ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุน
โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนนี้ อย่ำงละเอียด โดยกำรลงทะเบียนหรือสมัครเพื่อลงทะเบียนเป็ น
ผู้ลงทุนบนแพลตฟอร์ม ท่ ำนซึ่ งเป็ นผู้ลงทุนตกลงที่ จะผูกพันตำมข้อกำหนดกำรใช้งำนของเว็บไซต์นี้และ
ข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขของผู้ล งทุ น ฉบับ นี้ ข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขของผู้ล งทุ น นี้ มี ผ ลบัง คับใช้ เมื่ อ ท่ ำ น
ตัดสิ นใจเข้ำถึงแพลตฟอร์ม
เรำอำจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุนฉบับนี้ เป็ นครัง้ ครำว และเผยแพร่ฉบับแก้ไขบน
เว็บไซต์นี้ ซึ่งจะมีผลทันทีที่มีกำรเผยแพร่ เรำไม่จำต้องแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรแก้ไขดังกล่ำวแยกต่ำงหำกอีก
ทัง้ นี้ ให้ถือว่ำกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มหรือกำรทำธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่ำนอย่ำงต่อเนื่ อง (รวมถึง
กำรชำระเงิ นหรือหักเงิ นเข้ำหรือผ่ำนบัญชีของท่ำนและกำรมีอยู่ของกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่ องซึ่งท่ำนได้ จดั หำ
เงิ นทุนมำ) หลังจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุนที่แก้ไขแล้วมีผลบังคับใช้ เป็ นกำรยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รบั กำรแก้ไขของท่ำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
1. คำนิ ยำม
เว้นแต่บริบทกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น คำศัพท์ท่รี ะบุไว้ในข้อกำหนดกำรใช้งำนจะมีควำมหมำยเช่นเดียวกับ เมื่อใช้ใน
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขสำหรับผูล้ งทุนฉบับนี้ และ นอกจำกนี้คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีควำมหมำยทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
(ก) บัญชี หมำยถึง บัญชีทผ่ี ลู้ งทุนเปิ ดกับธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชี เพื่อเข้ำถึงแพลตฟอร์มและบริกำร
(ข) ธนำคำรที่เปิ ดบัญชี หมำยถึง ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินอื่น ทีถ่ ูกกำหนด และแต่งตัง้ โดยวำลิดสั และ
ได้แจ้งแก่ผใู้ ช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบัญชี หรือบัญชีเพื่อกำรลงทุน
(ค) ค่ำธรรมเนี ยมกำรบริหำร มีควำมหมำยตำมทีอ่ ธิบำยไว้ในข้อ 7.2
(ง) ผู้ลงทุนที่ผ่ำนกำรรับรอง หมำยถึงบุคคลธรรมดำผูท้ ่ี
(1) ลงทุนโดยตรงในหุ้นเป็ นเวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปี และ (ก) มีสนิ ทรัพย์สุทธิอย่ำงน้อย 50 ล้ำนบำท
โดยไม่นับรวมมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ ใช้เป็ นที่อยู่อำศัยประจำของบุคคลนัน้ หรือ (ข) มีรำยได้
ต่อปี อย่ำงน้ อย 4 ล้ำนบำท (โดยกำรคำนวณมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิและรำยได้อำจรวมถึงมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ หรือรำยได้ของคู่สมรส) หรือ
(2) มีควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจหรือกำรลงทุน หรือมีประสบกำรณ์ ในกำร
ประเมินมูลค่ำผูป้ ระกอบธุรกิจหรือ ประสบกำรณ์กำรให้คำปรึกษำในกำรพัฒนำธุรกิจไม่น้อยกว่ำ
3 ปี (เช่น ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ ผูบ้ ริหำรด้ำนกำรลงทุนของผู้ลงทุนสถำบัน
เป็ นต้น) โดยมีเงือ่ นไขว่ำมีกำรลงทุนโดยตรงในหุน้ มำกกว่ำ 5 ล้ำนบำทขึน้ ไป
(จ) วันทำกำร หมำยถึงวัน (นอกเหนือจำกวันเสำร์ วันอำทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทีธ่ นำคำรพำณิชย์
เปิ ดทำกำรในประเทศไทย
(ฉ) เงิ นทุนที่ ใช้ลงทุน สำหรับผู้ลงทุน หมำยถึงจำนวนเงินทุนที่ปรำกฏในหน้ำแดชบอร์ดของผู้ลงทุนบน
แพลตฟอร์ม ทีจ่ ะถูกหักจำกบัญชีอนั เป็ นผลมำจำกกำรลงทุนโดยผูล้ งทุน โดยไม่คำนึงว่ำเงินทุนดังกล่ำว
ได้รบั กำรเบิกจ่ำยหรือไม่
(ช) ผู้ให้บริกำรอิ เล็กทรอนิ กส์เพื่อกำรระดมทุน หมำยถึงบุคคลใด ๆ ดังต่อไปนี้
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(ก)

ครำวด์ฟันดิง พอร์ทลั ที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบ
ครำวด์ฟันดิง หรือ ครำวด์ฟันดิงพอร์ทลั ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ภำยใต้กฎหมำยต่ำงประเทศ หรือ
(ข) ผูใ้ ห้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ห้กำรระดมทุนสำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ ทัง้ ในรูปแบบของกำรบริจำค
หรือได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกผูป้ ระกอบธุรกิจในรูปแบบของทรัพย์สนิ ผลประโยชน์ท่ี
ไม่ใช่ตวั เงิน หรือผลประโยชน์อ่นื
(ฑ) บัญชี เพื่อกำรลงทุน หมำยถึง บัญชีท่เี ปิ ดโดยแพลตฟอร์ม และ/หรือวำลิดสั กับธนำคำรที่เปิ ดบัญชี
สำหรับนักลงทุนในกำรทีจ่ ะลงทุนในแพลตฟอร์ม และเข้ำถึงบริกำร โดยบัญชีเพื่อกำรลงทุนนี้จะถูกดูแล
และควบคุมโดยธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชีตำมวิธกี ำรทีว่ ำลิดสั จะแจ้งผูล้ งทุนเป็ นครัง้ ครำว
(ซ) คู่สญ
ั ญำที่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำย มีควำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.2
(ฌ) ผู้ลงทุนสถำบัน หมำยถึงผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นสถำบันตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 กำรกำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่พเิ ศษ และ ผู้
ลงทุนรำยใหญ่
(ญ) อัตรำดอกเบีย้ หมำยถึงอัตรำผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกันสำหรับผูล้ งทุนทีใ่ ช้กบั กำรลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนรำย
นัน้ เลือก
(ฎ) กำรลงทุน หมำยถึงกำรลงทุนหรือกำรระดมทุนทีผ่ ลู้ งทุนเกีย่ วข้องกับเอสเอ็มอีรำยหนึ่ง ตำมทีอ่ ำจแสดง
บนแพลตฟอร์มสำหรับกำรเลือกเป็ นครัง้ ครำว ทัง้ นี้ กำรลงทุนนัน้ ต้องอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรลงทุน
(ฏ) พันธสัญญำกำรลงทุน หมำยถึงข้อเสนอของผูล้ งทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนเพื่อลงทุนในกำรลงทุนนัน้
ตำมจำนวนเงินทีผ่ ลู้ งทุนอำจระบุไว้ในข้อเสนอของตน
(ฐ) กำรแจ้ ง กำรลงทุ น หมำยถึง กำรแจ้ง กำรลงทุ น ของผู้ ล งทุ น เพื่อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของข้อ มู ล ในกำร
ลงทะเบียน
(ฑ) เกณฑ์กำรลงทุน หมำยถึงเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรลงทุนทีก่ ำหนดตำมดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผู้
เดียวสำหรับกำรลงทุนแต่ละครัง้ ทัง้ นี้เกณฑ์กำรลงทุนดังกล่ำวจะสอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้
▪
กำรลงทุนสะสม (ในระยะเวลำ 12 เดือน) ในเอสเอ็มอีรำยหนึ่ง ไม่เกิน 20,000,000 บำท สำหรับ
ผูล้ งทุนรำยย่อย หรือ 40,000,000 บำท (สำหรับตลอดอำยุโครงกำร)
▪
สำหรับผูล้ งทุนรำยย่อยจะถูกจำกัดกำรลงทุนสูงสุดจำนวน 100,000 บำท ต่อกำรลงทุนในเอสเอ็ม
อีรำยหนึ่ง และ
▪
ผูล้ งทุนรำยย่อยจะถูกจำกัดกำรลงทุนในเอสเอ็มอีหลำยรำยรวมกันสูงสุดจำนวน 1,000,000 บำท
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน
(ต) ผู้ลงทุน หมำยถึงบุคคล บริษทั ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด องค์กร เครื่องมือในกำรลงทุน สมำคม หรือหน่วยงำน
ประเภทอื่นใด ไม่ว่ำจะก่อตัง้ ตำมกฎหมำยหรือไม่ ซึ่งลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม ตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ ซึ่งได้อ่ำน เข้ำใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพำะ ทีก่ ำหนดใน (1)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (2) กำรแจ้งกำรลงทุน และ (3) กำรเปิ ดเผยควำมเสีย่ ง เพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรจัด หำเงิน ทุ น ทัง้ เพีย งผู้เ ดีย ว หรือ ร่ ว มกับ ผู้ล งทุ น รำยอื่น ให้กับ เอสเอ็ม อี ห ลำยรำยผ่ ำ น
แพลตฟอร์ม
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(ถ)
(ท)
(ธ)
(น)

(บ)

(ป)
(กก)
(ขข)
(คค)

(งง)
(จจ)
(ฉฉ)

(ชช)

แพลตฟอร์ม หมำยถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ดี ำเนินกำรโดยวำลิด ัส เพื่อให้บริกำรแก่ผูล้ งทุนและเอส
เอ็มอีผ่ำนเว็บไซต์น้หี รือแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์มอื ถือ
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว หมำยถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวทีม่ ใี ห้ท่ี [เว็บไซต์]
กิ จกำรเงิ นร่วมลงทุน หมำยถึงกิจกำรเงินร่วมกำรลงทุนตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดิจทิ ลั ต่อประชำชน
ข้อมูลกำรลงทะเบียน หมำยถึง บรรดำข้อมูลและ/หรือเอกสำรซึ่งวำลิดสั ร้องขอเป็ นครัง้ ครำว และ
จะต้องนำเข้ำสู่เว็บไซต์น้หี รือแพลตฟอร์มในระหว่ำงกระบวนกำรลงทะเบียน รวมถึง
▪
สำเนำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรแสดงตัวตนอย่ำงอื่น (แล้วแต่ประเภทของผูล้ งทุน)
▪
กำรยอมรับและกำรรับทรำบของกำรเปิ ดเผยควำมเสีย่ งจำกผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งกำรลงทะเบียน
▪
กำรยอมรับและกำรรับทรำบนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
▪
หนังสือมอบอำนำจ
▪
กำรแจ้งกำรลงทุนทีไ่ ด้จดั ทำอย่ำงถูกต้อง (ถ้ำมี) และ
▪
เอกสำรแสดงตัว ตนอื่น หลักฐำนที่อยู่ และหลักฐำนกำรอนุ มตั ิ หรือ หลักฐำนทำงกำรเงิน หรือ
หลักฐำนกำรเป็ นเจ้ำของข้อมูลดังกล่ำว
ระยะเวลำร้องขอ หมำยถึง ระยะเวลำทีเ่ อกสำรธุรกรรมถูก เผยแพร่บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ลงทุนยื่น
พันธสัญญำกำรลงทุนของพวกเขำ ซึง่ วำลิดสั มีดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
โดยคำนึงถึงธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรมนัน้
จำนวนเงิ นที่เรียกให้จ่ำย หมำยถึง จำนวนเงินทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรธุรกรรม ซึ่งเอสเอ็มอีได้เรียกจำกผู้
ลงทุน
ผู้ลงทุนรำยย่อย มีควำมหมำยตำมทีอ่ ธิบำยไว้ในข้อ 3.1 (ค)
กำรเปิ ดเผยควำมเสี่ยง หมำยถึงเอกสำรทีส่ รุปถึงกำรยอมรับควำมเสีย่ งของผูล้ งทุนจำกกำรลงทุนหรือ
กำรใช้บริกำรทีเ่ สนอบนแพลตฟอร์ม
บริ กำร หมำยถึงกำรจัดหำตลำดออนไลน์ โดยวำลิดสั ผ่ำนแพลตฟอร์มที่ผลู้ งทุนและเอสเอ็มอีสำมำรถ
สื่อสำรระหว่ำงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำและรับเงินทุนต่อกัน ตำมเงือ่ นไขของเอกสำรธุรกรรมที่
เกี่ย วข้อ งและรวมถึงควำมช่วยเหลือ ดังกล่ ำ วที่วำลิด ัส มีให้กับ ทัง้ ผู้ลงทุน และเอสเอ็ม อี เพื่อ ผลกำร
ดำเนินกำรภำยใต้ขอ้ ตกลงทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิม่ เติม กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรระงับ หรือกำร
ยกเลิกกำรทีก่ ล่ำวข้ำงต้นนี้ ตำมทีว่ ำลิดสั กำหนดเป็ นครัง้ ครำว
เอสเอ็มอี หมำยถึง นิ ติบุ คคลที่ลงทะเบีย นบนแพลตฟอร์ม เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรรับ เงิน ทุน จำก
แพลตฟอร์ม
ผู้ลงทุนพิ เศษ หมำยถึง ผูใ้ ห้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระดมทุนและผูล้ งทุนทีผ่ ่ำนกำรรับรอง
ข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ง ำน หมำยถึง ข้อ ก ำหนดกำรใช้ง ำนที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรเข้ำ ถึง เว็บ ไซต์ นี้ แ ละ
แพลตฟอร์มออนไลน์โดยบุคคลใด ๆ (โดยสำเนำมีอยู่ในเว็บไซต์น้ี) ซึ่งอำจมีกำรแก้ไข เพิม่ เติม และ/
หรือ ทดแทน และเผยแพร่บนเว็บไซต์น้ีอกี ครัง้ โดยวำลิดสั และ
เอกสำรธุรกรรม หมำยถึง เอกสำรทีผ่ ลู้ งทุนอำจจัดทำร่วมกับวำลิดสั หรือเอสเอ็มอีทเ่ี กี่ยวข้อง (ไม่ว่ำ
ผ่ำนวำลิดสั หรือไม่กต็ ำม) เป็ นครัง้ ครำว ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริกำรทีจ่ ดั ให้

3

1.1

(ซซ) นิ ติบุคคลร่วมลงทุน หมำยควำมว่ำ นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดิจทิ ลั ต่อประชำชน
ในข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ เว้นแต่ว่ำบริบทจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
(ก) บุคคล หมำยถึงบุคคลธรรมดำ บริษทั นิตบิ ุคคล หรือสมำคม
(ข) กำรอ้ำงอิงถึงนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดำ รวมถึงกำรอ้ำงอิงถึงตัวแทนรับอนุญำต ผูแ้ ทน ผูส้ บื ทอด หรือ
ตัวแทน ตำมควำมเหมำะสม
(ค) กำรอ้ำงอิงถึง "รวมถึง" หมำยถึง "รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง"
(ง) คำเอกพจน์รวมถึงพหูพจน์และกลับกัน และ
(จ) คำทีก่ ล่ำวถึงเพศหนึ่งจะรวมถึงเพศอื่น ๆ ทัง้ หมด

2.

