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ข้อก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรบัเอสเอม็อี 

 

โปรดอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรับเอสเอ็มอี น้ีอย่ำงละเอียด โดยกำรลงทะเบียนหรือสมัครเพื่อ
ลงทะเบียนเป็นเอสเอม็อีบนแพลตฟอรม์ ท่ำนตกลงท่ีจะผกูพนัตำมข้อก ำหนดกำรใช้งำนของเวบ็ไซต์น้ีและ
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัเอสเอ็มอีฉบบัน้ี ข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัเอสเอม็อีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ 
เมื่อท่ำนตดัสินใจเข้ำถึงแพลตฟอรม์ 

 

เรำอำจเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัเอสเอม็อีฉบบัน้ีเป็นครัง้ครำว และเผยแพร่ฉบบัแก้ไขบน
เว็บไซต์น้ี ซ่ึงจะมีผลทันทีท่ีมี         กำรเผยแพร่ เรำไม่จ ำต้องแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรแก้ไขดงักล่ำวแยก
ต่ำงหำกอีก ทัง้น้ี ให้ถือว่ำกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มหรือกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบญัชีของท่ำนอย่ำง
ต่อเน่ือง (รวมถึงกำรช ำระเงินหรือหกัเงินเข้ำหรือผ่ำนบญัชีของท่ำนและกำรมีอยู่ของกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ือง
ซ่ึงท่ำนได้รบักำรจดัหำเงินทุนมำ) หลงัจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัเอสเอม็อีท่ีแก้ไขแล้วมีผลบงัคบัใช้ 

เป็นกำรยอมรบัข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบั เอสเอม็อีท่ีได้รบักำรแก้ไขของท่ำนอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 

 

1. ค ำนิยำม 

1.1 เวน้แต่บรบิทก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ค ำศพัทท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนจะมคีวำมหมำยเชน่เดยีวกบัเมือ่ใช้
ในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัเอสเอ็มอีฉบบันี้ และ นอกจำกนี้ค ำศพัท์ต่อไปนี้จะมคีวำมหมำยที่เกี่ยวขอ้ง
ตำมล ำดบั: 
(ก) บญัชี หมำยถงึ บญัชกีบัธนำคำรทีเ่ปิดบญัช ีทีก่ ำหนดโดยวำลดิสัใหก้บัเอสเอม็อี เพื่อเขำ้ถงึแพลตฟอร์ม

และบรกิำร 
(ข) ธนำคำรท่ีเปิดบญัชี หมำยถึง ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิอื่น ตำมที่อำจได้รบักำรก ำหนดโดยวำลิดสั 

และ/หรอืผ่ำนตวัแทนดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ เป็นครัง้ครำว 
(ค) ค่ำธรรมเนียมรำยปี หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่เอสเอ็มอีจะต้องช ำระใหก้บัวำลดิสัทุกปี ตำมที่ก ำหนดใน

ตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อ ี
(ง) วนัท ำกำร หมำยถงึวนั (นอกเหนือจำกวนัเสำร ์วนัอำทติย ์หรอืวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทีธ่นำคำรพำณิชยเ์ปิด

ท ำกำรในประเทศไทย 
(จ) หน้ี หมำยถงึจ ำนวนทัง้หมดของเอสเอม็อคีำ้งช ำระ ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมทีเ่อสเอม็อเีป็นคู่สญัญำ 
(ฉ) เหตุผิดนัด หมำยถงึเหตุกำรณ์ผดินัด หรอืเหตุกำรณ์ หรอืสถำนกำรณ์ใด ๆ ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 17 (เหตุกำรณ์

ผิดนัด) (เมื่อระยะเวลำที่ก ำหนด (ถ้ำมี) สิ้นสุดลง กำรส่งหนังสือบอกกล่ำว กำรตัดสินใจ ภำยใต้
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัเอสเอ็มอีฉบบันี้ หรือเอกสำรธุรกรรม หรือกำรรวมกันกับสิ่งที่ระบุไว้
ขำ้งตน้นี้) จะเป็นเหตุกำรณ์ผดินัด 

(ช) บญัชีท่ีก ำหนด หมำยถงึ บญัชธีนำคำรทีเ่อสเอม็อรีะบุในขอ้มูลกำรลงทะเบยีน หรอืตำมทีเ่อสเอม็อีแจ้ง
แก้ไขเป็นครัง้ครำว ผ่ำนแพลตฟอร์มส ำหรบับญัชขีองตน โดยมเีงือ่นไขว่ำกำรปรบัปรุงดงักล่ำวเกีย่วกบั
บญัชีธนำคำรนัน้จะมผีลเจด็วนัท ำกำร หลงัจำกวำลดิสัอนุมตักิำรปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่ำว 
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(ซ) บญัชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ หมำยถงึบญัชเีพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ ที่เปิดกบั
ธนำคำรที่เปิดบญัช ีโดยตวัแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ ที่ระบุเป็นชื่อของวำลดิสั ตำมที่วำลดิสั
จะแจง้เอสเอม็อเีป็นครัง้ครำว 

(ฌ) ตวัแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ หมำยถงึ [.] หรอืผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นทีใ่หบ้รกิำรทีค่ลำ้ยคลงึกนั
และไดร้บักำรแต่งตัง้จำกวำลดิสัเป็นครัง้ครำว 

(ญ) เหตุกำรณ์ผิดนัด มคีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 17 
(ฎ) กำรยื่นขอเงินลงทุน มคีวำมหมำยตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5.1 
(ฏ) ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอเงินลงทุนหมำยถงึค่ำธรรมเนียมที่เอสเอม็อีช ำระใหแ้ก่วำลดิสั ในกำรยื่นขอ

เงนิลงทุน ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อ ี
(ฐ) ค ำขอเงินลงทุน หมำยถงึเอกสำรธุรกรรมซึง่ด ำเนินกำรตำมกำรยื่นขอเงนิลงทุนโดยเอสเอม็อทีีเ่ผยแพร่

บนแพลตฟอรม์ทีผู่ล้งทุนสำมำรถลงทุนในเอสเอม็อทีีร่ะบุส ำหรบัจ ำนวนเงนิทีร่อ้งขอ ตำมขอ้ก ำหนดและ
เงือ่นไขของเอกสำรธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

(ฑ) หน้ีสินทำงกำรเงิน หมำยถงึหนี้ส ำหรบัหรอืในส่วนทีเ่กีย่วกบั: 
(1) เงนิยมื 
(2) จ ำนวนเงนิทีร่ะดมไดจ้ำกกำรยอมรบับรกิำรสนิเชื่อหรอืสิง่ทดแทนทีเ่ทยีบเท่ำ  
(3) จ ำนวนเงนิทีร่ะดมขึน้ตำมวงเงนิซื้อตัว๋เงนิหรอืกำรออกพนัธบตัร ตัว๋เงนิ หุน้กู ้หุน้ค ้ำประกนัเงนิกู้ 

หรอืตรำสำรอื่นทีค่ลำ้ยคลงึกนั 
(4) หนี้สนิตำมงบดุล ตำมหลกัพืน้ฐำนกำรบญัชสีำกลล่ำสุดทีใ่ชบ้งัคบั  
(5) สทิธลูิกหนี้ทีถู่กขำยหรอืขำยลด (นอกเหนือจำกสทิธลูิกหนี้ใด ภำยในขอบเขตกำรขำยโดยไม่มี

กำรไล่เบีย้) 
(6) จ ำนวนเงนิทีถู่กระดมภำยใต้ธุรกรรม (รวมถงึขอ้ตกลงกำรขำยหรอืกำรซื้อล่วงหน้ำ) ประเภทที่

ไม่ไดอ้ำ้งถงึในวรรคอื่นของค ำนิยำมนี้ ทีม่ผีลในเชงิพำณิชยข์องกำรกูย้มื 
(7) ธุรกรรมอนุพนัธท์ีท่ ำขึน้เพื่อป้องกนัหรอืไดร้บัประโยชน์จำกควำมผนัผวนในอตัรำหรอืรำคำ (และ

เมื่อค ำนวณมูลค่ำของธุรกรรมอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ จะมกีารค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธโิดยให้
สะทอ้นรำคำตลำดทีเ่ป็นธรรมเท่ำนัน้ (หรอื หำกจ ำนวนเงนิจรงิทีค่งคำ้งซึง่เป็นผลของกำรยกเลกิ
หรอืกำรขำยลดธุรกรรมอนุพนัธจ์ ำนวนนัน้) จะถูกน ำมำพจิำรณำดว้ย 

(8) ภำระผูกพนักำรชดใชค้่ำเสยีหำยที่เกี่ยวกบักำรค ้ำประกนั กำรชดใช้ค่ำเสยีหำย พนัธบตัร เล็ต
เตอรอ์อฟเครดติเพื่อกำรค ้ำประกนั หรอืตรำสำรอื่นใดทีอ่อกโดยธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิ และ 

(9) จ ำนวนหนี้ทีต่อ้งรบัผดิอนัเกี่ยวขอ้งกบักำรค ้ำประกนั หรอืกำรชดใชค้่ำเสยีหำยส ำหรบัรำยกำรที่
อำ้งถงึในวรรค (1) ถงึ (8) ขำ้งตน้น้ี 

(ฒ) จ ำนวนเงินท่ีระดมได้ หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีเ่บกิจ่ำยใหก้บัเอสเอม็อ ีในส่วนทีเ่กีย่วกบัและภำยใต้ค ำขอ
เงนิลงทุน 

(ณ) ค่ำธรรมเนียมกำรระดมทุน หมำยถงึค่ำธรรมเนียมทีเ่อสเอม็อตี้องช ำระใหแ้ก่วำลดิสั ตำมทีก่ ำหนดไว้
ในตำรำงค่ำธรรมเนียม        เอสเอม็อ ีหลงัจำกกำรระดมทุนตำมค ำขอเงนิลงทุนส ำเรจ็  

(ด) หลกัพื้นฐำนกำรบญัชีสำกล หมำยถงึหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในรำชอำณำจกัรไทย 
(ต) คู่สญัญำท่ีได้รบักำรชดใช้ค่ำเสียหำยหลำยรำย  มคีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19.2 
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(ถ) ภำษีทำงอ้อม หมำยถึง ภำษีสนิค้ำและบรกิำร ภำษีกำรบรโิภค ภำษีมูลค่ำเพิม่ หรอืภำษีที่มลีกัษณะ
คลำ้ยคลงึกนั 

(ท) พนัธสญัญำกำรลงทุน หมำยถงึขอ้เสนอของผูล้งทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนเพื่อลงทุนในกำรลงทุนนัน้ 
ตำมจ ำนวนเงนิทีผู่้ลงทุนอำจระบุไวใ้นขอ้เสนอของตน 

(ธ) ผู้ลงทุน หมำยถงึบุคคล บรษิทั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั องค์กร เครื่องมอืกำรลงทุน สมำคม หรอืหน่วยงำน
ประเภทอื่นใด ไม่ว่ำจะก่อตัง้ตำมกฎหมำยหรอืไม่ ซึง่ลงทะเบยีนบนแพลตฟอรม์เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร
จดัหำเงนิทุน ทัง้เพยีงผูเ้ดยีว หรอื ร่วมกบันักผูล้งทุนรำยอื่น ใหก้บัเอสเอม็อหีลำยรำยผ่ำนแพลตฟอรม์ 

(น) อตัรำส่วนกำรลงทุนขัน้ต ำ่ หมำยถึงอตัรำร้อยละขัน้ต ่ำ (เท่ำกบัร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ทีเ่สนอขำยโดย
เอสเอม็อ)ี ของจ ำนวนเงนิของค ำขอซึง่จ ำเป็นเพื่อใหก้ำรระดมทุนค ำขอเงนิลงทุนประสบควำมส ำเรจ็ ค ำ
ขอเงนิลงทุนซึ่งก ำหนดโดยวำลดิสัตำมกฎหมำยและระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั โดยอยู่ในดุลยพนิิจของวำลดิสั
แต่เพยีงฝ่ำยเดยีว ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัค ำขอเงนิลงทุนแต่ละรำยกำร 

(บ) แพลตฟอรม์ หมำยถงึแพลตฟอร์มออนไลน์ทีด่ ำเนินกำรโดยวำลดิสัเพื่อใหบ้รกิำร แก่ผู้ลงทุนและเอส
เอม็อ ีผ่ำนเวบ็ไซตน์ี้หรอื แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์มอืถอื 

(ป) ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระหน้ีก่อนก ำหนด หมำยถงึ ค่ำธรรมเนียมทีเ่อสเอม็อ ีผูต้อ้งกำรช ำระหนี้ภำยใต้
เอกสำรธุรกรรมก่อนก ำหนดตอ้งช ำระใหก้บัวำลดิสั ตำมทีร่ะบุไวใ้นตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อ ี

(ผ) ค่ำลงทะเบียน หมำยถงึค่ำธรรมเนียมซึ่งผู้ทีต่อ้งกำรลงทะเบยีนเป็นเอสเอม็อีจะตอ้งช ำระใหก้บัวำลดิสั 
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อ ี

(ฝ) ข้อมูลกำรลงทะเบียน หมำยถึง ขอ้มูลและ/หรอืเอกสำรซึ่งวำลดิสัต้องกำรเป็นครัง้ครำว และจะต้อง
น ำเขำ้บนเวบ็ไซตน์ี้หรอืแพลตฟอรม์ในระหว่ำงกระบวนกำรลงทะเบยีน รวมถงึ 
(1) ส ำเนำมตทิีป่ระชุมของกรรมกำรทีม่อี ำนำจ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) หนังสอืรบัรองบรษิทั 
(3) เอกสำรก่อตัง้บรษิทั 
(4) งบกำรเงนิปีล่ำสุด (ตรวจสอบแลว้หรอืยงัไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ แลว้แต่กรณี); 
(5) ส ำเนำทะเบยีนกรรมกำรรวมถงึบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื หนังสอืเดนิทำง และหลกัฐำนทีอ่ยู่

ของกรรมกำรดงักล่ำว 
(6) ทะเบยีนผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงอตัรำส่วนร้อยละกำรถือหุ้นและจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นทัง้หมด 

รวมถงึบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และ 
(7) อื่น ๆ เช่น ขอ้มลูลูกคำ้ของท่ำน ซึง่วำลดิสัอำจรอ้งขอเป็นครัง้ครำว 

(กก) ระยะเวลำร้องขอ หมำยถึง ระยะเวลำที่เอกสำรธุรกรรมถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มส ำหรบัผู้ลงทุน 
เพื่อใหย้นืยนัพนัธสญัญำกำรลงทุนของพวกเขำ ซึง่ก ำหนดตำมดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย
พจิำรณำตำมธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม 

(ขข) จ ำนวนเงินท่ีเรียกให้จ่ำย หมำยถงึ จ ำนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นค ำขอเงนิลงทุนโดยวำลดิสั ซึ่งเอสเอ็มอีได้
รอ้งขอจำกผูล้งทุน 

(คค) กำรลงโทษ หมำยถึง บทลงโทษใด ๆ ในปัจจุบนัและเป็นครัง้ครำวที่ก ำหนดโดยรำชอำณำจกัรไทย 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป สหประชำชำต ิและ/หรอื ผูม้อี ำนำจหรอืหน่วยงำนควบคุมหรอืก ำกบัดแูล 
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(งง) บริกำร หมำยถึงกำรจดัหำโดยวำลิดสัของตลำดออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์ม ที่ผู้ลงทุนและเอสเอ็มอี
สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัหำและรบัเงนิทุน ตำมเงือ่นไขของเอกสำรธุรกรรม
ทีเ่กี่ยวขอ้งและรวมถงึควำมช่วยเหลอืดงักล่ำวที่วำลดิสัจดัหำใหก้บัทัง้ผูล้งทุนและเอสเอม็อ ีเพื่อผลกำร
ด ำเนินกำรภำยใต้ขอ้ตกลงที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกำรเพิม่เตมิ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรระงบั หรอืกำร
ยกเลกิสิง่ทีก่ล่ำวขำ้งตน้น้ี ตำมทีว่ำลดิสัก ำหนดเป็นครัง้ครำว 

(จจ) เอสเอม็อี หมำยถงึนิตบิุคคลทีล่งทะเบยีนบนแพลตฟอร์มตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบั
นี้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรบัเงนิทุนจำกแพลตฟอรม์ 

(ฉฉ) ตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี หมำยถึง ตำรำงค่ำธรรมเนียมที่วำลิดสัอำจจะแจ้งเอสเอ็มอี ผ่ำน
แพลตฟอรม์ หรอืเอกสำรธุรกรรมหรอืกำรสื่อสำรอื่นเป็นครัง้ครำว 

