
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร Popcoin 

 “Popcoin” ก่อตั้งขึน้ในประเทศไทยและประกอบกิจการภายใต้ชื่อบริษัท โฟรท์ แอปเป้ิล จ ากัด (“บริษัท”) ตั้งอยู่ที่ 

เลขที่ 27 อารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์ซี ชั้น 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 “Popcoin” เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ที่สามารถใช้ประโยชน์และใช้สิทธิได้ทันทีที่ มีการ

ออกและเสนอขาย ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิแลกรับประโยชน์ในการเข้าถึง Entertainment Content ในรูปแบบของสินค้าหรือ

บริการต่าง ๆ ได้ตามที่ Content Provider จะเป็นผู้ก าหนดโดยกระบวนการในการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ในทันที ด้วยการใช้สิทธิแลก

ผ่าน Integrated Content Platform ภายใต้ชื่อ Popcoin Application ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ที่ทางบริษัทสร้างขึน้และดูแล

รับผิดชอบ 

 บริษัทมีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงข้อก าหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ  โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทุกครัง้ รวมทั้ง

กรณีที่ กรณีบริษัทฯ ส่งค าบอกกล่าวใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริการตามช่องทางติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ การส่งค าบอกกล่าวนั้น ๆ 

ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แลว้ 

1. ค ำนิยำม 

“Bitkub Next” หมายถึง กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการท่ี

ด าเนินการโดยบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จ  ากัด ซึ่งเป็นกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสท์ี่บริษัทรองรับ 

“Content” หรือ “Content Sponsor” หมายถึง เนือ้หา ข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อความอื่นใดที่มีลักษณะเพื่อการโฆษณา 

น าเสนอซึ่งสินค้าหรือบริการที่ก าหนด 

“Content Provider” หมายถึง ผู้ให้บริการที่จัดให้มี content/สิทธ/ิสินค้าหรือบริการที่สามารถแลกสิทธิโดยการใช้ 

Popcoin ได้ 

“Collectible Card” หมายถึง บัตรแสดงสิทธิในการร่วมกิจกรรมกับศิลปินตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยบริษัท  

“Popcoin” หมายถึง โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ที่สามารถใช้ประโยชน์และใช้สิทธิได้ทันทีที่มีการ

ออกและเสนอขาย ประโยชน์และสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด 

 “Pop Wallet” หมายถึง กระเป๋าที่เก็บ Popcoin ของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต ์มีวัตถุประสงคเ์พื่อรับโอน โอนออกหรือส่ง 

แลกเปล่ียนหรือแลกสิทธิ หรือเก็บ Popcoin ท่ีในบริการบนเว็บไซต ์



 “Official Social Media” หมายถึง LINE Official Account, Facebook, Twitter ของ Popcoin และ/หรือแพลตฟ์อรม์อื่น 

ๆ ที่อาจก าหนดขึน้ในอนาคต 

 “Usage Fee” หมายถึง Popcoin ท่ีถูกแบ่งจากการท่ีผู้ใช้บริการแลกสิทธ์ิบนเว็บไซต ์จ านวนรอ้ยละ 5 ของจ านวน 

Popcoin ท่ีน ามาแลกสิทธ์ิ 

 

“กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรม (Campaign) ส าหรับเข้าร่วมเพื่อให้ได้รับมาซึ่ง Popcoin ตามที่บริษัทก าหนด 

“ค่ำธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หรือเงินที่เก่ียวข้องกับแลกเปล่ียนหรือแลกสิทธ์ิ Popcoin ท่ี

ผู้ใช้บริการช าระให้กับบริษัทส าหรับการใช้บริการทั้งหมดภายในเว็บไซต ์

“แลกสิทธิ” หมายถึง การน า Popcoin มาแลกเปล่ียน หรือแลกสิทธ์ิบนเว็บไซตเ์พื่อรับประโยชน์และสิทธิตามที่บริษัท

ก าหนดผ่านวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

“ผู้ใช้บริกำร” หมายถึง ผู้ใช้บริการ (Popster) หรือผู้ถือ Popcoin ที่ได้ลงทะเบียนสรา้งบัญชีผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต ์โดย

ตกลงและยอมรับเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อก าหนดฉบับนี ้และยอมรับว่าถึงความเส่ียงด้านผลตอบแทนใน