ทั ่วไป
ข้อกำหนดกำรใช้งำนเป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนนี้ โดยผูล้ งทุนผูกพันภำยใต้เอกสำรทัง้ สองนี้
หำกมีขอ้ ขัดแย้งระหว่ำงเอกสำรทัง้ สองฉบับ ให้ยดึ ถือตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้เพื่อแก้ไขข้อ
ขัด แย้ง ดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี้ เพื่อ หลีก เลี่ย งข้อ สงสัย เงื่อ นไขอื่น ทัง้ หมดของข้อ ก ำหนดกำรใช้ ง ำน (ที่ไ ม่ ข ดั แย้ง
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้) จะยังคงผูกพันผูล้ งทุนต่อไป

3.
3.1

บัญชี
เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่จดั ให้ผ่ำนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะต้องอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรลงทุน และเพื่อเป็ นผู้
ลงทุน ท่ำนจะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ต่อไปนี้
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถำบัน นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน กิจกำรเงินร่วมลงทุน
(ข) เป็ นผูล้ งทุนพิเศษ
(ค) เป็ นบุคคลธรรมดำ หรือ นิตบิ ุคคล ทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งทุนสถำบัน นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน กิจกำรเงินร่วมลงทุน และ
ผูล้ งทุนพิเศษ และมีอำนำจตำมกฎหมำยทีจ่ ะเข้ำทำข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน (“ผู้ลงทุนรำย
ย่อย”)
(ง) ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มในฐำนะเอสเอ็มอีทข่ี อรับเงินทุนจำกผูล้ งทุนโดยใช้แพลตฟอร์ม และ
(จ) ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยภำยในและข้อกำหนดอื่นของวำลิดสั และได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยวำลิดสั บน
แพลตฟอร์มในฐำนะผูล้ งทุน
ท่ำนจะต้องให้ขอ้ มูลกำรลงทะเบียนกับวำลิดสั อันเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียน
ตำมแนวทำงและนโยบำยภำยในของบริษทั ท่ำนยอมรับว่ำวำลิดสั และ/หรือคู่คำ้ ของวำลิดสั (รวมถึงธนำคำรที่
เปิ ดบัญชี) จะใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงผูเ้ ดียวและเป็ นเด็ดขำด ในกำร
(ก) หักเงินซึง่ เป็ นรำคำซื้อ และค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกบัญชีทอ่ี ำจเกิดขึน้ จำกกำรเข้ำทำธุรกรรม
(ข) รวบรวมและประเมินข้อมูลกำรลงทะเบียนทีท่ ่ำนจัดส่งให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร (1) ระบุตวั ตนของท่ำน
หรือผู้รบั ผลประโยชน์ขนั ้ สุดท้ำยของท่ำน (2) กำรจัดประเภทของท่ำนในฐำนะผู้ลงทุนตำมประเภทผู้
ลงทุนทีก่ ล่ำวถึงในข้อ 3.1 ข้ำงต้นนี้ โดยต้องอยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดของนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ
เสมอ

3.2
3.3
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(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
3.4

3.5
3.6

3.7

ประเมินควำมสำมำรถของท่ำนในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ หรือกำหนด
ควำมเหมำะสมของท่ำนในกำรลงทุนในหุน้ หรือหุน้ กูท้ เ่ี สนอบนแพลตฟอร์ม
ขอให้ท่ำนอัปเดตข้อมูลกำรลงทะเบียนทีท่ ่ำนส่งมอบให้
ปฏิเสธกำรลงทะเบียนหรือปฏิเสธใบสมัครของท่ำนเพื่อเป็ นผูล้ งทุนบนแพลตฟอร์ม
ระงับ หรือ วำงข้อ จ ำกัด ในกำรซื้อ ขำยในบัญชีของท่ ำน เพื่อ ปฏิบ ัติต ำมข้อ ผูก พัน ทำงกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับของเรำ และ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมจำกท่ำนเพื่อใช้สทิ ธิของเรำทีใ่ ห้ไว้ในข้อ 3.3 นี้

ภำยใต้เงื่อนไข (1) ท่ำนมีคุณสมบัตติ ำมเกณฑ์ทจ่ี ะเป็ นผูล้ งทุนตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3.1 และ (2) สิทธิของวำลิดสั
ตำมข้อ 3.3 ข้ำงต้นนี้ วำลิดสั จะออกหนังสือแจ้งเกีย่ วกับกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม ทีค่ รอบคลุม
(ก) กำรจัดประเภทของท่ำนในฐำนะผูล้ งทุนตำมทีว่ ำลิดสั กำหนด
(ข) ให้ท่ำนมีสทิ ธิ และวิธกี ำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม ตำมควำมในข้อ 4 ของข้อตกลงฉบับนี้
(ค) เกณฑ์กำรลงทุนของท่ำน
(ง) สิทธิและกำรจำกัด สิทธิของท่ำน ตำมที่กำหนดไว้ในกำรแจ้งกำรลงทุน และเอกสำรกำรเปิ ดเผยควำม
เสีย่ ง
(จ) ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับวำลิดสั และ
(ฉ) ข้อมูลอื่นใดทีข่ อให้ท่ำนส่งมอบในฐำนะผูล้ งทุน ภำยใต้กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับของรำชอำณำจักรไทย
ในกรณีท่มี กี ำรเปลี่ยนแปลงกับเนื้อหำของข้อมูล เอกสำร กำรประกำศ หรือกำรยืนยันที่ท่ำนส่งมอบให้กบั วำ
ลิดสั ท่ำนจะต้องทำกำรเปลีย่ นแปลงบนแพลตฟอร์มทันทีและแจ้งให้วำลิดสั ทรำบ
แม้จะได้ให้ควำมยินยอมตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว ท่ำนตกลงที่จะรับกำรสื่อสำร (ผ่ำน และรวมถึงผ่ำน
ข้อควำมทีจ่ ดั ส่งทำงสื่อของแพลตฟอร์มโดยสื่อใดๆ) จำกวำลิดสั ซึ่งจะรวมถึงสื่อกำรตลำด เช่น จดหมำยข่ำว
เอกสำรปรับปรุงและกำรส่งเสริมเกีย่ วกับบริกำร แพลตฟอร์ม และ/หรือเว็บไซต์น้ี
ในกำรสมัครลงทะเบียนในฐำนะผูล้ งทุน ท่ำนรับรอง รับประกัน และมีหน้ำทีต่ ่อวำลิดสั ณ วันทีล่ งทะเบียนและใน
ทุกวันหลังจำกนัน้ ทีท่ ่ำนเป็ นผูล้ งทุน ว่ำ
(ก) ข้อมูลกำรลงทะเบียนทัง้ หมดทีท่ ่ำนส่งมอบให้ เป็ นควำมจริง ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วน
(ข) (หำกท่ำนลงทะเบียนในฐำนะบุคคลธรรมดำ) ท่ำนจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเกินกว่ำหนึ่งบัญชี หรือ
ลงทะเบียนบัญชีในนำมของบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ตวั ท่ำนเอง
(ค) (หำกท่ำนลงทะเบียนในนำมของนิติบุคคลหรือองค์กรอื่น) ท่ำนได้ร ั บควำมยินยอมและกำรอนุ ญำตที่
ถูกต้องเพื่อลงทะเบียนและเข้ำถึงแพลตฟอร์ ม ดำเนินบัญชีและใช้บริกำรแทนนิตบิ ุคคลหรือองค์กรอื่นที่
ท่ำนลงทะเบียนแทน
(ง) ท่ำนคุน้ เคยกับกำรทำงำน เข้ำใจและสำมำรถประเมินปั จจัยเสีย่ งในกลไกของแพลตฟอร์ม และในกำรใช้
บริกำร (ตำมที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสำรกำรเปิ ดเผยควำมเสี่ยง) ที่จดั ให้ผ่ำน
แพลตฟอร์ม รวมถึงกำรลงทุนในเอสเอ็มอี โดยใช้เอกสำรธุรกรรม
(จ) ท่ำนเป็ นเจ้ำของหรือได้รบั อนุ ญำตให้ส่งมอบและลงนำม (ตำมควำมเหมำะสม) ข้อมูลกำรลงทะเบียน
ดังกล่ำว ท่ำนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียวในข้อมูลกำรลงทะเบียนและเนื้อหำทีท่ ่ำนนำเข้ำสู่
แพลตฟอร์ม และยอมรับว่ำ วำลิดสั จะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อมูลกำรลงทะเบียน หรือเนื้อหำทีท่ ่ำนอัพโหลด
ไปยังแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อผิดพลำด กำรละเว้น หรือกำรสูญหำยและควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำร
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(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

เชื่อ มต่ อ ดัง กล่ ำ ว) และอำจปฏิเ สธ ลบ หรือ ละเว้น เนื้ อ หำที่ท่ ำ นอัพ โหลดไปยัง แพลตฟอร์ม ตำมที่
เห็นสมควร
ก่อนทีจ่ ะเข้ำร่วมในกำรทำธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับบริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะมีโอกำสตรวจสอบและ
จะตรวจสอบจนท่ำนพึงพอใจสำหรับเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง และเข้ำใจอย่ำงสมบูรณ์ในเนื้อหำและ
นัยทำงกฎหมำยและกำรเงินทีเ่ กิดขึน้
ท่ำนจะไม่ปรับหรือหลีกเลี่ยงระบบที่เกี่ยวเนื่องกับแพลตฟอร์ม หรือเข้ำถึงระบบของเรำ หรือบริกำรอื่น
นอกจำกกำรใช้ขอ้ มูลทีอ่ อกให้ท่ำน ตำมคำแนะนำทีเ่ รำให้ไว้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ท่ำนได้ใช้และจะใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลทีอ่ พั โหลดหรือส่งไปยังแพลตฟอร์ม
นั น้ ปรำศจำกไวรัส และสิ่ง อื่น ใดที่อ ำจมีผ ลที่ท ำให้เ กิด กำรปนเปื้ อน หรือ กำรท ำลำยส่ ว นใดของ
แพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีอ่นื และ
กำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกดินแดนทีท่ ่ำนกำลังดำเนินกำรเข้ำถึงดังกล่ำว ไม่เป็ นกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้อง
หรือผิดกฎหมำยแต่อย่ำงใด

กำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนของแพลตฟอร์ม
เมื่อวำลิดสั ลงทะเบียนท่ำนในฐำนะผูล้ งทุนแล้ว นอกจำกข้อทีว่ ำลิดสั จัดให้ท่ำนภำยใต้ขอ้ 3.4 ท่ำนจะได้รบั ชื่อ
ผู้ใช้ รหัสผ่ำน และคำถำมด้ำนควำมปลอดภัยที่ท่ำนต้องตอบ ทัง้ นี้ บัญชีของท่ำนเป็ นบัญชีส่วนตัวและไม่
สำมำรถโอนได้
ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่ำน และคำตอบของคำถำมด้ำนควำมปลอดภัยคือวิธที เ่ี รำระบุตวั ท่ำน ดังนัน้ ท่ำนต้องรักษำข้อมูล
เหล่ำนี้ให้ปลอดภัยตลอดเวลำ ท่ำนต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและกิจกรรมทัง้ หมดบนแพลตฟอร์มโดยผูท้ ใ่ี ช้ช่อื
ผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนของท่ำน ไม่ว่ำท่ำนจะอนุญำตหรือไม่กต็ ำม
ท่ำนต้องไม่เข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกดินแดนที่ถือว่ำเนื้อหำของแพลตฟอร์มนัน้ ผิดกฎหมำย หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ในกรณีท่ีท่ำนเลือกที่จะเข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกที่อ่ืนนอกเหนือจำกประเทศไทย ท่ำนดำเนินกำร
ดังกล่ำวด้วยกำรตัดสินใจของท่ำนเองและท่ำนจะรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยท้องถิน่ ในอำณำเขตทีท่ ำ
กำรเข้ำถึงแต่เพียงผูเ้ ดียว
วำลิดสั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่กระทำกำรตำมคำสั ่งของท่ำนหรือระงับบริกำร หำกเรำสงสัยว่ำบุคคลทีล่ งชื่อเข้ำใช้
บัญชีของท่ำนไม่ใช่ท่ำนหรือหำกเรำสงสัยว่ำมีกจิ กรรมทีผ่ ดิ กฎหมำยหรือเป็ นกำรฉ้อโกงหรือกำรใช้โดยไม่ได้รบั
อนุ ญำต อย่ำงไรก็ตำมวำลิดสั ไม่จำเป็ นต้อง และอำจไม่สำมำรถตรวจพบกำรใช้บญ
ั ชีของท่ำนโดยไม่ได้รบั
อนุญำต โดยผิดกฎหมำย หรือโดยกำรฉ้อโกง
เมื่อท่ำนเผยแพร่เนื้อหำบนแพลตฟอร์มภำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว ท่ำนอนุ ญำตให้เรำสำมำรถใช้เนื้อหำ
ดังกล่ำวได้ทวโลกอย่
ั่
ำงต่อเนื่องแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยไม่ต้องชำระค่ำลิขสิทธิ ์ และไม่สำมำรถเพิกถอนได้ เพื่อใช้
ถ่ำยสำเนำ แจกจ่ำย ตีพมิ พ์ ทำซ้ำ เปิ ดเผย สร้ำงงำนดัดแปลง ลด และส่งเนื้อหำดังกล่ำวโดยวิธใี ด ผ่ำนสื่อใด
ณ ทีใ่ ดในโลก เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของเรำเอง (รวมถึงวัตถุประสงค์ในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย)
โดยไม่มขี อ้ จำกัด (รวมถึงกำรรักษำควำมลับ หรือค่ำตอบแทนใดให้กบั ท่ำน) วำลิดสั อำจลบเนื้อหำดัง กล่ำว
เมื่อใดก็ได้ตำมดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียว
วำลิดสั จะใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงสมควรตำมกฎหมำยและข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่ำพอร์ทลั และระบบของบริษทั มีควำมปลอดภัยเพียงพอสำหรับเกณฑ์กำรลงทุนที่
กำหนดภำยใต้กฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลทีส่ ่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรือระบบนัน้ จะส่งผ่ำนเครือข่ำย
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โทรคมนำคมสำธำรณะ ดังนัน้ วำลิดสั จะไม่รบั ผิดชอบ หำกกำรสื่อสำรทีส่ ่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรือระบบถูกสกัด
กัน้ โดยบุคคลภำยนอก (ไม่ว่ำจะโดยถูกกฎหมำยหรือผิดกฎหมำย) หรือถูกส่งอย่ำงไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกส่ง โดย
มีเ งื่อ นไขว่ ำ ข้อ ผิด พลำดดัง กล่ ำ วไม่ไ ด้เ กิดจำกวำลิด ัสโดยตรง ทัง้ นี้ ให้ใ ช้บ ังคับ เพีย งเท่ ำ ที่ก ฎหมำยของ
รำชอำณำจักรไทยอนุญำต
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบบัญชีของท่ำนได้ในส่วนบัญชีของฉัน (My Account) บนแพลตฟอร์ม โดยวำลิดสั จะไม่
จัดทำเอกสำรแสดงใบแจ้งยอดบัญชี หรือหลักฐำนกำรทำธุรกรรมของท่ำนบนแพลตฟอร์มให้แก่ท่ำน
ในกรณี ท่ีท่ ำ นโพสต์ เ นื้ อ หำบนแพลตฟอร์ ม ท่ ำ นจะต้ อ งปฏิบ ัติต ำมกฎของเว็บ บอร์ ด ที่อ ำจเผยแพร่ บ น
แพลตฟอร์มโดยวำลิดสั และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ท่ำนจะต้อง:
(ก) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำในกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์หรืออ้ำงอิงถึงสถำบันพระมหำกษัตริยแ์ ละรำชวงศ์
(ข) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำทีม่ นี ัยว่ำหยำบคำยหรือก้ำวร้ำวเกินไปสำหรับบรรทัดฐำนของสังคม
(ค) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำทีม่ เี นื้อหำลำมกอนำจำร รุนแรงและโหดร้ำย
(ง) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมโดยเจตนำใส่รำ้ ยหรือดูถูกผูอ้ ่นื โดยไม่มแี หล่งอ้ำงอิงทีช่ ดั เจน
(จ) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมทีท่ ำ้ ทำย ชักชวน หรือตัง้ ใจทีจ่ ะก่อให้เกิดข้อพิพำทหรือควำมโกลำหล
(ฉ) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมทีโ่ จมตีหรือวิจำรณ์ศำสนำหรือคำสอนของศำสนำใด ๆ
(ช) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มหรือสังคมใด ๆ
(ซ) ไม่เสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื เช่น อีเมล หรือหมำยเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนำทำให้เกิดควำมรำคำญ
(ฌ) ไม่โพสต์ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมำยหรือทำลำยศีลธรรมอันดีของสังคม
(ญ) ไม่โพสต์ข้อควำมหรือกำรเสนอเนื้อหำเพื่อขำยหลักทรัพย์ของท่ำนเองหรือใช้เว็บบอร์ดเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือหุน้ กู้
กำรระดมทุนผ่ำนแพลตฟอร์ม
หำกผูล้ งทุนรักษำเงินทุนในระดับทีไ่ ม่น้อยกว่ำพันธสัญญำกำรลงทุน ผูล้ งทุนก็สำมำรถเข้ำไปดูและมีส่วนร่วมใน
เอกสำรธุรกรรมที่มีอยู่บ นแพลตฟอร์ม ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน ฉบับนี้แ ละเอกสำรธุ ร กรรม
ดังกล่ำว
ผูล้ งทุนจะเปิ ดบัญชี (หำกไม่ได้มบี ญ
ั ชีอยู่แต่เดิม) กับธนำคำรที่เปิ ดบัญชี (ทัง้ นี้อยู่ภำยใต้ขอ้ ตกลง และเงื่อนไข
ของธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชี (หำกมี)) และแจ้งให้วำลิดสั ทรำบถึงกำรตัดสินใจลงทุน จำนวนเงินตำมพันธสัญญำกำร
ลงทุนจะถูกหักโดยธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชี และนำเข้ำสู่บญ
ั ชีเพื่อกำรลงทุนผ่ำนทำงแพลตฟอร์ม โดยจะมีกำรแจ้งให้
ผูล้ งทุนทรำบผ่ำนทำงแดชบอร์ดของผูล้ งทุนบนแพลตฟอร์ม
หำกไม่สำมำรถหักเงินเนื่องจำกเงินทุนทีไ่ ม่เพียงพอ หรือเหตุผลอื่นทีเ่ กิดจำกผูล้ งทุน ผูล้ งทุนจะไม่มสี ทิ ธิร่วมใน
กำรลงทุน ทัง้ นี้ กำรเข้ำร่วมในกำรลงทุนของผู้ลงทุนในแพลตฟอร์มนัน้ จำเป็ นจะต้องมีกำรหักเงินตำมพันธ
สัญญำกำรลงทุน
จำนวนเงินทัง้ หมดทีโ่ อนเข้ำสู่บญ
ั ชีเพื่อกำรลงทุน จะต้องโอนจำกบัญชีธนำคำรของผูล้ งทุนทีไ่ ด้กำหนดไว้ซ่งึ ผู้
ลงทุนได้ให้รำยละเอียดไว้ในข้อมูลกำรลงทะเบียน เมื่อระยะเวลำร้องขอสิน้ สุดลง ถ้ำจำนวนรวมของพันธสัญญำ
กำรลงทุ น ทัง้ หมด (ซึ่ง จะถู ก หัก จำกบัญ ชีไ ปยัง บัญ ชีเ พื่อ กำรลงทุ น ) ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรลงทุ น ที่โ พสต์บ น
แพลตฟอร์มโดยผูล้ งทุนทัง้ หมดมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลตำมทีก่ ำหนดให้แต่ละข้อด้ำนล่ำง
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(ก)