(ชช) ภำษี หมำยถงึ ภำษใีด ๆ กำรจดัเกบ็ภำษ ีภำษศีุลกำกร อำกร หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่น หรอื ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย
ในลกัษณะเดยีวกนั (รวมถงึค่ำปรบัหรอืดอกเบีย้ทีต่อ้งช ำระ เน่ืองจำกกำรไม่ไดช้ ำระหรอืช ำระเงนิเหล่ำนี้
ล่ำชำ้) 

(ซซ) กำรหกัภำษี หมำยถึง กำรหกัภำษี หรือกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ส ำหรบับญัชีภำษี จำกกำรช ำระเงนิ
ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม 

(ฌฌ) ค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิก หมำยถงึค่ำธรรมเนียมตำมทีร่ะบุไวใ้นตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อ ีทีเ่อส
เอม็อตีอ้งช ำระใหก้บัวำลดิสั เมื่อบญัชขีองเอสเอม็อถีูกยกเลกิไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดกต็ำม  

(ฐฐ) ข้อก ำหนดกำรใช้งำน หมำยถึง ข้อก ำหนดกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์นี้และ
แพลตฟอรม์ออนไลน์โดยบุคคลใด ๆ(โดยส ำเนำมอียู่ในเวบ็ไซตน์ี้) ซึง่อำจมกีำรแกไ้ข เพิม่เตมิ และ/หรอื 
ทดแทน และเผยแพร่บนเวบ็ไซตน์ี้อกีครัง้โดยวำลดิสั  

(ฎฎ) เงินบำท หมำยถงึสกุลเงนิทีช่อบดว้ยกฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทย และ 
(ฏฏ) เอกสำรธุรกรรม หมำยถงึ เอกสำรทีผู่ล้งทุนอำจจดัท ำร่วมกบัวำลดิสั หรอืเอสเอม็อทีีเ่กี่ยวขอ้ง (ไม่ว่ำ

ผ่ำนวำลดิสัหรอืไม่กต็ำม) เป็นครัง้ครำว ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรทีจ่ดัให ้ 
1.2 ในขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ เวน้แต่ว่ำบรบิทจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น: 

(ก) บุคคล หมำยถงึบุคคลธรรมดำ บรษิทั นิตบิุคคล หรอืสมำคม 
(ข) กำรอำ้งองิถงึนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดำ รวมถงึกำรอำ้งองิถงึตวัแทนรบัอนุญำต ผูแ้ทน ผูส้บืทอด หรอื

ตวัแทน  ตำมควำมเหมำะสม 
(ค) กำรอำ้งองิถงึ "รวมถงึ" หมำยถงึ "รวมถงึ แต่ไม่จ ำกดัเพยีง" 
(ง) ค ำเอกพจน์รวมถงึพหพูจน์และกลบักนั และ 
(จ) ค ำทีก่ล่ำวถงึเพศหนึ่งจะรวมถงึเพศอื่น ๆ ทัง้หมด 

2. ทัว่ไป 
ขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อ ีซึ่งทัง้สองมผีลพูกผนัเอสเอม็อี หำกมขีอ้
ขดัแยง้ระหว่ำงเอกสำรทัง้สองฉบบั ใหย้ดึถอืตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
ดงักล่ำว ทัง้นี้ เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้สงสยั เงื่อนไขอื่นทัง้หมดของขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน (ทีไ่ม่ขดัแยง้ขอ้ก ำหนดและ
เงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้) จะยงัคงผกูพนัเอสเอม็อตี่อไป 

3. บญัชี 
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3.1 เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรที่จดัใหผ้่ำนแพลตฟอรม์ในฐำนะเอสเอม็อ ีท่ำนต้องจะตอ้งมคีุณสมบตัอิย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ต่อไปนี้: 

(ก) เป็นบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทย 
(ข) มบีญัชธีนำคำรอยู่ในรำชอำณำจกัรไทย 
(ค) ไม่มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(ง) ไม่เสนอขำยหุน้กู้ชุดเดยีวกนัซึ่งเสนอขำยในแพลตฟอร์มครำวด์ฟันดงิอื่น ๆ (เวน้แต่ไดร้บัควำมยนิยอม

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นกำรเฉพำะจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
และวำลดิสั) 

(จ) มไีดใ้หร้ำยละเอยีดจนเป็นทีพ่งึพอใจแกว่ำลดิสัในส่วนทีเ่กีย่วกบั (1) ควำมตอ้งกำรในกำรใชแ้พลตฟอรม์
ครำวด์ฟันดงิ และ (2) แผนส ำหรบักำรใชป้ระโยชน์และกำรช ำระคนืเงนิทุนทีจ่ะได้รบัจำกผู้ลงทุนทีใ่ช้
แพลตฟอรม์ 

(ฉ) ไม่ไดล้งทะเบยีนบนแพลตฟอรม์ในฐำนะผูล้งทุน หรอืผูถ้อืหุน้หรอืกรรมกำรของท่ำนไม่ไดล้งทะเบยีนบน
แพลตฟอรม์ในฐำนะผูล้งทุน 

(ช) ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบยีนทีจ่ ำเป็น และ 
(ซ) ปฏบิตัติำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยใน (รวมถงึกำรประเมนิสนิเชื่อ) ของวำลดิสั และลงทะเบยีนบน

แพลตฟอรม์ในฐำนะเอสเอม็อโีดยวำลดิสัเรยีบรอ้ยแลว้ 
3.2 ท่ำนจะตอ้งใหข้อ้มลูกำรลงทะเบยีนกบัวำลดิสั อนัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบยีน 
3.3 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวทำง และนโยบำยภำยในของบรษิทั (รวมถงึกำรประเมนิสนิเชื่อ) วำลดิสัจะใชดุ้ลพนิิจแต่

เพยีงผูเ้ดยีวว่ำจะลงทะเบยีนท่ำนในฐำนะเอสเอม็อีหรอืไม่ เรำอำจระงบัหรอืก ำหนดขอ้จ ำกดัในกำรท ำธุรกรรม
ในบัญชีของท่ำนได้ตลอดเวลำ หรือปฏิเสธใบสมคัรกำรลงทะเบียนของท่ำน หำกเรำพิจำรณำว่ำเป็นกำร
เหมำะสมเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือขอ้บงัคบั หรอืหำกเรำไม่ได้รบัขอ้มูลกำรลงทะเบียนที่
จ ำเป็น ส ำหรบัรำยละเอยีดเกีย่วกบัวธิทีีเ่รำอำจใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่ำนส่งมอบใหเ้รำ (รวมถงึขอ้มลูทีอ่ยู่ใน
ขอ้มลูกำรลงทะเบยีน) โปรดดนูโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำและขอ้ก ำหนดขำ้งทำ้ยนี้ 

3.4 ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงกบัเนื้อหำของขอ้มลู เอกสำร กำรประกำศ หรอืกำรยนืยนัทีท่่ำนไดส่้งมอบใหก้บัวำ
ลดิสั ท่ำนจะตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวบนแพลตฟอรม์ทนัทแีละแจง้ใหว้ำลดิสัทรำบ 

3.5 ท่ำนตกลงทีจ่ะรบักำรสื่อสำร (ผ่ำนสื่อใด ๆ ) จำกวำลดิสัและพนัธมติรของเรำ ซึง่จะรวมถงึสื่อทำงกำรตลำด เช่น
จดหมำยขำ่ว กำรแจง้แกไ้ข และกำรส่งเสรมิเกีย่วกบับรกิำร แพลตฟอรม์ และ/หรอืเวบ็ไซตน์ี้ 

3.6 ในกำรสมคัรลงทะเบยีนในฐำนะเอสเอม็อ ีท่ำนรบัรอง รบัประกนั และสญัญำต่อวำลดิสั ในวนัทีล่งทะเบยีนและใน
แต่ละวนัหลงัจำกนัน้ ทีท่่ำนเป็นเอสเอม็อ ีว่ำ: 
(ฌ) ขอ้มลูกำรลงทะเบยีนทัง้หมดทีท่่ำนส่งมอบให ้เป็นควำมจรงิ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้น 
(ญ) บุคคลใดที่กระท ำกำรในนำมของท่ำนนัน้ไดร้บัควำมยนิยอม และกำรอนุญำตที่ถูกต้องทีจ่ะลงทะเบยีน

และเขำ้ถงึแพลตฟอรม์ จดักำรบญัชแีละใชบ้รกิำร 

(ฎ) ในช่วง 2 ปีก่อนทีจ่ะสมคัรเป็นเอสเอม็อ ีท่ำนไม่เคยเปิดเผยหรอืยงัคงเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืทีไ่ม่
สมบูรณ์ โดยทีข่อ้มลูส ำคญั 

  ทีท่่ำนใหไ้วน้ัน้ไดร้บักำรละเวน้ 
(ฏ) ท่ำนคุน้เคยกบักำรท ำงำนของแพลตฟอรม์ และท่ำนเขำ้ใจและสำมำรถประเมนิปัจจยัเสีย่งใน 
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(1) กลไกของแพลตฟอรม์ และ 
(2) ในกำรใชบ้รกิำรทีจ่ดัใหผ้่ำนแพลตฟอรม์ ใหร้วมถงึเอกสำรธุรกรรม 

(ฐ) ท่ำนเป็นเจำ้ของหรอืได้รบัอนุญำตใหส่้งมอบและลงนำม (ตำมควำมเหมำะสม)  ขอ้มูลกำรลงทะเบยีน
ดงักล่ำว ท่ำนเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีวในขอ้มลูกำรลงทะเบยีนและเนื้อหำทีท่่ำนน ำเขำ้สู่
แพลตฟอร์ม และยอมรบัว่ำ วำลดิสัจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้มูลกำรลงทะเบยีน หรอืเนื้อหำทีท่่ำนอพัโหลด
ไปยงัแพลตฟอร์ม (รวมถงึขอ้ผดิพลำด กำรละเวน้ หรอืกำรสูญหำยและควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำร
เชื่อมต่อดังกล่ำว) และอำจปฏิเสธ ลบ หรือละเว้นเนื้อหำที่ท่ำนอัพโหลดไปยงัแพลตฟอร์ม ตำมที่
เหน็สมควร 

(ฑ) ก่อนทีจ่ะเขำ้ร่วมในกำรท ำธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรผ่ำนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะมโีอกำสตรวจสอบและ
จะตรวจสอบจนท่ำนพงึพอใจส ำหรบัเอกสำรธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง และเขำ้ใจอย่ำงสมบูรณ์ในเนื้อหำและ
นัยทำงกฎหมำยและกำรเงนิทีเ่กดิขึน้ 

(ฒ) ท่ำนจะไม่ปรบัหรอืหลกีเลี่ยงระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัแพลตฟอร์ม หรอืเขำ้ถงึระบบของเรำ หรอืบรกิำรอื่น 
นอกจำกกำรใชข้อ้มลูประจ ำตวัทีอ่อกใหท้่ำน และโดยท ำตำมค ำแนะน ำทีเ่รำใหไ้วใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ณ) ท่ำนไดใ้ชแ้ละจะใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูทีอ่พัโหลดหรอืส่งไปยงัแพลตฟอร์ม
นัน้ปรำศจำกไวรัส และสิ่งอื่นใดที่อำจมีผลที่ท ำให้เกิดกำรปนเป้ือน หรือกำรท ำลำยส่วนใดของ
แพลตฟอรม์หรอืเทคโนโลยอีื่น 

(ด) กำรเขำ้ถงึแพลตฟอร์มจำกดนิแดนทีท่่ำนก ำลงัด ำเนินกำรเขำ้ถงึดงักล่ำว ไม่เป็นกำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้ง
หรอืผดิกฎหมำยแต่อย่ำงใด 

(ต) ท่ำนไม่ถูกตดัสนิว่ำมคีวำมผดิ หรอืถูกสบืสวนหรอืสอบสวนกบักำรฟอกเงนิ หรอืกำรกระท ำใด ๆ ทีเ่ป็น
ควำมผดิทำงอำญำหรอืทีม่โีทษ 

 
4. กำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนของแพลตฟอรม์ 
4.1 เมื่อวำลดิสัลงทะเบยีนท่ำนในฐำนะเอสเอม็อแีลว้ ท่ำนจะไดร้บัชื่อผูใ้ช ้รหสัผ่ำน และค ำถำมดำ้นควำมปลอดภยั

ทีท่่ำนตอ้งตอบ บญัชขีองท่ำนเป็นบญัชส่ีวนตวัและไม่สำมำรถโอนได ้
4.2 ชื่อผูใ้ช ้รหสัผ่ำน และค ำตอบของค ำถำมดำ้นควำมปลอดภยัคอืวธิทีีเ่รำระบุตวัทำ่น ดงันัน้ท่ำนตอ้งรกัษำขอ้มลู

เหล่ำนี้ใหป้ลอดภยัตลอดเวลำ ท่ำนต้องรบัผดิชอบต่อขอ้มูลและกจิกรรมทัง้หมดบนแพลตฟอร์มโดยผูท้ีใ่ชช้ื่อ
ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนของท่ำน  ไม่ว่ำท่ำนจะอนุญำตหรอืไม่กต็ำม 

4.3 ท่ำนต้องไม่เขำ้ถึงแพลตฟอร์มจำกดนิแดนทีถ่ือว่ำเนื้อหำของแพลตฟอร์มนัน้ผดิกฎหมำย หรอืไม่ชอบดว้ย
กฎหมำย ในกรณีที่ท่ำนเลอืกที่จะเขำ้ถึงแพลตฟอร์มจำกที่อื่นนอกเหนือจำกประเทศไทย ท่ำนด ำเนินกำร
ดงักล่ำวดว้ยกำรตดัสนิใจของท่ำนเองและท่ำนจะรับผดิชอบในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทอ้งถิน่ในอำณำเขตที่
ท ำกำรเขำ้ถงึ 

4.4 วำลดิสัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่กระท ำกำรตำมค ำสัง่ของท่ำนหรอืระงบับรกิำร หำกเรำสงสยัว่ำบุคคลทีล่งชื่อเขำ้ใช้
บญัชขีองท่ำนไม่ใช่ท่ำนหรอืหำกเรำสงสยัว่ำมกีจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยหรอืเป็นกำรฉ้อโกงหรอืกำรใชโ้ดยไม่ได้
รบัอนุญำต อย่ำงไรกต็ำมวำลดิสัไม่จ ำเป็นตอ้ง และอำจไม่สำมำรถตรวจพบกำรใชบ้ญัชขีองท่ำนโดยไม่ไดร้บั
อนุญำต โดยผดิกฎหมำย หรอืโดยกำรฉ้อโกง 
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4.5 เมื่อท่ำนเผยแพร่เน้ือหำบนแพลตฟอรม์ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวั ท่ำนอนุญำตใหเ้รำสำมำรถใชเ้น้ือหำ
ดงักล่ำวไดท้ัว่โลกอย่ำงต่อเนื่องแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยไม่ตอ้งช ำระค่ำลขิสทิธิ ์ และไม่สำมำรถเพกิถอนได ้ เพื่อ
ใช ้ถ่ำยส ำเนำ แจกจ่ำย ตพีมิพ ์ท ำซ ้ำ  เปิดเผย  สรำ้งงำนดดัแปลง  ลด และส่งเนื้อหำดงักล่ำวโดยวธิใีด ผ่ำน
สื่อใด ณ ทีใ่ดในโลก เพื่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกจิของเรำเอง (รวมถงึวตัถุประสงค์ในกำรโฆษณำและส่งเสรมิ
กำรขำย) โดยไม่มขีอ้จ ำกดั (รวมถงึกำรรกัษำควำมลบั หรอืค่ำตอบแทนใดใหก้บัท่ำน) วำลดิสัอำจลบเนื้อหำ
ดงักล่ำวเมื่อใดกไ็ดต้ำมดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4.6 ในกรณีที่ท่ำนโพสต์เนื้อหำบนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎของเว็บบอร์ดที่อำจเผยแพร่บน
แพลตฟอรม์โดยวำลดิสั และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ท่ำนจะตอ้ง: 
(1) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมหรอืเนื้อหำในกำรวพิำกษ์วจิำรณ์หรอือำ้งองิถงึสถำบนัพระมหำกษตัรยิแ์ละรำชวงศ์ 
(2) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมหรอืเนื้อหำทีม่นีัยว่ำหยำบคำยหรอืกำ้วรำ้วเกนิไปส ำหรบับรรทดัฐำนของสงัคม 
(3) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมหรอืเนื้อหำทีม่เีน้ือหำลำมกอนำจำร รุนแรงและโหดรำ้ย 
(4) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมโดยเจตนำใส่รำ้ยหรอืดถููกผูอ้ื่นโดยไม่มแีหล่งอำ้งองิทีช่ดัเจน 
(5) ไม่เผยแพร่อควำมทีท่ำ้ทำย ชกัชวน หรอืตัง้ใจทีจ่ะก่อใหเ้กดิขอ้พพิำทหรอืควำมโกลำหล 
(6) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมทีโ่จมตหีรอืวจิำรณ์ศำสนำหรอืค ำสอนของศำสนำใด ๆ 
(7) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ระหว่ำงกลุ่มหรอืสงัคมใด ๆ 
(8) ไม่เสนอขอ้มลูส่วนบุคคลของผูอ้ื่น เช่น อเีมล หรอืหมำยเลขโทรศพัท ์โดยมเีจตนำท ำใหเ้กดิควำมร ำคำญ 
(9) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมหรอืเนื้อหำทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยหรอืท ำลำยศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 
(10) ไม่เผยแพร่ขอ้ควำมหรอืกำรเสนอเนื้อหำเพื่อขำยหลกัทรพัย์ของท่ำนเองหรอืใช้เวบ็บอร์ดเพื่อซื้อขำย

