
ข้อกาํหนดและเงื0อนไขการใช้บริการ Popcoin 

 “Popcoin” ก่อตั /งขึ /นในประเทศไทยและประกอบกิจการภายใต้ชืGอบริษัท โฟร์ท แอปเปิ /ล จํากดั (“บริษัท”) ตั /งอยู่ทีG 

เลขทีG RS อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั /น 2 ถนนประเสริฐมนกิูจ แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 “Popcoin” เป็นโทเคนดิจิทลัเพืGอการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ทีGสามารถใช้ประโยชน์และใช้สิทธิได้ทนัทีทีGมีการ

ออกและเสนอขาย ผู้ ใช้บริการสามารถใช้สทิธิแลกรับประโยชน์ในการเข้าถงึ Entertainment Content ในรูปแบบของสนิค้าหรือ

บริการตา่ง ๆ ได้ตามทีG Content Provider จะเป็นผู้ กําหนดโดยกระบวนการในการใช้สทิธิตา่ง ๆ ได้ในทนัที ด้วยการใช้สทิธิแลก

ผ่าน Integrated Content Platform ภายใต้ชืGอ Popcoin Application ทีGให้บริการบนเว็บไซต์ทีGทางบริษัทสร้างขึ /นและดูแล

รับผิดชอบ 

 บริษัทมีสิทธิแก้ไข เพิGมเติม เปลีGยนแปลงข้อกําหนด หรือเงืGอนไขใด ๆ โดยให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ ใช้บริการมีหน้าทีGตรวจสอบข้อกําหนดและเงืGอนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทกุครั /ง รวมทั /ง

กรณีทีG กรณีบริษัทฯ สง่คําบอกกลา่วใด ๆ ให้กบัผู้ ใช้บริการตามช่องทางติดตอ่ทีGผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้ การสง่คําบอกกลา่วนั /น ๆ 

ถือวา่ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมลูตา่ง ๆ แล้ว 

1. คาํนิยาม 

“Bitkub Next” หมายถงึ กระเป๋าสนิทรัพย์ดจิิทลัอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับเก็บรักษาสนิทรัพย์ดจิิทลัของผู้ใช้บริการทีG

ดําเนินการโดยบริษัท บทิคบั บลอ็กเชน เทคโนโลยี จํากดั ซึGงเป็นกระเป๋าสนิทรัพย์ดจิิทลัอิเลก็ทรอนิกส์ทีGบริษัทรองรับ 

“Whallet”  หมายถงึ กระเป๋าสนิทรัพย์ดจิิทลัอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับเก็บรักษาสนิทรัพย์ดจิิทลัของผู้ใช้บริการทีGดําเนินการ

โดย บริษัท ฟิวเจอร์ คอมเพเทเร่ จํากดั ซึGงเป็นกระเป๋าสนิทรัพย์ดจิิทลัอิเลก็ทรอนิกส์ทีGบริษัทรองรับ 

“Content” หรือ “Content Sponsor” หมายถงึ เนื /อหา ข้อมลู ขา่วสาร หรือข้อความอืGนใดทีGมีลกัษณะเพืGอการโฆษณา 

นําเสนอซึGงสนิค้าหรือบริการทีGกําหนด 

“Content Provider” หมายถงึ ผู้ ให้บริการทีGจดัให้มี content/สทิธิ/สนิค้าหรือบริการทีGสามารถแลกสทิธิโดยการใช้ 

Popcoin ได้ 

“Collectible Card” หมายถงึ บตัรแสดงสทิธิในการร่วมกิจกรรมกบัศลิปินตามเงืGอนไขทีGกําหนดไว้โดยบริษัท 

“Popcoin” หมายถงึ โทเคนดจิิทลัเพืGอการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ทีGสามารถใช้ประโยชน์และใช้สทิธิได้ทนัทีทีGมีการ

ออกและเสนอขาย ประโยชน์และสทิธิเป็นไปตามเงืGอนไขทีGบริษัทกําหนด 

 “Pop Wallet” หมายถงึ กระเป๋าทีGเก็บ Popcoin ของผู้ใช้บริการบนเวบ็ไซต์ มีวตัถปุระสงค์เพืGอรับโอน โอนออกหรือสง่ 

แลกเปลีGยนหรือแลกสทิธิ หรือเก็บ Popcoin ทีGในบริการบนเวบ็ไซต์ 

 “Official Social Media” หมายถงึ LINE Official Account, Facebook, Twitter ของ Popcoin และ/หรือแพลต์ฟอร์ม      

อืGน ๆ ทีGอาจกําหนดขึ /นในอนาคต 



 “Usage Fee” หมายถงึ Popcoin ทีGถกูแบง่จากการทีGผู้ ใช้บริการแลกสทิธิ�บนเวบ็ไซต์ จํานวนร้อยละ 5 ของจํานวน 

Popcoin ทีGนํามาแลกสทิธิ� 

“กจิกรรม” หมายถงึ กิจกรรม (Campaign) สาํหรับเข้าร่วมเพืGอให้ได้รับมาซึGง Popcoin ตามทีGบริษัทกําหนด 

“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หรือเงินทีGเกีGยวข้องกับแลกเปลีGยนหรือแลกสิทธิ� Popcoin ทีG

ผู้ ใช้บริการชําระให้กบับริษัทสาํหรับการใช้บริการทั /งหมดภายในเวบ็ไซต์ 

“แลกสทิธิ” หมายถงึ การนํา Popcoin มาแลกเปลีGยน หรือแลกสทิธิ�บนเวบ็ไซต์เพืGอรับประโยชน์และสทิธิตามทีGบริษัท

กําหนดผา่นวธีิการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  

“ผู้ใช้บริการ” หมายถงึ ผู้ ใช้บริการ (Popster) หรือผู้ ถือ Popcoin ทีGได้ลงทะเบียนสร้างบญัชีผู้ใช้งานผา่นทางเวบ็ไซต์ โดย