ต่ำกว่ำจำนวนเงินทีเ่ รียกให้จ่ำย ให้ถอื ว่ำกำรลงทุนทีเ่ กี่ยวข้องถูกถอดถอนและถูกยกเลิก และผูล้ งทุนที่
พันธสัญญำกำรลงทุนได้ถูกหักผ่ำนแพลตฟอร์มไปยังบัญชีเพื่อกำรลงทุน จะได้รบั เงินตำมพันธสัญญญำ
กำรลงทุนคืนกลับเข้ำสู่บญ
ั ชีทนั ทีทส่ี ำมำรถทำได้โดยธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชี หรือ
(ข) เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรลงทุน หรือ สูงกว่ำเกณฑ์กำรลงทุน วำลิดสั จะสั ่งให้ธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชีคนื เงินตำม
พันธสัญญำกำรลงทุนกลับเข้ำสู่บญ
ั ชีของผูล้ งทุน หำกธุรกรรมตำมเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องนัน้ สิน้ สุด
ลง ถูกยกเลิกหรือ ถูกเพิก ถอนด้วยเหตุผลใดก็ตำม วำลิดสั อำจจะไม่สำมำรถเปิ ดเผยสำเหตุของกำร
สิน้ สุดลง กำรยกเลิกหรือกำรเพิกถอนนัน้ ได้ แต่วำลิดสั จะอัพเดตแดชบอร์ดบนแพลตฟอร์มของผูล้ งทุน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ค) วำลิดสั จะยอมรับผ่ำนแพลตฟอร์ม ในพันธสัญญำกำรลงทุนทีบ่ นั ทึกบนแพลตฟอร์มตำมหลักมำก่อนได้
ก่อน (First-come-first-served basis) และเป็ นไปตำมนโยบำยกระบวนกำรคัดเลือกกำรลงทุนภำยใน
ของวำลิดสั จนกระทังจ
่ ำนวนรวมของพันธสัญญำกำรลงทุนมีผลรวมเท่ำกับจำนวนเงินที่เรียกให้จ่ำย
ทัง้ นี้ เงินทุนตำมพันธสัญญำกำรลงทุนทีเ่ สนอหลังจำกมียอดรวมเท่ำกับจำนวนเงินทีเ่ รียกให้จ่ำยแล้วจะ
ถู ก ปฎิ เ สธ ในกรณี ท่ีเ งิน ทุ น ตำมพัน ธสัญ ญำกำรลงทุ น ถู ก ปฎิ เ สธ วำลิด ัส จะอัพ เดตแดชบอร์ด บน
แพลตฟอร์มของผูล้ งทุนทีเ่ กี่ยวข้อง กำรตัดสินใจของวำลิดสั ว่ำจะเลือกพันธสัญญำกำรลงทุนใดเพื่อกำร
ระดมทุนสำหรับธุรกรรมตำมเอกสำรธุรกรรมทีโ่ พสต์บนแพลตฟอร์มจะถือเป็ นทีส่ น้ิ สุดและมีผลผูกพัน
5.5 จะไม่มกี ำรคิดดอกเบีย้ ให้กบั ผูล้ งทุนในส่วนของเงินทุนทีถ่ ูกคงอยู่ในบัญชีเพื่อกำรลงทุน
5.6 ผูล้ งทุนอำจก่อพันธสัญญำกำรลงทุน ดำเนินกำร หรือเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำ (แล้วแต่กรณี) เอกสำรธุรกรรมทีเ่ ผยแพร่
บนแพลตฟอร์มภำยในระยะเวลำร้องขอทีส่ อดคล้องกัน โดยมีเงือ่ นไขว่ำผูล้ งทุนมีเงินทุนเพียงพอในบัญชีสำหรับ
พันธสัญญำกำรลงทุน และผูล้ งทุนอนุ ญำตให้วำลิดสั หักและใช้พนั ธสัญญำกำรลงทุนตำมกำรเลือกของผู้ลงทุน
ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเมื่อใดก็ตำม โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกผูล้ งทุนเพิม่ เติม เพื่อหลีกเลีย่ งข้อสงสัย กำร
เสนอพันธสัญญำกำรลงทุน ของผู้ลงทุนไม่ก่อข้อผูกพัน ทำงกฎหมำยให้วำลิดสั ดำเนินกำร ตอบสนอง หรือ
ยอมรับพันธสัญญำกำรลงทุนดังกล่ำว
5.7 วำลิดสั และธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชีต่ำงถือว่ำได้รบั อนุ ญำตในนำมของผูล้ งทุนแต่ละรำยให้ชำระเงินทุนทีใ่ ช้ลงทุน
ให้แก่เอสเอ็มอีโดยกำรหักเงินจำกบัญชี ตำมกำรลงทุนที่เลือกโดยผู้ลงทุนรำยนัน้ ภำยใต้เงื่อนไขของเอกสำร
ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้
5.8 ผูล้ งทุนรับทรำบและตกลงว่ำกำรเผยแพร่เอกสำรธุรกรรมบนแพลตฟอร์มทีเ่ ผยแพร่โดยวำลิดสั จะไม่ถอื ว่ำเป็ น
กำรเสนอ แต่ถอื เป็ นกำรเชือ้ เชิญให้กระทำกำรเสนอ
5.9 กำรจ่ำยอัตรำดอกเบี้ยทัง้ หมดที่ได้รบั จำกกำรลงทุนของท่ำนจะถูกโอนไปยังบัญชีของท่ำน เมื่อวำลิดสั ได้รบั
จำนวนดังกล่ำวจำกเอสเอ็มอี หรือจำกกำรลงทุนดังกล่ำว โดยมีเงื่อนไขว่ำวำลิดสั มีสทิ ธิเสมอทีจ่ ะใช้จำนวนเงิน
ใดทีไ่ ด้รบั จำกเอสเอ็มอี เพื่อชำระเงินทีท่ ่ำนหรือเอสเอ็มอีเป็ นหนี้ ภำยใต้กำรลงทุน หรือเอกสำรธุรกรรมทีท่ ่ำน
และ/หรือเอสเอ็มอี (แล้วแต่กรณี) เป็ นคู่สญ
ั ญำ กำรนำเงินจำนวนดังกล่ำวทัง้ หมดเข้ำบัญชีจะกระทำโดยไม่หกั
ภำษี (รวมถึงภำษีเงินได้หรือภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย) ทัง้ นี้ กำรเสียภำษีทเี กีย่ วข้องแก่หน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นหน้ำทีข่ อง
ท่ำน
5.10 วำลิดสั ได้รบั อนุ ญำตตลอดเวลำและตำมดุล ยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องให้เหตุผล ในกำรสั ่งให้
ธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชีให้โอนเงินทุนใด ๆ (หลังหักพันธสัญญำกำรลงทุนที่ได้ทำไป) ไปยังบัญชีของผูล้ งทุน และ
จำกัดกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มของผูล้ งทุนดังกล่ำว ซึ่งผูล้ งทุนจะไม่สำมำรถดูเอกสำรธุรกรรมทีม่ อี ยู่หรือเอกสำร
ธุรกรรมใหม่ ทีม่ กี ำรเผยแพร่อยู่แล้วหรือทีจ่ ะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มในอนำคต
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5.11 เมื่อกำรลงทุนใดของผูล้ งทุนได้ใช้แพลตฟอร์มหรือบริกำร วำลิดสั จะให้ขอ้ มูลต่อไปนี้ของกำรลงทุนแต่ละกำร
ลงทุนแก่ผลู้ งทุน (1) ประเภทของหลักทรัพย์หรือกำรลงทุนทีล่ งทุน (2) มูลค่ำของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน รำคำซื้อ
(Subscription price) ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ในกำรทำธุรกรรม (3) รำคำของกำรลงทุน และ (4)
สิทธิของท่ำนในกำรยกเลิกกำรเข้ำร่วมกำรลงทุน
5.12 ผูล้ งทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกคำสั ่งซื้อเมื่อใดก็ได้ก่อนอย่ำงน้อย 48 ชัวโมงก่
่
อนทีร่ ะยะเวลำร้องขอสิน้ สุด
6. หน้ ำที่ของวำลิ ดสั ในฐำนะตัวแทนและผู้บริหำร
6.1 กำรแต่งตัง้ วำลิ ดสั
(ก) ท่ำนแต่งตัง้ วำลิดสั โดยไม่สำมำรถยกเลิกได้ เพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวแทนของท่ำนแต่เพียงผู้เดียว ภำยใต้
และเกีย่ วข้องกับกำรลงทุน ซึง่ รวมถึง
(1) กระท ำกำรจัด กำรกำรลงทุน ดังกล่ ำ ว รวมถึง กำรลงนำม กำรยกเลิก หรือ กำรแก้ไขเอกสำร
ธุรกรรม หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ทำขึ้นระหว่ำงท่ำนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุ น
ดังกล่ำว
(2) เข้ำทำเอกสำรธุรกรรมทีท่ ่ำนเป็ นคู่สญ
ั ญำในฐำนะตัวแทนของท่ำน และ
(3) ปฏิบตั ิหน้ำที่และบังคับตำมสิทธิของท่ำนภำยใต้เอกสำรธุรกรรม (ตำมดุลยพินิจของวำลิดสั แต่
เพียงผูเ้ ดียวและเป็ นเด็ดขำด)
(ข) ท่ำนอนุ ญำตโดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้ให้วำลิดสั ใช้สทิ ธิ อำนำจ หน้ำที่ และดุลยพินิจ ทีใ่ ห้ไว้เป็ นกำร
เฉพำะภำยใต้หรือทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลงทุน (และเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกำรลงทุนดังกล่ำว) พร้อมกับสิทธิ
อำนำจ หน้ำที่ และดุลยพินิจอื่น ๆ
(ค) วำลิดสั ตกลงว่ำจะถือทรัพย์สนิ และ/หรือสินทรัพย์ทงั ้ หมดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน แทนผู้ลงทุน ตำม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบับนี้และเอกสำรธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และจะ
จัดกำรกับทรัพย์สนิ ดังกล่ำวตำมข้อกำหนดของเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนดังกล่ำว
(ง) ท่ำนยอมรับว่ำวำลิดสั จะมีเพียงหน้ำที่ ภำระผูกพัน และควำมรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้อย่ำงชัดแจ้งในข้อตกลง
และเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ (และไม่มกี ำรตีควำมอย่ำงอื่น)
(จ) วำลิดสั ไม่มหี น้ำที่ช้แี จ้งผู้ลงทุน สำหรับจำนวนเงินหรือส่วนกำไรของเงินจำนวนใดที่ได้รบั โดยวำลิดสั
สำหรับบัญชีของตนเอง หรือกำรใช้ดุลยพินิจหรือกระทำกำรเกีย่ วกับพันธสัญญำกำรลงทุนของผูล้ งทุน
(ฉ) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อตกลงและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ และข้อกำหนดกำรใช้งำนของ
ผู้ล งทุ น บทบำทและธุ ร กิจ ของวำลิด ัส ในกำรให้บ ริก ำรนั น้ จ ำกัด ไว้เ พีย งงำนเกี่ย วกับ กำรจัด กำร
(Administrative)
6.2

สิ ทธิ และดุลยพิ นิจของวำลิ ดสั
(ก) วำลิดสั อำจยึดถือ
(1) กำรรับ รอง หนั ง สือ บอกกล่ ำ ว หรือ เอกสำรที่เ ชื่อ ว่ำ เป็ น ต้น ฉบับ ที่แ ท้จริง ถู ก ต้อ งและได้รบั
อนุญำตอย่ำงเหมำะสม และ
(2) คำแถลงทีจ่ ดั ทำโดยกรรมกำร ผูม้ อี ำนำจลงนำม หรือลูกจ้ำงของบุคคลใดๆ เกี่ยวกับเรื่องใดซึ่ง
อำจตีควำมอย่ำงสมเหตุสมผล ว่ำเขำทรำบ หรืออยู่ภำยในอำนำจของเขำในกำรตรวจสอบหรือสั ่ง
กำร
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(ข)

6.3

6.4

วำลิดสั อำจสันนิษฐำนว่ำ (เว้นแต่ได้รบั แจ้งเป็ นอย่ำงอื่นในฐำนะตัวแทนของผูล้ งทุน) ไม่มเี หตุผดิ นัดหรือ
เหตุกำรณ์อ่นื ทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมเกิดขึน้ ตำมเอกสำรธุรกรรมดังกล่ำว โดยมีเงือ่ นไขว่ำ วำลิดสั ได้
ทำตำมข้อกำหนดต่อไปนี้ ในกำรประเมินเอสเอ็มอี (หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์)
(1) กำรตรวจสอบตัวตนของผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอี และผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ ก่อนระยะเวลำ
สองปี ก่อนกำรออกหลักทรัพย์นัน้ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ เอสเอ็มอี ระบุว่ำเอสเอ็มอี/ผู้ออก
หลักทรัพย์
(1) ได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
(2) ไม่ได้ลม้ เหลวในกำรให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
(3) ไม่ได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จ
(2) ตรวจสอบประเภทของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้ก่อนที่จะจด
ทะเบียนเอสเอ็มอีในพอร์ทลั สำหรับกำรลงทุน
(ค) วำลิดสั อำจกระทำเกีย่ วกับข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุน แพลตฟอร์ม เว็บไซต์น้ี หรือบัญชีใด ๆ ผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่ และตัวแทนหรืออำจมอบหมำยหน้ำทีบ่ ำงส่วนในฐำนะตัวแทนของผูล้ งทุนให้กบั บุคคลทีส่ ำมที่
มีควำมสำมำรถดำเนินกำร
(ง) วำลิดสั อำจ (แต่ไม่ใช่หน้ำที่) กระทำกำรใดในกำรใช้อำนำจและหน้ำที่ของตนภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
ตำมทีใ่ ช้ดุลยพินิจแล้วว่ำสมควร
(จ) แม้จะมีบทบัญญัตอิ ่นื ของเอกสำรใดกำหนดไว้แตกต่ำง วำลิดสั ไม่จำเป็ นต้องทำหรือละเว้นทีจ่ ะทำกำรใด
ๆ หำกวำลิดสั มีควำมเห็นทีเ่ หมำะสมว่ำกำรนัน้ จะหรืออำจจะเป็ นกำรละเมิดกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
หน้ำที่ หน้ำทีค่ วำมไว้วำงใจหรือหน้ำทีข่ องกำรรักษำควำมลับ
(ฉ) ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรลงทุนโดยเฉพำะ วำลิดสั อำจว่ำจ้ำง ใช้คำแนะนำหรือบริกำรของทนำยควำม นัก
บัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชำญอื่น หำกเห็นว่ำเป็ นกำรรอบคอบทีจ่ ะทำเพื่อกำรลงทุนนัน้ ค่ำใช้จ่ำยของนักวิชำชีพ
ดังกล่ำวจะ (1) เป็ นภำระของผูล้ งทุนตำมสัดส่วนของพันธสัญญำกำรลงทุนของผูล้ งทุนแต่ละรำย ในส่วน
ของเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับคำแนะนำหรือบริกำรดังกล่ำวและ (2) หักเข้ำบัญชีของผูล้ งทุนแต่ละ
รำยโดยตรง
ไม่มีอำนำจอิ สระ
ผู้ลงทุนจะต้องไม่มอี ำนำจอิสระในกำรบังคับ หรือไล่เบี้ยกับทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลงทุน (หรือเอกสำรที่
สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกำรลงทุน) หรือใช้สิทธิ อำนำจ หน้ ำที่ หรือดุลยพินิจที่เกิดขึ้นภำยใต้เอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน เว้นแต่เป็ นกำรกระทำทีผ่ ่ำนวำลิดสั ผูล้ งทุนยอมรับว่ำ วำลิดสั สำมำรถดำเนินกำรบังคับ
หรือไล่เบีย้ ตำมดุลยพินิจของวำลิดสั ตำมข้อ 10 ได้
กำรเรียกคืนและกำรจ่ำยเงิ นล่วงหน้ ำ
(ก) ในกรณีทต่ี ้องมีเงินจำนวนใดจ่ำยให้กบั วำลิดสั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน วำลิดสั
ไม่จำเป็ นต้องจ่ำยเงินจำนวนนัน้ ให้กบั ผูล้ งทุน จนกว่ำวำลิดสั จะแน่ใจได้ว่ำได้รบั เงินจำนวนนัน้ แล้วจริง
(ข) หำกวำลิดสั จ่ำยเงินจำนวนใดให้กบั ผูล้ งทุนรำยใด และพิสูจน์ได้ว่ำวำลิดสั ไม่ได้รบั เงินจำนวนนัน้ จริง ผู้
ลงทุนทีไ่ ด้รบั เงินจำนวนดังกล่ำว (หรือรำยได้จำกกำรทำสัญญำแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้อง) จำกวำลิดสั เมื่อ
ได้รบั กำรร้องขอต้องชำระคืนเงินดังกล่ำวให้กบั วำลิดสั พร้อมดอกเบีย้ ของจำนวนดังกล่ำว นับจำกวันทีร่ บั
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6.5

