ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ระหว่ าง MM ONLINE MARKETS,LLC กับ บุคคลที่ลงทะเบียนเป็ นสมาชิก ซึ่งต่ อไปนี ้
เรียกว่ า ลูกค้ า
1. บริ ษัทมีสท
ิ ธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรและเนื ้อหำได้ แต่เพียงฝ่ ำยเดียวและบริษัทมีสทิ ธิเพิม่ เติมข้ อมูลและเอกสำร

หรื อ นำออกไป หรื อ แก้ ไขข้ อควำมใดๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบล่วงหน้ ำ
2. บริ ษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำและข้ อเสนอที่ทำกำรในเงื่อนไขต่ำงๆ หำกลูกค้ ำผิดข้ อตกลง หรื อ ให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จต่อ

บริ ษัท บริ ษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ โดยไม่มเี งื่อนไข ธุรกรรมแต่ละรำยกำรของลูกค้ ำจะกลำยเป็ นเรื่ องที่อ ยูใ่ นสัญญำ
ฉบับนี ้ ลูกค้ ำยินยอมและยอมรับเงื่อนไขของสัญญำทังหมด
้
3. ลูกค้ ำต้ องตรวจสอบกฎระเบียบและข้ อตกลงโดยกำรยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงของภำคผนวกที่กล่ำวไว้
4. ลูกค้ ำจะต้ องยืนยันและยอมรับว่ำเป็ นผู้บรรลุนิติภำวะ และไม่เป็ นลูกค้ ำที่อยูใ่ นประเทศที่ ห้ำมมีกำรทำธุรกรรมหรื อห้ ำม

ซื ้อขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอำจถือว่ำผิดกฎหมำย ลูกค้ ำยินยอมให้ บริ ษัทใช้ กฎหมำยยึดตำมประเทศที่บริ ษัทจดทะเบียน
5. ข้ อมูลทุกอย่ำงที่ลกู ค้ ำได้ สมัครลงทะเบียน ขอยืนยันว่ำเป็ นข้ อมูลจริ งทังหมดและได้
้
ยืนยันว่ำสมบูรณ์ทกุ เรื่ อง และ

สมัครลงทะเบียนด้ วยตนเอง
6. ลูกค้ ำมีสท
ิ ธิในกำรแจ้ งปั ญหำกำรใช้ งำน หรื อเรื่ องที่ต้องกำรแก้ ไขด้ วยตนเองตำมสัญญำนี ้
7. ลูกค้ ำจะทำธุรกรรมต่ำงๆ ที่ไม่ใช่ตนเองโดยควำมรับผิดชอบของตนเอง และโดยค่ำใช้ จำ่ ยของตนเอง
8. ลูกค้ ำจะไม่ยืมเงินทุนจำกบุคคลอื่นที่นอกเหนือจำกเงินทุนของตนเองในกำรทำธุรกรรม
9. ลูกค้ ำเข้ ำทำธุรกรรมด้ วยควำมสมัครใจมิใช่จำกกำรชักจูง
10. ลูกค้ ำจะไม่ทำกำรให้ บริ ษัทต้ องเสือ่ มเสียหรื อได้ รับควำมเดือดร้ อน ลูกค้ ำจะไม่ร่วมกับ บุคคลอืน
่ หรื อบุคคลที่สำมโดยมี

จุดมุง่ หมำยเพื่อทำลำยบริษัท ลูกค้ ำจะไม่ใช้ เครื่ องมือพิเศษและจะไม่ใช้ ประโยชน์จำกควำมผิดพลำด หรื อกำรมีปัญหำ
ของระบบที่ตนเองได้ พบในกำรดึงรำยได้ และจะไม่บอกข้ อมูลให้ บคุ คลที่สำมทรำบ
11. ลูกค้ ำจะไม่ใช้ วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ในกำรทำธุรกรรมกับบริ ษัท ลูกค้ ำจะไม่ใช้ บค
ุ คลภำยในหรื อข้ อมูลอันเป็ นควำมลับ ซึง่

ลูกค้ ำอำจได้ รับประโยชน์เมื่อทำธุรกรรม ต่ำงๆ กับบริ ษัท หรื อ ทำให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท
12. ลูกค้ ำจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บทบัญญัติระหว่ำงประเทศที่มงุ่ เน้ นกำรป้องกันกำรซื ้อขำยที่ผิดกฎหมำย กำรทุจริ ต