หลกัทรพัย ์หรอืหุน้กู้ 
4.7 วำลดิสัจะใชค้วำมระมดัระวงัอย่ำงสมควรตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ

ตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อใหแ้น่ใจว่ำพอรท์ลัและระบบของบรษิทัมคีวำมปลอดภยัเพยีงพอส ำหรบัเกณฑก์ำรลงทุน
ที่ก ำหนดภำยใต้กฎหมำยที่บงัคบัใช้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลที่ส่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรือระบบนัน้ จะส่งผ่ำน
เครอืข่ำยโทรคมนำคมสำธำรณะ ดงันัน้ วำลดิสัจะไม่รบัผดิชอบ หำกกำรสื่อสำรที่ส่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรือ
ระบบถูกสกดักัน้โดยบุคคลภำยนอก (ไม่ว่ำจะโดยถูกกฎหมำยหรอืผดิกฎหมำย) หรอืถูกส่งอย่ำงไม่ถูกต้อง
หรอืไม่ถูกส่ง โดยมเีงื่อนไขว่ำขอ้ผดิพลำดดงักล่ำวไม่ไดเ้กดิจำกวำลดิสัโดยตรง ทัง้นี้ ใหใ้ชบ้งัคบัเพยีงเท่ำที่
กฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทยอนุญำต 

4.8 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบบญัชแีละเงนิกู้ของท่ำนไดบ้นแพลตฟอร์ม โดยวำลดิสัจะไม่จดัท ำเอกสำรแสดงใบแจง้
ยอดบญัช ีหรอืหลกัฐำนกำรท ำธุรกรรมของท่ำนบนแพลตฟอรม์ใหแ้ก่ท่ำน 

4.9 ท่ำนจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมรำยปีใหก้บัวำลดิสั ในทุกปีทีบ่ญัชขีองท่ำนอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของวำลดิสั 
 

5. กำรขอเงินทนุผ่ำนแพลตฟอรม์และกระบวนกำรอ่ืน 
5.1 หลงัจำกลงทะเบยีนกบัแพลตฟอรม์แลว้ เอสเอม็อจีะมสีทิธส่ิงค ำขอไปยงัวำลดิสัผ่ำนแพลตฟอรม์ส ำหรบัค ำขอ

เงนิลงทุน ที่จะเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์ม ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้ (กำรยื่นขอเงิน
ลงทุน) กำรยื่นขอเงนิลงทุนแต่ละรำยกำร จะต้องท ำตำมแบบทีว่ำลดิสัก ำหนดผ่ำนแพลตฟอรม์ หรอื ผ่ำนทำง
อื่น เอสเอม็อจีะต้องจดัเตรยีมเอกสำรและขอ้มูลในกำรยื่นขอเงนิลงทุน เพื่อใหว้ำลดิสัเขำ้ถงึประวตัิทำงด้ำน
กฎหมำย กำรปฏบิตักิำร และสนิเชื่อของเอสเอม็อ ีรวมถงึควำมเหมำะสมของกำรยื่นขอเงนิลงทุนส ำหรบัค ำขอ
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เงนิลงทุน วำลดิสัอำจรอ้งขอใหย้ื่นเอกสำรหรอืขอ้มูลเพิม่เตมิ หำกเอกสำรหรอืขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นกำรยื่นขอเงนิ
ลงทุน ไม่สมบูรณ์หรอืไม่เป็นทีพ่อใจ 

5.2 กำรยอมรบักำรยื่นขอสนิเชื่อบนแพลตฟอรม์ไมก่่อหน้ำทีท่ำงกฎหมำยในส่วนของวำลดิสัในกำรด ำเนินกำรหรอื
ปฏบิตัติำมกำรยื่นขอเงนิลงทุน วำลดิสัไม่จ ำต้องตรวจสอบหรอืพจิำรณำกำรยื่นขอเงนิลงทุนจนกว่ำจะได้รบั
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอเงนิลงทุน   

5.3 ในกรณีทีก่ำรยื่นขอเงนิลงทุนไดร้บัอนุมตัจิำกวำลดิสั วำลดิสัจะเผยแพร่ค ำขอเงนิลงทุนมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรยื่น
ขอเงนิลงทุนนัน้บนแพลตฟอรม์ ค ำขอเงนิลงทุนแต่ละรำยกำรจะถอืเป็นขอ้เสนอทีท่ ำโดยเอสเอม็อตีำมกำรยื่น
ขอเงนิลงทุน และเอสเอม็อตีกลงทีจ่ะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนัน้โดยไม่สำมำรถเพกิถอนได ้ทัง้นี้ ก่อนหรอื
ในเวลำเดยีวกบัที่มกีำรเผยแพร่ค ำขอเงนิลงทุนนัน้บนแพลตฟอร์ม เอสเอ็มอีจะต้องลงนำม (และจดัใหผู้ใ้ห้
บรกิำรดำ้นควำมปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งดงักล่ำวลงนำม) ในเอกสำรธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค ำขอเงนิลงทุน เพื่อ
หลกีเลี่ยงขอ้สงสยั วำลดิสัอำจไม่เผยแพร่ค ำขอเงนิลงทุนจนกว่ำจะไดร้บัเอกสำรธุรกรรมทีจ่ ำเป็นทัง้หมดจำก
เอสเอม็อกี่อน 

5.4 กำรยื่นขอเงนิลงทุนทีส่่งผลใหค้ ำขอเงนิลงทุนถูกเผยแพร่บนแพลตฟอรม์จะไม่สำมำรถเพกิถอนไดโ้ดยเอสเอม็
อทีีเ่กีย่วขอ้ง แต่ค ำขอเงนิลงทุนอำจถูกถอนหรอืยกเลกิ เมื่อใดกไ็ด ้ตลอดระยะเวลำรอ้งขอโดยวำลดิสั ทัง้นี้ให้
อยู่ในดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผลแต่อย่ำงใด 

เอสเอม็อทีีเ่กีย่วขอ้งยนิยอมทีจ่ะใหส้ทิธใินกำรยกเลกิค ำสัง่ซื้อของพวกเขำ ณ เวลำใดภำยใน 48 ชัว่โมงก่อนที่
จะสิน้สุดระยะเวลำรอ้งขอ ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำขอ้มูล เอกสำร ค ำประกำศ หรอืค ำยนืยนัทีเ่อส
เอม็อทีีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ห้กบัวำลดิสั ตำมควำมในขอ้ 3.4 ทีเ่กดิขึน้ภำยใน 48 ชัว่โมงก่อนสิน้สุดระยะเวลำรอ้งขอ 
ผู้ลงทุนจะต้องได้รบัสทิธยิกเลกิค ำสัง่ซื้อภำยใน 5 วนันับจำกเวลำทีม่กีำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว
เผยแพร่ลงบนแพลตฟอรม์ 

5.5 เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้สงสยั เอสเอ็มอีรบัทรำบและตกลงว่ำวำลดิสัจะมดีุลยพนิิจในกำรตดัสนิใจแต่เพยีงผู้เดียว 
(และกำรตดัสนิใจดงักล่ำวถือเป็นเด็ดขำดและมผีลผูกพนักบัเอสเอ็มอี) ซึ่งผู้ลงทุนอำจเขำ้ร่วมในค ำขอเงิน
ลงทุนของเอสเอม็อ ี

5.6 ในกำรท ำค ำขอเงนิลงทุน เอสเอม็อตีกลงว่ำพวกเขำจะต้องเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเองและค ำขอเงนิ
ลงทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึรำยละเอยีดกำรใชป้ระโยชน์ของจ ำนวนเงนิทีร่ะดมได้ ในเวลำใดกต็ำมที่วำลดิสัรอ้ง
ขอ 

5.7  ภำยใตเ้งือ่นไขว่ำ 
 (ก) ไม่ไดม้เีหตุกำรณ์ผดินัดเกดิขึน้ 
 (ข) ผูล้งทุนไดร้ะดมทุนเรยีบรอ้ยแล้วไม่น้อยกว่ำอตัรำส่วนกำรลงทุนขัน้ต ่ำของค ำขอเงนิลงทุนดงักล่ำว 

และ 
 (ค) สิน้สุดระยะเวลำรอ้งขอ (ซึง่อำจขยำยออกไปไดต้ำมควำมในขอ้ 5.9) 
 วำลดิสัจะแจ้งให้เอสเอ็มอีทรำบและโอนจ ำนวนเงนิทีร่ะดมได้ตำมค ำขอเงนิลงทุนโดยหกัค่ำธรรมเนียมกำร

ระดมทุนไปยงับญัชทีีร่ะบุโดยเอสเอม็อ ีซึง่จะถอืว่ำเอสเอม็อไีดร้บัเงนิดงักล่ำวเมื่อมกีำรโอนโดยวำลดิสั 
5.8 เอสเอม็อจีะใชจ้ ำนวนเงนิทัง้หมดทีไ่ดร้บัตำมเอกสำรธุรกรรมเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและขยำยธุรกจิ วำลดิสัไม่

จ ำตอ้งตดิตำมหรอืตรวจสอบกำรใชเ้งนิจ ำนวนใด ๆ ดงักล่ำว 
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5.9  กำรยื่นขอเงนิลงทุนแต่ละรำยกำรจะไดร้บักำรตรวจสอบแยกต่ำงหำกและเป็นอสิระต่อกนั กำรอนุมตัหิรอืกำร
ระดมทุนของกำรยื่นขอเงนิลงทุน รำยใดรำยหนึ่งไม่จ ำเป็นตอ้งหมำยควำมว่ำ กำรยื่นขอเงนิลงทุนรำยกำรอื่น
จะไดร้บัอนุมตัจิำกวำลดิสั หรอืไดร้บัเงนิระดมทุนจำกผูล้งทุน 

5.10   ในกรณีที่ เอสเอ็มอีเปิดเผยว่ำมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัเกี่ยวกบัธุรกรรมที่จะระดมทุน ในช่วง 48 
ชัว่โมงสุดทำ้ยของระยะเวลำร้องขอ ระยะเวลำรอ้งขอจะขยำยออกไปอีก 5 วนัท ำกำร เพื่อให้ผู้ลงทุนมสีทิธิ
พจิำรณำกำรลงทุนของพวกเขำอกีครัง้ และท ำกำรขอยกเลกิตำมควำมเหมำะสม 

 
6. กำรช ำระเงินคืน 

เอสเอม็อจีะช ำระเงนิทีต่นคำ้งช ำระ (ไม่ว่ำใหก้บัวำลดิสัในฐำนะตวัแทนหรอือื่น ๆ) ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมทีต่น
เป็นคู่สญัญำ ตำมทีว่ำลดิสั ก ำหนดไวใ้นเอกสำรธุรกรรมแต่ละฉบบัดงักล่ำว 
 

7. กำรช ำระเงินคืนก่อนก ำหนด 
7.1  เอสเอม็ออีำจช ำระเงนิคนืก่อนก ำหนดทัง้หมดหรอืบำงส่วนของจ ำนวนทีเ่ป็นหนี้ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม โดย

ตอ้ง 
(ก) ไดร้บัอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกวำลดิสัก่อน 
(ข) ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิคนืก่อนก ำหนด และ 
(ค) เป็นไปตำมเงือ่นไขของเอกสำรธุรกรรมดงักล่ำว 
 

8. ดอกเบีย้ 
เอสเอม็อจีะตอ้งช ำระดอกเบีย้ส ำหรบัเงนิระดมทุนทีไ่ดร้บั ตำมทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรธุรกรรมแต่ละรำยกำรซึ่งตน
เป็นคู่สญัญำ 
 

9. เอกสำรกำรบริหำรและเอกสำรธรุกรรม 
9.1 สิทธิและดลุยพินิจของวำลิดสั 

(ก)  วำลดิสั อำจยดึถอื 
 (1) กำรรับรอง หนังสือบอกกล่ำว หรือเอกสำรที่เชื่อว่ำเป็นต้นฉบบัที่แท้จริง ถูกต้องและได้รบั
อนุญำตอย่ำงเหมำะสม และ 
 (2)  ค ำแถลงทีจ่ดัท ำโดยกรรมกำร ผูม้อี ำนำจลงนำม หรอืลูกจำ้งของบุคคลใดๆ เกี่ยวกบัเรื่องใดซึ่ง

อำจตคีวำมอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำเขำทรำบ หรอือยู่ภำยในอ ำนำจของเขำในกำรตรวจสอบหรอืสัง่
กำร 

(ข) วำลิดสัอำจสนันิษฐำนว่ำไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุกำรณ์อื่นที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมเกิดขึ้นภำยใต้
เอกสำรธุรกรรมดงักล่ำว (เวน้แต่ไดรู้ถ้งึเหตุกำรณ์ผดินัดหรอืเหตุกำรณ์อื่นอย่ำงแทจ้รงิ) 

(ค) วำลดิสัอำจมอบกำรบ ำรุงรกัษำและกำรด ำเนินกำรบญัชเีพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ และกำรจดั
กำรเงนิใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัค ำขอเงนิลงทุน หรอืเอกสำรธุรกรรม ให้กบัตวัแทนดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สญัญำ 
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(ง) วำลดิสัอำจ (แต่ไม่ใช่หน้ำที่) กระท ำกำรใดในกำรใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตนภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
ตำมทีใ่ชดุ้ลยพนิิจแลว้ว่ำสมควร 

(จ) แมจ้ะมบีทบญัญตัอิื่นของเอกสำรใดก ำหนดไวแ้ตกต่ำง วำลดิสัไม่จ ำเป็นตอ้งท ำหรอืละเวน้ทีจ่ะท ำกำรใด 
ๆ หำกวำลดิสัมคีวำมเหน็ทีเ่หมำะสมว่ำกำรนัน้จะหรอือำจจะเป็นกำรละเมดิกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบั 
หน้ำที ่หน้ำทีค่วำมไวว้ำงใจหรอืหน้ำทีข่องกำรรกัษำควำมลบั 

(ฉ) วำลดิสัอำจปฏเิสธไม่ใหผู้ล้งทุนรำยใดลงทุนในเอสเอม็อหีรอืท ำเอกสำรธุรกรรม โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีวไม่ว่ำเนื่องจำกขอ้จ ำกดัด้ำนกฎหมำยในกำรแสวงหำเงนิลงทุน ซึ่งเกินกว่ำ
จ ำนวนลงทุนสะสมสงูสุดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

9.2 กำรเรียกคืนและกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 
(ก)  ในกรณีทีต่อ้งมเีงนิจ ำนวนใดจ่ำยใหก้บัวำลดิสัภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของเอสเอม็อ ีวำลดิสั

ไม่จ ำเป็นตอ้งจ่ำยเงนิจ ำนวนนัน้ใหก้บัเอสเอม็อ ีจนกว่ำจะแน่ใจไดว้่ำ วำลดิสัไดร้บัเงนิจ ำนวนนัน้แลว้จรงิ 
(ข)  หำกวำลดิสัจ่ำยเงนิจ ำนวนใดให้กบัเอสเอ็มอีรำยใด และพสิูจน์ได้ว่ำวำลดิสัไม่ได้รบัเงนิจ ำนวนนัน้จรงิ 

เอสเอม็อทีีไ่ดร้บัเงนิจ ำนวน ดงักล่ำว  (หรอืรำยไดจ้ำกกำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้ง) จำกวำลดิสั 
เมื่อได้รบักำรร้องขอต้องช ำระคนืเงนิดงักล่ำวใหก้บัวำลดิสัพร้อมดอกเบี้ยของจ ำนวนดงักล่ำว นับจำก
วนัที่รบัช ำระเงนิจนถึงวนัทีว่ำลดิสัไดร้บัเงนิ ซึ่งค ำนวณโดยวำลดิสัเพื่อรวมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ช ำระเงนิดงักล่ำว 