6.6

7.
7.1

7.2

7.3

ชำระเงินจนถึงวันทีว่ ำลิดสั ได้รบั เงิน ซึ่งคำนวณโดยวำลิดสั เพื่อรวมค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรชำระเงิน
ดังกล่ำว
กำรชำระเงิ นคืนบำงส่วน
(ก) หำกวำลิดสั ได้รบั กำรชำระเงินทีไ่ ม่เพียงพอทีจ่ ะปลดเปลือ้ งจำนวนเงินทัง้ หมดทีถ่ งึ กำหนดชำระและต้อง
ชำระโดยเอสเอ็มอี หรือลูกหนี้ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม วำลิดสั ต้องใช้เงินเพื่อชำระตำมลำดับต่อไปนี้
(1) อันดับแรก ชำระเงินเป็ นสัดส่วนของจำนวนเงินทีค่ ำ้ งชำระให้กบั วำลิดสั (หรือตัวแทน)
(2) อันดับที่ สอง ชำระเงินเป็ นสัดส่วนให้กบั ผู้ลงทุนสำหรับเงินต้นที่ครบกำหนดชำระแต่ยงั ไม่ได้
ชำระภำยใต้เอกสำรธุรกรรม ซึง่ ผูล้ งทุนดังกล่ำวเป็ นคู่สญ
ั ญำ
กำรคำนวณและหนังสือรับรอง
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจำนวนเงินทีค่ รบกำหนดชำระและยังคงค้ำงอยู่ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม หรือกำรดำเนินคดีหรือ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรทีเ่ กิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว ให้สนั นิษฐำนว่ำ รำยละเอียดทีป่ รำกฎ
ในบัญชี บัญชีแยกประเภท หรือ สมุดบัญชี (ในสื่อหรือรูปแบบใดก็ตำม) ของวำลิดสั เป็ นพยำนหลักฐำนที่
ถูกต้องสำหรับกำรพิสูจน์ เรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ หนังสือรับรองหรือกำรกำหนดของวำลิดสั ในส่วน
ของอัตรำหรือจำนวนเงินภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเป็ นพยำนหลักฐำนอันเป็ นทีย่ ุตขิ องเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง หำกไม่มี
ข้อผิดพลำดอย่ำงชัดแจ้ง
ค่ำธรรมเนี ยม
หำกผูล้ งทุนรำยใดมียอดค้ำงชำระกับวำลิดสั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม วำลิดสั และธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชีต่ำงมีสทิ ธิ
โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหรืออ้ำงอิงถึง ผูล้ งทุนใดในกำรทีจ่ ะหักเงินจำนวนนัน้ ออกจำกจำนวนเงิน
ทีไ่ ด้รบั ในบัญชีเพื่อกำรลงทุน ซึ่งได้รบั จำกหรือโดยผูล้ งทุนดังกล่ำว (รวมดอกเบี้ยหรือเงินทีไ่ ด้รบั จำกผู้ลงทุน
ตำมกำรลงทุน เอกสำรธุรกรรม ค่ำใช้จ่ำยและเงินจำนวนอื่น (รวมถึงค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง) ทีค่ ำ้ งชำระต่อวำ
ลิดสั ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบับนี้ หรือเอกสำรธุรกรรมที่ผลู้ งทุนเป็ นคู่สญ
ั ญำ) และนำเงิน
จำนวนทีห่ กั ไปนัน้ ไปใช้เพื่อชำระหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนกำรดูแลและบริหำรจัดกำรแพลตฟอร์ม กำรให้บริกำรและกำรดูแลรักษำบัญชีโดยวำลิดสั
ผู้ลงทุ น จะต้อ งชำระค่ำ ธรรมเนียมและค่ ำใช้จ่ำยที่เ กี่ย วข้อ งกับ แต่ ละกำรลงทุ นให้กับ วำลิดสั (รวมเรียกว่ำ
“ค่ำธรรมเนี ยมกำรบริหำร”)
(ก) ร้อยละของกำรชำระอัตรำดอกเบี้ยทัง้ หมด หรือกำรชำระเงินอื่นทีร่ บั เข้ำบัญชี เพื่อกำรลงทุนอันเป็ นไป
ตำมเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) ค่ ำ ธรรมเนี ย มอื่น ตำมที่ว ำลิด ัส ก ำหนดเป็ น ครัง้ ครำว โดยส่ ง หนั ง สือ บอกกล่ ำ วให้กับ ผู้ล งทุ น ผ่ ำ น
แพลตฟอร์ม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจะถูกหักออกจำกกำรชำระเงินทีไ่ ด้รบั เข้ำบัญชีเพื่อกำรลงทุนจำกเอสเอ็มอีทเ่ี กี่ยวข้อง
หรือลูกหนี้ตำมเอกสำรธุรกำรทีเ่ กีย่ วข้อง สำหรับบัญชีของผูล้ งทุน และจำนวนเงินของค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร
จะบันทึกในแดชบอร์ดของผูล้ งทุนแต่ละรำยบนแพลตฟอร์ม ตำมจำนวนทีช่ ำระให้กบั วำลิดสั ค่ำธรรมเนียมกำร
บริหำรจะรวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ทีบ่ งั คับใช้กบั กำรบริกำร
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7.4

ผูล้ งทุนจะต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมธนำคำร กำรบริกำร หรือ กำรบริหำรอื่นทัง้ หมดสำหรับกำรชำระเงิน ใด
ๆ ที่เป็ นกำรโอนเงินทุน จำกผู้ลงทุนเข้ำบัญชีเพื่อกำรลงทุน หรือจำกบัญชีเพื่อกำรลงทุน ให้แก่ผู้ลงทุน หรือ
สำหรับกำรชำระเงินใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม

8.

กำรรับรองและกำรรับประกัน
บุคคลใดก็ตำมทีใ่ ช้หรือเข้ำถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริกำร และ/หรือยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุน
ฉบับนี้ ในนำมของผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดำ ขอรับรองและรับประกันว่ำเขำหรือเธอได้รบั อนุ ญำตอย่ำง
ถูกต้องให้ดำเนินกำรในนำมของผูล้ งทุน
ผูล้ งทุนแต่ละรำยขอรับรองและรับประกันต่อวำลิดสั ในแต่ละวันทีต่ นเป็ นผูล้ งทุนว่ำ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

หำกผูล้ งทุนไม่ใช่บุคคลธรรมดำ ผูล้ งทุนได้ถูกก่อตัง้ หรือจัดตัง้ ขึน้ อย่ำงถูกต้อง (ตำมขอบเขตในเขตอำนำจทีผ่ ู้
ลงทุนก่อตัง้ อยู่) มีสถำนะที่ดีภำยใต้กฎหมำยของเขตอำนำจตำมกฎหมำย และมีอำนำจในกำรเป็ นเจ้ำของ
ทรัพย์สนิ และดำเนินธุรกิจซึง่ กำลังดำเนินกำรอยู่
หำกผู้ลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ ผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้เยำว์ เป็ นผู้มสี ติสมั ปชัญญะ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำยและ
ได้รบั ควำมยินยอมทีจ่ ำเป็ นทัง้ หมดเพื่อทำเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นคู่สญ
ั ญำภำยใต้เกณฑ์กำรลงทุน ได้
เข้ำทำข้อตกลงและเงื่อนไขของผูล้ งทุนด้วยควำมสมัครใจ หลังจำกทีไ่ ด้รบั คำแนะนำทำงกฎหมำยอย่ำงอิสระ
ตำมทีจ่ ำเป็ น และไม่อยู่ภำยใต้กำรข่มขูห่ รืออิทธิพล ควำมผิดพลำดหรือกำรกระทำอันเกิดจำกกำรสำคัญผิด
หำกเป็ นผูล้ งทุนสถำบัน กิจกำรเงินร่วมลงทุน หรือนิตบิ ุคคลร่วมลงทุน ผูล้ งทุนเป็ นผูล้ งทุนสถำบัน กิจกำรเงิน
ร่ ว มลงทุ น หรือ นิ ติบุ คคลร่ วมลงทุน ในควำมหมำยของ (แล้ว แต่ ก รณี ) (1) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เรื่อง กำรกำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่พเิ ศษ
และ ผู้ลงทุ น รำยใหญ่ และ/หรือ (2) กิจ กำรเงิน ร่ ว มลงทุ น ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 15/2561 เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดิจทิ ลั ต่อประชำชน และ/หรือ (3) นิติ
บุคคลร่วมลงทุน ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 15/2561
เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดิจทิ ลั ต่อประชำชน
มีอำนำจและควำมสำมำรถในกำรเข้ำทำ (และดำเนินกำรทุกอย่ำงทีจ่ ำเป็ นในกำรอนุญำต) ใช้สทิ ธิและดำเนินกำร
และปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีข่ องตนภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้และเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ข้ำทำหรือ
เอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ย่นื พันธสัญญำกำรลงทุนเพื่อเข้ำทำ
หำกผูล้ งทุนไม่ใช่บุคคลธรรมดำ กำรลงนำมและกำรปฎิบตั ติ ำมข้อตกลงและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนสำหรับธุรกรรม
ทีพ่ จิ ำรณำในทีน่ ้ีหรือภำยใต้เอกสำรธุรกรรมทีเ่ ข้ำทำหรือเอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ย่นื พันธสัญญำกำรลงทุนเพื่อเข้ำ
ทำ เพื่อให้เอกสำรดังกล่ำวเป็ นหลักฐำนทีร่ บั ฟั งได้ในเขตอำนำจศำลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั อนุญำตอย่ำงถูกต้องจำก
องค์กรหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ำเป็ นทัง้ หมดและมีผลบังคับใช้อย่ำงเต็มที่
กำรกระท ำ เงื่อ นไข และสิ่ง ต่ ำ ง ๆ ทัง้ หมดที่จำเป็ น ต้อ งดำเนิ นกำร ท ำให้บรรลุ และท ำให้เ สร็จสิ้น นั น้ ได้
ดำเนินกำร ทำให้บรรลุ และทำให้เสร็จสิน้ รวมถึงกำรได้รบั ควำมยินยอมหรือใบอนุญำตทีจ่ ำเป็ น หรือกำรอนุมตั ิ
หรือ ใบอนุ ญำตจำกรัฐบำล กำรอนุ มตั ดิ ำ้ นกฎระเบียบ หรือกำรยื่นหรือลงทะเบียนเพื่อเข้ำทำ และดำเนินกำร
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และปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ทำหรือยื่นเพื่อพันธ
สัญญำกำรลงทุน
8.7 กำรเข้ำทำ ใช้สทิ ธิ และ/หรือกำรปฏิบตั งิ ำน หรือปฏิบตั ิหน้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน หรือ
เอกสำรธุรกรรม ที่เข้ำ ทำ หรือยื่นพันธสัญญำกำรลงทุน ไม่และจะไม่ละเมิดหรือกระทำเกินกว่ำ อำนำจหรือ
ข้อจำกัดทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย ระเบียบเอกสำรธรรมนูญ กำรอนุ ญำต สัญญำ หรือตรำสำรทีม่ ผี ลผูกพัน หรือ
ทรัพย์สนิ ใด ๆ ของบริษทั หรือถือเป็ นเหตุผดิ นัดหรือเหตุเลิกสัญญำ (แล้วแต่จะได้ระบุไว้) ภำยใต้ขอ้ ตกลงหรือ
ตรำสำร กำรอนุญำตหรือคำสั ่ง ไม่ว่ำจะมีกำรบังคับตำมกฎหมำยหรือไม่
8.8 หน้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนนี้หรือเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ข้ำทำหรือเอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ย่นื พันธ
สัญญำกำรลงทุนเพื่อเข้ำทำ มีหรือจะมีผลใช้บงั คับผูกพันและบังคับตำมข้อกำหนดได้
8.9 กำรรับรอง ข่ำวสำร หรือคำแถลงทีท่ ำขึน้ ตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนนี้หรือเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ข้ำทำ
หรือเอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ย่นื พันธสัญญำกำรลงทุนเพื่อเข้ำทำนัน้ เท่ำทีผ่ ลู้ งทุนทรำบ เป็ นควำมจริงและถูกต้องใน
ทุกแง่ทเ่ี ป็ นสำระสำคัญ
8.10 พันธสัญญำกำรลงทุนทัง้ หมดนัน้ มำจำกเงินทุนของผูล้ งทุนเอง (ไม่ใช่มำจำกเงินทุนของผูอ้ ่นื หรือมีภำระผูกพัน)
เว้นแต่ผลู้ งทุนจะได้รบั อนุ ญำตให้ใช้เงินทุนในนำมของบุคคลทีส่ ำม และวำลิดสั ได้ตกลงกับกำรอนุญำตดังกล่ำว
ทีไ่ ด้เปิ ดเผยต่อวำลิดสั
9.

9.1

9.2

กำรยอมรับและกำรปฏิ เสธควำมรับผิด
แม้จะมีขอ้ ควำมใดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบับนี้ ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงเป็ นกำร
เฉพำะว่ำ
ท่ำนรับทรำบและเข้ำใจว่ำมีควำมเสี่ยงที่เอสเอ็มอีอำจไม่ชำระคืนเงิ นกู้ หรือลูกหนี้ อำจไม่ชำระหนี้ ที่คำ้ ง
ซึ่งอำจส่งผลให้ท่ำนสูญเสียเงิ นบำงส่วนหรือทัง้ หมดของเงิ นทุนที่ใช้ลงทุน ท่ำนรับทรำบและเข้ำใจว่ำ
กำรลงทุนของท่ำนนัน้ ไม่ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงในกำรลงทุน วำลิ ดสั ไม่รบั ประกันกำรคืนเงิ น
ที่ใช้ลงทุน หรืออัตรำดอกเบีย้ ทัง้ ที่อำจเกิ ดขึ้น และไม่เกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนของท่ำน
ท่ำนรับทรำบว่ำ
(ก) ท่ำนใช้ประโยชน์จำกระบบ ครำวด์ฟันดิง และแพลตฟอร์มเพื่อแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนและรับบริกำร
ของวำลิดสั (ในฐำนะพอร์ทลั ระดมทุน) ในกำรจัดเตรียมมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ท่ำนและวำลิดสั
ไม่ถอื เป็ นโบรกเกอร์ นำยหน้ำ หรือ ตัวแทนของท่ำน และ
(ข)

9.3

วำลิดสั (ในฐำนะพอร์ทลั ระดมทุน) มีหน้ำทีใ่ ห้บริกำรแก่ท่ำนตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเรื่อง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบครำวด์ฟันดิง และประกำศทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ อำจออก
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท่ใี ช้กบั ระบบครำวด์ฟันดิงและ ผู้
จัดหำครำวด์ฟันดิง
ในกำรลงทุนผ่ำนแพลตฟอร์ม ท่ำนกระทำและจะกระทำโดยต้องรับควำมเสีย่ งทัง้ หมดเอง ท่ำนยืนยันว่ำท่ำนได้
อ่ำน ทำควำมเข้ำใจและตกลงทีจ่ ะผูกพัน ตนเองตำมกำรเปิ ดเผยควำมเสีย่ ง และยอมรับว่ำท่ำนสำมำรถควบคุม
และใช้ดุ ลยพินิ จ อย่ ำ งสมบู ร ณ์ ใ นกำรตัด สิน ใจว่ ำ จะท ำกำรลงทุ น ผ่ ำ นเอกสำรธุ ร กรรมและกำรเข้ำ ร่ ว มใน
แพลตฟอร์มและกำรลงทุน (และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนดังกล่ำว)
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9.4