กำรฝอกเงิน กำรคอรัปชัน่ และกำรก่อคดีตำ่ งๆอย่ำงถูกกฎหมำย

13. ลูกค้ ำจะไม่ใช้ ระบบกำรซื ้อขำยและเว็บไซต์หรื อบริ ษัท ในกำรทำธุรกรรมต่ำงๆทำงกำรเงินที่ผิดกฎหมำย และกำร

กระทำอื่นๆที่ผิดกฎหมำย
14. เงินของลูกค้ ำที่โอนให้ บริ ษัทนันถู
้ กต้ องตำมกฎหมำย

ลูกค้ ำเป็ นเจ้ ำของเงิน บัญชีของลูกค้ ำ จะไม่ถกู เติมเงินโดย

บุคคลอื่นเป็ นเจ้ ำของ และลูกค้ ำจะไม่โอนเงินบัญชีของตนเองไปยังธนำคำร หรื อกระเป๋ ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นที่
นอกเหนือจำกตนเอง
15. กำรกระทำทังหมดของลู
้
กค้ ำจะไม่ผิดกฎระเบียบนิติบญ
ั ญัติ กฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์ใดๆที่บงั คับใช้ ในอำนำจศำลที่

ลูกค้ ำอำศัยอยู่ หำกเกิดข้ อพิพำทลูกค้ ำยินยอมให้ ยดึ กฎหมำยของประเทศที่บริ ษัทจดทะเบียนเท่ำนัน้
16. ในกำรทำธุรกรรมต่ำงๆลูกค้ ำตกลงใช้ อป
ุ กรณ์ของตนเอง ลูกค้ ำตกลงว่ำจะไม่ใช้ อปุ กรณ์ของบุคคลอื่นในกำรทำ

ธุรกรรมต่ำงๆ ลูกค้ ำจะไม่ใช้ โปรแกรมซ่อนที่อยูไ่ อพีจริงของลูกค้ ำ หรื อตำแหน่งทีต่ งจริ
ั้ ง
17. ข้ อตกลงกำรใช้ โบนัสและเงินรำงวัลต่ำงๆ เป็ นไปตำมที่บริ ษัทกำหนด
18. ลูกค้ ำต้ องไม่มค
ี วำมสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับประเทศหรื อรัฐ ที่บริษัทไม่ได้ ประกอบธุรกิจหรื อประเทศที่ผิดกฎหมำย ทังนี
้ ้

บริ ษัทถือสิทธิกำรตีควำมและกำรใช้ คำตำมดุลยพินจิ ของบริษัท
19. ข้ อกฎหมำยต่ำงๆในสัญญำฉบับนี ้เป็ นกำรกำหนดเงื่อนไขทัว่ ไปของกำรทำธุรกรรม ต่ำงๆ บริ ษัทสำมำรถเพิ่มและ

เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของธุรกรรมและสัญญำได้ และสำมำรถจำกัดจำนวนกำรทำธุรกรรมของลูกค้ ำภำยในระยะเวลำทีต่ งั ้
โดยบริ ษัทได้ ด้ วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
20. บริ ษัทอำจว่ำจ้ ำงบุคคลอื่นๆ ให้ ปฏิบตั ิงำนหรื อปฎิบตั ต
ิ ำมสัญญำนี ้ บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อกำรบริ กำรโดยบุคคลอื่น
21. กำรทำธุรกรรมต่ำงๆที่ลกู ค้ ำทำธุรกรรมต่ำงๆของบริ ษัท เป็ นควำมประสงค์ของลูกค้ ำซึง่ อำจจะได้ รับรำยได้ หรื อสูญเสีย

จำนวนเงิน บริ ษัทไม่ขอรับผิดชอบ ในทุกกรณี บริ ษัทไม่ให้ กำรกู้ยมื เงินแก่ลกุ ค้ ำ
22. โบนัสคือเสมือนที่บริ ษัทมอบให้ ลกู ค้ ำไปยังบัญชีของลูกค้ ำ ลูกค้ ำปฎิบตั ิตำมเงื่ อนไขทีบ
่ ริ ษัทกำหมดไว้ บริ ษัทมีสทิ ธิ์

ในกำรปรับเปลีย่ นหรื เปลีย่ นแปลงโบนัส หรื อโปรโมชัน่ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบล่วงหน้ ำ
23. รำยได้ จำกกำรทำกำไรจำนวนเงินที่ได้ กำหนดไว้ ตำมเงื่อนไข หรื อค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆถือเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยของตนมิใช่ ของบริ ษัท
24. หำกเกิดข้ อพิพำทเรื่ องสัญญำหรื อเรื่ องทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท มีควำมสำคัญโดยปรำศจำกเงื่อนไขใดเหนือข้ อโต้ แย้ งใดๆ

