่จะระบุไวเ้ ป็นอย่างอืน่ในท่ีนี ้ และไม่ได้เกิดขึ้นจากลกัษณะของความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา  

ลูกค้าสามารถใช้ใบอนญุาตแบบไม่ผูกขาดนี ้ได้ทั่ วราชอาณาจกัรของประเทศท่ีลงทะเบียน  

5. เวน้แต่จะระบุไวเ้ ป็นอย่างอืน่ในท่ีนี ้ และ (หรอื) จะไม่ได้แสดงในเทอรมิ์นลัการเทรด 

สทิธิข์องลูกค้าในการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษมีให ้ โดยคิดค่าธรรมเนยีมเป็นเวลา 30 (สามสบิ) วนัปฏิทิน 

โดยการสมัครการใช้บรกิารนีเ้ ป็นแบบต่ออายุอตัโนมัติ การสมัครการใช้บรกิารแบบต่ออายุอตัโนมัติ 

หมายถึง การต่ออายุสทิธิใ์นการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษโดยอตัโนมัติ  

และการหกัเงินของลูกค้าในรปูแบบของการช าระเงินล่วงหนา้ 100% ส าหรบั 30 

วนัปฏทิินถดัไปของการใช้บรกิาร ลูกค้ามีสทิธิย์กเลิกการสมัครใช้บรกิารแบบต่ออายุอตัโนมัติ  

ส าหรบังวดท่ียงัไม่ได้ช าระเงินผ่านทางอนิเทอรเ์ฟซของโปรแกรม เป็นเวลาอย่างนอ้ยสองวนั 

ก่อนสิน้สดุงวดช าระเงินผ่านบญัชีสว่นตัว ค่าบรกิารท่ีได้ช าระมาแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ 
หากงวดการช าระเงินนัน้ นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 30 (สามสบิ) วนัตามปฏทิิน 

6. หากงวดการช าระเงินของการสมัครใช้บรกิารแบบต่ออายุอตัโนมัติ เกินกวา่ 30 (สามสบิ) วนัปฏิทิน 

การคืนเงินจะกระท าได้เฉพาะ ในช่วงเวลาท่ีเกิน 30 (สามสบิ) วนัปฏิทิน 

การค านวณระยะเวลางวดช าระเงินของการสมัครใช้บรกิารแบบต่ออายุอตัโนมัติ และเงินท่ีจะได้รบัคืนนั้น 

จะกระท าในวนัท่ีสง่ค าขอของลูกค้า อนัเกี่ยวข้องกบัการยกเลิกการสมัครใช้บรกิารแบบต่ออายุอตัโนมัติ  

การคืนเงินกระท าได้โดยการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบรษัิท กระท าโดยลูกค้าเอง 
จ านวนเงินแน่นอนท่ีจะได้รบัคืน จะถูกก าหนดโดย บรษัิทแต่เพียงฝ่ายเดียว 

7. บรษัิทมีสทิธิโ์ดยอยู่ในดุลยพินจิของบรษัิทแต่เพียงผู้เดียว ในการก าหนดข้อก าหนดอืน่ ๆ 

การสมัครใช้บรกิารแบบต่ออายุอตัโนมัติ และ/หรอืใหบ้รกิารอื่น ๆ ใดท่ีเป็นได้ 

ในการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษโดยมีค่าธรรมเนยีม (เช่น การซ้ือผ่าน) 

8.  บรษัิทมีสทิธิโ์ดยอยู่ในดุลยพินจิของบรษัิทแต่เพียงผู้เดียว 

ในการก าหนดข้อจ ากดัในการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษและ (หรอื) ปฏเิสธในข้อก าหนดเพ่ิมเตมิ 

กรณีลูกค้าละเมิดข้อก าหนดของข้อตกลงการใหบ้รกิาร รวมทั้งกรณีอืน่ ๆ 



เ ม่ือลูกค้าใช้ละเมิดหนา้ท่ีของฟงัก์ชนัพิเศษ ในกรณีท่ีบรษัิทยุติการใหบ้รกิารฟงัก์ชนัพิเ ศษ 

เนือ่งจากกรณีท่ีได้ระบุไวใ้นข้อนี ้ ข ั้นตอนการคืนเงิน จะถูกก าหนดโดยบรษัิทแต่เพียงผู้เดียว 

โดยค านงึถึงลกัษณะและขอบเขตของการละเมิดในสญัญาการใหบ้รกิารของลูกค้า 
รวมทั้งค านงึถึงระยะเวลาท่ีเหลือ ในการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษท่ีลูกค้าได้ช าระเงินมาแล้ว 

9. สทิธิใ์นการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษ จะถือวา่มอบใหส้ าหรบัลูกค้าตั้งแต่ณ เวลาท่ีฟงัก์ชนัพิเศษนัน้ 

ได้ถูกติดตั้งในอนิเทอรเ์ฟซของเทอรมิ์นลัการเทรด ในกรณีท่ีจ าเ ป็นต้องช าระเงิน 

ส าหรบัการเข้าถึงสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ โดยจะถือวา่สทิธิด์งักล่าว มอบใหก้บัลูกค้าใน หรือ 
หลงัจากวนัท่ีลูกค้าท าการช าระเงินตามท่ีก าหนด  

10. เวน้แต่จะระบุไวเ้ ป็นอย่างอืน่อย่างใดในข้อก าหนดข้อตกลงการใหบ้รกิาร หรือ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องในเทอรมิ์นลัการเทรด 

ค่าธรรมเนยีมส าหรบัการได้รบัสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ 

จะถูกหกัออกโดยใช้วธิีการช าระเงินท่ีใหบ้รกิารโดยบรษัิท หากธุรกรรมการเงินของลูกค้า 