9.3 กำรช ำระเงินคืนบำงส่วน 
(ก) หำกวำลดิสัไดร้บักำรช ำระเงนิทีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะปลดเปลื้องจ ำนวนเงนิทัง้หมดทีถ่งึก ำหนดช ำระและตอ้ง

ช ำระโดยเอสเอม็อ ีหรอืลูกหนี้ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม วำลดิสัตอ้งใชเ้งนิเพื่อช ำระตำมล ำดบัต่อไปนี้: 
(1)  อนัดบัแรก ช ำระเงนิเป็นสดัส่วนของจ ำนวนเงนิทีค่ำ้งช ำระใหก้บัวำลดิสั (หรอืตวัแทน) 
(2)  อนัดบัท่ีสอง ช ำระเงนิเป็นสดัส่วนให้กบัผู้ลงทุนส ำหรบัเงนิต้นที่ครบก ำหนดช ำระแต่ยงัไม่ได้

ช ำระภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม      ซึง่ผูล้งทุนดงักล่ำวเป็นคู่สญัญำ  
(3)  อนัดบัท่ีสำม ช ำระเงนิเป็นสดัส่วนใหก้บัผูล้งทุน ส ำหรบัดอกเบี้ยสะสม ค่ำธรรมเนียม หรอืค่ำ

นำยหน้ำที่ครบก ำหนดช ำระแต่ยงัไม่ได้ช ำระ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมซึ่งผู้ลงทุนดงักล่ำวเป็น
คู่สญัญำ 

9.4 ไม่มีกำรหกักลบลบหน้ีโดยเอสเอม็อี 
กำรช ำระเงินทัง้หมดที่จะท ำโดยเอสเอ็มอีภำยใต้เอกสำรธุรกรรมจะต้องค ำนวณและช ำระโดยไม่มี (และ
ปรำศจำกและชดัเจนว่ำไม่มกีำรหกัเงนิใดๆ) กำรหกักลบลบหนี้หรอืกำรโตแ้ยง้ 

9.5 วนัท ำกำร 
(ก) กำรช ำระเงนิภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมทีถ่งึก ำหนดช ำระในวนัทีไ่ม่ใช่วนัท ำกำร จะช ำระในวนัท ำกำรถดัไป

ในเดอืนปฏทินิเดยีวกนั (ถำ้ม)ี หรอืวนัท ำกำรก่อนหน้ำ (ถำ้ไม่มวีนัท ำกำรถดัไปในเดอืนปฏทินิเดยีวกนั) 
(ข) ในระหว่ำงกำรขยำยวนัครบก ำหนดช ำระเงนิส ำหรบักำรช ำระหนี้ใดภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอส

เอ็มอีฉบบันี้ ดอกเบี้ยจะช ำระส ำหรบัเงนิต้นหรอืยอดรวมทีค่้ำงช ำระ ตำมอตัรำที่ต้องช ำระในวนัทีค่รบ
ก ำหนดเดมิรวมถงึดอกเบีย้ผดินัดช ำระเกดิขึน้ 

9.6  สกลุเงินของบญัชี 
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(ก) ภำยใต้บงัคบัของควำมในวรรค (ข) และ (ค) ขำ้งทำ้ยนี้ เงนิบำทคอืสกุลเงนิของบญัชแีละกำรช ำระเงนิ 
ส ำหรบัจ ำนวนเงนิทีค่รบก ำหนดช ำระโดยเอสเอม็อภีำยใตเ้อกสำรธุรกรรมซึง่เอสเอม็อเีป็นคู่สญัญำ 

(ข) กำรช ำระเงินแต่ละครัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยหรือภำษีจะต้องช ำระตำมสกุลเงนิของ
ตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยหรอืภำษทีีเ่กดิขึน้ 

(ค) จ ำนวนเงนิทีร่ะบุว่ำจะตอ้งช ำระเป็นสกุลเงนิอื่นทีไ่ม่ใช่เงนิบำท จะตอ้งช ำระเป็นสกุลเงนินัน้ 
9.7 ข้อตกลงกำรนับวนั 

ดอกเบี้ย ค่ำนำยหน้ำ หรือค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภำยใต้เอกสำรธุรกรรมจะสะสมทุกวนัและค ำนวณตำม
จ ำนวนวนัทีผ่่ำนไปจรงิ โดย 1 ปีม ี365 วนั หรอืในกรณีทีแ่นวทำงปฏบิตัใินเขตอ ำนำจกฎหมำยทีบ่รษิทัก่อตัง้
แตกต่ำงไปจำกน้ี ใหเ้ป็นไปตำมนัน้แนวทำงปฏบิตันิัน้ 

9.8 กำรค ำนวณและหนังสือรบัรอง 
 ในส่วนที่เกี่ยวกบัจ ำนวนเงนิทีค่รบก ำหนดช ำระและยงัคงคำ้งอยู่ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม หรอืกำรด ำเนินคดี

หรอืกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว ใหส้นันิษฐำนว่ำ รำยละเอยีดที่
ปรำกฎในบัญชี บัญชีแยกประเภท หรือสมุดบัญชี  (ในสื่อหรือรูปแบบ ใดก็ตำม)  ของวำลิดัส เป็น
พยำนหลกัฐำนทีถู่กต้องส ำหรบักำรพสิูจน์เรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้ง นอกจำกนี้ หนังสอืรบัรองหรอืกำรก ำหนด
ของวำลดิสัในส่วนของอตัรำหรอืจ ำนวนเงนิภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเป็นพยำนหลกัฐำนอนัเป็นทียุ่ตขิองเรื่องที่
เกีย่วขอ้ง หำกไม่มขีอ้ผดิพลำดอย่ำงชดัแจง้   

9.9 กำรไม่มีผลใช้บงัคบับำงส่วน 
หำก ณ เวลำใดก็ตำม ข้อก ำหนดของเอกสำรธุรกรรมเป็นหรือกลำยเป็นสิ่งผิดกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ตำม
กฎหมำย หรอืไม่สำมำรถบงัคบัได้ในส่วนใดภำยใต้กฎหมำยของเขตอ ำนำจกฎหมำยใด ในส่วนของควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำย  หรือกำรบงัคบัใช้ของบทบญัญัติที่เหลืออยู่  หรือ ควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำย หรอืกำรบงัคบัใช้ภำยใตก้ฎหมำยของเขตอ ำนำจกฎหมำย
อื่นจะไม่ไดร้บัผลกระทบหรอืเสยีหำย 

9.10   กำรเยียวยำและกำรสละสิทธิ 
กำรไม่ใชส้ทิธหิรอืควำมล่ำชำ้ในกำรใชส้ทิธโิดยวำลดิสัส ำหรบัสทิธหิรอืกำรเยยีวยำภำยใต้เอกสำรธุรกรรมจะ
ไม่ถือเป็นกำรสละสทิธหิรอืกำรสละกำรเยยีวยำของเอกสำรธุรกรรม กำรสละสทิธิหรอืกำรสละกำรเยยีวยำ
ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมโดยวำลดิสัจะมผีลต่อเมื่อไดท้ ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรใชส้ทิธหิรอืกำรเยยีวยำเพยีง
อย่ำงเดยีวหรอืบำงส่วนจะไม่เป็นกำรขดัขวำงกำรใชส้ทิธเิพิม่เตมิหรอืกำรใชส้ทิธหิรอืกำรเยยีวยำอื่น สทิธแิละ
กำรเยยีวยำที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมแต่ละรำยกำรเป็นแบบสะสม และไม่เป็นกำรเฉพำะในสทิธหิรอืกำร
เยยีวยำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

9.11 กำรเปิดเผยโดยวำลิดสั 
เอสเอม็อใีหค้วำมยนิยอมอนัมอิำจเพกิถอนไดส้ ำหรบักำรเปิดเผยโดยวำลดิสั เจำ้หน้ำทีข่องวำลดิสั ลูกจำ้งและ
ตวัแทนและในรปูแบบใดกต็ำม ซึง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอสเอม็อ ีรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงรำยละเอยีดของเงนิกู ้
หลกัทรพัย์ที่ซื้อ กำรประเมินฐำนะ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตำมที่เอสเอ็มอีมอบให้กับ (1) 
ตัวแทนและบริษัทในเครือ ศูนย์กำรตรวจสอบเอกสำร และประมวลผล และส ำนักงำนสำขำในเขตอ ำนำจ
กฎหมำยใด ๆ ของวำลดิสั (2) หน่วยงำนตำมกฎหมำย หน่วยงำนศำล หรอืหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแล รวมถงึ
หน่วยงำนกำรคลงัในเขตอ ำนำจกฎหมำยใด ๆ (3) ผูท้ี่อำจไดร้บัมอบหมำยจำกวำลดิสั จำกผู้ลงทุนหรอืผูม้ี
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ส่วนร่วมอื่นใดในสทิธิของวำลดิสั และ/หรอืภำระผูกพนัที่เกี่ยวขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม และ (4) องค์กรหรอื
สถำบนัทีเ่อสเอม็อมีคีวำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ (รวมถงึลูกหนี้ตำมใบแจง้หนี้ของเอสเอม็อ)ี 

10.  ค่ำธรรมเนียม 
10.1  ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้กบัวำลดิสั เกี่ยวกบักำรสรำ้ง กำรลงนำม กำรลงทะเบยีน หรอื

ควำมพงึพอใจของหลกัประกนัทีส่รำ้งขึน้ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม (รวมถงึกำรเบกิจ่ำยหรอืโอนจ ำนวนเงนิระดม
ทุน) จะเป็นภำระของเอสเอ็มอี และเมื่อวำลิดัสร้องขอ เอสเอ็มอีจะต้องช ำระเงินให้กับวำลิดัสอันเป็น
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรอื รำยจ่ำยตำมทีว่ำลดิสัอำจก ำหนด (ไม่ว่ำจะอยู่ในตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อี
หรอือย่ำงอื่น) 

10.2  ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค ำขอเงนิลงทุน กำรยื่นขอเงนิลงทุน และเอกสำรธุรกรรม (รวมถงึกำรลงทะเบยีน กำร
บงัคบัใช)้ วำลดิสัอำจว่ำจำ้ง ใชค้ ำแนะน ำหรอืบรกิำรของทนำยควำม นักบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชำญอื่น หำกเหน็ว่ำ
เป็นกำรรอบคอบทีจ่ะท ำเช่นนัน้   ค่ำใชจ้่ำยของกำรว่ำจำ้ง ค ำแนะน ำหรอืบรกิำรดงักล่ำวจะเป็นภำระของเอส
เอม็อทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนัน้ 

10.3   หำกเอสเอม็อรีำยใดมยีอดคำ้งช ำระกบัวำลดิสัภำยใต้เอกสำรธุรกรรม  วำลดิสัและตวัแทนดูแลผลประโยชน์
ของคู่สญัญำต่ำงมสีทิธิโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหรอือ้ำงอิงถึงเอสเอ็มอีใด ในกำรที่จะหกัเงนิ
จ ำนวนนัน้ออกจำกจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัส ำหรบัเอสเอม็อีดงักล่ำว ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและเงนิจ ำนวนอื่น (รวมถงึ
ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีค่ำ้งช ำระต่อวำลดิสัภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ หรอืเอกสำร
ธุรกรรมทีเ่อสเอม็อเีป็นคู่สญัญำ และน ำเงนิจ ำนวนทีห่กัไปนัน้ไปใชเ้พื่อช ำระหนี้ทีค่ำ้งช ำระได้ 

10.4  เมื่อพจิำรณำกำรจดัหำและบรหิำรจดักำรแพลตฟอร์ม กำรใหบ้รกิำรและกำรดูแลรกัษำบญัชีโดยวำลดิสั  เอส
เอ็มอีจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัเงนิทุนที่พร้อมใช ้ซึ่งก ำหนดโดยวำลดิสัเป็นครัง้ครำว
ภำยใตต้ำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอม็อ ี

10.5   นอกเหนือจำกภำระผูกพนัทัว่ไป สิทธิในกำรหักกลบลบหนี้หรือสิทธิอื่นใดซึ่งวำลิดัสอำจได้รับสิทธิตำม
กฎหมำยหรอืสญัญำ ณ เวลำใดกต็ำม โดยใชดุ้ลยพนิิจของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีว และไม่ต้องส่งหนังสอืบอก
กล่ำวให้กบัเอสเอ็มอีที่เกี่ยวขอ้ง วำลดิสัอำจจดัสรร หกักลบลบหนี้ หกั หรอื โอนจ ำนวนเงนิหนึ่งหรอืหลำย
จ ำนวนเขำ้บญัชเีอสเอม็อ ีหรอืเพื่อเอสเอม็อเีป็นครัง้ครำว เพื่อเป็นกำรช ำระเงนิหรอืช ำระคนืเงนิหรอืหนี้สนิ
ทัง้หมด (ไม่ว่ำจะเกดิขึน้จรงิหรอืทีอ่ำจเกดิขึน้) เน่ืองจำก หรอืภำยใต ้หรอืเกีย่วขอ้งกบั หรอืในส่วนทีเ่กีย่วกบั
บญัช ีค ำขอเงนิลงทุน หรอืเอกสำรธุรกรรม 

10.6   วำลดิสัอำจใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวเรยีกรอ้งใหช้ ำระค่ำธรรมเนียม ภำยใต้หรอืเนื่องจำกเอกสำรธุรกรรม 
และจ ำนวนเงนิอื่นทีค่ำ้งช ำระภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ ซึง่ช ำระโดยกำรโอนเงนิไปยงั
บญัชเีพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ (หรอืบญัชธีนำคำรอื่นตำมทีว่ำลดิสัอำจก ำหนด) หรอืวธิกีำรอื่นทีว่ำ
ลดิสัยอมรบั 

11.  กำรรบัรองและกำรรบัประกนั 
บุคคลใดกต็ำมทีใ่ชห้รอืเขำ้ถงึแพลตฟอรม์ และ/หรอืบรกิำร และ/หรอืยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขของเอสเอม็
อฉีบบันี้ ในนำมของเอสเอม็อ ีขอรบัรองและรบัประกนัว่ำเขำหรอืเธอไดร้บัอนุญำตอย่ำงถูกตอ้งใหด้ ำเนินกำร
ในนำมของเอสเอม็อ ี
เอสเอม็อขีอรบัรองและรบัประกนัต่อวำลดิสั ในแต่ละวนัที่ตนเป็นเอสเอม็อวี่ำ: 
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11.1 เป็นบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่รวมตัวขึ้นหรือจดัตัง้ขึ้นหรือมอียู่โดยถูกต้องตำมกฎหมำยของ
รำชอำณำจกัรไทย มสีถำนะทีด่ภีำยใต้กฎหมำยของเขตอ ำนำจศำลดงักล่ำว และมอี ำนำจในกำรเป็นเจ้ำของ
ทรพัยส์นิและด ำเนินกำรธุรกจิทีก่ ำลงัด ำเนินอยู่ 

11.2 เงนิทุนทีจ่ดัหำโดยวำลดิสัใหก้บัเอสเอม็อ ีจะไม่ถูกน ำไปใชใ้นกำรละเมดิกำรลงโทษใด 
11.3  มีอ ำนำจและควำมสำมำรถในกำรเข้ำท ำ (และด ำเนินกำรทุกอย่ำงที่จ ำเป็นในกำรอนุญำต) ใช้สิทธิและ

ด ำเนินกำรและปฏบิตัติำมหน้ำทีข่องตนภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้และเอกสำรธุรกรรมที่
เขำ้ท ำหรอืเอกสำรธุรกรรมแต่ละรำยกำรทีไ่ดจ้ดัท ำหรอืยื่นค ำขอเงนิลงทุน 

11.4 กำรอนุมตัทิัง้หมด หรอืกำรกระท ำอื่นใดขององคก์รหรอืนิตบิุคคลทีจ่ ำเป็นหรอืตอ้งกำร: 
(ก)  เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ท ำสญัญำ ใชส้ทิธแิละปฏบิตัติำมภำระหน้ำทีข่องตนไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย: 
 (1) ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบัเอสเอม็อ ีฉบบันี้ 
 (2) ในเอกสำรธุรกรรมทีเ่ป็นคู่สญัญำหรอืกำรยื่นขอเงนิลงทุน 
(ข) เพื่อใหเ้อกสำรดงักล่ำวถูกยอมรบัใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในเขตอ ำนำจของกำรก่อตัง้บรษิทั; และ 
(ค) เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกจิและสิง่อื่นใดทีม่นีัยส ำคญั 
ซึง่ไดร้บัและมผีลบงัคบัใชอ้ย่ำงเตม็ที ่