ระหว่ำงพิจำรณำข้ อพิพำทใดๆ
25. เงื่อนไขสำคัญของกำรซื ้อขำยที่กำหนดกำรชำระเงิน ทิศทำงกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำเป็ นสูงหรื อต่ำก็ได้

26. บัญชีของลูกค้ ำหรื อบัญชีพิเศษที่สมัครไว้ กบ
ั บริ ษัท ซึง่ เงินที่ลกู ค้ ำโอนมำเพื่อทำกำรซื ้อขำยธุรกรรมต่ำงๆ

จำนวนเงิน

ซื ้อขำยจะถูกหักออกเมื่อเวลำทำธุรกรรมต่ำงๆ ลูกค้ ำได้ รับอนุญำตให้ มเี พียงหนึง่ บัญชีในกำรสมัครกับทำงบริษัทหำกถูก
ละเมิดบริ ษัทมีสทิ ธิในกำรปฏิเสธในกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำหรื อยุตสิ ญ
ั ญำโดยไม่ต้องให้ เหตุผลโดยไม่ต้องชำระเงิน ให้ แก่
บัญชีของลูกค้ ำ
27. จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมกำรซื ้อขำยจะถูกหักออกจำบัญชีของลูกค้ ำทันทีหลังจำกทำธุรกรรมต่ำงๆ
28. กำรได้ รับกำรปกป้องด้ วยรหัสผ่ำนที่ลกู ค้ ำตังขึ
้ ้นด้ วยตนเองในกำรสมัครลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ธุรกรรมและ

คำสัง่ ทังหมด
้
กำรซื ้อขำยจะถือว่ำส่งด้ วยตัวของลูกค้ ำเอง
29. บริ ษัทสำมำรถสือ่ สำรกับลูกค้ ำทำง อีเมล์ โทรศัพท์ ข้ อควำม หรื อ จดหมำยในประเภทต่ำงๆได้ เพื่อกำรติดต่อที่สะดวก

และรวดเร็วในกำรแก้ ไขปั ญหำหรื อกำรให้ ข้อมูลต่ำงๆแก่ลกู ค้ ำ บริ ษัทจะใช้ กำรติดต่อจำกข้ อมูลที่ลกู ค้ ำให้ มำในระหว่ำง
ลงทะเบียน
30. หำกส่งอีเมล์ไปยังลูกค้ ำในหนึง่ ชัว่ โมงถือว่ำลูกค้ ำได้ รับข้ อมูลแล้ ว หำกคุยสำยโทรศัพท์เ มื่อวำงสำยถือว่ำลูกค้ ำได้ รับ

ข้ อมูลแล้ ว หำกส่งข้ อควำมหรื อจดหมำยทุกประเภททำงออนไลน์ หรื อเครื อข่ำยโทรศัพท์ ถือว่ำลูกค้ ำได้ รับข้ อมูลทันที หำก
ส่งทำงไปรษณีย์เมื่อครบห้ ำวันทำกำรถือว่ำลูกค้ ำได้ รับข้ อมูลแล้ ว
31. ลูกค้ ำตกลงและยินยอมในกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม หรื อในระหว่ำงกำรสนทนำกับพนักงำนของ

บริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยกเลิกหรื อยุติสญ
ั ญำฉบับนี ้
32. กำรติดต่อลูกค้ ำหรื อกำรส่งข้ อมูลข่ำวสำร หรื อกำรโฆษณำต่ำงๆ บริ ษัทจะกำหนดควำมถี่ในกำรส่งข้ อควำมไปยัง

ลูกค้ ำด้ วยดุลยพินิจของทำงบริ ษัทเพียงผู้เดียว
33. หลังจำกสมัครลงทะเบียนเรี ยบร้ อยลูกค้ ำจะได้ รับอนุญำตให้ ทำธุรกรรมหรื อกำรซื ้อขำยได้ หำกต้ องกำรโอนเงินจำก