ตกลงและยอมรับเงืGอนไขและข้อกําหนดทีGระบไุว้ภายใต้ข้อกําหนดฉบบันี / และยอมรับวา่ถงึความเสีGยงด้านผลตอบแทนใน

การแลกเปลีGยน หรือถือครอง Popcoin ในเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วยตนเองฝ่ายเดียว 

“เวบ็ไซต์” (Website) หมายถงึ www.popcoin.co ทีGเป็น Popcoin Application ดําเนินการโดยบริษัท ให้บริการเป็น

แพลตฟอร์มการแลกเปลีGยน หรือแลกสทิธิ� Popcoin รวมถงึกิจกรรมอืGน ๆ ตามทีGบริษัทกําหนด 

“สินค้า” หมายถึง สินค้าทั /งทีGอยู่ในรูปแบบ Physical และ Digital ทั /งหมดทีGบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ�เหนือสินค้าดงักลา่ว 

(เช่น สินค้า เสื /อและอุปกรณ์อืGน ๆ ทีGผลิตด้วยลิขสิทธิ�ภาพหรือสญัลกัษณ์ประจําต่าง ๆ ของศิลปิน เป็นต้น) และทีGเป็น 

Digital (เชน่ Ringtone หรือเพลง วีดีโออืGน ๆ) 

2. ความเป็นส่วนตวั 

“Popcoin” มีนโยบายหลกัในการรักษาข้อมลูส่วนตวัและ/หรือความลบัของผู้ ใช้บริการ ข้อมลูต่าง ๆ ทีGผู้ ใช้บริการมอบให้ 

“Popcoin” ผ่านการลงทะเบียนเพืGอใช้บริการบนเว็บไซต์ “Popcoin” ตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั /งนี / การเปิดเผยข้อมลู

ของผู้ ใช้บริการ  “Popcoin” จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของผู้ ใช้บริการให้กบับคุคลภายนอกเองตามความเหมาะสม 

เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคําร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น โดยผู้ ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ

คา่ใช้จ่ายใด ๆ จาก “Popcoin” จากการให้ข้อมลูตา่ง ๆ นั /นกบับคุคลภายนอก ผู้ ใช้บริการต้องศกึษาประกาศความเป็นสว่นตวั 

(Privacy Notice) และ นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ประกาศ กฎระเบียบ รวมทั /งข้อกําหนดและเงืGอนไขทกุครั /งเมืGอ

เข้าใช้บริการ 

3. การสร้างบญัชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชกิ 

3.1. คณุสมบตัผิู้ ใช้บริการ 

3.1.1. มีอายตุั /งแต ่15 ปีบริบรูณ์ หรือ 

3.2. การลงทะเบียนบญัชีผู้ใช้งาน 

3.2.1. เพืGอใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนในเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย การสร้างบญัชีผู้ใช้ โดยกรอก

ข้อมลูสว่นบคุคล ได้แก่ ชืGอ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ วนัเกิด อาชีพ อีเมล และข้อมลูอืGน ๆ ทีG

เกีGยวข้องให้ถกูต้อง ทั /งนี /โดยเป็นไปตามนโยบายการรับผู้ใช้บริการทีGบริษัทกําหนด 



3.2.2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับวา่เป็นดลุยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนมุตับิญัชีผู้ใช้งาน และบริษัทอาจ

ปฏิเสธการสร้างบญัชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ หรือจํากดัการแลกเปลีGยนทีGผู้ ใช้บริการมีสทิธิและรักษาไว้ตลอดการ

ถือบญัชี 

3.2.3. ผู้ใช้บริการต้องตกลงและยอมรับจะให้ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการรับรองวา่ ข้อมลูสว่น

บคุคลทั /งหมดนั /นถกูต้อง เป็นจริง สมบรูณ์ และกรณีมีการเปลีGยนแปลงข้อมลู ผู้ ใช้บริการตกลงและยอมรับทีG

จะแจ้งให้บริษัททราบเพืGอการแก้ไขปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนั 

3.2.4. เมืGอบริษัท หรือหนว่ยของรัฐอืGนใดทีGมีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ หรือเพืGอปฏิบตัติามกฎหมายทีGเกีGยวข้อง 

ผู้ใช้บริการยินยอมทีGจะแจ้งและจดัหาข้อมลูทีGผู้ ใช้บริการได้ให้ไว้ รวมไปถงึข้อมลูอืGนทีGจําเป็นตามทีGร้องขอ 

พร้อมทั /งจดัทําคําชี /แจงเพืGออธิบายรายละเอียดเกีGยวกบัข้อมลูดงักลา่วให้แก่บริษัท  

3.3. การใช้งานบญัชีผู้ใช้ 

3.3.1. ผู้ใช้บริการตกลงทีGจะผกูพนัตามข้อกําหนดและเงืGอนไขของเวบ็ไซต์ทกุประการ รวมทั /งเงืGอนไขภายหลงัจากการ

เป็นสมาชิกแล้วตามทีGบริษัทได้แจ้งผู้ใช้บริการอยา่งเคร่งครัด การปฏิบตัผิิดข้อกําหนดและเงืGอนไขฉบบันี / 

บริษัทมีสทิธิทีGจะระงบัหรือยกเลกิบญัชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้าถงึการยกเลกิ ระงบั หรือ

สิ /นสดุบญัชีผู้ใช้งานนั /น 

3.3.2. ผู้ใช้บริการตกลงทีGจะรับผิดชอบในการใช้งานบญัชีผู้ใช้งานโดยบคุคลอืGน และการใช้งานบญัชีของผู้ อืGนนั /นถือ

เป็นการใช้งานโดยหรือในนามของผู้ใช้บริการเองทั /งสิ /น  

3.3.3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับวา่ผู้ใช้บริการมีหน้าทีGรักษา และปอ้งกนัไมใ่ห้บคุคลอืGนเข้าใช้งานบญัชีผู้ใช้งาน