11.5 กำรกระท ำ เงื่อนไข และสิ่งต่ำง ๆ ทัง้หมดที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร ท ำให้บรรลุ และท ำให้เสร็จสิ้นนัน้ ได้
ด ำเนินกำร ท ำให้บรรลุ และท ำให้เสร็จสิ้น รวมถึงกำรได้รบัควำมยนิยอมหรอืใบอนุญำตที่จ ำเป็น หรอืกำร
อนุมตัิ หรอื ใบอนุญำตจำกรฐับำล กำรอนุมตัิด้ำนกฎระเบยีบ หรอืกำรยื่นหรอืลงทะเบยีนเพื่อเข้ำท ำ และ
ด ำเนินกำร และปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมทีไ่ดท้ ำหรอื
ยื่นค ำขอเงนิลงทุน 

11.6  ไม่มกีำรด ำเนินคด ีกำรอนุญำโตตุลำกำร หรอืกำรด ำเนินกำรทำงปกครอง หรอื ต่อศำล คณะอนุญำโตตุลำกำร 
หรอืหน่วยงำนหรอืสถำนกำรณ์อื่น ซึ่งหำกพจิำรณำในทำงลบอำจคำดว่ำจะมผีลกระทบทำงลบทีน่ัยส ำคญัต่อ
เอสเอม็อ ีหรอืธุรกจิหรอืสนิทรพัยข์องบรษิทั (ตำมควำมรูแ้ละควำมเชื่อทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั) ไดเ้กดิขึน้ขึน้หรอื 

11.7   กำรเขำ้ท ำ ใชส้ทิธ ิและ/หรอืกำรปฏบิตังิำน หรอืปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อ ีหรอื
เอกสำรธุรกรรม ทีเ่ขำ้ท ำ หรอืยื่นค ำขอเงนิลงทุน ไม่และจะไม่ละเมดิหรอืกระท ำเกนิกว่ำอ ำนำจหรอืขอ้จ ำกดัที่
ก ำหนดตำมกฎหมำย ระเบยีบเอกสำรธรรมนูญ กำรอนุญำต สญัญำ หรอืตรำสำรทีม่ผีลผกูพนั หรอืทรพัยส์นิ
ใด ๆ ของบรษิทั หรอืถอืเป็นเหตุผดินัดหรอืเหตุเลกิสญัญำ (แลว้แต่จะไดร้ะบุไว)้ ภำยใตข้อ้ตกลงหรอืตรำสำร 
กำรอนุญำตหรอืค ำสัง่ ไม่ว่ำจะมกีำรบงัคบัตำมกฎหมำยหรอืไม่ 

11.8   ภำระผูกพนัทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรธุรกรรมแต่ละฉบบัที่เอสเอม็อเีขำ้ท ำ จะก่อใหเ้กดิภำระผูกพนัทำงกฎหมำยที่
สมบูรณ์ มผีลผกูพนัและบงัคบัใชก้บัเอสเอม็อนีัน้ 

11.9   ภำระผูกพนัในกำรช ำระเงินของเอสเอ็มอีภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้ และเอกสำร
ธุรกรรมทีอ่ยู่ในหรอืจะอยู่ในอนัดบัอย่ำงน้อยเท่ำเทยีมกบัขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี้อื่นทัง้หมดทีไ่ม่มหีลกัประกนั
และไม่ดอ้ยสทิธ ิยกเวน้ภำระผกูพนัทีก่ฎหมำยบงัคบัใชก้บั บรษิทัโดยทัว่ไป 

11.10 ภำยใตก้ฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้ไม่มกีำรก ำหนดสถำนทีจ่ดัตัง้ หรอืถิน่ทีอ่ยู่ หรอืตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดและ
เงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ เพื่อหกัภำษจีำกกำรช ำระทีอ่ำจกระท ำภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม 

11.11  กำรประมำณกำรทำงกำรเงนิใด ที่ยื่นให้กบัวำลดิสัได้จดัท ำขึน้บนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดตีที่ผ่ำนมำเมื่อไม่
นำนนี้ และบนพืน้ฐำนของสมมตฐิำนทีส่มเหตุสมผล และงบกำรเงนิล่ำสุดทีส่่งไปยงัวำลดิสั ไดจ้ดัท ำขึน้ตำม
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หลกัพืน้ฐำนกำรบญัชสีำกล ใชบ้นัทกึอย่ำงสม ่ำเสมอ น ำเสนอมุมมองทีแ่ทจ้รงิและเป็นธรรมของสถำนะทำง
กำรเงนิและกำรด ำเนินงำนในช่วงเวลำทีเ่กีย่วขอ้ง 

11.12 ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัในธุรกจิและสถำนะทำงกำรเงนิของเอสเอม็อ ี

11.13 บุคคลทุกคนทีเ่ขำ้ถงึบญัชขีองเอสเอม็อ ีไดร้บัอนุญำตอย่ำงถูกตอ้งใหด้ ำเนินกำรในนำมของเอสเอม็อ ี
11.14 ภำระหน้ำที่ภำยใต้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของเอสเอม็อีฉบบันี้ หรอืเอกสำรธุรกรรมทีเ่ขำ้ท ำหรอืยื่นขอสนิเชื่อมี

ผลหรอืจะมผีล สมบูรณ์ ผกูพนั และบงัคบัตำมเงือ่นไขของเอกสำรเหล่ำนัน้ และ 
11.15  กำรรบัรอง ข่ำวสำร หรอืค ำแถลงทีท่ ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อนีี้หรอืเอกสำรธุรกรรมทีเ่ขำ้

ท ำหรอืเอกสำรธุรกรรมทีไ่ดย้ื่นค ำขอเงนิลงทุนเพื่อเขำ้ท ำนัน้ เท่ำที่เอสเอม็อทีรำบ เป็นควำมจรงิและถูกตอ้งใน
ทุกแงท่ีเ่ป็นสำระส ำคญั 

12.  กำรยอมรบัและกำรปฏิเสธควำมรบัผิด 
 แม้จะมสีิง่ใดก็ตำมที่ระบุในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้ เอสเอ็มอียอมรบัและตกลงเป็นกำร

เฉพำะว่ำ: 

12.1  เอสเอม็อจีะตอ้งไดร้บัค ำแนะน ำดำ้นวชิำชพี ทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นหรอืเหมำะสมก่อนเขำ้ท ำเอกสำรธุรกรรมใดๆ 
12.2  เอสเอม็อทีีร่อ้งขอกำรระดมทุนผ่ำนแพลตฟอร์มจะตอ้งรบัควำมเสีย่งทัง้หมดเอง มภีำระผกูพนัส ำคญัทีเ่กดิขึน้

เมื่อท ำเอกสำรธุรกรรมและมคีวำมเป็นไปไดอ้ย่ำงแทจ้รงิของกำรเรยีกคนืหนี้ หรอืกำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำย
กบัเอสเอม็อ ีและ/หรอื ฝ่ำยใดกต็ำมทีใ่หห้ลกัประกนัส ำหรบัภำระผกูพนัของเอสเอม็อภีำยใตเ้อกสำรธุรกรรม
ดงักล่ำว หำกเอสเอ็มอีไม่ปฏิบตัิตำม หรอื ผดินัด ขอ้ผูกพนัภำยใต้เอกสำรธุรกรรม    เอสเอ็มอีสงวนกำร
ควบคุมและกำรใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงสมบูรณ์ในกำรตดัสนิใจว่ำจะกระท ำสิง่เหล่ำนี้หรอืไม่ 

 (ก) ส่งกำรยื่นขอเงนิลงทุน และ 
(ข) เขำ้ร่วมในแพลตฟอรม์ และท ำเอกสำรธุรกรรมทีอ่อกใหผ้่ำนแพลตฟอรม์ 

12.3 วำลดิสัได้รบัอนุญำตอย่ำงถูกต้องจำก เอสเอ็มอี โดยไม่จ ำเป็นต้องส่งหนังสอืบอกกล่ำวหรอือ้ำงอิงเพิม่เตมิ
ให้กบัเอสเอ็มอีรำยใด ในกำรติดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรอื่น เพื่อสบืหำ ตรวจสอบ และยนืยนั
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะรวมถึงประวตัิด้ำนกฎหมำย กำรด ำเนินงำนหรอื
สถำนะ 

12.4  กำรตัดสินใจของวำลิดัสที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นขอเงินลงทุน หรือกำรเผยแพร่ค ำขอเงินลงทุน (รวมถึง
รำยละเอยีดของขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง) ถอืเป็นทีสุ่ดและไม่สำมำรถเพกิถอนได ้

12.5  กำรระดมทุนส ำหรบัค ำขอเงนิลงทุนโดยผูล้งทุนจะเป็นไปตำมเงือ่นไขของเอกสำรธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง (ส ำเนำ
จะถูกส่งไปยงัเอสเอ็มอี เมื่อกำรระดมทุนประสบควำมส ำเร็จ) และจะมผีลจำกกำรด ำเนินกำรตำมเอกสำร
ธุรกรรมโดยคู่สญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

12.6  วำลดิสัมสีทิธใินกำรพึ่งพำและได้รบักำรคุ้มครองอย่ำงเต็มที่ในกำรพึ่งพำตรำสำรใด ลำยลกัษณ์อกัษร มติ 
หนังสอืบอกกล่ำว ค ำยนิยอม หนังสอืรบัรอง ค ำใหก้ำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดหมำย โทรสำร อเีมล เทเลก็ซ์ 
หรอื ขอ้ควำมโทรพมิพ ์ค ำแถลง ค ำสัง่ หรอื เอกสำรหรอืกำรพูดคุยอื่น ทีว่ำลดิสัเชื่อถอืว่ำเป็นของจรงิ และ
ถูกตอ้ง และไดร้บักำรลงลำยมอืชื่อ ส่ง หรอื ท ำโดยบุคคลทีเ่หมำะสม และตำมค ำแนะน ำ และ ค ำแถลง ของที่
ปรกึษำดำ้นกฎหมำย นักบญัชอีสิระ หรอื ผูเ้ชีย่วชำญอื่นทีว่ำลดิสัเลอืก โดยวำลดิสัเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย
หรอือื่น ๆ   ก่อนทีว่ำลดิสัจะด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมในเชงิพำณิชยภ์ำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อี
ฉบบันี้ วำลดิสัอำจไดร้บัค ำแนะน ำทำงกฎหมำยตำมทีเ่หน็สมควร หรอือำจจะไดร้บักำรชดใช้เงนิค่ำเสยีหำย
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ก่อน ซึ่งน ำเข้ำบัญชีของวำลิดสัโดยเอสเอ็มอี ส ำหรับหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยที่อำจจะเกิดขึ้นเนื่องจำกกำร
ด ำเนินกำรหรอืด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อไป 

12.7   วำลดิสั ไม่รบัรอง รบัประกนั หรอืสญัญำกบัเอสเอม็อวี่ำ: 
(ก) ข่ำวสำร ขอ้มูลหรอืเนื้อหำอื่นใดทีท่่ำนจดัเกบ็ไวห้รอืจดัหำใหก้บัเวบ็ไซต์นี้จะไม่ไดร้บัควำมเสยีหำยโดย

ไม่ไดต้ัง้ใจ ไม่พรอ้มใชง้ำนเป็นกำรชัว่ครำว ไม่เสยีหำยหรอืสญูเสยี และ 
(ข) แพลตฟอร์มหรอืบรกิำรจะท ำใหเ้อสเอม็อีรำยใดไดร้บัเงนิทีข่อใหร้ะดมจำกผูล้งทุนโดยเตม็จ ำนวน หรอื

ว่ำจะมผีูล้งทุนคนใดคนหนึ่งทีย่นิดจีดัใหห้รอืมส่ีวนร่วมในค ำขอเงนิลงทุนดงักล่ำว  
12.8 วำลดิสัอำจจะขอให้เอสเอม็อปีรบัหรอืแก้ไขขอ้มูลของพวกเขำเป็นครัง้ครำว แต่ไม่ยอมรบัขอ้ผูกมดัทีจ่ะต้อง

กระท ำกำรดงักล่ำว 
12.9  เอสเอ็มอีมหีน้ำที่รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีว ในกำรท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบตัิตำมภำระหน้ำที่ด้ำนภำษีของ

ตนเอง (รวมถงึกำรช ำระภำษีทัง้หมดทีก่ ำหนดโดยหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งส ำหรบัเงนิหรอืดอกเบี้ยทีไ่ดร้บั) ใน
เขตอ ำนำจศำลทัง้หมดทีข่อ้ผูกมดัเกดิขึน้ และเกี่ยวขอ้งกบักำรใชบ้รกิำร วำลดิสัไม่จ ำเป็นต้องใหค้ ำแนะน ำ
ดำ้นภำษีและจะไม่รบัผดิชอบต่อภำระภำษีของเอสเอม็อใีนเขตอ ำนำจศำลใด ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำร
โดยเอสเอม็อแีละเงนิทีเ่อสเอม็อไีดร้บัภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม 

13.   ค ำรบัรองทัว่ไป 
เอสเอ็มอีรบัรองต่อวำลดิสัว่ำ  ตรำบใดที่เอสเอ็มอีลงทะเบยีนบนแพลตฟอร์มและตรำบใดทีม่ยีอดค้ำงช ำระ
ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมใดๆ: 

13.1  เอสเอม็อจีะใหข้อ้มลู และ/หรอืเอกสำรทัง้หมดทีร่อ้งขออย่ำงสมเหตุสมผลโดยวำลดิสั หรอืใหก้บับุคคลทีส่ำมที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยวำลดิสั เนื่องจำกวำลดิสัอำจตดัสนิใจโดยใชดุ้ลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีว ในกรณีทีม่ี
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรบรกิำร ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตรวจสอบวเิครำะห์สถำนะ หรอืกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นกฎระเบยีบ 

13.2  ในทนัท ีเอสเอม็อจีะตอ้ง: 
(ก) ขอรบั ปฏบิตัติำม และท ำทุกอย่ำงทีจ่ ำเป็นเพื่อรกัษำใหม้ผีลเตม็ที ่และ 
(ข) จดัหำส ำเนำทีไ่ดร้บักำรรบัรองใหก้บัวำลดิสั ส ำหรบั 
กำรอนุมตัใิดๆ ทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบั
นี้และเอกสำรธุรกรรม  และเพื่อให้แน่ใจว่ำถูกต้องตำมกฎหมำย สมบูรณ์ตำมกฎหมำย ใช้บงัคบัได้ หรือ
ยอมรบัเป็นหลกัฐำนไดใ้นเขตอ ำนำจศำลของกำรจดัท ำเอกสำรธุรกรรม 

13.3  เอสเอม็อจีะต้องปฏิบตัติำมกฎหมำยทัง้หมดทีต่นอยู่ภำยใต้กำรบงัคบั ซึ่งหำกไม่ปฏบิตัติำมจะท ำให้สูญเสยี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตนภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้และเอกสำร
ธุรกรรม 

13.4   เอสเอม็อจีะต้องท ำใหม้ัน่ใจว่ำภำระผูกพนัในกำรช ำระเงนิภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อีฉบบันี้
และเอกสำรธุรกรรม อยู่ในล ำดบัและยงัคงอยู่ในล ำดบัที่เท่ำเทยีมกับข้อเรียกร้องของเจ้ำหนี้รำยอื่นที่ไม่มี
หลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธทิัง้หมด ยกเวน้ภำระหน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำยตอ้งกำรซึง่บงัคบัใชก้บับรษิทัโดยทัว่ไป 

13.5  เอสเอม็อจีะตอ้งจดัหำส ำเนำของเอกสำรต่อไปนี้ใหก้บัวำลดิสั ในจ ำนวนทีเ่พยีงพอ: 
(ก) งบกำรเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ส ำหรบัปีกำรเงนินัน้ ทนัททีีเ่อกสำรพรอ้ม แต่ตอ้งไม่เกนิ 180 วนัหลงัจำก

สิน้ปีกำรเงนิของแต่ละปี และ 
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(ข) งบกำรเงนิรวมส ำหรบัครึง่ปี ทนัททีีเ่อกสำรพรอ้ม แต่ต้องไม่เกนิ 60 วนัหลงัจำกสิน้สุดระยะเวลำครึ่งปี
ดงักล่ำว 
 

13.6  เอสเอม็อจีะจดัหำใหก้บัวำลดิสั ซึง่: 
(ก) เอกสำรทัง้หมดทีเ่อสเอม็อส่ีงมอบใหผู้ถ้อืหุน้ (หรอืชัน้ใดของผูถ้อืหุน้) หรอืหุน้ส่วน (ตำมควำมเหมำะสม) 

หรอืเจำ้หนี้โดยทัว่ไปในเวลำเดยีวกบัทีเ่อกสำรถูกส่งไป 
(b) ทนัททีีต่ระหนักถึงรำยละเอยีดของกำรด ำเนินคด ีกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรหรอืกำรด ำเนินคดทีำง