ท่ำนยืนยันว่ำข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จำกเอสเอ็มอีได้รบั กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดโดยวำลิดสั ภำยใต้
กฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ อย่ำงไรก็ตำม วำลิดสั จะไม่มหี น้ำทีห่ รือควำมรับผิดต่อควำมถูกต้องของข้อมูลทีเ่ อสเอ็มอีส่ง
มอบให้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนของท่ำน ทัง้ นี้ วำลิดสั อำจทำ (แต่ไม่มภี ำระผูกพันในกำรทำ) กำรปรับปรุงหรือ
แก้ไขข้อมูลทีไ่ ด้รบั จำกหรือเกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอี เป็ นครัง้ เป็ นครำว เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำ วำลิดสั สำมำรถให้ขอ้ มูลที่
เพียงพอเกีย่ วกับเอสเอ็มอีตำมทีข่ อ้ บังคับในกฎหมำยกำหนด
9.5 ท่ ำ นจะต้อ งไม่ พ่ึง พำข้อ มูล ใด ๆ ที่มีอ ยู่ ใ นแพลตฟอร์ ม ในกำรลงทุ น หรือ เข้ำ ร่ ว มในกำรลงทุ น แต่ จ ะต้อ ง
ทำกำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และประเมินด้วยตัวท่ำนเอง เพื่อทำควำมเห็น และรับคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะ
ด้ำนตำมที่ท่ำนเห็นว่ำจำเป็ นหรือเหมำะสมก่อนที่จะเข้ำ ทำหรือยอมรับเอกสำรธุรกรรมหรือเอกสำรใด ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
9.6 วำลิดสั มีสทิ ธิท่จี ะยึดถือและจะได้รบั ควำมคุม้ ครองอย่ำงเต็มทีใ่ นกำรยึดถือตรำสำร เอกสำร มติ หนังสือบอก
กล่ำว ควำมยินยอม ใบรับรอง คำให้กำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร จดหมำย โทรสำร อีเมล เทเล็กซ์ หรือข้อควำม
โทรพิมพ์ ประกำศ คำสั ่ง หรือเอกสำรอื่น หรือบทสนทนำทีเ่ ชื่อว่ำเป็ นเอกสำรจริงและถูกต้อง ทีไ่ ด้ลงนำม ส่ง
หรือทำโดยบุคคลที่เหมำะสม (ไม่ว่ำคนเดียว หรือหลำยคน) และยึดถือตำมคำแนะนำและแถลงกำรณ์ของที่
ปรึกษำด้ำนกฎหมำย นักบัญชีอสิ ระ และผูเ้ ชีย่ วชำญอื่นทีเ่ ลือกโดยวำลิดสั และวำลิดสั อำจรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
เองหรือไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง ทัง้ นี้ ก่อนทีว่ ำลิดสั จะกระทำกำรทีส่ มเหตุสมผลในเชิงธุรกิจภำยใต้ขอ้ กำหนด
และเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ วำลิดสั อำจต้องได้รบั คำแนะนำทำงกฎหมำยก่อนตำมทีว่ ำลิดสั เห็นสมควร หรือ
อำจจะได้รบั กำรชดใช้เงินทุนในบัญชีของวำลิดสั โดยผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องแต่ละรำย เนื่องจำกควำมรับผิดและ
ค่ำใช้จ่ำยใดหรือทัง้ หมดอำจเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรกระทำหรือกำรยังคงกระทำกำรต่อไป
9.7 ผูล้ งทุนจะมีหน้ำทีท่ จ่ี ะทำให้ตนทรำบถึง (1) สถำนะทำงกำรเงินของเอสเอ็มอีทเ่ี กีย่ วข้อง ผูล้ งนำม และ/หรือผูค้ ้ำ
ประกันภำระผูกพันภำยใต้เอกสำรธุรกรรม และ (2) สถำนกำรณ์อ่นื ทัง้ หมดทีม่ คี วำมเสีย่ งทีจ่ ะไม่ ได้รบั ชำระหนี้
ตำมเอกสำรธุรกรรม
9.8 กำรบังคับใช้ของเอกสำรธุรกรรมอยู่ภำยใต้ควำมเสีย่ งและข้อจำกัดทำงกฎหมำยตำมปกติทเ่ี กีย่ วข้องกับเอกสำร
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันและวำลิดสั ไม่ให้กำรรับรอง กำรรับประกัน หรือสัญญำใดแก่ผลู้ งทุน ว่ำวำลิดสั ได้ทำ
ให้แน่ ใจว่ำคู่สญ
ั ญำของเอกสำรธุรกรรมได้รบั คำแนะนำอย่ำงอิสระ เกี่ยวกับผลกระทบตำมเอกสำรธุรกรรมต่อ
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยนัน้
9.9 วำลิดสั ไม่รบั รอง รับประกัน หรือ สัญญำต่อผูล้ งทุน
(ก) ข่ำวสำร ข้อมูลหรือเนื้อหำอื่นที่ท่ำนจัดเก็บไว้หรือให้กบั เว็บไซต์น้ี จะไม่ได้รบั ควำมเสียหำยโดยไม่ได้
ตัง้ ใจ ไม่พร้อมใช้งำนเป็ นกำรชัวครำว
่
ไม่เสียหำยหรือสูญหำย
(ข) แพลตฟอร์มหรือบริกำรจะจัดหำเอสเอ็มอีให้แก่ผลู้ งทุนเพื่อลงเงินทุนให้
(ค) ในควำมน่ ำเชื่อถือของเอสเอ็มอีหรือลูกหนี้ทเ่ี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ วำลิดสั จะไม่รบั ผิดต่อผูล้ งทุนหำกเอสเอ็มอี
หรือลูกหนี้ไม่ปฏิบตั ิขอ้ ผูกผันกำรซื้อคืน หรือกำรชำระหนี้ หรือกำรเรียกร้องให้ชำระเงินภำยใต้เอกสำร
ธุรกรรมใด โดยผู้ลงทุน สละสิทธิทงั ้ หมดและจะไม่ เรียกร้องต่อ วำลิดสั หำกพวกเขำไม่สำมำรถได้รบั
จำนวนเงินทีค่ ำ้ งทัง้ หมด หรือหำกผูล้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ ำดหวังจำกกำรลงทุนของพวกเขำหรือ
เรียกร้องในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริกำรทีด่ ำเนินกำรโดยวำลิดสั ผ่ำนหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับแพลตฟอร์ม
9.10 ผูล้ งทุนมีควำมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมภำระด้ำนภำษีของตน (รวมถึงกำร
ช ำระภำษีทงั ้ หมดที่กำหนดโดยหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรชำระเงิน หรือ ดอกเบี้ย ที่ได้ร ับ) ในเขตอำนำจ
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กฎหมำยทัง้ หมด วำลิดสั ไม่จำต้องให้คำแนะนำด้ำนภำษีและจะไม่รบั ผิดชอบต่อภำระภำษีของผู้ลงทุนในเขต
อำนำจกฎหมำยใดทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรใช้บริกำรและกำรชำระเงินทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
10. เหตุผิดนัดของเอสเอ็มอีและกำรเยียวยำ
10.1 ภำยใต้ขอ้ 10.2 ในกรณีทเ่ี อสเอ็มอี หรือลูกหนี้ล้มเหลวในกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลงทุน
รวมถึงกำรชำระเงินหรือข้อผูกพันกำรซื้อคืน ผูล้ งทุนอนุญำตโดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้ ให้วำลิดสั กระทำกำรใด
ๆ ตำมที่เห็นสมควร (โดยอยู่ในดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียวและเด็ดขำด) เพื่อรักษำสิทธิของผูล้ งทุน
ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมในนำมของผู้ลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนแต่ละคนขอมอบอำนำจให้แก่วำลิดสั (ในรูปแบบที่
กำหนดโดยวำลิดสั ) เพื่อกระทำกำรในนำมของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรดำเนินกำรมอบหมำยเพื่อ
ดำเนินกำรทำงกฎหมำยในนำมของตนตำมทีว่ ำลิดสั กำหนด และทำคำให้กำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในนำมของผู้
ลงทุ น ตำมที่ว ำลิด ัสเห็น สมควร ในกำรกระท ำกำรดัง กล่ ำ ว วำลิด ัสอำจได้ร ับ กำรใช้คืน เงิน ที่จ่ำ ยไปตำมที่
สมเหตุสมผลจำกจำนวนที่ได้คนื มำเป็ นอันดับแรก ผู้ลงทุนทรำบว่ำพวกเขำอำจถูกเสนอชื่อเป็ นโจทก์ในกำร
ดำเนินกำรทำงกฎหมำยและยินยอมให้ใช้ช่อื เช่นนี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยดังกล่ำว ผู้
ลงทุนจะต้องให้ควำมช่วยเหลือที่จำเป็ นทัง้ หมดต่อ วำลิดสั รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดหำเอกสำร ข้อมูล
หลักฐำนและพยำนตำมทีอ่ ำจร้องขอ
10.2 ผู้ลงทุนขอแต่งตัง้ วำลิดสั ร่วมกันและแทนกันให้เป็ นตัวแทนของพวกเขำและอนุ ญำตให้ตกลงตำมเงื่อนไขที่
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขกับเอสเอ็มอี โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกผูล้ งทุนก่อนเป็ นกำรล่วงหน้ำ อนุญำตให้
ปรับโครงสร้ำงสำหรับจำนวนเงินทีเ่ หลือทีต่ อ้ งชำระภำยใต้เอกสำรธุรกรรม และแก้ไขเอกสำรธุรกรรม ตำมวิธที ่ี
วำลิดสั เห็นสวมควรเมื่อใด หรือบ่อยเพียงใดตำมทีจ่ ำเป็ น เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรจ่ำยเงินจำนวนทีเ่ ป็ น
หนี้ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม โดยวำลิดสั อำจดำเนินกำรในนำมของผู้ลงทุนรำยใด เพื่อแก้ไขหรือสละสิทธิใน
เอกสำรธุรกรรมใด ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ ผูล้ งทุนรับทรำบและตกลงว่ำ
กำรแก้ไขเอกสำรธุรกรรมโดยวำลิดสั จะต้องทำตำมสิง่ ที่วำลิดสั เห็นว่ำเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของผู้
ลงทุน ด้วยควำมสมเหตุสมผล และจำกนัน้ ผู้ลงทุนดังกล่ำวจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดที่แก้ไขของเอกสำร
ธุรกรรม
11. กำรยกเลิ กบัญชีของท่ำน
11.1 ภำยใต้ขอ้ 11.2 หำกท่ำนไม่ต้องกำรเป็ นผูล้ งทุนอีกต่อไป ท่ำนควรแจ้งวำลิดสั และเรำจะยกเลิกบัญชีของท่ำน
ยกเลิกกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม และยกเลิกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ (เว้นแต่ขอ้ กำหนดทีย่ งั ต้อง
คงอยู่หลังกำรยกเลิกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้)
11.2 บัญชีของท่ำนอำจไม่ถูกยกเลิก จนกว่ำเอกสำรธุรกรรมทัง้ หมดทีท่ ่ำนเป็ นคู่สญ
ั ญำและทีท่ ่ำนได้ทำพันธสัญญำ
กำรลงทุน ได้ถูกยกเลิก หมดอำยุ หรือเพิกถอน
11.3 ค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดในบัญชีของท่ำนจะยังมีผลต่อไปจนกว่ำจะถึงเวลำทีบ่ ญ
ั ชีถูกปิ ด
11.4 วำลิดสั อำจทำให้กำรใช้งำนของท่ำนบนแพลตฟอร์มสิน้ สุดลงและยกเลิกบัญชีของท่ำนได้ตลอดเวลำ หำก
(ก) ท่ำนกระทำผิดต่อหน้ำทีข่ องท่ำนภำยใต้ขอ้ กำหนดกำรใช้งำน ข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้
เอกสำรธุรกรรม หรือข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของท่ำนในฐำนะ ผู้ลงทุนบน
แพลตฟอร์ม
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(ข)