บัญชีที่ลกู ค้ ำสมัครกับบริ ษัทไว้ โอนเงินไปยังบัญชีภำยนอก ธนำคำร กระเป๋ ำอิเล็กทรอนิคส์ของลูกค้ ำ ลูกค้ ำจะต้ องส่ง
เอกสำรยืนยันตัวตนของลูกค้ ำทีบ่ ริ ษัทกำหนดไว้ ให้ สมบูรณ์ถึงจะสำมำรถทำกำรถอนเงินได้ กำรส่งเอกสำรยืนยันตัวตน
ของลูกค้ ำทำเพียงกำรถอนเงินครัง้ แรกเท่ำนัน้ ครัง้ ต่อไปสำมำรถถอนเงินโดยไม่ต้องส่งเอกสำรได้ หรื ออำจมีกำร
เปลีย่ นแปลงตำมข้ อกฎหมำย
34. ลูกค้ ำต้ องแจ้ งบริ ษัททันทีเมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับเอกสำรยืนยันตนและข้ อมูลกำรติดต่อภำยในสิบวันหลังกำร

เปลีย่ นแปลง ในกำรตรวจสอบแหล่งที่มำของเงินของลูกค้ ำสำมำรถทำในเวลำใดก็ได้ เมือ่ มีกำรลงทะเบียนกับบริ ษัท บริษัท
มีสทิ ธิในกำรขอเอกสำรเพิ่มเติมใดๆก็ได้ (บัตรประจำตัวประชำชนที่ออกโดยภำครัฐ เอกสำรยืนยันที่อยูอ่ ำศัย เอกสำรที่
แสดงสภำพทำงกำรเงินของลูกค้ ำ)

35. บริ ษัทมีสท
ิ ธิในกำรยกเลิก / ยกเลิกชัว่ ครำว ธุรกรรมต่ำงๆของลูกค้ ำ เมือ่ พบว่ำกำรยืนยันตัวตนของลูกค้ ำไม่ถกู ต้ อง

กรณีลกู ค้ ำไม่ให้ เอกสำรที่ถกู ขอไป บริ ษัทมีสทิ ธิปิดกันกำรซื
้
้อขำยจนกว่ำกระบวนกำรยืนยันตัวตนจะสมบูรณ์
36. ลูกค้ ำตกลงว่ำลูกค้ ำไม่มีสท
ิ ธิโอนหรื อซื ้อขำยบัญชี หรื อข้ อมูลและรหัสผ่ำนกำรซื ้อขำยแก่บคุ คลอื่นๆ ที่นอกเหนือจำก

ตนเอง
37. คำสัง่ ธุรกรรม หรื อคำสัง่ กำรซื ้อขำยทีเ่ กิดขึ ้นจำกบัญชีของลูกค้ ำจะถือว่ำได้ ดำเนินกำรโดยลูกค้ ำและสมบูรณ์
38. บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ กำรซื ้อขำยหรื อกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ลูกค้ ำต้ องศึกษำข้ อมูล

และหำควำมรู้จนชำนำญก่อนกำรซื ้อขำย บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียที่ลกู ค้ ำได้ รับในกรณีกำรโจรกรรม กำร
สูญหำย กำรเปิ ดเผยรหัสให้ บคุ คลอื่นรู้ รวมทังในกรณี
้
ของกำรใช้ งำนจำกอุปกรณ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน
39. ลูกค้ ำมีสท
ิ ธิเปลีย่ นแปลงรหัสผ่ำนได้ ด้วยตนเอง
40. ลูกค้ ำสำมำรถร้ องเรี ยนหรื อเรี ยกร้ องแก่บริ ษัทได้ เมื่อเกิดควำมผิดพลำดอันเกิดจำกบริ ษัท บริ ษัทเป็ นเพียงฝ่ ำยเดียวใน

กำรใช้ ดลุ พินิจในกำรจ่ำยผลตอบแทนกำรร้ องเรี ยน
41. กำรร้ องเรี ยนหรื อกำรเรี ยกร้ องจะต้ องไม่มกี ำรประเมินทำงด้ ำนอำรมณ์ในข้ อพิพำท ถ้ อยแถลงคุกคำมต่อบริ ษัท กำรดู

หมิ่นหยำบคำย หรื อกำรบอกต่อกับบุคคลอื่น บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะขอเอกสำรและข้ อมูลเพิ่มเติมจำกลูกค้ ำได้
42. บริ ษัทมีสท
ิ ธิปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ องข้ อร้ องเรียนในส่วนที่ไม่ใช่ควำมผิดของบริ ษัท หรื อกำรถูกละเมิด บริ ษัทพิจ ำรณำข้ อ