การแลกเปล่ียน หรือถือครอง Popcoin ในเว็บไซตข์องบริษัทด้วยตนเองฝ่ายเดียว 

“เว็บไซต”์ (Website) หมายถึง www.popcoin.co ท่ีเป็น Popcoin Application ด  าเนินการโดยบริษัท ให้บริการเป็น

แพลตฟอรม์การแลกเปล่ียน หรือแลกสิทธ์ิ Popcoin รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทก าหนด 

“สินค้ำ” หมายถึง สินค้าทั้งที่อยู่ในรูปแบบ Physical และ Digital ทั้งหมดที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเหนือสินค้าดังกล่าว 

(เช่น สินค้า เสือ้และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีผลิตด้วยลิขสิทธ์ิภาพหรือสัญลักษณ์ประจ าต่าง ๆ ของศิลปิน เป็นต้น) และท่ีเป็น 

Digital (เช่น Ringtone หรือเพลง วีดีโออื่น ๆ) 

2. ควำมเป็นส่วนตัว 

“Popcoin” มีนโยบายหลักในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและ/หรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ 

“Popcoin” ผ่านการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการบนเว็บไซต ์ “Popcoin” ตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี ้การเปิดเผยข้อมูล

ของผู้ใช้บริการ  “Popcoin” จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเองตามความเหมาะสม 

เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามค าร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสี ยหายและ/หรือ

ค่าใช้จ่ายใด ๆ  จาก “Popcoin” จากการให้ข้อมูลต่าง ๆ นั้นกับบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการต้องศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Notice) และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งข้อก าหนดและเงื่อนไขทุกครั้ง เม่ือ

เข้าใช้บริการ 



3. กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนและกำรเป็นสมำชิก 

3.1. คุณสมบัติผู้ใช้บริการ 

3.1.1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์  

3.2. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน 

3.2.1. เพื่อใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนในเว็บไซตข์องบริษัทด้วย การสรา้งบัญชีผู้ใช้ โดยกรอก

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเกิด อาชีพ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องให้ถูกต้อง ทั้งนีโ้ดยเป็นไปตามนโยบายการรับผู้ใช้บริการที่บริษัทก าหนด 

3.2.2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และบริษัทอาจ

ปฏิเสธการสรา้งบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ หรือจ ากัดการแลกเปล่ียนที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิและรักษาไว้ตลอดการ

ถือบัญชี 

3.2.3. ผู้ใช้บริการต้องตกลงและยอมรับจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลส่วน

บุคคลทั้งหมดนั้นถูกต้อง เป็นจริง สมบูรณ์ และกรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับท่ี

จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน  

3.2.4. เม่ือบริษัท หรือหน่วยของรัฐอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายรอ้งขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ รวมไปถึงข้อมูลอื่นที่จ  าเป็นตามที่รอ้งขอ 

พรอ้มทั้งจัดท าค าชีแ้จงเพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท  

3.3. การใช้งานบัญชีผู้ใช ้

3.3.1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของเว็บไซตท์ุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขภายหลังจากการ

เป็นสมาชิกแลว้ตามที่บริษัทได้แจ้งผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้ถึงการยกเลิก ระงับ หรือ

สิน้สุดบัญชีผู้ใช้งานน้ัน 

3.3.2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบในการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น และการใช้งานบัญชีของผู้อื่นนั้นถือ

เป็นการใช้งานโดยหรือในนามของผู้ใช้บริการเองทั้งสิน้  

3.3.3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษา และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใชง้านบัญชีผู้ใช้งาน

โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อการสูญหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการถูก

ล่วงละเมิดบัญชีผู้ใช้งานการเขา้สู่ระบบ หรือข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นเป็นกรณีที่เกิดขึน้จากความผิดของบริษัท 

3.3.4. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล และ/หรือข้อมูล

ส่วนตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการเขา้ถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก รวมถึง

ความเส่ียงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมย Popcoin ที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรับผิดชอบต่อการ

สูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูลหากเกิดจากความผิดของบริษัท 



3.3.5. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุงที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อให้เป็นปัจจุบัน ในหน้า

บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ 

3.3.6. บริษัทอาจท าการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับชั่วคราว จ ากัดการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือ

บางส่วน ในกรณีต่าง ๆ เช่น เม่ือเลิกงานบริษัทจ าต้องด าเนินให้เป็นไปตามหมายศาล ค าส่ังศาล หรือค าส่ัง

ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการในการด าเนินที่ไม่พึงประสงค ์มิชอบด้วย

กฎหมาย หรือการใช้งานผิดไปจากข้อก าหนดและเงื่อนไข หรือที่บริษัทเห็นว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม หรือ

เป็นการหาประโยชน์ไปในทางที่ไม่ควร การใช้งานของผู้ใช้บริการมีความเส่ียงจะก่อให้เกิดการกระท าที่ผิด

กฎหมาย เป็นต้น 

3.3.7. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับชั่วคราว จ ากัดการเข้าถึงการ

บริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

3.3.8. ผู้ใช้บริการสามารถปิดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานโดยการติดต่อบริษัท พรอ้มแจ้งความประสงคข์อปิดหรือ

ยกเลิกบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวยังคงค้างช าระค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัท

ต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะช าระให้เสร็จสิน้ทั้งหมดก่อนการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน 

3.4. อื่น ๆ  

3.4.1. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่าการใช้บริการต่าง ๆ ที่รวมไปถึงการท าธุรกรรมผ่านเว็บไซตจ์  าเป็นต้องได้รับการ

ตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทก่อน ท าให้อาจเกิดความล่าช้าในให้บริการหรือการท าธุรกรรมนั้น ๆ อย่างไรก็

ตาม ในกรณีเกิดปัญหาความล่าช้าจากการใช้บริการหรือการท าธุรกรรม ผู้ใช้บริการสละสิทธ์ิการเรียกร้องซึ่ง

ค่าเสียหาย หรือค่าอื่นใดเพื่อการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึน้จากความล่าช้านั้นจากบริษัท เว้นแต่ในกรณี

ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง 

 

4. ข้อก ำหนดทั่วไปในกำรให้บริกำร 

4.1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Popcoin แลกสิทธ ิหรือ redeem ผ่านเว็บไซตต์ามสิทธิดังต่อไปนี ้ 

4.1.1. สิทธิในกำรแลกสินค้ำในรูปแบบ Physical / Digital สามารถแลกเปล่ียนได้ในอัตราการแลกคงที่ (fixed) ซึ่ง 

ผู้ใช้บริการสามารถแลกเปล่ียน Popcoin ตามจ านวน Popcoin ที่ก าหนดเป็นสินค้าได้ทันที โดยประเภทของ

สินค้าที่จะสามารถน ามาแลกเปล่ียนได้นีอ้าจมีเปล่ียนแปลงตามละระยะเวลา บริษัทจะแจ้งการเปล่ียนแปลง

สินค้าดังกล่าวผ่าน Official Social Media หรือเว็บไซต ์ทั้งนีสิ้นค้าทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่บริษัทมีลิขสิทธ์ิเหนือ

สินค้าดังกล่าวทั้งหมด ทั้งสินคา้ที่เป็น Physical Products (เช่น สินค้า เสือ้และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีผลิตด้วยลิขสิทธ์ิ

ภาพหรือสัญลักษณ์ประจ าต่าง ๆ ของศิลปิน เป็นต้น) และที่เป็น Digital (เช่น Ringtone หรือเพลง วีดีโออื่น ๆ)  



4.1.2. สิทธิในกำรแลก Collectible Card ซึ่งผู้ใช้งานมีสิทธิเลือกที่จะรับ Collectible Card ในรูปแบบ Physical 

card หรือเป็น Digital form ทั้งนีผู้้ใช้บริการสามารถแลกเปล่ียน Popcoin เป็น Collectible Card ผ่านวิธีการ 3 

วิธีการดังต่อไปนี ้

o Fixed Price Redemption  

• การน า Popcoin ตามจ านวนที่ก าหนดมาแลกสิทธเิพื่อรับ Collectible Card 

o Lucky Draw  

• การน า Popcoin ตามจ านวนที่ก าหนดมาแลกสิทธิลุน้ชิงรางวัลเพื่อรับ Special Collectible Card ได้ 