โดยไมไ่ด้รับอนญุาต บริษัทจะไมรั่บผิดชอบไมว่า่กรณีใดตอ่การสญูหายใด ๆ ทีGผู้ ใช้บริการได้รับจากการถกู

ลว่งละเมิดบญัชีผู้ใช้งานการเข้าสูร่ะบบ หรือข้อมลูสว่นตวั ยกเว้นเป็นกรณีทีGเกิดขึ /นจากความผิดของบริษัท 

3.3.4. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวตอ่การสญูหาย หรือการถกูลว่งละเมิดในข้อมลู และ/หรือข้อมลู

สว่นตวัทีGอาจสง่ผลให้เกิดการเข้าถงึบญัชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบคุคลภายนอก รวมถงึ

ความเสีGยงจากการสญูเสยี หรือถกูขโมย Popcoin ทีGมีอยูใ่นบญัชีของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรับผิดชอบตอ่การ

สญูหาย หรือการถกูลว่งละเมิดในข้อมลูหากเกิดจากความผิดของบริษัท 

3.3.5. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุงทีGอยูอี่เมล และข้อมลูการตดิตอ่ให้เป็นปัจจบุนั ในหน้า

บญัชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ 

3.3.6. บริษัทอาจทําการยกเลกิบญัชีผู้ ใช้ของผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงบัชัGวคราว จํากดัการเข้าถงึการบริการทั /งหมดหรือ

บางสว่น ในกรณีตา่ง ๆ เชน่ เมืGอเลกิงานบริษัทจําต้องดําเนินให้เป็นไปตามหมายศาล คําสัGงศาล หรือคําสัGง

ของหนว่ยงานกํากบัดแูลทีGเกีGยวข้อง มีการใช้บญัชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการในการดําเนินทีGไมพ่งึประสงค์ มิชอบด้วย

กฎหมาย หรือการใช้งานผิดไปจากข้อกําหนดและเงืGอนไข หรือทีGบริษัทเหน็วา่มีพฤตกิารณ์ไมเ่หมาะสม หรือ

เป็นการหาประโยชน์ไปในทางทีGไมค่วร การใช้งานของผู้ใช้บริการมีความเสีGยงจะก่อให้เกิดการกระทําทีGผิด

กฎหมาย เป็นต้น 

3.3.7. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถงึการยกเลกิบญัชีผู้ ใช้งาน และ/หรือ ระงบัชัGวคราว จํากดัการเข้าถงึการ

บริการทั /งหมดหรือบางสว่นไมว่า่ด้วยเหตผุลใด 

3.3.8. ผู้ใช้บริการสามารถปิดหรือยกเลกิบญัชีผู้ ใช้งานโดยการตดิตอ่บริษัท พร้อมแจ้งความประสงค์ขอปิดหรือ

ยกเลกิบญัชี เว้นแตใ่นกรณีทีGบญัชีผู้ใช้งานดงักลา่วยงัคงค้างชําระคา่บริการ หรือคา่ธรรมเนียมอืGนใดทีGบริษัท

ต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมทีGจะชําระให้เสร็จสิ /นทั /งหมดก่อนการยกเลกิบญัชีผู้ใช้งาน 



3.3.9.  บริษัทอาจใช้ดลุพินิจในการยกเลกิบญัชีของผู้ใช้งานได้โดยฝ่ายเดียว กรณีบริษัทพบวา่ ผู้ ใช้งานไมไ่ด้

ดําเนินการยืนยนัตวัตนภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีGบริษัทประกาศให้ทําการยืนยนัตวัตน โดยไมต้่องแจ้ง

ลว่งหน้า และผู้ใช้งานไมส่ามารถเรียกคา่เสียหายได้ และหากมีโทเคนดจิิทลัใดค้างอยูข่องบญัชีผู้ใช้งาน

ดงักลา่ว บริษัทสงวนสทิธิในการทําลายและลบ (burn) โทเคนดจิิทลัดงักลา่วออกจากระบบในทนัที 

3.3.10. บริษัทกําหนดนโยบายให้ ผู้ ใช้บริการสามารถมีบญัชีผู้ใช้งานได้เพียง 1 บญัชีเทา่นั /น โดยบริษัทสงวนสทิธิใน

การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ใช้งานดงักลา่ว พบวา่ผู้ใช้บริการมีบญัชีผู้ใช้งานมากกวา่ 1 บญัชี บริษัท

สงวนสทิธิทีGจะระงบัหรือยกเลกิบญัชีผู้ใช้งาน โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า และผู้ใช้บริการไมส่ามารถขอให้รวม

บญัชีได้ 

3.4. อืGน ๆ  

3.4.1. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจวา่การใช้บริการตา่ง ๆ ทีGรวมไปถงึการทําธรุกรรมผา่นเวบ็ไซต์จําเป็นต้องได้รับการ

ตรวจสอบและยืนยนัจากบริษัทก่อน ทําให้อาจเกิดความลา่ช้าในให้บริการหรือการทําธุรกรรมนั /น ๆ อย่างไรก็

ตาม ในกรณีเกิดปัญหาความลา่ช้าจากการใช้บริการหรือการทําธุรกรรม ผู้ ใช้บริการสละสิทธิ�การเรียกร้องซึGง

ค่าเสียหาย หรือค่าอืGนใดเพืGอการชดใช้ความเสียหายทีGเกิดขึ /นจากความล่าช้านั /นจากบริษัท เว้นแต่ในกรณี

ความลา่ช้าดงักลา่วเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง 

 

4. ข้อกาํหนดทั0วไปในการให้บริการ 

4.1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ PopCoin แลกสทิธิ หรือ redeem ผา่นเวบ็ไซต์ตามสทิธิดงัตอ่ไปนี /  