ร้ องเรี ยนหรื อกำรเรี ยกร้ องภำยในไม่เกินสำมสิบวัน หลังจำกวันที่บริ ษัททรำบเรื่ อง
43. ในกรณีเกิดข้ อพิพำทใดๆบริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดกันกำรด
้
ำเนินกำรทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ ส่วนใดของบัญชีของ

ลูกค้ ำ
44. กำรร้ องเรี ยนหรื อกฎหมำยทีก่ ำกับกำรดูแลถูกควบคุมด้ วยกฎหมำยของประเทศที่บริ ษัทจดทะเบียนบริ ษัทไว้ โดย

ลูกค้ ำตกลงกันว่ำให้ ยดึ หลักกฎหมำยและคำสัง่ ศำลจำกกฎหมำยและศำลของประเทศที่บริ ษัทจดทะเบียนไว้ เท่ำนัน้
45. เหตุสดุ วิสยั กรณีบริ ษัทมีมลู บทเพียงพอ ฟ้ องร้ องเป็ นเหตุสด
ุ วิสยั ได้ (รวมแต่ไม่จำกัด กำรจลำจล กำรก่อกำรร้ ำย

สงครำม ภัยธรรมชำติ อุบตั ิเหตุ ไฟไหม้ น ้ำท่วม พำยุ ไฟฟ้ ำดับ กำรขัดข้ องของอุปกณ์ กำรทำงำนของเครื่ องมือที่ผิดพลำด
หรื อ ซอฟต์แวร์ ประเภทใดๆ ควำมไม่เสถียร ควำมขัดข้ องในกำรดำเนินงำนอันเกิดจำกตัวระบบ หรือซอฟต์แวร์ เป็ นต้ น)
46. กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั บริ ษัทมีสท
ิ ธิในกำรดำเนินกำรต่อไปนี ้

ก. ไม่จำเป็ นต้ องบอกกล่ำวเป็ นรำยลักษณ์อกั ษร และในเวลำใดก็ได้
ข. ยกเลิกกำรทำธุกรรมใดๆหรื อทังหมดที
้
่อำจมีผลกระทบโดยตรงหรื อทำงอ้ อม

ค. ระงับชัว่ ครำวหรื อแก้ ไขข้ อบังคับในส่วนใดๆ ของสัญญำตรำบใดที่เหตุสดุ วิสยั ทำให้ บริษัทไม่สำมำรถใช้ ข้อบังคับเหล่ำนี ้
ได้
47. บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรบรรลุผลที่ไม่เหมำะสม หำกเกิดจำกสถำนกำรณ์ที่แรงมิอำจเอำชนะได้
48. ควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำกลูกค้ ำอันมำจำกกำรกระทำโดยกำรร่วมมือกับลูกค้ ำคนอื่นหรื อบุคคลอืน
่ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อ

ทำให้ บริ ษัทเสียหำย และควำมเสียหำยแก่บริษัท โดยลูกค้ ำอำจใช้ วิธีกำรหรื อเทคนิคที่ไม่ซื่อ สัตย์และยุติธรรมต่อกำรซื ้อ
ขำยกับบริษัท ซึง่ รวมถึงกำรใช้ โบนัสหรื อรำงวัลของบริษัทในสถำนกำรณ์ใดๆ ผู้มีสว่ นร่วมกับลูกค้ ำ หมำยถึงบุคคลอื่นๆที่
มิใช่ตวั ลูกค้ ำ บริ ษัทมีสทิ ธิในกำรปิ ดกันกำรด
้
ำเนินกำรธุรกรรมและกำรซื ้อขำยของลูกค้ ำ หำกลูกค้ ำละเมิดเงื่อนไขของ
สัญญำฉบับนี ้บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะเลือก
ก. แก้ ไขจำนวนภำระผูกพันทำงกำรเงินของลูกค้ ำ (ยอดบัญชีของลูกค้ ำ)
ข. ระงับกำรให้ บริ กำรของลูกค้ ำและปิ ดกันกำรซื
้
้อขำย ลูกค้ ำจะต้ องแสดงหลักฐำนหรื อข้ อมูล สมเหตุและสมผลเพื่อแก้ ไข
ภำยในสำมสิบวัน บริ ษัทสำมำรถถอนเงินทังหมดออกจำบั
้
ญชีซื ้อขำยได้ หำกลูกค้ ำละเมิดเงื่อนไขสัญญำนี ้
49.บริ ษัทMM ONLINE MARKETS ,LLC จดทะเบียนและจัดตังที
้ ่ Dash and Associate 27 Paradise. Saint
Thomas Paris Nevis Saint Kitts Nevis ใบอนุญำตเลขที่ L20085 SHfXkrLU ลูกค้ ำยินยอมทีจ่ ะให้ บริ ษัทใช้ กฎหมำย