เรำสงสัยว่ำท่ำนได้กระทำหรือกำลังกระทำกำรฉ้อโกง มีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรฟอกเงิน หรือกำรกระทำใด
ๆ ทีเ่ ป็ นควำมผิดทำงอำญำหรือทีม่ โี ทษ
(ค) ข้อมูลทีท่ ่ำนให้แก่เรำถูกพบในภำยหลังว่ำไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ หรือเป็ นเท็จอย่ำงมีนัยยะสำคัญ หรือ
(ง) ท่ำนใช้แพลตฟอร์มหรือข้อมูลทีส่ ำมำรถเข้ำถึง หรือได้มำจำกแพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ในกำรไต่ถำม
หรือ ชัก ชวนหรือ เสนอให้ บุ ค คลใดออกจำกกำรเป็ นลู ก จ้ ำ ง กำรลงทุ น กำรหำเงิน ทุ น จำก หรือ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำอื่นใดกับวำลิดสั
11.5 วำลิดสั ได้รบั อนุ ญำตให้ถอนทะเบียนผู้ลงทุนออกจำกแพลตฟอร์ม เมื่อใดก็ได้ตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้
เดียวโดยไม่ตอ้ งให้เหตุผล ทัง้ นี้ ในกำรถอนทะเบียน วำลิดสั จะคืนเงินทุนทีไ่ ม่ได้ใช้ลงทุน (หำกมี) เข้ำบัญชีของ
ผู้ลงทุนผ่ำนธนำคำรที่เปิ ด บัญชีของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนที่ถูกถอนทะเบียนออกจำกแพลตฟอร์มจะไม่สำมำรถใช้
เงินทุนเพื่อกำรลงทุนใด ๆ ตำมทีป่ รำกฏบนแพลตฟอร์ม
11.6 ในกำรยกเลิกดังกล่ำว หำกเป็ นไปได้ เรำจะนำเงินทุนที่ไม่ได้ใช้ลงทุนเข้ำบัญชีของท่ำนหรือส่งเช็คไปยังทีอ่ ยู่
สุดท้ำยทีท่ ่ำนให้ไว้ อำจมีบำงสถำนกำรณ์ทเ่ี รำไม่สำมำรถนำเงินทุนทีไ่ ม่ได้ใช้เข้ำบัญชีของท่ำนได้ และจะแจ้ง
เหตุผลเพียงเท่ำทีเ่ รำสำมำรถทำได้ทจ่ี ะไม่ละเมิดกฎหมำยหรือข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
11.7 กำรจัดกำรข้อมูลกำรลงทุนหรือข้อมูลผูล้ งทุนทีม่ ใี ห้กบั วำลิดสั ในช่วงระยะเวลำสัญญำก่อนทีจ่ ะมีกำรยกเลิกตำม
ข้อ 11 นี้จะได้รบั กำรจัดกำรตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของวำลิดสั ซึง่ สำมำรถดูได้ทำง [ระบุ URL]
12. ข้อจำกัดควำมรับผิด
12.1 วำลิดสั จะยกเว้นอย่ำงชัดเจนซึ่งเงื่อนไข กำรรับประกันและข้อกำหนดอื่นทัง้ หมด ทีอ่ ำจมีนัยทำงกฎหมำยตำม
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ ทัง้ นี้ กำรยกเว้นนัน้ อยู่ภำยในขอบเขตทีก่ ฎหมำยอนุญำต
12.2 ยกเว้นกำรฉ้อโกง ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือกำรประพฤติผดิ โดยเจตนำโดยวำลิดสั และบริษัท
ย่อย บริษัทในเครือ กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน รวมถึงธนำคำรที่เปิ ดบัญชี ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนและพนักงำน
ทัง้ หมด (รวมเรียกว่ำ คู่สญ
ั ญำที่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำย) คู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำย (ภำยใน
ขอบเขตทีว่ ำลิดสั และคู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดภำยใต้กฎหมำยทีบ่ งั คับใช้
อย่ำงเต็มที)่ จะไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดรวมถึงผูล้ งทุนในควำมเสียหำย กำรสูญเสีย ค่ำใช้จ่ำย ควำมรับผิด ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม ทีเ่ ป็ นกำรลงโทษ ทีเ่ กิดโดยบังเอิญ ทีเ่ ป็ นกำรเฉพำะ หรือทีเ่ ป็ นผลต่อเนื่อง ทีเกิดจำกกำร
กระทำ หรือควำมเสียหำยใด รวมถึงควำมเสียหำยจำกกำรสูญเสียกำรใช้งำนหรือข้อมูล กำรสูญเสียโอกำส กำร
สูญ เสีย ค่ ำ ควำมนิ ย ม กำรสูญ เสีย ก ำไร (รวมถึง รำยได้ห รือ ผลก ำไรที่ค ำดว่ำ จะได้) หรือ ควำมเสีย หำยต่อ
บุคคลภำยนอกทีเ่ กิดจำกหรือในทำงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
(ก) กำรทีผ่ ลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนบำงส่วนหรือทัง้ หมด
(1) ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมไม่ว่ำจะเป็ นผลมำจำกกำรผิดนัดของเอสเอ็มอี หรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้
เอกสำรกำรทำธุรกรรม หรืออันเป็ นผลมำจำกกำรทีค่ ่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งผิดนัดหรือ ไม่ปฏิบตั ิ
หน้ำทีภ่ ำยใต้เอกสำรธุรกรรม หรือ
(2) ครบกำหนดชำระภำยใต้บญ
ั ชีของผูล้ งทุน
(ข) กำรกระทำทีด่ ำเนินกำรภำยใต้หรือเกี่ยวข้องกับกำรลงทุน และผูล้ งทุนไม่สำมำรถฟ้ องร้องคดีเจ้ำหน้ำที่
พนักงำน หรือตัวแทนของ วำลิดสั ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเรียกร้องที่อำจมีต่อวำลิดสั หรือเกี่ยวกับกำร
กระทำหรือกำรละเว้นกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง หรือตัวแทนทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม
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(ค)

ควำมเพียงพอ ควำมถูกต้อง หรือควำมสมบูรณ์ของข้อมูล (ไม่ว่ำ ด้วยวำจำหรือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร) ที่
จัดหำให้โดยวำลิดสั หรือบุคคลอื่นใดในหรือทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลงทุนหรือเอกสำรธุรกรรมหรือธุรกรรมที่
พิจำรณำ ณ ทีน่ ้ี หรือข้อตกลงอื่น กำรเตรียมกำร หรือเอกสำรทีไ่ ด้เข้ำทำ จัดทำ หรือลงนำมตำมควำม
คำดหมำย ภำยใต้ หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุน
(ง) ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมมีผลทำงกฎหมำย ประสิทธิผล ควำมเพียงพอ หรือกำรบังคับใช้ของ
เอกสำรธุรกรรม ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุน หรือข้อตกลงอื่น กำรเตรียมกำร หรือเอกสำรทีเ่ ข้ำทำ
จัดทำหรือลงนำมตำมควำมคำดหมำย ภำยใต้ หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับกำรลงทุน
(จ) ควำมสูญเสียของบุคคล หรือควำมรับผิดทีเ่ กิดขึน้ อันเป็ นผลมำจำกกำรดำเนินกำรหรือละเว้นจำกกำร
กระทำทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนหรืออื่นใด
(ฉ) กำรใช้ หรือกำรไม่สำมำรถใช้สิทธิ กำรตัดสิน ดุลยพินิจหรืออำนำจที่มหี รือที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน
ทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรกำรลงทุนหรือ เอกสำรธุรกรรมหรือข้อตกลงอื่น หรือเอกสำรที่เข้ำ ทำ
จัดทำ หรือลงนำมตำมควำมคำดหมำย ภำยใต้ หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรลงทุน
(ช) จำนวนเงินทีข่ ำดไปจำกกำรบังคับหรือกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุน
(ซ) กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำย (ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม) ทีเ่ กิดจำกไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน วอร์ม
หรือสิง่ หรือกระบวนกำรทีค่ ล้ำยกันอันเกิดขึน้ จำกกำรใช้เว็บไซต์น้ี และ/หรือแพลตฟอร์มของท่ำน
(ฌ) กำรลงทะเบียนผูล้ งทุนพร้อมกับ และ/หรือกำรใช้แพลตฟอร์ม
(ญ) ผูล้ งทุนลงนำมในเอกสำรธุรกรรมทีถ่ ูกต้อง
(ฎ) พันธสัญญำกำรลงทุนของผูล้ งทุนทีย่ ่นื บนแพลตฟอร์มไม่สำเร็จ
(ฏ) กำรมีส่วนร่วมของผูล้ งทุน ในเอกสำรธุรกรรม หรือบนแพลตฟอร์มหรือกำรใช้บริกำรของผูล้ งทุน
(ฐ) กำรไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้หรือเกีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรมของเอมเอ็มอี
(ฑ) กำรบำรุงรักษำ กำรจัดหำ และกำรดำเนินกำรเว็บไซต์น้ี แพลตฟอร์ม และบริกำรโดยวำลิดสั
(ฒ) ควำมล่ำช้ำ (หรือผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้อง) ในกำรนำเข้ำบัญชีหรือโอนซึง่ จำนวนเงินตำมเอกสำรธุรกรรมไป
ยังหรือจำกผู้ลงทุนหรือบัญชี หำกคู่สญ
ั ญำที่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่
จำเป็ นทัง้ หมดโดยเร็วทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะทำได้ เพื่อปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ำรของวำลิดสั หรือระบบกำรหัก
บัญชี หรือระบบกำรชำระเงินทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อจุดประสงค์นนั ้ หรือ
(ณ) ควำมประมำทเลินเล่อ กำรผิดนัด หรือฉ้อโกง โดยบุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริกำร ผูท้ วงถำมหนี้ หรือ
สำนักงำนกฎหมำยในกำรให้บริกำรของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถกู้คนื จำนวนเงินทีค่ ้ำงชำระซึ่ง
เกีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม
12.3 ในกรณีทศ่ี ำลทีม่ อี ำนำจตัดสินว่ำวำลิดสั ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย กำรสูญเสีย ค่ำใช้จ่ำยหรือหนี้สนิ อื่น แม้
จะมีขอ้ 12.2 ข้ำงต้นนี้ ควำมรับผิดโดยรวมของวำลิดสั ต่อผู้ลงทุนคนใดก็ตำม สำหรับกำรเรียกร้องต่อวำลิดสั
(ไม่ว่ำจะอยู่ในสัญญำ กำรละเมิด ควำมรับผิด ควำมรับผิดทีเ่ ข้มงวด หรือ อื่นใด รวมกำรประมำทเลินเล่อ กำร
ผิดนัด กำรฉ้อฉล หรืออื่นใด) จะจำกัดอยู่ท่ที รัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ เอสเอ็มอีดงั กล่ำวทีไ่ ด้รบั โดยวำลิดสั (ใน
ฐำนะตัวแทนของเอสเอ็มอี) และได้คนื ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง และจะไม่รวมไปถึงสินทรัพย์อ่นื ทีว่ ำ
ลิดสั ถือเพื่อตนเอง (นอกเหนือจำกทีว่ ำลิดสั ถือครองในฐำนะผูล้ งทุน) หรือบุคคลอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลงทุน
ดังกล่ำว
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13.