4.1.1. สทิธิในการแลกสนิค้าในรูปแบบ Physical / Digital สามารถแลกเปลีGยนได้ในอตัราการแลกคงทีG (fixed) ซึGง 

ผู้ ใช้บริการสามารถแลกเปลีGยน Popcoin ตามจํานวน Popcoin ทีGกําหนดเป็นสนิค้าได้ทนัที โดยประเภทของ

สนิค้าทีGจะสามารถนํามาแลกเปลีGยนได้นี /อาจมีเปลีGยนแปลงตามละระยะเวลา บริษัทจะแจ้งการเปลีGยนแปลง

สนิค้าดงักลา่วผา่น Official Social Media หรือเวบ็ไซต์ ทั /งนี /สนิค้าทั /งหมดจะเป็นสนิค้าทีGบริษัทมีลขิสทิธิ�เหนือ

สนิค้าดงักลา่วทั /งหมด ทั /งสนิค้าทีGเป็น Physical Products (เชน่ สนิค้า เสื /อและอปุกรณ์อืGน ๆ  ทีGผลติด้วยลขิสทิธิ�

ภาพหรือสญัลกัษณ์ประจําตา่ง ๆ ของศลิปิน เป็นต้น) และทีGเป็น Digital (เชน่ Ringtone หรือเพลง วีดีโออืGน ๆ)  

4.1.2. สทิธิในการแลก Collectible Card ซึGงผู้ ใช้งานมีสทิธิเลอืกทีGจะรับ Collectible Card ในรูปแบบ Physical 

card หรือเป็น Digital form ทั /งนี /ผู้ ใช้บริการสามารถแลกเปลีGยน Popcoin เป็น Collectible Card ผา่นวธีิการ 3 

วธีิการดงัตอ่ไปนี / 

o Fixed Price Redemption  

• การนํา Popcoin ตามจํานวนทีGกําหนดมาแลกสทิธิเพืGอรับ Collectible Card 

o Lucky Draw  

• การนํา Popcoin ตามจํานวนทีGกําหนดมาแลกสทิธิลุ้นชิงรางวลัเพืGอรับ Special Collectible Card ได้ 

โดยเมืGอนํา Popcoin ในจํานวนทีGกําหนดมาแลก และทนัทีทีGแลกสทิธิ สทิธิของผู้ใช้บริการจะถกูเพิGมเข้า

ระบบเพืGอร่วมการจบัรางวลั Special Collectible Card ทนัที 

o Top Offering  

• การนํา Popcoin ทีGได้รับจากการกระจายมาใช้ในการวาง Offer เพืGอเข้าร่วมการ Bid เพืGอชิง Special 

Collectible Card 

4.1.3. สทิธิ Staking ซึGงเป็นสทิธิในการนํา Popcoin ไปเข้าร่วมใน Staking Program ซึGงผู้ ใช้บริการทีGเข้าร่วม Staking 

Program จะได้รางวลัเป็น Usage Fee  



o ทั /งนี /บริษัทมีจดุประสงค์ชี /แจงวา่การเข้าร่วม Staking Program ไมไ่ด้เป็นการดําเนินการด้วยจดุประสงค์การ

ทําให้ Popcoin มีฐานะเป็น Investment Token เนืGองจากโดยลกัษณะพื /นฐานในสว่นของสทิธิของ Popcoin 

จะยงัคงมีฐานะเป็นโทเคนดจิิทลัทีGมีอรรถประโยชน์พร้อมใช้ทนัที เพียงแตเ่ป็นกลไกในการสร้างระบบ 

Popcoin Ecosystem ให้ครบถ้วนมากขึ /น Usage Fee จงึไมใ่ชก่ารได้รับสว่นแบง่จากการลงทนุซึGงเป็นสว่น

แบง่กําไรในลกัษณะของ Investment Token แตอ่ยา่งใด 

o วธีิการ Staking Pool 

• ผู้ใช้บริการทีGสนใจเข้าร่วม Staking Program จะฝาก Popcoin เข้ามาในระบบ ซึGงทนัทีทีGผู้ ถือ Popcoin 

ฝาก Popcoin ผา่น Function Stake บนเวบ็ไซต์ โดยจํานวน Popcoin ทีG Stake ดงักลา่ว 

(1)  จะถกูบนัทกึใน Sub-ledger ทีGสร้างเฉพาะผู้ใช้บริการแตล่ะราย  

(2) ถกูใช้เพืGอคํานวณสดัสว่น Staking ของผู้ ถือดงักลา่ว โดยเปรียบเทียบจํานวน Popcoin ของผู้ ถือ

ดงักลา่วกบั Total Value Locked ซึGงเป็นจํานวน Popcoin รวมทั /งหมดทีGผู้ ถือ Popcoin ทั /งหมดได้ฝาก

เพืGอเข้าร่วม Program 

• ทกุสิ /นวนั ภายหลงัการกระทบยอด (Reconciliation) ทั /งหมด ระบบ Staking Program จะคํานวณ

จํานวน Popcoin ทีGเป็น Usage Fee ซึGงรวมอยูใ่น Reward Pool เพืGอเตรียมกระจายให้กบัผู้ ทีGเข้าร่วม 

Staking program แตล่ะทา่น โดยคํานวณจาก Popcoin Usage Fee ทีGมีการใช้ในวนัดงักลา่ว มา

คํานวณเทียบ (pro-rata) กบั Stake ทีGผู้ ใช้บริการดงักลา่วมีอยูเ่ทียบกบั Total Value Locked ทั /งหมด

ใน Staking Pool และกระจายออกจาก Reward pool เป็นรายวนั  

• ในระหวา่งการเข้าร่วม Staking Program นี / มีเพียงผู้ใช้บริการทีGเป็นผู้ดําเนินการ Staking เทา่นั /นทีGจะ