ของ NEVIS,LLC เท่ำนัน้
50. กรณีบริ ษัทยกเลิกสัญญำอันเนื่องมำจำกกำรผิดกฎ หรื อกำรฝ่ ำฝื นของลูกค้ ำ ลูกค้ ำไม่มีสท
ิ ธิในกำรเปิ ดบัญชีใหม่
51. บริ ษัทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ ำสำหรับควำมเสียหำย สูญเสีย เสียโอกำส กำรขำดทุนหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อันเนื่องมำจำก

ควำมผันผวนของตลำด หรื อ ควำมไม่แน่นอนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
52. บริ ษัทไม่ต้องรับผิดในกรณีทขี่ ้ อมูลคลำดเคลือ่ นระหว่ำงกำรแสดงข้ อมูลกำรซื ้อขำยของลูกค้ ำกับบนเซิร์ฟเวอร์ ของ

บริ ษัท
53. บริ ษัทไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยของลูกค้ ำ อันเนื่องมำจำกกำรโจมตีของแฮกเกอร์ ควำมล้ มเหลวของเน็ตเวิร์ค

คอมพิวเตอร์ หรื อระบบที่ใช้ เงื่อนไขสำคัญของกำรรับรองอื่นๆของกำรทำงำนของบริ ษัททีเ่ กิดขึ ้น โดยบริ ษัทมิได้ มคี วำมผิด
54. ลูกค้ ำได้ รับกำรแจ้ งให้ ทรำบว่ำธุรกรรมกำรซื ้อขำยในสัญญำฉบับนี ้มีควำมเสีย่ งในกำรที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนที่

คำดหวัง และควำมเสีย่ งในกำรสูญเสียส่วนหนึง่ หรื อทังหมดของเงิ
้
นที่โอนเข้ ำมำยังบัญชี ของลูกค้ ำ ที่สมัครไว้ กบั ทำงบริ ษัท
55. กำรมิได้ บรรลุภำระผูกพันโดยเจตนำหรื อกำรประมำท บริ ษัทจะไม่รับผิดต่อกำรสูญเสีย ค่ำใช้ จ่ำย เงินทุน กำรเสียหำย

ใดๆของลูกค้ ำอันเนื่องมำจำก ควำมไม่ถกู ต้ องของข้ อมูลที่สง่ ให้ ลกู ค้ ำ
56. สัญญำฉบับนี ้ลูกค้ ำยินยอมให้ มีผลบังคับใช้ เมื่อมีกำรลงทะเบียนสมัครสมำชิกของลูกค้ ำ และมีผลระยะเวลำไม่จำกัด

57. กรณีสญ
ั ญำถูกยกเลิกเงินจะต้ องถูกคืนแก่ลกู ค้ ำภำยในสีส่ บิ ห้ ำวัน กรณีที่ลกู ค้ ำมีสทิ ธิได้ รับเงินคืน
58. กำรแก้ ไขหรื อกำรเพิม
่ เติมในสัญญำกระทำได้ โดยบริ ษัทแต่เพียงฝ่ ำยเดียว จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ระบุโดยบริ ษัท
59. บริ ษัทอำจถ่ำยโอนสิทธิและภำระผูกพันทังหมดหรื
้
อบำงส่วนแก่บคุ คลที่สำม กำรโอนสิทธิ์ไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ ำ

ล่วงหน้ ำ โดยบริษัท
60. ลูกค้ ำไม่มีสท
ิ ธิ์ในกำรมอบหมำยสิทธิ์ของตน หรื อถ่ำยโอนสิทธิ์ หรื อภำระผูกพัน โดยปรำศจำกหนังสือยินยอมจำก

บริ ษัทก่อน ในกรณีที่ไม่ได้ อธิบำยไว้ ในสัญญำ บริษัทจะดำเนินกำรอย่ำงเป็ นธรรมตำมที่ตลำดยอมรับกัน
61. บริ ษัทมีสท
ิ ธิในกำรใช้ ข้อควำมในฉบับนี ้ในภำษำอื่น หำกมีข้อแตกต่ำงระหว่ำงข้ อควำมของสัญญำ ให้ ถือเอำข้ อควำม

ของต้ นฉบับของสัญญำเป็ นสำคัญ