ปกครองทีเ่ป็นปัจจุบนั ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ หรอืทีค่ำ้งอยู่  ซึ่งหำกพจิำรณำในทำงลบว่ำอำจมผีลกระทบทีม่ี
นัยส ำคญั 

(ค) ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฐำนะทำงกำรเงนิ ธุรกจิและกำรด ำเนินงำนของเอสเอม็อ ีตำมทีว่ำลดิสัอำจรอ้งขอ
อย่ำงเหมำะสม ในทนัท ีและ 

(ง) หนังสอืบอกกล่ำวกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรบัผูม้อี ำนำจลงนำมของเอสเอม็อ ีซึ่งลงลำยมอืชื่อโดยกรรมกำร
หรอืเลขำนุกำรบรษิทั พรอ้มกบัตวัอย่ำงลำยเซน็ของผูม้อี ำนำจลงนำมรำยใหม่ ในทนัท ี

13.7   เอสเอ็มอีต้องแจ้งใหว้ำลิดสัทรำบถึงเหตุผิดนัด หรือเหตุกำรณ์อื่นที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมที่บริษัทเป็น
คู่สญัญำ (และขัน้ตอนเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ถำ้ม)ี ทนัททีีร่บัทรำบถงึกำรเกดิขึน้ 

13.8  ทนัททีีว่ำลดิสัรอ้งขอ เอสเอม็อีจะต้องส่งหนังสอืรบัรองทีล่งนำมโดยกรรมกำรสองคนหรอืเจำ้หน้ำทีร่ะดบัสงูที่
กระท ำในนำมของบรษิทั เพื่อรบัรองว่ำไม่มเีหตุกำรณ์ผดินัดหรอืเหตุกำรณ์อื่นทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรธุรกรรมซึ่ง
ตนเป็นคู่สญัญำ ยงัคงด ำเนินอยู่ (หรอืหำกเหตุกำรณ์  ผดินัดดงักล่ำวยงัคงด ำเนินต่อไป ใหร้ะบุเหตุกำรณ์ผดิ
นัด หรอืเหตุกำรณ์อื่น และขัน้ตอน ถำ้ม ีเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข) 

13.9  เอสเอ็มอีต้องรบัรองว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญั ส ำหรบัลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจของบริษัท 
นับตัง้แต่วนัทีล่งทะเบยีนเป็น   เอสเอม็อ ี

13.10 หำกวำลดิสัรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เอสเอม็อจีะไม่ใหห้รอือนุญำตใหย้มืเงนิ ใหส้นิเชื่อใด (เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกต)ิ  หรอื ให้กำรค ้ำประกนั หรอื อนุญำตกำรค ้ำประกนัหรอืกำรจ่ำยเงนิชดเชย (เว้นแต่
ก ำหนดโดยเอกสำรธุรกรรม) ให้กับ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใด หรือที่สมคัรใจรบัผิดชอบ ไม่ว่ำเป็น
ปัจจุบนั หรอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภำระผกูพนัของบุคคลใด 

13.11 หำกไม่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกวำลดิสั เอสเอม็อจีะไม่เขำ้ท ำธุรกรรมหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง 
(ไม่ว่ำจะเกีย่วขอ้งกนัหรอืไม่) และไม่ว่ำจะโดยสมคัรใจหรอืโดยไม่สมคัรใจ ในกำรขำย เช่ำ โอน หรอืจ ำหน่ำย
โดยวธิอีื่นซึง่ทรพัยส์นิ เวน้แต่กำรขำย เช่ำ โอน หรอืจ ำหน่ำยดว้ยวธิอีื่นใด ซึง่: 
(ก) เป็นไปตำมกำรค้ำปกติของหน่วยงำนที่จ ำหน่ำย และทรพัย์สินที่ไม่ได้มีหลกัประกันภำยใต้เอกสำร

ธุรกรรม หรอื 
(ข) เป็นของทรพัย์สนิเพื่อแลกเปลี่ยนกบัทรพัย์สนิอื่นที่เทยีบเคยีงหรอืดกีว่ำ ส ำหรบัประเภท มูลค่ำ และ

คุณภำพ และเพื่อวตัถุประสงคท์ีค่ลำ้ยคลงึกนั 
13.12 เอสเอม็อจีะต้องไม่เขำ้ร่วมในกำรรวม กำรแยกกจิกำร กำรควบรวมกจิกำรหรอืกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รโดย

ไม่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกวำลดิสัก่อน 
14.   เหตุกำรณ์ผิดนัด 
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เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์แต่ละอย่ำงทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ย่อยต่อไปนี้ของขอ้ 17 (นอกเหนือจำกขอ้ 17.12 (กำร
เร่งควำมเรว็)) ถอืเป็นเหตุกำรณ์ผดินัด 

14.1  กำรไม่ช ำระเงิน 

เอสเอ็มอีไม่ช ำระเงนิในวนัที่ครบก ำหนดช ำระ ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้หรอืเอกสำร
ธุรกรรมทีบ่รษิทัเป็นคู่สญัญำ ณ สถำนที ่ เวลำและสกุลเงนิทีต่อ้งช ำระ 

14.2  ภำระผกูพนัอ่ืน ๆ 
เอสเอม็อไีม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดใดของเอกสำรธุรกรรม รวมถงึขอ้ก ำหนดทำงกำรเงนิหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิที่
วำลดิสัก ำหนดไวส้ ำหรบัเอสเอม็อ ีในส่วนทีเ่กีย่วกบัหรอืภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม 

14.3   กำรบิดเบือนควำมจริง 
กำรรบัรองหรอืค ำแถลงทีท่ ำขึน้หรอืถอืว่ำท ำขึน้โดยเอสเอม็อ ีหรอืขอ้มลูทีเ่อสเอม็อจีดัหำใหใ้นขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรม หรอืเอกสำรอื่นใดที่ส่งมอบโดยหรอืในนำมของเอสเอ็มอี  
ภำยใตห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ หรอืเอกสำรธุรกรรม เป็นหรอืพสิจูน์ไดว้่ำไม่
ถูกตอ้งหรอืท ำใหเ้ขำ้ใจผดิในแงท่ี่เป็นสำระส ำคญัเมื่อท ำหรอืถอืว่ำไดท้ ำ 

14.4  กำรผิดสญัญำไขว้กนั 
  (ก) หนี้ทำงกำรเงนิใดของเอสเอ็มอีไม่ได้รบักำรช ำระเมื่อถึงก ำหนดช ำระ หรือภำยในระยะเวลำผ่อนผนั

เริม่แรก 
(ข) หนี้ทำงกำรเงนิใดของ เอสเอม็อ ีถูกประกำศว่ำเป็นหรอืครบก ำหนดช ำระและตอ้งช ำระก่อนครบก ำหนด

ทีร่ะบุไว ้อนัเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ผดินัด (ทีไ่ดอ้ธบิำยไว)้ 
  (ค) ขอ้ผกูพนัส ำหรบัหนี้ทำงกำรเงนิของเอสเอม็อ ีถูกยกเลกิหรอืระงบัโดยเจำ้หนี้อนัเป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์

ผดินัด (ทีไ่ดอ้ธบิำยไว)้ 
(ง) เจ้ำหนี้รำยใดมีสทิธปิระกำศภำระหนี้ทำงกำรเงนิถึงก ำหนดช ำระก่อนครบก ำหนดช ำระอนัเป็นผลสืบ

เน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ผดินัดช ำระ (ทีไ่ดอ้ธบิำยไว)้ 
14.5  กำรล้มละลำย 

(ก) เอสเอ็มอีเป็นหรือสนันิษฐำนว่ำเป็นหรือถือว่ำไม่สำมำรถหรือยอมรบัว่ำไม่สำมำรถช ำระหนี้ เมื่อถึง
ก ำหนดช ำระ ระงบักำรช ำระหนี้ หรือด้วยเหตุผลอนัเนื่องจำกปัญหำทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นจริงหรอืที่
คำดกำรณ์ไว ้เริม่กำรเจรจำกบัเจำ้หนี้หนึ่งหรอืหลำยรำย เพื่อกำรปรบัเปลีย่นเงือ่นไขของหนี้สนิ   

(ข) มลูค่ำของทรพัยส์นิของเอสเอม็อมีน้ีอยกว่ำหนี้สนิ (โดยค ำนึงถงึหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้และทีค่ำดกำรณ์) 
(ค) มกีำรประกำศกำรเลื่อนช ำระหนี้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหนี้สนิของเอสเอม็อ ี

14.6  กำรด ำเนินคดีล้มละลำย 
กำรด ำเนินกำรของบรษิทั กำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำย หรอืกระบวนกำรหรอืขัน้ตอนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
(ก) กำรระงบักำรช ำระหนี้ กำรเลื่อนกำรช ำระหนี้  กำรเลกิกจิกำร กำรเลกิบรษิทั กำรจดักำร กำรจดักำรกำร

พจิำรณำคดี  กำรก ำกบัดูแลชัว่ครำว หรอืกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กร (โดยวธิกีำรจดักำรโดยสมคัรใจ 
รปูแบบของขอ้ตกลง หรอือื่น ๆ) ของ เอสเอม็อ ี

(ข)  องค์ประกอบหรือข้อตกลงกับเจ้ำหนี้ ใดของเอสเอ็มอี หรือกำรโอนสิทธิเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหนี้
โดยทัว่ไปของเอสเอม็อ ีหรอืชัน้ของเจำ้หนี้ดงักล่ำว 
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(ค) กำรแต่งตัง้ผูช้ ำระบญัช ี(นอกเหนือจำกกำรช ำระบญัชีเนื่องจำกกำรล้มละลำยของเอสเอม็อ)ี เจำ้หน้ำที่
พทิกัษ์ทรพัย์ ผู้บรหิำร ผู้จดักำรด้ำนคดคีวำม ผู้รบัหลกัประกนั ผู้รบัมอบหมำยทีบ่งัคบั ผูค้วบคุมดูแล
ชัว่ครำว หรอืเจ้ำหน้ำทีอ่ื่นทีค่ล้ำยคลงึกนั ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเอสเอ็มอี หรอืทรพัย์สนิของเอสเอม็อี 
หรอื 

(ง) กำรบงัคบัหลกัประกนัในทรพัยส์นิของเอสเอม็อ ีหรอืกระบวนกำรหรอืขัน้ตอนทีค่ลำ้ยคลงึกนั ด ำเนินกำร
ในเขตอ ำนำจศำล 

14.7 กระบวนกำรของเจ้ำหน้ี 
กำรเวนคนื กำรยดึทรพัย์จำกศำล กำรยดึทรพัย์ กำรอำยดัทรพัย์เพื่อบบีบงัคบั หรอื กำรบงัคบัตำมกฎหมำย 
ทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิ ของเอสเอม็อ ี

14.8  กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้น 
กำรเปลีย่นแปลงในสดัส่วนกำรถอืหุน้ของเอสเอม็อ ี

14.9  กำรกระท ำโดยผิดกฎหมำย 
เป็นหรือกลำยเป็นกำรกระท ำโดยผดิกฎหมำยส ำหรบัเอสเอ็มอี ในกำรด ำเนินกำรตำมภำระผูกพนัภำยใต้
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของ      เอสเอม็อฉีบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรม 

14.10 กำรปฏิเสธ 
เอสเอ็มอีปฏิเสธขอ้ตกลงและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรม หรอืแสดงเจตนำทีจ่ะปฏเิสธ
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรม 

14.11 กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรหยุดธรุกิจ 
เอสเอม็อรีะงบัหรอืหยุดด ำเนินกำรทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัของธุรกจิหรอืเปลี่ยนแปลงลกัษณะของธุรกจิ 
(ไม่ว่ำกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะปรำกฏในกำรคน้หำขอ้มลูธุรกจิหรอืไม่) 

14.12 กำรเร่งควำมเรว็ 
ณ เวลำใดหลังจำกกำรเกิดเหตุกำรณ์ผิดนัดซึ่งยังคงด ำเนินต่อไป วำลิดัสจะมีสิทธิที่จะท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ (ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีว): 
(ก) ส่งหนังสอืบอกกล่ำวใหเ้อสเอม็อทีรำบว่ำหนี้ทัง้หมดหรอืบำงส่วนครบก ำหนดช ำระและตอ้งช ำระในทนัท ี 

ดว้ยเหตุนัน้ หนี้สนิดงักล่ำวครบก ำหนดช ำระและตอ้งช ำระในทนัท ี
(ข) รำยงำนเหตุผิดนัดหรือกำรไม่ช ำระเงินให้กับเครดิตบูโรหรือหน่วยงำนอื่นตำมที่เห็นสมควร โดยไม่

จ ำเป็นตอ้งส่งหนังสอืบอกกล่ำวหรอือำ้งองิถงึเอสเอม็อนีัน้ 
(ค)  โอนสทิธลูิกหนี้เพื่อเป็นกำรใหห้ลกัประกนัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัภำระผกูพนัของเอสเอม็อภีำยใต้เอกสำร

ธุรกรรม เพื่อตดิต่อบุคคลดงักล่ำวซึง่เกีย่วขอ้งกบัสทิธลูิกหนี้ และ 
(ง)  ด ำเนินกำรอื่นใดหรอืจดัหำกำรด ำเนินกำรอื่นตำมทีว่ำลดิสัอำจเหน็สมควร โดยกำรใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผู้

เดยีวและเดด็ชำด รวมถงึกำรกู้คนืหนี้หรอืกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยอื่นต่อเอสเอม็อีนัน้ผ่ำนบุคคลที่
สำมหรอือื่น ๆ หรอืเมื่อมกีำรจดัหำเงนิทุน ยื่นขอ้เรยีกรอ้ง และโอนสทิธทิัง้หมดทีจ่ะไดร้บัเงนิคนืใหก้บั
ผู้ประกัน และเพื่อให้มัน่ใจว่ำเอสเอ็มอีปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้   ข้อ
ก ำหนดกำรใชง้ำน หรอืเงือ่นไขของเอกสำรธุรกรรม 

15. กำรยกเลิกบญัชีของท่ำน 
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15.1   ภำยใต้ขอ้ 18.2 หำกท่ำนไม่ต้องกำรเป็นเอสเอ็มอีอีกต่อไป ท่ำนควรแจง้วำลดิสั และเรำจะยกเลกิบญัชขีอง
ท่ำน ยกเลกิกำรเขำ้ถงึแพลตฟอรม์ และยกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ (เวน้แต่ขอ้ก ำหนด
ทีย่งัตอ้งคงอยู่หลงักำรยกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้) 

15.2  บญัชีของท่ำนอำจไม่ถูกยกเลิก จนกว่ำเอกสำรธุรกรรมทัง้หมดที่ท่ำนเป็นคู่สญัญำ และ ที่ท่ำนได้รบัพนัธ
สญัญำกำรลงทุนจะถูกยกเลกิ และหนี้และค่ำธรรมเนียมทัง้หมดทีค่ำ้งช ำระ (รวมถงึค่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิ) 
ไดร้บัช ำระคนืทัง้หมดแลว้ 

15.3   ค่ำธรรมเนียมทัง้หมดในบญัชขีองท่ำนจะยงัมผีลต่อไปจนกว่ำจะถงึเวลำทีบ่ญัชถีูกปิด 
15.4     วำลดิสัอำจท ำใหก้ำรใชง้ำนของท่ำนบนแพลตฟอรม์สิน้สุดลงและยกเลกิบญัชขีองท่ำนไดต้ลอดเวลำ หำก: 

(ก) ท่ำนกระท ำผดิต่อหน้ำทีข่องท่ำนภำยใตข้อ้ก ำหนดกำรใชง้ำน ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ 
เอกสำรธุรกรรม หรอืขอ้ก ำหนดด้ำนกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมของท่ำนในฐำนะ เอสเอ็มอีบน
แพลตฟอรม์ 

(ข) เรำสงสยัว่ำท่ำนไดก้ระท ำหรอืก ำลงักระท ำกำรฉ้อโกง มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรฟอกเงนิ หรอืกำรกระท ำใด 
ๆ ทีเ่ป็นควำมผดิทำงอำญำหรอืทีม่โีทษ 

(ค) ขอ้มลูทีท่่ำนใหแ้ก่เรำถูกพบในภำยหลงัว่ำไม่ถูกตอ้ง ไม่แม่นย ำ หรอืเป็นเทจ็อย่ำงมนีัยยะส ำคญั หรอื 
  (ง) ท่ำนใชแ้พลตฟอรม์หรอืขอ้มลูทีส่ำมำรถเขำ้ถงึ หรอืไดม้ำจำกแพลตฟอรม์เพื่อจุดประสงค์ในกำรไต่ถำม