โดยเม่ือน า Popcoin ในจ านวนที่ก าหนดมาแลก และทันทีที่แลกสิทธิ สิทธิของผู้ใช้บริการจะถูกเพิ่มเข้า

ระบบเพื่อร่วมการจับรางวัล Special Collectible Card ทันที 

o Top Offering  

• การน า Popcoin ที่ได้รับจากการกระจายมาใช้ในการวาง Offer เพื่อเข้าร่วมการ Bid เพื่อชิง Special 

Collectible Card 

4.1.3. สิทธิ Staking ซึ่งเป็นสิทธิในการน า Popcoin ไปเข้าร่วมใน Staking Program ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าร่วม Staking 

Program จะได้รางวัลเป็น Usage Fee  

o ทั้งนีบ้ริษัทมีจุดประสงคช์ีแ้จงวา่การเข้าร่วม Staking Program ไม่ได้เป็นการด าเนินการด้วยจุดประสงคก์าร

ท าให้ Popcoin มีฐานะเป็น Investment Token เนื่องจากโดยลักษณะพืน้ฐานในส่วนของสิทธิของ Popcoin 

จะยังคงมีฐานะเป็นโทเคนดจิิทัลที่มีอรรถประโยชน์พรอ้มใช้ทันที เพียงแต่เป็นกลไกในการสรา้งระบบ 

Popcoin Ecosystem ให้ครบถ้วนมากขึน้ Usage Fee จึงไม่ใช่การได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนซึ่งเป็นส่วน

แบ่งก าไรในลักษณะของ Investment Token แต่อย่างใด 

o วิธีการ Staking Pool 

• ผู้ใช้บริการที่สนใจเข้าร่วม Staking Program จะฝาก Popcoin เข้ามาในระบบ ซึ่งทันทีที่ผู้ถือ Popcoin 

ฝาก Popcoin ผ่าน Function Stake บนเว็บไซต ์โดยจ านวน Popcoin ท่ี Stake ดังกล่าว 

(1)  จะถูกบันทึกใน Sub-ledger ที่สรา้งเฉพาะผู้ใช้บริการแต่ละราย  

(2) ถูกใช้เพื่อค านวณสัดส่วน Staking ของผู้ถือดังกล่าว โดยเปรียบเทียบจ านวน Popcoin ของผู้ถือ

ดังกล่าวกับ Total Value Locked ซึ่งเป็นจ านวน Popcoin รวมทั้งหมดที่ผู้ถือ Popcoin ทั้งหมดได้ฝาก

เพื่อเข้าร่วม Program 

• ทุกสิน้วัน ภายหลังการกระทบยอด (Reconciliation) ทั้งหมด ระบบ Staking Program จะค านวณ

จ านวน Popcoin ที่เป็น Usage Fee ซึ่งรวมอยู่ใน Reward Pool เพื่อเตรียมกระจายให้กับผู้ที่เข้าร่วม 

Staking program แต่ละท่าน โดยค านวณจาก Popcoin Usage Fee ที่มีการใช้ในวันดังกล่าว มา



ค านวณเทียบ (pro-rata) กับ Stake ที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวมีอยู่เทียบกับ Total Value Locked ทั้งหมด

ใน Staking Pool และกระจายออกจาก Reward pool เป็นรายวัน  

• ในระหว่างการเข้าร่วม Staking Program นี ้มีเพียงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ด าเนินการ Staking เท่านั้นที่จะ

มีสิทธิที่จะถอน Popcoin ออกจาก Staking Pool ได้ตามจ านวนที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนทั้งหมด

หรือบางส่วน แต่สูงสุดไม่เกินกว่าจ านวน Popcoin ที่ฝากเข้าไปใน Staking pool ด้วยการใช้ Unstake 

Function ผ่านเว็บไซต ์แลว้ผู้ถือ Popcoin ที่ท าค าส่ังถอนจะได้รับ Popcoin กลับไปภายในวันเดียวกับ

ที่ท าค าส่ังดังกล่าว 

• บริษัทสงวนสิทธ์ิและเป็นดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในจัดการและบริหารดอกผล และ/หรือผลประโยชน์

อื่นใดที่เกิดขึน้จาก Staking Program ท่ีผู้ใช้บริการเลือกใช้สิทธิกับบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