ส าหรบัการซ้ือฟงัก์ชนัพิเศษ ได้กระท าผ่านแอปโทรศพัท์มือถือ 

บรษัิทจะเสนอใหผู้้ใช้ช าระค่าฟงัก์ชนัพิเศษผ่านการช าระเงินเ พ่ิมเติมในแอป (in-app) 

อปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ  บรษัิทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขั้นตอนการช าระเงินแต่เ พียงผู้เดียว  

11. การช าระเงินจะกระท าในรปูแบบของการช าระเงินล่วงหนา้ 100% (รอ้ยเปอรเ์ซ็นต์) 
จากค่าธรรมเนยีมส าหรบัการได้รบัสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ  

12. ในกรณีท่ีมีการปฏเิสธข้อตกลงการใหบ้รกิาร ระหวา่งบรษัิทและลูกค้า อนัเนือ่งมาจากเหตุผลใด ๆ  ก็ตาม 

ซ่ึงจะสง่ผลใหลู้กค้าถูกยุติสทิธิใ์นการเข้าใช้เทอรมิ์นลัการเทรด 

ลูกค้าจะสญูเสยีสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษไปด้วย 

ส าหรบัสิง่ท่ีกล่าวมาข้างต้นอการช าระเงินส าหรบัการได้รบัสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ 

จะไม่สามารถคืนเงินได้  

13. ผู้ใช้สามารถใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ ส าหรบัการใช้งานสว่นบุคคลของตนเองเท่านั้น 
และไม่สามารถโอนสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษใหก้บับุคคลท่ีสาม 

14. ในกรณีท่ีบรษัิทตรวจพบวา่ ลูกค้าได้รบัสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษจากบุคคลท่ีสาม หรือ 

ได้มอบสทิธิด์งักล่าวใหก้บับุคคลท่ีสาม บรษัิทอาจใช้ดุลยพินจิในการระงบั, จ ากดั 

หรอืยุติสทิธิใ์นการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษ และ (หรอื) เทอรมิ์นอลการเทรด 
และยกเลิกข้อตกลงการใหบ้รกิารแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คืนค่าธรรมเนยีมส าหรบัการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ  

15. บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบ 

ต่อการกระท าท่ีผิดกฎหมายของลูกค้าในการช าระเงินส าหรบัสทิธิใ์นการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษ 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ในการระงบั หรอื ยุติสทิธิข์องลูกคา้ 

ในการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษแต่เพียงผู้เดียวเนือ่งจากต้องสงสยัวา่มีการกระท าท่ีผิดกฎหมายของลูกค้าไปจนถึงกา

รชี้แจงสถานการณ์ เวน้แต่จะระบุไวเ้ ป็นอย่างอืน่อย่างใดในกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 

16. ในกรณีท่ีบรษัิท มีเหตุอนัเพียงพอ ท่ีจะเชื่อวา่ลูกค้าด าเนนิการท่ีขดัต่อกฎหมายในขณะช าระเงิน 
บรษัิทอาจใหข้้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย เ พ่ือด าเนนิการตรวจสอบเกี่ยวกบัข้อเท็จจรงินี ้   

17. สทิธิใ์นการใช้งานฟงัก์ชนัพิเศษนัน้ ได้มอบใหก้บัลูกค้าผ่านทางบญัชีสว่นตวัในเทอรมิ์นลัการเทรด 

18. บรษัิทอาจใช้ดุลยพินจิของบรษัิทแต่เพียงผู้เดียว ในการจ ากดัการใช้ฟงัก์ชนัพิเศษในบางประเทศ 
หากข้อจ ากดัดงักล่าวก าหนดโดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

19. บรษัิทจะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมทั้งหมด เ พ่ือใหม้ั่ นใจได้ถึงความต่อเนือ่งของบรกิารและฟงัก์ชนัพิเศษ 

แต่จะไม่รบัผิดชอบและไม่รบัประกนัใด ๆ กบัลูกค้าวา่ 

การบรกิารและฟงัก์ชนัพิเศษจะไม่มีข้อผิดพลาดและหยุดชะงกัการท างาน 

20. บรษัิทจะไม่รบัผิดต่อลูกค้า ส าหรบัความสญูเสยีทางตรง, ทางออ้มหรอือืน่ ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยลกูคา้ 
เนือ่งจากการหยุดชะงกัการท างานของฟงัก์ชนัพิเศษ 



21. ลูกค้ายืนยนัวา่ ฟงัก์ชนัพิเศษท่ีบรษัิทมีใหบ้รกิาร ไม่ใช่ค าแนะน าส าหรบัการลงทุนและการเทรด 

ลูกค้าจะตดัสนิใจทั้งหมดในการเข้าสูก่ารด าเนนิการเทรดด้วยดุลยพินจิของตนเองแต่เพียงผู้เดียว 

และไม่วา่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม  บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบต่อความสญูเสยีทั้งทางตรง, ทางออ้ม หรอือืน่ ๆ 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นซ่ึงเกี่ยวข้องโดยลูกค้า ซ่ึงเกี่ยวพนักบัข้อมูลท่ีใหไ้วแ้ก่ลูกค้า ผ่านทางฟงัก์ชนัพิเศษ 

22. ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ของจ านวนเงินความสญูเสยีท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด ท่ีบรษัิทมีหนา้ท่ีต้องช าระใหก้บัลูกค้า  

จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้บรกิารทั้งหมดท่ีลูกค้าจ่าย เป็นเวลาหกเดือน 

23. ประเด็นอืน่ ๆ ทั้งหมด ท่ีข้อก าหนดไม่ครอบคลุม จะอยู่ภายใต้บทบญัญตัิของข้อตกลงการใหบ้รกิาร 

 