มีสทิธิทีGจะถอน Popcoin ออกจาก Staking Pool ได้ตามจํานวนทีGต้องการ ไมว่า่จะเป็นจํานวนทั /งหมด

หรือบางสว่น แตส่งูสดุไมเ่กินกวา่จํานวน Popcoin ทีGฝากเข้าไปใน Staking pool ด้วยการใช้ Unstake 

Function ผา่นเวบ็ไซต์ แล้วผู้ ถือ Popcoin ทีGทําคําสัGงถอนจะได้รับ Popcoin กลบัไปภายในวนัเดียวกบั

ทีGทําคําสัGงดงักลา่ว 

• บริษัทสงวนสทิธิ�และเป็นดลุพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวในจดัการและบริหารดอกผล และ/หรือผลประโยชน์

อืGนใดทีGเกิดขึ /นจาก Staking Program ทีGผู้ ใช้บริการเลอืกใช้สทิธิกบับริษัท เพืGอให้ผู้ใช้บริการได้รับ

ประโยชน์สงูสดุ 

4.1.4. นอกจากสทิธิทั /ง 3 ทีGระบไุว้ข้างต้น เพืGอรับประกนัวา่สทิธิทีGมีใน Popcoin จะมีอยูอ่ยา่งตอ่เนืGอง บริษัทสงวนสทิธิ

ในการเพิGมเตมิสทิธิในประเภทหรือลกัษณะอืGน ๆ ได้ในอนาคต  

4.1.5. ทั /งนี /วธีิการจดัสง่สนิค้าและ/บริการ ทั /งทีGอยูใ่นรูปแบบ Physical / Digital หรือ Collectible Card หรือสนิค้าหรือ

บริการอืGนใดทีGอาจจดัให้มีขึ /นในอนาคตให้เป็นไปตามเงืGอนไขทีGบริษัทกําหนด  

4.1.6. บริษัทตกลงแจ้งรายละเอียดของสนิค้า และ/หรือบริการให้ผู้ใช้บริการทราบภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม รายละเอียดของสนิค้า และ/หรือบริการอาจมีการเปลีGยนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ

ทราบลว่งหน้า 

4.2. การรับโอน Popcoin 

4.2.1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพืGอรับ Popcoin ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ทีGกําหนดขึ /นโดย Content Sponsor 

หรือบริษัท เชน่ เข้าชมวิดีโอ ซึGงเมืGอผู้ใช้บริการเข้าชมวดิีโอครบตามเงืGอนไขทีGกําหนด ผู้ใช้บริการนั /นจะได้รับ 

Popcoin ตามจํานวนทีGกําหนดภายในเงืGอนไขของแตล่ะกิจกรรม 



4.2.2. นอกจากนี / Content Sponsor หรือบริษัทอาจกําหนดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบอืGน ๆ และให้ผลตอบแทนแก่

บคุคลทีGเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วเป็น Popcoin ตามจํานวนทีGกําหนดภายในเงืGอนไขของแตล่ะกิจกรรม 

4.2.3. อยา่งไรก็ตามผู้ใช้บริการไมส่ามารถจา่ยเงินเพืGอซื /อ Popcoin จาก Content Sponsor หรือบริษัทได้ โดย

ผู้ใช้บริการทีGต้องการจะได้รับการกระจาย Pocpoin ต้องดําเนินการผา่นเกณฑ์ความสําเร็จในการดําเนินการ

ตามเงืGอนไข ทีG Content Sponsor หรือบริษัทกําหนดไว้เทา่นั /น 

4.3. การฝากและการถอน Popcoin 

4.3.1. การฝากและการถอน Popcoin ผา่น Whallet 

o ผู้ใช้บริการต้องเริGมต้นดําเนินการถอน Popcoin จาก Pop Wallet ไปสู ่ Whallet โดยบริษัทอาจกําหนด

จํานวน Popcoin ขั /นตํGาและจํานวนสงูสดุ หรือตามแตที่GจะมีการเปลีGยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งให้

ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ ทั /งนี / บริษัทขอสงวนสทิธิ�ทีGจะไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการ

เปลีGยนแปลงเงืGอนไขดงักลา่ว 

o บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการถอน Popcoin จาก Pop Wallet ตามอตัราคา่ธรรมเนียมทีG

บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ 

o ทั /งนี /วิธีการและเงืGอนไขการถอน Popcoin มีดงัตอ่ไปนี /  

• ผู้ใช้บริการเชืGอมบญัชี Whallet ด้วยหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ (ในกรณีทีGผู้ ใช้บริการยงัไมไ่ด้ทํา

การเชืGอมบญัชี Whallet) 

• ผู้ใช้บริการเข้าสูห่น้ากระเป๋าเงินของฉนั (Wallet Management) บนเวบ็ไซต์ และเลอืก “Whallet”  

• ผู้ใช้บริการเข้าสูห่น้ากระเป๋าเงิน Whallet บนเวบ็ไซต์ และเลอืก “ถอน Popcoin”  

• ผู้ใช้บริการระบจํุานวน Popcoin ทีGต้องการถอนจาก Pop Wallet ไปสู ่ Whallet พร้อมกด “ยืนยนัการ

ถอน”  

• ผู้ใช้บริการระบรุหสัผา่นครั /งเดียวทีGได้รับบนโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกด “ยืนยนั”  

o ผู้ใช้บริการต้องเริGมต้นดําเนินการฝาก Popcoin จาก Whallet เข้าสู ่ Pop Wallet โดยบริษัทอาจกําหนด

จํานวน Popcoin ขั /นตํGาและจํานวนสงูสดุ หรือตามแตที่GจะมีการเปลีGยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งให้

ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ ทั /งนี / บริษัทขอสงวนสทิธิ�ทีGจะไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการ

เปลีGยนแปลงเงืGอนไขดงักลา่ว 

o บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการฝาก Popcoin มาสู ่ Pop Wallet ตามอตัราคา่ธรรมเนียมทีG

บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ 

o ทั /งนี /วิธีการและเงืGอนไขการฝาก Popcoin มีดงัตอ่ไปนี /  

• ผู้ใช้บริการเชืGอมบญัชี Whallet ด้วยหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ (ในกรณีทีGผู้ ใช้บริการยงัไมไ่ด้ทํา

การเชืGอมบญัชี Whallet) 

• ผู้ใช้บริการเข้าสูห่น้ากระเป๋าเงินของฉนั (Wallet Management) บนเวบ็ไซต์ และเลอืก “Whallet”  

• ผู้ใช้บริการระบจํุานวน Popcoin ทีGต้องการฝากจาก Whallet มาสู ่ Pop Wallet พร้อมกด “ยืนยนัการ

ฝาก” 

• ผู้ใช้บริการระบรุหสัผา่นครั /งเดียวทีGได้รับบนโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกด “ยืนยนั”  

 



4.3.2. การฝากและการถอน Popcoin ผา่น Bitkub Next 

o ผู้ใช้บริการต้องเริGมต้นดําเนินการถอน Popcoin จาก Pop Wallet ไปสู ่Bitkub Next โดยบริษัทอาจกําหนด

จํานวน Popcoin ขั /นตํGาและจํานวนสงูสดุ หรือตามแตที่GจะมีการเปลีGยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งให้

ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ ทั /งนี / บริษัทขอสงวนสทิธิ�ทีGจะไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการ

เปลีGยนแปลงเงืGอนไขดงักลา่ว 

o บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการถอน Popcoin จาก Popcoin Wallet ตามอตัราคา่ธรรมเนียมทีG

บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ 

o ทั /งนี /วิธีการและเงืGอนไขการถอน Popcoin มีดงัตอ่ไปนี /  

• ผู้ใช้บริการเชืGอมบญัชี Bitkub Next ด้วยหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ (ในกรณีทีGผู้ ใช้บริการยงั

ไมไ่ด้ทําการเชืGอมบญัชี Bitkub Next) 

• ผู้ใช้บริการเข้าสูห่น้ากระเป๋าเงินของฉนั (Wallet Management) บนเวบ็ไซต์ และเลอืก “Bitkub Next”  

• ผู้ใช้บริการระบจํุานวน Popcoin ทีGต้องการถอนจาก Pop Wallet ไปสู ่Bitkub Next พร้อมกด “ยืนยนั

การถอน”  

• ผู้ใช้บริการระบรุหสัผา่นครั /งเดียวทีGได้รับบนโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกด “ยืนยนั”  

o ผู้ใช้บริการต้องเริGมต้นดําเนินการฝาก Popcoin จาก Bitkub Next เข้าสู ่Pop Wallet โดยบริษัทอาจกําหนด

จํานวน Popcoin ขั /นตํGาและจํานวนสงูสดุ หรือตามแตที่GจะมีการเปลีGยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งให้

ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ ทั /งนี / บริษัทขอสงวนสทิธิ�ทีGจะไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการ

เปลีGยนแปลงเงืGอนไขดงักลา่ว 

o บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการฝาก Popcoin จาก Popcoin Wallet ตามอตัราคา่ธรรมเนียมทีG

บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบบนเวบ็ไซต์บริษัทก่อนทํารายการ 

o ทั /งนี /วิธีการและเงืGอนไขการฝาก Popcoin มีดงัตอ่ไปนี /  

• ผู้ใช้บริการเชืGอมบญัชี Bitkub Next ด้วยหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ (ในกรณีทีGผู้ ใช้บริการยงั

ไมไ่ด้ทําการเชืGอมบญัชี Bitkub Next) 

• ผู้ใช้บริการเข้าสูห่น้ากระเป๋าเงินของฉนั (Wallet Management) บนเวบ็ไซต์ และเลอืก “Bitkub Next”  

• ผู้ใช้บริการระบจํุานวน Popcoin ทีGต้องการฝากจาก Bitkub Next มาสู ่Pop Wallet พร้อมกด “ยืนยนั

การฝาก” 

• ผู้ใช้บริการระบรุหสัผา่นครั /งเดียวทีGได้รับบนโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ พร้อมกด “ยืนยนั”  

4.3.3. ทั /งนี / บริษัทอาจมีการเปลีGยนแปลง ยกเลกิ แก้ไขหรือเพิGมเตมิเงืGอนไขการฝาก – ถอน Popcoin ข้างต้นในอนาคต 

โดยบริษัทจะประกาศไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทตอ่ไป ทั /งนี /บริษัทขอสงวนสทิธิทีGจะไมแ่จ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า

ก่อนการเปลีGยนแปลง ยกเลกิ แก้ไขหรือเพิGมเตมิเงืGอนไขการฝาก - ถอน Popcoin ดงักลา่วในอนาคต เฉพาะ

กรณีทีGไมมี่นยัยะสาํคญัอนักระทบกบัการทําธรุกรรมตามปกตขิองลกูค้า 

4.3.4. ลกูค้ายินยอมให้บริษัทมีอํานาจในการหกัทอนทรัพย์สนิของลกูค้าได้ ดงัตอ่ไปนี / 

o เพืGอชําระคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยอืGนใดทีGเกีGยวกบัธรุกรรมการแลกเปลีGยนหรือแลกสทิธิ� Popcoin ตาม

ข้อกําหนดและเงืGอนไขฉบบันี / 

o เพืGอชําระหนี /และเบี /ยปรับในกรณีลกูค้ามีหน้าทีGต้องชําระ 

o กรณีอืGนใด ตามทีGกําหนดไว้ในกฎระเบียบทีGเกีGยวข้อง 



4.4. บริษัทมีสทิธิปฏิเสธ ดําเนินการตอ่ หรือยกเลกิธรุกรรมใด ๆ ในข้อ 4.2 และ 4.3 ทีGอยูร่ะหวา่งดําเนินงาน ตามเงืGอนไข