4.1.4. นอกจากสิทธิทั้ง 3 ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อรับประกันว่าสิทธิที่มีใน Popcoin จะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทสงวนสิทธิ

ในการเพิ่มเติมสิทธิในประเภทหรือลักษณะอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต  

4.1.5. ทั้งนีว้ิธีการจัดส่งสินค้าและ/บริการ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบ Physical / Digital หรือ Collectible Card หรือสินค้าหรือ

บริการอื่นใดที่อาจจัดให้มีขึน้ในอนาคตใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด  

4.1.6. บริษัทตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการให้ผู้ใช้บริการทราบภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ

ทราบล่วงหน้า 

4.2. การรับโอน Popcoin 

4.2.1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับ Popcoin ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึน้โดย Content Sponsor 

หรือบริษัท เช่น เข้าชมวดิีโอ ซึ่งเม่ือผู้ใช้บริการเข้าชมวิดีโอครบตามเงื่อนไขที่ก าหนด ผู้ใช้บริการนั้นจะได้รับ 

Popcoin ตามจ านวนที่ก าหนดภายในเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม 

4.2.2. นอกจากนี ้ Content Sponsor หรือบริษัทอาจก าหนดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ และให้ผลตอบแทนแก่

บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็น Popcoin ตามจ านวนที่ก าหนดภายในเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม 

4.2.3. อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อซือ้ Popcoin จาก Content Sponsor หรือบริษัทได้ โดย

ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะได้รับการกระจาย Pocpoin ต้องด าเนินการผ่านเกณฑ์ความส าเร็จในการด าเนินการ

ตามเงื่อนไข ที่ Content Sponsor หรือบริษัทก าหนดไว้เท่านั้น 

4.3. การฝากและการถอน Popcoin 

4.3.1. ผู้ใช้บริการต้องเร่ิมต้นด าเนินการถอน Popcoin จาก Pop Wallet ไปสู่ Bitkub Next โดยบริษัทอาจก าหนด

จ านวน Popcoin ขั้นต ่าและจ านวนสูงสุด หรือตามแต่ที่จะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งให้



ท่านทราบบนเว็บไซตบ์ริษัทก่อนท ารายการ ท้ังนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว 

4.3.2. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการถอน Popcoin จาก Popcoin Wallet ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่

บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบบนเว็บไซตบ์ริษัทก่อนท ารายการ 

4.3.3. ทั้งนีว้ิธีการและเงื่อนไขการถอน Popcoin มีดังต่อไปนี ้ 

o ผู้ใช้บริการเชื่อมบัญชี Bitkub Next ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่ได้ท า

การเชื่อมบัญชี Bitkub Next) 

o ผู้ใช้บริการเข้าสู่หน้ากระเป๋าเงินของฉัน (Wallet Management) บนเว็บไซต ์และเลือก “Pop Wallet”  

o ผู้ใช้บริการระบุจ านวน Popcoin ที่ต้องการถอนจาก Pop Wallet ไปสู่ Bitkub Next พรอ้มกด “ยืนยัน”  

4.3.4. ผู้ใช้บริการต้องเร่ิมต้นด าเนินการฝาก Popcoin จาก Bitkub Next เข้าสู่ Pop Wallet โดยบริษัทอาจก าหนด

จ านวน Popcoin ขั้นต ่าและจ านวนสูงสุด หรือตามแต่ที่จะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งให้

ท่านทราบบนเว็บไซตบ์ริษัทก่อนท ารายการ ท้ังนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว 

4.3.5. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการฝาก Popcoin จาก Popcoin Wallet ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่

บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบบนเว็บไซตบ์ริษัทก่อนท ารายการ  

4.3.6. ทั้งนีว้ิธีการและเงื่อนไขการฝาก Popcoin มีดังต่อไปนี ้ 

o ผู้ใช้บริการเชื่อมบัญชี Bitkub Next ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่ได้ท า

การเชื่อมบัญชี Bitkub Next) 

o ผู้ใช้บริการเข้าสู่หน้ากระเป๋าเงินของฉัน (Wallet Management) บนเว็บไซต ์และเลือก “Bitkub Next”  

o ผู้ใช้บริการระบุจ านวน Popcoin ที่ต้องการฝากจาก Bitkub Next มาสู่ Pop Wallet พรอ้มกด “ยืนยัน” 