หรือชักชวนหรือเสนอให้บุคคลใดออกจำกกำรเป็นลูกจ้ำง กำรลงทุน กำรหำเงินทุนจำก หรือ
ควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้อื่นใดกบัวำลดิสั 

ในเหตุกำรณ์ดงักล่ำว หนี้สนิทัง้หมด (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิบญัช)ี ของเอสเอ็มอีนัน้ต้องช ำระคนื
ทนัท ี

15.5  วำลดิสัไดร้บัอนุญำตใหถ้อนทะเบยีนเอสเอม็ออีอกจำกแพลตฟอร์มเมื่อใดกไ็ดต้ำมดุลยพนิิจของตนแต่เพยีงผู้
เดยีวโดยไม่ต้องใหเ้หตุผล ทัง้นี้ หนี้สนิทัง้หมด (รวมถงึค่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิบญัช)ี ของเอสเอม็อนีัน้ต้อง
ช ำระคนืทนัท ี

 
16.  ข้อจ ำกดัควำมรบัผิด 
16.1  ตรำบเท่ำที่บงัคับได้ตำมกฎหมำย วำลิดัสตกลงอย่ำงชดัเจนให้ยกเว้นไม่น ำเงื่อนไข กำรรับประกันและ

ขอ้ก ำหนดอื่นทัง้หมดทีอ่ำจมนีัยทำงกฎหมำยมาใชก้บัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ 

16.2 ยกเวน้กำรฉ้อโกง ควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง หรอืกำรประพฤตผิดิโดยเจตนำโดยวำลดิสั และบรษิทั
ย่อย บริษัทในเครือ กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน รวมถึงตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำ  ผู้ถือหุ้น 
หุน้ส่วนและพนักงำนทัง้หมด (รวมเรยีกว่ำคู่สญัญำท่ีได้รบักำรชดใช้ค่ำเสียหำย)  คู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใช้
ค่ำเสยีหำย (ภำยในขอบเขตทีว่ำลดิสัและคู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดภำยใต้
กฎหมำยที่บงัคบัใช้อย่ำงเต็มที่) จะไม่ต้องรบัผดิต่อบุคคลใดรวมถึง เอสเอ็มอีในควำมเสยีหำย กำรสูญเสีย 
ค่ำใชจ้่ำย ควำมรบัผดิ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ทีเ่ป็นกำรลงโทษ ทีเ่กดิโดยบงัเอญิ  ทีเ่ป็นกำรเฉพำะ หรอืที่
เป็นผลต่อเนื่อง ทเีกดิจำกกำรกระท ำ หรอืควำมเสยีหำยใด รวมถงึควำมเสยีหำยจำกกำรสูญเสยีกำรใช้งำน
หรอืขอ้มลู กำรสูญเสยีโอกำส กำรสูญเสยีค่ำควำมนิยม กำรสูญเสยีก ำไร (รวมถงึรำยไดห้รอืผลก ำไรทีค่ำดว่ำ
จะได)้ หรอืควำมเสยีหำยต่อบุคคลภำยนอกทีเ่กดิจำกหรอืในทำงทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
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(ก)  กำรกระท ำทีด่ ำเนินกำรภำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบักำรยื่นขอเงนิลงทุน และเอสเอม็อไีม่สำมำรถฟ้องรอ้งคดี
เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนของ วำลิดสั ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเรียกร้องที่อำจมตี่อวำลิดสั หรือ
เกี่ยวกบักำรกระท ำหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำของเจำ้หน้ำที ่ลูกจำ้ง หรอืตวัแทนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอกสำร
ธุรกรรม 

(ข) ควำมสูญเสยีของบุคคล หรอืควำมรบัผดิที่เกิดขึน้อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรหรอืละเว้นจำกกำร
กระท ำ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้หรอือื่นใด 

(ค) กำรใช ้หรอืกำรไม่สำมำรถใชส้ทิธ ิกำรตดัสนิ ดุลยพนิิจหรอือ ำนำจทีม่หีรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
(1) เอกสำรธุรกรรม 
(2) ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรมดงักล่ำว หรอื 
(3)  ข้อตกลงอื่น ทรพัย์สิน กำรจดักำร หรือเอกสำรที่เข้ำท ำ หรือท ำ หรือ ด ำเนินกำรตำมควำม

คำดหวงั ภำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้ 
(ง) จ ำนวนเงนิทีข่ำดไปจำกกำรบงัคบัหรอืกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุน 
(จ) กำรสูญหำยหรอืควำมเสยีหำย (ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม) ทีเ่กดิจำกไวรสัคอมพวิเตอร์  โทรจนั วอรม์ 

หรอืสิง่หรอืกระบวนกำรทีค่ลำ้ยกนัอนัเกดิขึน้จำกกำรใชเ้วบ็ไซตน์ี้ และ/หรอืแพลตฟอรม์ 
(ฉ) กำรลงทะเบยีนเอสเอม็อพีรอ้มกบั และ/หรอืกำรใชแ้พลตฟอรม์ 
(ช) เอสเอม็อลีงนำมในเอกสำรธุรกรรมทีถู่กตอ้ง 
(ซ) กำรยื่นขอเงนิลงทุนของเอสเอม็อทีีย่ ื่นบนแพลตฟอรม์ไม่ส ำเรจ็ 
(ฌ) กำรมส่ีวนร่วมของเอสเอม็อ ีในเอกสำรธุรกรรม หรอืบนแพลตฟอรม์หรอืกำรใชบ้รกิำรของเอสเอม็อ ี
(ญ) กำรบ ำรุงรกัษำ กำรจดัหำ และกำรด ำเนินกำรเวบ็ไซตน์ี้ แพลตฟอรม์ และบรกิำรโดยวำลดิสั 
(ฎ) ควำมล่ำชำ้ (หรอืผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง) ในกำรน ำเขำ้บญัชหีรอืโอนซึง่จ ำนวนเงนิตำมเอกสำรธุรกรรมไป

ยงัหรือจำกผู้ลงทุนหรือบญัชี หำกคู่สญัญำที่ได้รบักำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่
จ ำเป็นทัง้หมดโดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้เพื่อปฏบิตัติำมขัน้ตอนปฏบิตักิำรของวำลดิสั หรอืระบบกำรหกั
บญัช ีหรอืระบบกำรช ำระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจุดประสงคน์ัน้ หรอื  

(ด) ควำมประมำทเลนิเล่อ กำรผดินัด หรอืฉ้อโกง โดยบุคคลภำยนอกทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำร ผูท้วงถำมหนี้ หรอื
ส ำนักงำนกฎหมำยในกำรใหบ้รกิำรของบุคคลนัน้ๆ ซึ่งท ำใหไ้ม่สำมำรถกู้คนืจ ำนวนเงนิที่คำ้งช ำระซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม 

17.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 
 โดยไม่กระทบต่อขอ้ก ำหนดอื่นของเอกสำรฉบบันี้  เอสเอม็อแีต่ละรำยจะด ำเนินกำรแทนกนั เพื่อชดใชค้่ำเสยีหำย 

และท ำให้คู่สญัญำที่ได้รบักำรชดใช้ค่ำเสยีหำยได้รบัค่ำเสยีหำยทัง้หมดภำยในสำมวนัท ำกำรเมื่อมกีำรร้องขอ 
(ตำมสดัส่วนพนัธสญัญำกำรลงทุนกรณีเป็นกำรลงทุนและเตม็จ ำนวนส ำหรบักรณีอื่นๆ)  อนัเนื่องจำกกำรกระท ำ 
กำรด ำเนินกำร ตน้ทุน กำรเรยีกรอ้ง ค่ำใชจ้่ำย (รวมค่ำใชจ้่ำยดำ้นกฎหมำย บนพืน้ฐำนกำรชดใชค้่ำเสยีหำยแบบ
เตม็รูปแบบ) ขอ้เรยีกรอ้ง หนี้สนิ กำรสูญเสยี  (ไม่ว่ำทำงตรง ทำงอ้อม หรอืทีเ่ป็นผลสบืเนื่อง) และควำมเสยีหำย 
(ไม่ว่ำจะในกำรละเมดิ สญัญำ หรอือื่น ๆ) ไม่ว่ำใด ๆ กต็ำมทีเ่กดิขึน้ รวมถงึกำรเรยีกรอ้งโดยบุคคลภำยนอก กำร
เรียกร้องเนื่องจำกกำรหมิ่นประมำท  กำรละเมิดสิทธิในทรพัย์สินทำงปัญญำ กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บทำง
ร่ำงกำย กำรใชค้อมพวิเตอรโ์ดยมชิอบ กำรเขำ้ถงึคอมพวิเตอรโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืผดิกฎหมำย (รวมถงึกำร
แฮค็) ควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิ หรอืกำรสญูเสยีทำงกำรเงนิ ทีคู่่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยไดร้บั ประสบ 
รบัเครำะห ์หรอื ทีช่ ำระไปอนัเกดิขึน้จำกหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
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(ก) กำรยอมรบักำรยื่นขอเงนิลงทุนจำกเอสเอม็อโีดยวำลดิสั และกำรระดมทุนทีใ่หแ้ก่เอสเอม็อหีลงัจำกนัน้ 
(ข) ควำมเพยีงพอ ควำมถูกต้อง หรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มลู (ไม่ว่ำทำงวำจำหรอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษร) ที่

จดัท ำโดยเอสเอ็มอีดงักล่ำว ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรยื่นขอเงนิลงทุน หรอืเอกสำรธุรกรรม ซึ่งบรษิทั
เป็นคู่สญัญำ หรอื ทีธุ่รกรรมทีค่ำดว่ำจะท ำ หรอืขอ้ตกลงอื่น   

 กำรจดักำร หรอืเอกสำรทีเ่ขำ้ท ำ ท ำ หรอืด ำเนินกำรตำมควำมคำดหมำย ที่อยู่ภำยใต้หรอืเกี่ยวขอ้งกบั
เอสเอม็อดีงักล่ำว 

(ค) กำรกระท ำหรอืกำรพึง่พำหนังสอืบอกกล่ำว กำรรอ้งขอ หรอืกำรสัง่กำรทีบ่รษิทัเชื่ออย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
เป็นของจรงิ ถูกต้องและได้รบัอนุมตัิอย่ำงเหมำะสม เกี่ยวกบัเอกสำรธุรกรรมที่เอสเอ็มอีดงักล่ำวเป็น
คู่สญัญำ 

(ง) กำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ หรอืขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน หรอือื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักำรใชง้ำนของเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหำบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอรม์หรอืบรกิำรโดยเอสเอม็อ ีรวมถงึกำรฝ่ำฝืน
กำรรบัรอง กำรรบัประกนั ขอ้ตกลงและกำรตกลงภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนน้ี 

(จ)  กำรไดร้บั กำรบงัคบัใช ้หรอืกำรรกัษำสทิธขิองตนภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมซึง่เอสเอม็อนีัน้เป็นคู่สญัญำ 
(ฉ)  กำรเกดิเหตุกำรณ์ผดินัด 
(ช)  กำรสอบสวน สบืสวน กำรด ำเนินคดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอสเอม็อนีัน้ (รวมถงึกำรสัง่กำรจำกบุคคลทีส่ำมซึ่ง

เป็นตวัแทนหรอืผูใ้หค้ ำแนะน ำ ทีป่รกึษำหรอืผูเ้ชีย่วชำญ) 
(ซ) กำรไม่ได้ช ำระล่วงหน้ำตำมที่ได้รบัแจ้งจำกเอสเอ็มอี หรือก ำหนดโดยเอสเอ็มอี ตำมข้อก ำหนดและ

เงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรม 
(ฌ)  กำรเขำ้ถงึ และ/หรอืกำรใชเ้วบ็ไซตน์ี้ แพลตฟอรม์หรอืบรกิำรโดยเอสเอม็อดีงักล่ำว ไม่ว่ำกำรเขำ้ถงึหรอื

กำรใชง้ำนดงักล่ำวจะไดร้บัอนุญำตหรอืไม่กต็ำม หรอืเกดิจำกกำรกระท ำหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำของ
เอสเอม็อ ีรวมถงึขอ้ผดิพลำดในกำรส่ง หรอืควำมล่ำชำ้ผ่ำนทำงอนิเทอรเ์น็ตของค ำสัง่หรอืกำรยื่นขอเงนิ
ลงทุน 

(ง) กำรฝ่ำฝืนเอกสำรธุรกรรมของเอสเอ็มอีดงักล่ำว รวมถึงกำรฝ่ำฝืนกำรรบัรอง กำรรบัประกัน หน้ำที่ 
ขอ้ตกลงและกำรด ำเนินกำรตำมนัน้ 

(ฎ) กำรกระท ำทีด่ ำเนินกำรโดยคู่สญัญำทีต่้องไดร้บักำรชดเชยดงักล่ำว เพื่อสอบสวนเหตุกำรณ์ทีเ่ชื่ออย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุกำรณ์อื่นที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมที่เอสเอ็มอีดงักล่ำวเป็น
คู่สญัญำ 

(ฏ) เหตุผดินัดหรอืเหตุกำรณ์อื่นภำยใตเ้อกสำรฉบบันี้ หรอืเอกสำรธุรกรรมทีเ่อสเอม็อดีงักล่ำวเป็นคู่สญัญำ 
(ฐ) กำรที่เอสเอ็มอีดงักล่ำวละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือกำรที่เอสเอ็มอีดังกล่ำวละเมิด

ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย หรอื หน้ำที ่หรอื กฎหมำย หรอื 
(ฑ) กำรกระท ำทีส่มเหตุสมผลในเชงิพำณิชย์โดยวำลดิสัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอสเอ็มอีนัน้ ภำยใต้ขอ้ก ำหนดและ

เงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้และเอกสำรธุรกรรมที่ เอสเอ็มอีดังกล่ำวเป็นคู่สัญญำ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของวำลดิสั หรอืของคู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยหลำยรำย   

18.   ภำษีท่ีออกให้และค่ำชดเชย 

18.1 ภำษีท่ีออกให้ 
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(ก)  กำรช ำระหนี้ทัง้หมดโดยเอสเอม็อทีีจ่ะท ำใหก้บัวำลดิสั (ในฐำนะตวัแทนส ำหรบัผูล้งทุนหรอืเพื่อตนเอง) 
ภำยใต้เอกสำรฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมจะต้องท ำโดยไม่มกีำรหกัภำษีใด ๆอย่ำงชดัแจง้ เวน้แต่เอส
เอม็อดีงักล่ำวไดร้บักำรรอ้งขอใหท้ ำกำรหกัภำษ ี ในกรณีนี้ จ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระโดยเอสเอม็อดีงักล่ำว 
(ในส่วนที่จะต้องหกัภำษีดงักล่ำว) จะเพิม่ขึ้นเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อใหแ้น่ใจว่ำวำลดิสัได้รบัเงนิรวมสุทธขิอง
กำรหกัหรอืหกั ณ ทีจ่่ำยเท่ำกบัจ ำนวนเงนิทีค่วรจะไดร้บัหำกไม่มกีำรหกัภำษดีงักล่ำว 

(ข) เอสเอม็อจีะต้องแจง้ใหว้ำลดิสัทรำบทนัททีีท่รำบว่ำจะตอ้งท ำกำรหกัภำษ ี(หรอืมกีำรเปลี่ยนแปลงอตัรำ
หรอืฐำนของกำรหกัภำษ)ี   

(ค) หำกเอสเอ็มอีจ ำเป็นต้องหกัภำษี เอสเอ็มอีดงักล่ำวต้องท ำกำรหกัภำษีนัน้กำรช ำระเงินใดที่จ ำเป็น
เกีย่วกบักำรหกัภำษนีัน้ ภำยในระยะเวลำ และ จ ำนวนขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(ง) ภำยใน 30 วนั นับจำกกำรหกัภำษีหรอืกำรช ำระเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรหกัภำษีนัน้ เอสเอม็อทีีห่กัภำษี
นัน้จะตอ้งส่งมอบหลกัฐำนใหก้บัวำลดิสั อนัเป็นหลกัฐำนทีน่่ำพอใจพอสมควรว่ำไดม้กีำรหกัภำษนีัน้หรอื 
(ถำ้ม)ี ไดม้กีำรช ำระเงนิทีถู่กตอ้งใหก้บัหน่วยงำนดำ้นภำษทีีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