ทีGกําหนดไว้ในกฎหมาย หรือโดยหมายศาล คําสัGงศาล หรือคําสัGงอืGนจากหนว่ยงานรัฐ หรืออาจกําหนดข้อจํากดัใน

การดําเนินธรุกรรมการโอนได้ตามดลุยพินิจของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียว 

4.5. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจดีวา่ธรุกรรมในข้อ 4.2 และ 4.3 จําต้องได้รับการตรวจสอบ และยืนยนัจากเครือขา่ย

สนิทรัพย์ดจิิทลั และ/หรือบริษัท ซึGงในบางกรณีอาจเกิดปัญหาความลา่ช้าของระยะเวลาในการยืนยนัความสมบรูณ์

ของธรุกรรม ทั /งนี /ลกูค้าสละสทิธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทนอนัเกิดขึ /นจากความลา่ช้าในการ

ยืนยนัความสมบรูณ์ของธรุกรรมนั /นไมว่า่ในกรณีใดก็ตามจากบริษัท เว้นแตค่วามลา่ช้าดงักลา่วจะเกิดขึ /นจาก

ความผิดของบริษัทเอง 

4.6. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบวา่ บริษัทไมส่ามารถควบคมุ หรือรับผิดชอบตอ่คณุภาพ ความปลอดภยั ความถกูต้อง

ตามกฎหมาย หรือ รับผิดชอบอืGน ๆ ใน Content ทีGอยูภ่ายในกิจกรรมตา่ง ๆ ทีGลกูค้าเข้าร่วมกิจกรรมเพืGอให้รับได้มา

ซึGง Popcoin ผา่นการทําธรุกรรมในข้อ 4.2 บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ทั /งนี /บริษัทไมรั่บผิดชอบและไมรั่บประกนัถงึ

คณุภาพ ความปลอดภยั ความถกูต้องตามกฎหมายของ Content ทีGอยูภ่ายในกิจกรรมทีGบริษัทไมไ่ด้สร้างขึ /น เว้นแต่

เป็นกรณีทีGเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทโดยตรง ทั /งนี /รวมไปถงึบริษัทไมรั่บผิดชอบและไมรั่บประกนัตอ่การสง่ 

คณุภาพ ความปลอดภยั ความถกูต้องตามกฎหมาย หรือ รับผิดอืGน ๆ ในสว่นของสนิค้าหรือบริการ หรือสทิธิใด ๆ ทีG

ผู้ ใช้บริการอาจซื /อ ขาย แลกสทิธิ หรือแลกเปลีGยนโดยใช้ Popcoin กบับคุคลภายนอกทีGมิได้กระทําผา่นเวบ็ไซต์ และ

ถือเป็นความรับผิด และรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั /งสิ /น  

4.7. ผู้ใช้บริการรับทราบวา่ ผู้ ใช้บริการไมส่ามารถยกเลกิ เรียกคืน หรือเปลีGยนแปลงธรุกรรมใด ๆ ตามข้อ 4.2 และ 4.3 ทีG

ถือวา่ดําเนินการสมบรูณ์แล้วหรือทีGกําลงัดําเนินการอยู ่ 

4.8. หากปรากฏวา่ในการทําธรุกรรมเพืGอใช้สทิธิตามข้อ 4.1 ไมส่าํเร็จเนืGองจากจํานวน Popcoin ไมเ่พียงพอนั /น การทํา

ธรุกรรมจะไมส่ามารถดําเนินตอ่ไปได้ ทั /งนี /ผู้ ใช้บริการตกลงและยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทใช้ดลุยพินิจของบริษัท

แตเ่พียงผู้ เดียว ในการยกเลกิ หรือระงบัเป็นการชัGวคราวซึGงธรุกรรมดงักลา่ว โดยไมต้่องสง่หนงัสอืแจ้งผู้ใช้บริการ

ทราบหรือขออนญุาตจากผู้ใช้บริการก่อน 

4.9. บริษัทสงวนสทิธิ�ทีGจะปฏิเสธการดําเนินการยกเลกิ หรือการเรียกคืนธรุกรรมใด ๆ  ตามข้อ 4.3 ด้วยดลุยพินิจของบริษัท

แม้วา่ Popcoin จะเข้าสูบ่ญัชีผู้ ใช้งานหรือ Pop Wallet ของผู้ใช้บริการแล้วก็ตาม หากมีพฤตกิารณ์ต้องสงสยัหรือมี

ความเสีGยงทีGเกีGยวกบัธรุกรรมการฟอกเงิน การสนบัสนนุการเงินแก่การก่อการร้าย การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมทาง

การเงินอืGนใด หรือเป็นกรณีทีGบริษัทปฏิบตัติามหมายศาล คําสัGงศาล หรือคําสัGงของหนว่ยงานรัฐ หรือมีกรณีต้อง

สงสยัวา่ธรุกรรมนั /นไมถ่กูต้อง หรือเกีGยวข้องกบัการใช้งานต้องห้าม หรือธรุกรรมต้องห้าม หรือการใช้งานทีGมีเงืGอนไข

ตามทีGจะกลา่วไว้ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจะเรียกคืนธรุกรรม และลกูค้าตกลงและยินยอมสละสทิธิทั /งหมดทีGจะ

เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททีGเกิดจากการยกเลกิ หรือการเรียกคืนของบริษัทดงักลา่ว 

 

5. ข้อกาํหนดและการระงบับริการ 

5.1. ข้อกําหนดบริการของผู้ใช้บริการจะเริGมต้นขึ /นในวนัทีGทีGการสร้างบญัชีผู้ใช้งานและได้รับการอนมุตั ิ และจะมีการ

บงัคบัใช้และมีผลโดยสมบรูณ์ตอ่ไปจนกระทัGงการสิ /นสดุข้อกําหนดและเงืGอนไขฉบบันี /ระหวา่งผู้ใช้บริการและบริษัท 