4.3.7. ทั้งนี ้บริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลง ยกเลิก แก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการฝาก – ถอน Popcoin ข้างต้นในอนาคต 

โดยบริษัทจะประกาศไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทต่อไป ทั้งนีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ก่อนการเปล่ียนแปลง ยกเลิก แก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการฝาก - ถอน Popcoin ดังกล่าวในอนาคต เฉพาะ

กรณีที่ไม่มีนัยยะส าคัญอันกระทบกับการท าธุรกรรมตามปกติของลูกค้า 

4.3.8. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอ านาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้าได้ ดังต่อไปนี  ้

o เพื่อช าระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ก่ียวกับธุรกรรมการแลกเปล่ียนหรือแลกสิทธ์ิ Popcoin ตาม

ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ 

o เพื่อช าระหนีแ้ละเบีย้ปรับในกรณีลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระ 

o กรณีอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 



4.4. บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ ด าเนินการต่อ หรือยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ในข้อ 4.2 และ 4.3 ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน ตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือโดยหมายศาล ค าส่ังศาล หรือค าส่ังอื่นจากหน่วยงานรัฐ หรืออาจก าหนดข้อจ ากัดใน

การด าเนินธุรกรรมการโอนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 

4.5. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจดีว่าธุรกรรมในข้อ 4.2 และ 4.3 จ าต้องได้รับการตรวจสอบ และยืนยันจากเครือข่าย

สินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือบริษัท ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดปัญหาความล่าช้าของระยะเวลาในการยืนยันความสมบูรณ์

ของธุรกรรม ทั้งนีลู้กค้าสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดขึน้จากความล่าช้าในการ

ยืนยันความสมบูรณ์ของธุรกรรมนั้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจากบริษัท เว้นแต่ความล่าช้าดงักล่าวจะเกิดขึน้จาก

ความผิดของบริษัทเอง 

4.6. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า บริษัทไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้อง

ตามกฎหมาย หรือ รับผิดชอบอื่น ๆ ใน Content ที่อยู่ภายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้รับได้มา

ซึ่ง Popcoin ผ่านการท าธุรกรรมในข้อ 4.2 บนเว็บไซตข์องบริษัท ทั้งนีบ้ริษัทไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันถึง

คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมายของ Content ที่อยู่ภายในกิจกรรมที่บริษัทไม่ได้สรา้งขึน้ เว้นแต่

เป็นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทโดยตรง ทั้งนีร้วมไปถึงบริษัทไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันต่อการส่ง 

คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือ รับผิดอื่น ๆ ในส่วนของสินค้าหรือบริการ หรือสิทธใิด ๆ ท่ี

ผู้ใช้บริการอาจซือ้ ขาย แลกสิทธิ หรือแลกเปล่ียนโดยใช้ Popcoin กับบุคคลภายนอกที่มิได้กระท าผ่านเว็บไซต ์และ

ถือเป็นความรับผิด และรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั้งสิน้  

4.7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปล่ียนแปลงธุรกรรมใด ๆ ตามข้อ 4.2 และ 4.3 ท่ี

ถือว่าด าเนินการสมบูรณ์แลว้หรือที่ก าลังด าเนินการอยู่  

4.8. หากปรากฏว่าในการท าธุรกรรมเพื่อใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ไม่ส าเร็จเนื่องจากจ านวน Popcoin ไม่เพียงพอนั้น การท า

ธุรกรรมจะไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ทั้งนีผู้้ใช้บริการตกลงและยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทใช้ดุลยพินิจของบริษัท

แต่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิก หรือระงับเป็นการชั่วคราวซึ่งธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ใช้บริการ

ทราบหรือขออนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน 

4.9. บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการด าเนินการยกเลิก หรือการเรียกคืนธุรกรรมใด ๆ  ตามข้อ 4.3 ด้วยดุลยพินิจของบริษัท

แม้ว่า Popcoin จะเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานหรือ Pop Wallet ของผู้ใช้บริการแลว้ก็ตาม หากมีพฤติการณ์ต้องสงสัยหรือมี