18.2 กำรชดเชยภำษี 
โดยไม่มผีลกระทบต่อขอ้ 22.1 (ข) (ภำษีทีอ่อกให้) หำกวำลดิสัต้องช ำระเงนิใดส ำหรบัภำษ ีหรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัแลว้หรอืจะไดร้บัภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม (รวมถงึจ ำนวนเงนิเพื่อวตัถุประสงคข์องภำษ ีทีถ่อืว่ำ
วำลดิสัได้รบัแล้วหรอืจะไดร้บั ไม่ว่ำจะไดร้บัแล้วหรอืจะได้รบัจรงิหรอืไม่) หรอืหำกควำมรบัผดิที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรช ำระเงนิดงักล่ำว ได้รบักำรยนืยนั ก ำหนด เรยีกเก็บหรอืประเมนิกบัวำลดิสั เอสเอ็มอีที่เกี่ยวขอ้งจะต้อง
ชดเชยใหก้บัวำลดิสัภำยในสำมวนัท ำกำรทีม่คี ำสัง่ ส ำหรบัควำมสูญเสยีหรอืควำมรบัผดิอนัเป็นผลมำจำกกำร
ช ำระเงนิ หรอืควำมรบัผดิดงักล่ำว รวมทัง้ดอกเบี้ย ค่ำปรบั ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระหรอืเกิดขึ้นอนั
เกี่ยวขอ้งกนั โดยมเีงื่อนไขว่ำขอ้นี้จะไม่ใชบ้งัคบักบัภำษีทีก่ ำหนดหรอืค ำนวณโดยอ้ำงองิถงึรำยไดสุ้ทธทิีไ่ดร้บั
แลว้หรอืจะไดร้บัจรงิโดยวำลดิสั (แต่เพื่อหลกีเลีย่งขอ้สงสยั ไม่รวมถงึจ ำนวนเงนิเพื่อวตัถุประสงคข์องภำษีที่ถอื
ว่ำไดร้บัแลว้หรอืจะไดร้บัโดยวำลดิสั แต่ไม่ไดร้บัจรงิ) โดยกรมสรรพำกรแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

18.3 อำกรแสตมป์ 
เอสเอม็อ ีจะตอ้ง: 
(ก) ช ำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนและภำษีอื่นที่คล้ำยคลึงกันที่ต้องช ำระตำมเอกสำร
ธุรกรรมและ 
(ข) ภำยในสำมวนัท ำกำรนับจำกวนัทีม่คี ำสัง่ ชดเชยใหก้บัวำลดิสั ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำย กำรสูญเสยี หรอืควำม

รบัผดิทีเ่กดิขึน้ทีเ่กี่ยวกบัอำกรแสตมป์ กำรลงทะเบยีน หรอืภำษีอื่นทีค่ล้ำยกนั ทีช่ ำระแล้วหรอืจะต้อง
ช ำระในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม 

19.      กำรรกัษำควำมลบั 
19.1 เอสเอม็อ ีตอ้งรกัษำควำมลบัอย่ำงเขม้งวด ของ: 

(ก)  ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่ป็นกรรมสทิธิห์รอืมลีกัษณะเป็นควำมลบัทีไ่ดร้บัผ่ำนแพลตฟอรม์ และตำมหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัเอกสำรธุรกรรม  (รวมถงึขอ้มลูของผูล้งทุน วำลดิสั หรอื เอสเอม็ออีื่น) และ 

(ข) กำรสื่อสำรทัง้หมดผ่ำนแพลตฟอรม์หรอืกบัวำลดิสัดว้ยวธิอีื่น 
19.2 ภำระผกูพนัของ เอสเอม็อ ีในขอ้ 22.1 จะไม่ใชบ้งัคบักบั: 
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 (ก)  ขอ้มูลที่เอสเอ็มอีต้องเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั หรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่
ออกโดยศำล หรอืหน่วยงำนของรฐัทีม่อี ำนำจ หรอื กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่
เกี่ยวข้อง แต่เฉพำะที่เกี่ยวข้องและเท่ำที่ข้อมูลดังกล่ำวที่จ ำเป็น และเฉพำะกับบุคคลตำมที่ ศำล 
กฎหมำย ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั ก ำหนดเท่ำนัน้ 

(ข) ขอ้มลูทีเ่ป็นหรอืจะเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไปของสำธำรณชน นอกเหนือจำกเหตุผลของกำรละเมดิขอ้ผกูพนัใน
กำรรกัษำควำมลบั และ 

(ข) ขอ้มลูทีเ่อสเอม็อไีดม้ำดว้ยตนเองโดยไม่ใชข้อ้มลูลบัใดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 22.1 
19.3 เอสเอม็อ ีจะต้องปฏบิตัติำมขอ้จ ำกดัดงักล่ำวขำ้งต้นนี้ และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพื่อลดควำม

เสีย่งในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบั โดยสรำ้งควำมมัน่ใจวำ่ มเีพยีงพนักงำน กรรมกำร ผูใ้หค้ ำปรกึษำ และ
ทีป่รกึษำ (ถ้ำม)ี ซึ่งตำมหน้ำทีต่อ้งมขีอ้มลูดงักล่ำวเท่ำนัน้จะสำมำรถเขำ้ถงึได้ และจะไดร้บัค ำสัง่ใหร้กัษำขอ้มลู
ดงักล่ำวเป็นควำมลบั 

19.4  ภำระผูกพนัในทีน่ี้จะต้องคงอยู่โดยไม่จ ำกดัเวลำ เว้นแต่และจนกว่ำขอ้มูลลบันัน้จะเป็นทีท่รำบของสำธำรณะ 
ตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้นี้ (นอกเหนือจำกเป็นผลจำกกำรฝ่ำฝืนเงือ่นไขขอ้น้ีหรอืขอ้ผกูพนักำรรกัษำควำมลบัอื่น) 

20.  เหตุสุดวิสยั 
20.1 วำลดิสัจะไม่ฝ่ำฝืนขอ้ตกลงและเงื่อนไขของเอสเอม็อีฉบบันี้ และไม่ต้องรบัผดิชอบต่อกำรไม่ปฏบิตัหิน้ำที่หรอื

ควำมล่ำชำ้ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อฉีบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมทีเ่กดิขึน้
จำกกำรกระท ำ เหตุกำรณ์ กำรละเวน้ อุบตัเิหตุทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมทีส่มเหตุสมผลของวำลดิสั ซึ่งรวมสิง่
ต่อไปนี้: 
(ก) เหตุสุดวสิยั รวมถงึไฟไหม ้น ้ำท่วม แผ่นดนิไหว ลมพำยุ หรอืภยัธรรมชำตอิื่น ๆ 
(ข) สงครำม กำรคุกคำม หรอืกำรเตรยีมพร้อมท ำสงครำม ควำมขดัแยง้ทำงอำวุธ กำรก ำหนดบทลงโทษ 

กำรคว ่ำบำตร กำรตดัควำมสมัพนัธท์ำงกำรทตู หรอืกำรกระท ำทีค่ลำ้ยคลงึกนั 
(ค) กำรกระท ำของรฐับำลหรอืผูม้อี ำนำจ 
(ง) กำรเปลี่ยนแปลงใดของกฎหมำยทีท่ ำใหว้ำลดิสัไม่สำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีภ่ำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข

ของเอสเอม็อฉีบบันี้ หรอืเอกสำรธุรกรรม 
(จ) กำรโจมตขีองผูก้่อกำรรำ้ย สงครำมกลำงเมอืง ควำมวุ่นวำยในบำ้นเมอืง หรอืกำรจลำจล 
(ฉ) ขอ้พพิำทแรงงำน รวมถงึกำรนัดหยุดงำน กำรด ำเนินกำรอุตสำหกรรม หรอืกำรปิดลอ็ค 
(ช) กำรปนเป้ือนนิวเคลยีร ์เคม ีหรอืชวีภำพ หรอืโซนิคบูม 
(ซ) ไฟไหม ้กำรระเบดิ หรอืควำมเสยีหำยจำกอุบตัเิหตุ 
(ฌ) กำรหยุดชะงกัหรอืควำมขดัขอ้งของบรกิำรสำธำรณูปโภค รวมถงึพลงังำนไฟฟ้ำ ก๊ำซ หรอืน ้ำประปำ 
(ฑ) กำรล่มสลำยของโครงสรำ้งอำคำร ควำมขดัขอ้งของเครื่องจกัรในโรงงำน เครื่องจกัร คอมพวิเตอร ์ระบบ

คอมพวิเตอรห์รอืยำนพำหนะ และ/หรอื 
(ฒ) กำรขดัขอ้งของแพลตฟอรม์หรอืบรกิำร ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมทีเ่หมำะสมของวำลดิสั   
หำกควำมล่ำชำ้ หรอืกำรขดัขอ้งดงักล่ำวยงัคงด ำเนินต่อไปเป็นระยะเวลำเกนิกว่ำสำมสบิ (30) วนัตำมปฏทินิ วำ
ลดิสัจะมสีทิธยิกเลกิขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ได ้โดยแจง้ใหเ้อสเอม็อทีีเ่กี่ยวขอ้งทรำบเจด็ (7) 
วันท ำกำรก่อนกำรยกเลิกดังกล่ำว โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิสะสมที่เกิดขึ้นก่อนกำรสิ้นสุดดังกล่ำว  เพื่อ
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หลกีเลี่ยงขอ้สงสยั ในกรณีทีว่ำลดิสัยกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อีฉบบันี้ เอสเอม็อจีะตอ้งช ำระหนี้
ทัง้หมดทนัท ี

21. หนังสือบอกกล่ำวและกำรส่ือสำร 
21.2 หนังสอืบอกกล่ำว ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืกำรสื่อสำรอื่นโดยวำลดิสัทีแ่จง้เอสเอม็อี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนด

และเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้ แพลตฟอร์ม หรือเอกสำรธุรกรรมใด อำจส่งในลกัษณะหรือโดยสื่อใดก็ได้ 
รวมถึงผ่ำนระบบกำรส่งขอ้ควำมภำยในของแพลตฟอร์มโดยอปัเดตแดชบอร์ดของเอสเอ็มอีบนแพลตฟอร์ม 
ผ่ำนกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จดัส่งเป็นกำรส่วนตวั ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน พร้อมกำรส่งทำงโทรสำร 
อเีมล โทรศพัท์ หรอืผ่ำนระบบส่งขอ้ควำมสัน้ ถงึเอสเอม็อทีีบ่ญัช ีทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรสำร หมำยเลขโทรศพัท์ 
หรอืทีอ่ยู่อเีมล ทีใ่หไ้วเ้มื่อลงทะเบยีนบนแพลตฟอร์มหรอืผ่ำนเวบ็ไซต์นี้ กำรบอกกล่ำว ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืกำร
สื่อสำรดงักล่ำวทีส่่งโดยวำลดิสัใหก้บัเอสเอม็อจีะถอืว่ำไดร้บัทนัททีีม่กีำรสื่อสำรหรอืกำรส่ง แลว้แต่กรณี 

21.3  หนังสอืบอกกล่ำวหรอืกำรสื่อสำรอื่นโดยเอสเอม็อถีงึวำลดิสั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเอสเอม็อี
ฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัทีอ่ยู่ของวำลดิสั  
ทีอ่ยู่ของวำลดิสัจะเป็นทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ "ตดิต่อเรำ" (Contact Us) ของเวบ็ไซต์นี้ หรอืตำมกำรแจง้จำกวำ
ลดิสัถึงเอสเอ็มอีเป็นครัง้ครำว กำรบอกกล่ำวหรอืกำรสื่อสำรดงักล่ำวโดยเอสเอ็มอถีึงวำลดิสัจะถือว่ำส่งอย่ำง
ถูกตอ้งเมื่อวำลดิสัไดร้บัไวแ้ลว้จรงิ 

21.4 เอสเอ็มอีจะไม่ตดิต่อผู้ลงทุน เอสเอ็มอีรำยอื่นหรอืตวัแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำโดยตรง หรอืท ำหรอื
พยำยำมท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิหรอืกำรคำ้กบัเอสเอม็อรีำยอื่นหรอืผูล้งทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดัหำเงนิ (ไม่ว่ำ
โดยตรงหรอืโดยอ้อม) นอกเหนือจำกผ่ำนแพลตฟอร์มและกำรใชบ้รกิำร เอสเอม็อตี้องแจง้ใหว้ำลดิสัทรำบทนัที
หำกมผีูล้งทุนตดิต่อเอสเอม็อโีดยตรง หรอืเอสเอม็อรีำยอื่นขอรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอสเอม็อ ีรวมถงึกำรท ำ
ธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม หรอืรำยละเอยีดกำรตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ กรรมกำร เจำ้หน้ำทีห่รอืหุน้ส่วนของเอสเอ็มอี 
หรอืธุรกิจระหว่ำงวำลดิสักบัเอสเอ็มอี ไม่ว่ำจะเกี่ยวขอ้งกบัแพลตฟอร์มหรอืไม่ เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้สงสยั กำร
สื่อสำรทัง้หมดระหว่ำงเอสเอ็มอีและผุ้ลงทุนหรือตวัแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญำจะต้องท ำผ่ำนวำลิดสั
เท่ำนัน้ 

22.  ควำมสมัพนัธข์องวำลิดสัและ เอสเอม็อี 
 ไม่มขีอ้ก ำหนดภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขนี้ทีจ่ะถูกตคีวำมว่ำเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์ำรเป็นหุน้ส่วน กำร

ร่วมทุน หรอืกำรจำ้งงำนระหว่ำงวำลดิสักบัเอสเอม็อ ีหรอื ถอืว่ำวำลดิสัเป็นผูด้แูลหรอืผูร้บัมอบหมำยของบุคคล
ใด 

23.  กำรโอนสิทธิ 
 เวน้แต่ไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงและเงือ่นไขของเอสเอม็อ ีฉบบันี้ ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบั

นี้และสทิธหิรอืขอ้ผกูพนัของเอสเอม็อไีม่สำมำรถโอนหรอืโอนสทิธโิดยเอสเอม็อไีด ้แต่อำจถูกโอนหรอืโอนสทิธิ
โดยวำลดิสัได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกเอสเอม็อ ีทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงคู่สญัญำโดยเอสเอม็อี
จะตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัแจง้จำกวำลดิสั 

24.  กำรแยกจำกกนั 
 หำกขอ้ก ำหนดใดของขอ้ตกลงและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบบันี้หรือบำงส่วนเป็นโมฆะ ผดิกฎหมำย หรอืไม่

สำมำรถบงัคบัใชไ้ด้โดยกฎหมำยที่บงัคบัใชก้บัเอกสำรดงักล่ำว จะถือว่ำเป็นโมฆะ ผดิกฎหมำย หรอืไม่มผีล
บงัคบัในขอบเขตดงักล่ำวเท่ำนัน้ 
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25. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและกำรระงบัข้อพิพำท 
25.1 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้อยู่ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
25.2  ในกรณีทีข่อ้พพิำทหรอืกำรรอ้งเรยีน หรอืขอ้พพิำททีย่กขึน้โดยเอสเอม็อไีม่สำมำรถระงบัไดภ้ำยใตก้ระบวนกำร

กำรจดักำรกำรรอ้งเรยีนและขอ้พพิำททีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน เอสเอม็อตีกลงว่ำศำลแห่งรำชอำณำจกัร
ไทยมเีขตอ ำนำจเดด็ขำดในกำรพจิำรณำคด ี(Exclusive jurisdiction) เพื่อแกไ้ขหรอืระงบัขอ้พพิำททีอ่ำจเกดิขึน้
จำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเอสเอม็อฉีบบันี้ ทัง้นี้ ภำยในขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมำยอนุญำต 
เอสเอ็มอีสละสทิธ ิ(โดยไม่อำจเพกิถอนได้) ในกำรคดัค้ำนที่เอสเอ็มอีรำยใดอำจจะมใีนขณะนี้หรอืในอนำคต 
ส ำหรบักำรยื่นฟ้องโดยวำลดิสั ณ สถำนทีข่องขอ้พพิำท ในศำลใดกต็ำม หรอืขอ้พพิำทดงักล่ำวที่ถูกโอนไปให้
อกีศำลพจิำรณำ  
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ภำคผนวก ก 
ตำรำงค่ำธรรมเนียม เอสเอม็อี 

 
ค่ำธรรมเนียมท่ีใช้ จ ำนวนค่ำธรรมเนียมหรือกำรค ำนวณ 
ค่ำลงทะเบยีน  
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอเงนิลงทุน  
ค่ำธรรมเนียมกำรระดมทุน รอ้ยละตำมทีร่ะบุโดยวำลดิสั ของจ ำนวนเงนิทีร่ะดม

ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง  
ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิคนืก่อนก ำหนด 1% ของจ ำนวนเงนิทีค่ำ้งช ำระโดยเอสเอม็อ ีภำยใต้

สนิเชื่อแต่ละรำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิบญัช ี ค่ำธรรมเนียมทีค่ ำนวณและแจง้แก่เอสเอม็อโีดยวำ

ลดิสั เมื่อ    เอสเอม็อ ียื่นค ำรอ้งขอยกเลกิบญัช ี
ค่ำธรรมเนียมรำยปี  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