13.1

13.2

13.3

13.4
13.5
13.6
13.7
14.
14.1

14.2

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นของเอกสำรฉบับนี้ ผูล้ งทุนแต่ละรำยจะดำเนินกำรแทนกัน เพื่อชดใช้ค่ำเสียหำย
และทำให้คู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้รบั ค่ำเสียหำยทัง้ หมดภำยในสำมวันทำกำรเมื่อมีกำรร้องขอ
(ตำมสัดส่วนพันธสัญญำกำรลงทุนกรณีเป็ นกำรลงทุนและเต็มจำนวนสำหรับกรณีอ่นื ๆ) อันเนื่องจำกกำรกระทำ
กำรดำเนินกำร ต้นทุน กำรเรียกร้อง ค่ำใช้จ่ำย (รวมค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย บนพื้นฐำนกำรชดใช้ค่ำเสียหำย
แบบเต็มรูปแบบ) ข้อเรียกร้อง หนี้สนิ กำรสูญเสีย (ไม่ว่ำทำงตรง ทำงอ้อม หรือ ทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่อง) และควำม
เสีย หำย (ไม่ ว่ ำ จะในกำรละเมิด สัญ ญำ หรือ อื่น ๆ) ไม่ ว่ ำ ใด ๆ ก็ต ำมที่เ กิด ขึ้น รวมถึง กำรเรีย กร้อ งโดย
บุคคลภำยนอก กำรเรียกร้องเนื่องจำกกำรหมิน่ ประมำท กำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ กำรเสียชีวติ
กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย กำรใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ กำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ไ ด้รบั อนุ ญำตหรือผิด
กฎหมำย (รวมถึงกำรแฮ็ค) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ หรือกำรสูญเสียทำงกำรเงิน ที่ค่สู ญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยได้รบั ประสบ รับเครำะห์ หรือ ทีช่ ำระไปอันเกิดขึน้ จำกหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ หรือข้อกำหนดกำรใช้งำน หรืออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรใช้
งำนของเว็บไซต์และเนื้อหำบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มหรือบริกำรโดยผูล้ งทุน รวมถึงกำรฝ่ ำฝื นกำรรับรอง กำร
รับประกัน ข้อตกลงและกำรตกลงภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนนี้
ต้นทุน ควำมสูญหำย หรือ กำรรับผิดทีเ่ กิดขึ้นกับคู่สญ
ั ญำที่ต้องได้รบั ค่ำชดเชย ที่กระทำกำรในฐำนะตัวแทน
ของผูล้ งทุนดังกล่ำว ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลงทุน หรือ เอกสำรธุรกรรม (เว้นแต่ วำลิดสั ได้รบั ชำระเงินคืน
หรือได้รบั กำรชดเชยโดยเอสเอ็มอีทเ่ี กีย่ วข้องกับ ต้นทุน ควำมสูญหำย หรือ ควำมรับผิด ตำมเอกสำรธุรกรรม)
กำรเข้ำถึง และ/หรือกำรใช้เว็บไซต์น้ี แพลตฟอร์มหรือบริกำรโดยผูล้ งทุนดังกล่ำว ไม่ว่ำกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้
งำนดังกล่ำวจะได้รบั อนุญำตหรือไม่กต็ ำม หรือเกิดจำกกำรกระทำหรือกำรละเว้นกำรกระทำของผูล้ งทุน รวมถึง
ข้อผิดพลำดในกำรส่ง หรือควำมล่ำช้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตของคำสั ่งหรือพันธสัญญำกำรลงทุน
กำรฝ่ ำฝื นเอกสำรธุรกรรมของผูล้ งทุนดังกล่ำว รวมถึงกำรฝ่ ำฝื นกำรรับรอง กำรรับประกัน หน้ำที่ ข้อตกลงและ
กำรดำเนินกำรตำมนัน้
กำรทีผ่ ลู้ งทุนดังกล่ำวละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น หรือกำรที่ ผลู้ งทุนดังกล่ำวละเมิดข้อกำหนดตำม
กฎหมำย หรือ หน้ำที่ หรือ กฎหมำย หรือ
กำรกระทำทีด่ ำเนินกำรโดยคู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำมในข้อ 12 (รวมค่ำธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงำนกำรติดตำมทวงหนี้ทเ่ี ป็ นบุคคลภำยนอก หรือค่ำบริกำรด้ำนกฎหมำย)
กำรกระทำทีส่ มเหตุสมผลในเชิง ธุรกิจโดยวำลิดสั ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้และเอกสำร
ธุรกรรม
กำรรักษำควำมลับ
ผูล้ งทุนต้องรักษำควำมลับอย่ำงเข้มงวดใน
(ก) ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิหรื
์ อมีลกั ษณะเป็ นควำมลับทีไ่ ด้รบั ผ่ำนแพลตฟอร์ม และตำมหรือเกีย่ วข้อง
กับเอกสำรธุรกรรม (รวมถึงข้อมูลของเอสเอ็มอี วำลิดสั หรือ ผูล้ งทุนอื่น) และ
(ข) กำรสื่อสำรทัง้ หมดกับวำลิดสั ผ่ำนแพลตฟอร์มหรือด้วยวิธอี ่นื
หน้ำทีข่ องผูล้ งทุน ในข้อ 14.1 จะไม่ใช้บงั คับกับ
(ก) ข้อมูลทีผ่ ลู้ งทุนต้องเปิ ดเผยตำมข้อกำหนดของกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยทีอ่ อก
โดยศำล หรือหน่ วยงำนของรัฐที่มอี ำนำจ หรือ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่ วยงำนกำกับ ดูแ ลที่
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เกี่ยวข้อง แต่เฉพำะทีเ่ กี่ยวข้องและเท่ำทีจ่ ำเป็ น และเฉพำะกับบุคคลตำมที่ ศำล กฎหมำย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับ กำหนดเท่ำนัน้
(ข) ข้อมูลทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไปของสำธำรณชน
่
นอกเหนือจำกเหตุผลของกำรละเมิดข้อผูกพันใน
กำรรักษำควำมลับ และ
(ค) ข้อมูลทีผ่ ลู้ งทุนได้มำด้วยตนเองโดยไม่ใช้ขอ้ มูลลับใดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 14.1
14.3 ผูล้ งทุนจะต้องปฏิบตั ติ ำมข้อจำกัดดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ และจะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนทีเ่ หมำะสมเพื่อลดควำมเสีย่ ง
ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ โดยสร้ำงควำมมั ่นใจว่ำ มีเพียงพนักงำน กรรมกำร ผูใ้ ห้คำปรึกษำ และที่
ปรึกษำ (ถ้ำมี) ซึ่งตำมหน้ำทีต่ อ้ งมีขอ้ มูลดังกล่ำวเท่ำนัน้ ทีจ่ ะสำมำรถเข้ำถึงได้ และจะได้รบั คำสั ่งให้รกั ษำข้อมูล
ดังกล่ำวเป็ นควำมลับ
14.4 หน้ำทีน่ ้จี ะต้องคงอยู่โดยไม่จำกัดเวลำ เว้นแต่และจนกว่ำข้อมูลลับนัน้ จะเป็ นทีท่ รำบของสำธำรณะ ตำมทีร่ ะบุไว้
ข้ำงต้นนี้ (นอกเหนือจำกทีเ่ ป็ นผลจำกกำรฝ่ ำฝืนเงือ่ นไขข้อนี้หรือหน้ำทีก่ ำรรักษำควำมลับอื่น)
15. เหตุสุดวิ สยั
15.1 วำลิดสั จะไม่ฝ่ำฝื นข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบับนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อ กำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่หรือ
ควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมที่เกิดขึน้
จำกกำรกระทำ เหตุกำรณ์ กำรละเว้น อุบตั เิ หตุทอ่ี ยู่นอกเหนือกำรควบคุมทีส่ มเหตุสมผลของวำลิดสั ซึ่งรวมสิง่
ต่อไปนี้
(ก) เหตุสุดวิสยั รวมถึงไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพำยุ หรือภัยธรรมชำติอ่นื ๆ
(ข) สงครำม กำรคุกคำม หรือกำรเตรียมพร้อมทำสงครำม ควำมขัดแย้ง ทำงอำวุธ กำรกำหนดบทลงโทษ
กำรคว่ำบำตร กำรตัดควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต หรือกำรกระทำทีค่ ล้ำยคลึงกัน
(ค) กำรกระทำของรัฐบำลหรือผูม้ อี ำนำจ
(ง) กำรเปลี่ยนแปลงใดของกฎหมำยที่ทำให้วำลิดสั ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข
ของผูล้ งทุนฉบับนี้ หรือเอกสำรธุรกรรม
(จ) กำรโจมตีของผูก้ ่อกำรร้ำย สงครำมกลำงเมือง ควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง หรือกำรจลำจล
(ฉ) ข้อพิพำทแรงงำน รวมถึงกำรนัดหยุดงำน กำรดำเนินกำรอุตสำหกรรม หรือกำรปิ ดล็อค
(ช) กำรปนเปื้ อนนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภำพ หรือโซนิคบูม
(ซ) ไฟไหม้ กำรระเบิด หรือควำมเสียหำยจำกอุบตั เิ หตุ
(ฌ) กำรหยุดชะงักหรือควำมขัดข้องของบริกำรสำธำรณูปโภค รวมถึงพลังงำนไฟฟ้ ำ ก๊ำซ หรือน้ำประปำ
(ฑ) กำรล่มสลำยของโครงสร้ำงอำคำร ควำมขัดข้องของเครื่องจักรในโรงงำน เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือยำนพำหนะ และ/หรือ
(ฒ) กำรขัดข้องของแพลตฟอร์มหรือบริกำร ทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมทีเ่ หมำะสมของวำลิดสั
15.2 หำกควำมล่ำช้ำ หรือกำรขัดข้องดังกล่ำวยังคงดำเนินต่อไปเป็ นระยะเวลำเกินกว่ำสำมสิบ (30) วันตำมปฏิทนิ วำ
ลิดสั จะมีสทิ ธิยกเลิกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้ผลู้ งทุนทีเ่ กีย่ วข้องทรำบเจ็ด (7) วัน
ทำกำรก่อนกำรยกเลิกดังกล่ำว โดยไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิสะสมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนกำรสิน้ สุดดังกล่ำว
16.

หนังสือบอกกล่ำวและกำรสื่อสำร
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16.1 หนังสือบอกกล่ำว ข้อเรียกร้อง หรือกำรสื่อสำรอื่นโดยวำลิดสั ทีแ่ จ้งผูล้ งทุน ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ แพลตฟอร์ม หรือเอกสำรธุรกรรมใด อำจส่งในลักษณะหรือโดยสื่อใดก็ได้ รวมถึงผ่ำน
ระบบกำรส่งข้อควำมภำยในของแพลตฟอร์มโดยอัปเดตแดชบอร์ดของผูล้ งทุนบนแพลตฟอร์ม ผ่ำนกำรเผยแพร่
บนเว็บไซต์น้ี จัดส่งเป็ นกำรส่วนตัว ส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน พร้อมกำรส่งทำงโทรสำร อีเมล โทรศัพท์ หรือ
ผ่ำนระบบส่งข้อควำมสัน้ ถึง ผูล้ งทุนทีบ่ ญ
ั ชี ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรสำร หมำยเลขโทรศัพท์ หรือทีอ่ ยู่อเี มล ทีใ่ ห้ไว้
เมื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มหรือผ่ำนเว็บไซต์น้ี กำรบอกกล่ำว ข้อเรียกร้อง หรือกำรสื่อสำรดังกล่ำวทีส่ ่งโดย
วำลิดสั ให้กบั ผูล้ งทุน จะถือว่ำได้รบั ทันทีทม่ี กี ำรสื่อสำรหรือกำรส่ง แล้วแต่กรณี
16.2 หนังสือบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรอื่นโดยผู้ลงทุนถึงวำลิดสั ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน
ฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมจะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังทีอ่ ยู่ของวำลิดสั
ทีอ่ ยู่ของวำลิดสั จะเป็ นทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรำ" (Contact Us) ของเว็บไซต์น้ี หรือตำมกำรแจ้งจำกวำ
ลิดสั ถึง ผู้ลงทุนเป็ นครัง้ ครำว กำรบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรดังกล่ำวโดยผู้ลงทุนถึงวำลิดสั จะถือว่ำส่งอย่ำง
ถูกต้องเมื่อวำลิดสั ได้รบั ไว้แล้วจริง
16.3 ผู้ลงทุนจะไม่ติดต่อเอสเอ็มอี ธนำคำรที่เปิ ดบัญชี ผู้ลงทุนรำยอื่น โดยตรง หรือทำหรือพยำยำมทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินหรือกำรค้ำกับผูล้ งทุนรำยอื่นหรือเอสเอ็มอีทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรจัดหำเงิน (ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม)
นอกเหนือจำกผ่ำนแพลตฟอร์มและกำรใช้บริกำร ผูล้ งทุนต้องแจ้งให้วำลิดสั ทรำบทันทีหำกมีเอสเอ็มอีตดิ ต่อผู้
ลงทุนโดยตรง หรือผูล้ งทุนรำยอื่นขอรำยละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับ ผูล้ งทุน รวมถึงกำรทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม
หรือรำยละเอียดกำรติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร เจ้ำหน้ำทีห่ รือหุน้ ส่วนของผูล้ งทุน หรือธุรกิจระหว่ำงวำลิดสั กับ
ผู้ลงทุน ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กำรสื่อ สำรทัง้ หมดระหว่ำงผู้ลงทุน
ธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชี และเอสเอ็มอีจะต้องทำผ่ำนวำลิดสั เท่ำนัน้
17.

ควำมสัมพันธ์ของวำลิ ดสั และ ผู้ลงทุน
ไม่มขี อ้ กำหนดภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขนี้ทจ่ี ะถูกตีควำมว่ำเป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นหุน้ ส่วน กำร
ร่วมทุน หรือกำรจ้ำงงำนระหว่ำงวำลิดสั กับผูล้ งทุน หรือ ถือว่ำวำลิดสั เป็ นผูด้ แู ลหรือผูร้ บั มอบหมำยของบุคคล
ใด ทัง้ นี้ นอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลงและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ เอกสำรธุรกรรม วำลิดสั ไม่มอี ำนำจทำ
ข้อตกลงอย่ำงใดแทนผูล้ งทุน และไม่ถอื ว่ำวำลิดสั เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนใด ๆ

18.

กำรโอนสิ ทธิ
เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบับนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้
และสิทธิหรือข้อผูกพันของผูล้ งทุนไม่สำมำรถโอนหรือโอนสิทธิโดยผูล้ งทุนได้ แต่อำจถูกโอนหรือโอนสิทธิโดย
วำลิดสั ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกผูล้ งทุน ทัง้ นี้ กำรเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญำโดยผูล้ งทุนจะต้อง
ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดแจ้งจำกวำลิดสั

19.

กำรแยกจำกกัน
หำกข้อกำหนดใดของข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบับนี้หรือบำงส่วนเป็ นโมฆะ ผิดกฎหมำย หรือไม่
สำมำรถบังคับใช้ได้โดยกฎหมำยที่บงั คับใช้กบั เอกสำรดังกล่ำว จะถือว่ำเป็ นโมฆะ ผิดกฎหมำย หรือไม่มผี ล
บังคับในขอบเขตดังกล่ำวเท่ำนัน้
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20. กฎหมำยที่ใช้บงั คับและกำรระงับข้อพิ พำท
20.1 ข้อตกลงและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้อยู่ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย
20.2 ในกรณีทข่ี อ้ พิพำทหรือกำรร้องเรียน หรือข้อพิพำททีย่ กขึน้ โดยผูล้ งทุนไม่สำมำรถระงับได้ภำยใต้กระบวนกำร
กำรจัดกำรกำรร้องเรียนและข้อพิพำทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดกำรใช้งำน ผูล้ งทุนตกลงว่ำศำลแห่งรำชอำณำจักร
ไทยมีเขตอำนำจเด็ดขำดในกำรพิจำรณำคดี (Exclusive jurisdiction) เพื่อแก้ไขหรือระงับข้อพิพำททีอ่ ำจเกิดขึน้
จำกหรือเกีย่ วข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้ ทัง้ นี้ ภำยในขอบเขตสูงสุดทีก่ ฎหมำยอนุญำต ผู้
ลงทุนสละสิทธิ (โดยไม่อำจเพิกถอนได้) ในกำรคัดค้ำนทีผ่ ลู้ งทุนรำยใดอำจจะมีในขณะนี้หรือในอนำคต สำหรับ
กำรยื่นฟ้ องโดยวำลิดสั ณ สถำนทีข่ องข้อพิพำท ในศำลใดก็ตำม หรือข้อพิพำทดังกล่ำวที่ ถูกโอนไปให้อกี ศำล
พิจำรณำ
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