ความเส่ียงที่เก่ียวกับธุรกรรมการฟอกเงิน การสนับสนุนการเงินแก่การก่อการรา้ย การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมทาง

การเงินอื่นใด หรือเป็นกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามหมายศาล ค าส่ังศาล หรือค าส่ังของหน่วยงานรัฐ หรือมีกรณีต้อง

สงสัยว่าธุรกรรมนั้นไม่ถูกต้อง หรือเก่ียวข้องกับการใช้งานต้องห้าม หรือธุรกรรมต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข

ตามที่จะกล่าวไว้ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเรียกคืนธุรกรรม และลูกค้าตกลงและยินยอมสละสิทธิทั้งหมดที่จะ

เรียกรอ้งใด ๆ จากบริษัทที่เกิดจากการยกเลิก หรือการเรียกคืนของบริษัทดังกล่าว  

 



5. ข้อก ำหนดและกำรระงับบริกำร 

5.1. ข้อก าหนดบริการของผู้ใช้บริการจะเร่ิมต้นขึน้ในวันที่ที่การสรา้งบัญชีผู้ใช้งานและได้รับการอนุมัติ และจะมีการ

บังคับใช้และมีผลโดยสมบูรณ์ต่อไปจนกระทั่งการสิน้สุดข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนีร้ะหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท 

5.2. บริษัทอาจระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการซ่อมแซม การตรวจสอบ การแทนที่ การเปล่ียน

ข้อบังคับ ข้อจ ากัดตามกฎหมาย ความขัดข้องทางเทคนคิ และการช ารุดเสียหายของส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร ์ หรือการขาดการส่ือสาร เป็นต้น ในแต่ละกรณีที่กล่าวมา บริษัทจะแจ้งถึงบริการที่ระงับไว้

และเหตุผลของการระงับบริการชั่วคราวบนเว็บไซตใ์ห้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  

5.3. บริษัทอาจจ ากัดหรือระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ เนื่องจาก

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

 

6. ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

ข้อมูลและเนือ้หาทั้งหมดบนเว็บไซตแ์ละ รวมทั้งแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะเคร่ืองหมายการค้า โลโก้ เคร่ืองหมายการบริการ 

ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร ์ รวมทั้งการรวบรวม

และการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธ์ิท่ีถูกต้องของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  

กรณีที่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใด น าข้อมูลและ/หรือเนือ้หาและ/หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในเว็บไซตไ์ปใช้โดยไม่ได้รับ

อนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษัท และบริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิทันที 

 

7. กำรเช่ือมโยงกับบุคคลภำยนอก 

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนือ้หาหรือ Content ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเว็บไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบรบิษัท การ

เชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต ์ หรือแอปพลิเคชั่นเป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของ

ข้อมูลโดยบริษัท การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเว็บไซตใ์ด ๆ ที่อยู่นอกเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซตอ์ื่นเป็นความ

เส่ียงของผู้ใช้บริการเอง  บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทไม่

ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระท า เนือ้หา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซตอ์ื่นท่ี

ไม่ใช่เว็บไซตข์องบริษัทดังกล่าว 

 

8. ข้อพิพำท 

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึน้ระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกัน

และกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาข้อพิพาท

ดังกล่าว 

 

9. ข้อก ำหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ  



ข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้มีผลเป็นการยกเลิกบรรดาข้อเสนอ ข้อก าหนด หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี ้

9.1. บริษัทสงวนสิทธ์ิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขในเวลาใด ๆ ด้วยการแจง้การ

เปล่ียนแปลงบนเว็บไซต ์และได้บอกกล่าวเร่ืองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว การเปล่ียนแปลงใด ๆ  ให้มีผลในทันทีเม่ือได้

แสดงข้อความลงบนเว็บไซต ์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงเข้าใช้ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการต่อ

ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลงไปแลว้นั้น  

9.2. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกซึ่งสิทธิใด ๆ ที่ให้โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อ

ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งหยุดการใช้บริการเว็บไซต์

ในทุกกรณี 

 

10. กำรติดต่อ 

 หากผู้ใช้บริการมีค าถามใด ๆ เก่ียวกับข้อตกลง หรือข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้โปรดติดต่อเราผ่าน support@info-

popcoin.co 