5.2. บริษัทอาจระงบัการจดัหาบริการเป็นการชัGวคราวเนืGองจากการซอ่มแซม การตรวจสอบ การแทนทีG การเปลีGยน

ข้อบงัคบั ข้อจํากดัตามกฎหมาย ความขดัข้องทางเทคนิค และการชํารุดเสยีหายของสิGงอํานวยความสะดวกในการ



สืGอสาร เชน่ คอมพิวเตอร์  หรือการขาดการสืGอสาร เป็นต้น ในแตล่ะกรณีทีGกลา่วมา บริษัทจะแจ้งถงึบริการทีGระงบัไว้

และเหตผุลของการระงบับริการชัGวคราวบนเวบ็ไซต์ให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า 

5.3. บริษัทอาจจํากดัหรือระงบัการจดัหาบริการเป็นการชัGวคราวในกรณีทีGบริษัทไมส่ามารถให้บริการดงักลา่วได้ เนืGองจาก

การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตหิรือเหตสุดุวิสยัอืGน ๆ 

 

6. ทรัพย์สนิทางปัญญา 

ข้อมลูและเนื /อหาทั /งหมดบนเวบ็ไซต์และ รวมทั /งแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเครืGองหมายการค้า โลโก้ เครืGองหมายการบริการ 

ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพปุ่ มกด รูปภาพ คลปิเสียงหรือคลปิวีดีโอ การรวบรวมข้อมลูและซอฟท์แวร์ รวมทั /งการรวบรวม

และการจดัการข้อมลูนั /น เป็นลขิสทิธิ�ทีGถกูต้องของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายแุหง่การคุ้มครองลขิสทิธิ�ตามกฎหมาย  

กรณีทีGบคุคลและ/หรือนิตบิคุคลอืGนใด นําข้อมลูและ/หรือเนื /อหาและ/หรือสว่นประกอบอืGน ๆ ในเวบ็ไซต์ไปใช้โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาต ถือเป็นการละเมิดลขิสทิธิ�ของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายกบัผู้ละเมิดลขิสทิธิ�ทนัที 

 

7. การเชื0อมโยงกับบุคคลภายนอก 

บริษัทไมรั่บผิดชอบตอ่เนื /อหาหรือ Content ใด ๆ ทีGอยูน่อกเหนือจากเวบ็ไซต์ และ/หรือแอปพลเิคชัGนของบริษัท การ

เชืGอมโยงทีGปรากฏบนเวบ็ไซต์ หรือแอปพลเิคชัGนเป็นไปเพืGอความสะดวกเทา่นั /น และมิใชเ่ป็นการรับรองความถกูต้องของ

ข้อมลูโดยบริษัท การเชืGอมโยงไปถงึหรือจากเวบ็ไซต์ใด ๆ ทีGอยูน่อกเวบ็ไซต์หรือแอปพลเิคชัGน หรือเวบ็ไซต์อืGนเป็นความ

เสีGยงของผู้ใช้บริการเอง  บริษัทไมมี่หน้าทีGในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแตอ่ยา่งใด รวมทั /งบริษัทไม่

ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ตอ่การกระทํา เนื /อหา ผลติภณัฑ์ หรือการบริการเวบ็ไซต์หรือแอปพลเิคชัGน หรือเวบ็ไซต์อืGนทีG

ไมใ่ชเ่วบ็ไซต์ของบริษัทดงักลา่ว 

 

8. ข้อพพิาท 

กรณีทีGเกิดข้อพิพาทขึ /นระหวา่งบริษัทกบัผู้ใช้บริการ ทั /งสองฝ่ายตกลงทีGจะเจรจาเพืGอประนีประนอมยอมความซึGงกนั

และกนั หากข้อพิพาทใดไมส่ามารถตกลงกนัได้ ทั /งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลทีGมีอํานาจพิจารณาข้อพิพาท

ดงักลา่ว 

 

9. ข้อกาํหนดและเงื0อนไขอื0น ๆ  

ข้อกําหนดและเงืGอนไขนี / มีผลเป็นการยกเลกิบรรดาข้อเสนอ ข้อกําหนด หรือข้อตกลงอืGน ๆ ทีGมีมาก่อนหน้านี / 

9.1. บริษัทสงวนสทิธิ�ในการใช้ดลุพินิจแตฝ่่ายเดียวทีGจะเปลีGยนแปลงข้อกําหนดและเงืGอนไขในเวลาใด ๆ ด้วยการแจ้งการ

เปลีGยนแปลงบนเวบ็ไซต์ และได้บอกกลา่วเรืGองการเปลีGยนแปลงดงักลา่ว การเปลีGยนแปลงใด ๆ  ให้มีผลในทนัทีเมืGอได้

แสดงข้อความลงบนเวบ็ไซต์ การทีGผู้ ใช้บริการยงัคงเข้าใช้ภายหลงัการบอกกลา่วถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการตอ่

ข้อกําหนดและเงืGอนไขทีGเปลีGยนแปลงไปแล้วนั /น 

9.2. บริษัทมีสทิธิบอกเลกิซึGงสทิธิใด ๆ ทีGให้โดยข้อกําหนดและเงืGอนไขโดยอาจมีหรือไมมี่การบอกกลา่วลว่งหน้าตอ่

ผู้ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการต้องปฏิบตัติามการบอกเลกิหรือการบอกกลา่วอืGนใดในทนัที รวมทั /งหยดุการใช้บริการเวบ็ไซต์

ในทกุกรณี 

 

 

 



10. การตดิต่อ 

 หากผู้ใช้บริการมีคําถามใด ๆ เกีGยวกบัข้อตกลง หรือข้อกําหนดและเงืGอนไขฉบบันี / โปรดตดิตอ่เราผา่น support@info-

popoin.co 


