ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอสเอ็มอี
โปรดอ่ ำ นข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขส ำหรับ เอสเอ็ม อี นี้ อ ย่ ำ งละเอี ย ด โดยกำรลงทะเบี ย นหรื อ สมัค รเพื่ อ
ลงทะเบียนเป็ นเอสเอ็มอีบนแพลตฟอร์ม ท่ำนตกลงที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดกำรใช้งำนของเว็บไซต์นี้และ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอสเอ็มอีฉบับ นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอสเอ็มอี ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
เมื่อท่ำนตัดสิ นใจเข้ำถึงแพลตฟอร์ม
เรำอำจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอสเอ็มอีฉบับนี้ เป็ นครัง้ ครำว และเผยแพร่ฉบับแก้ไขบน
เว็บไซต์นี้ ซึ่ งจะมีผลทันที ที่มี
กำรเผยแพร่ เรำไม่จำต้ องแจ้งให้ ท่ำนทรำบถึงกำรแก้ ไขดังกล่ำวแยก
ต่ ำ งหำกอี ก ทัง้ นี้ ให้ ถื อ ว่ ำ กำรเข้ ำ ถึง แพลตฟอร์มหรื อ กำรท ำธุรกรรมที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับบัญชี ข องท่ ำนอย่ำง
ต่อเนื่ อง (รวมถึงกำรชำระเงิ นหรือหักเงิ นเข้ำหรือผ่ำนบัญชีของท่ำนและกำรมีอยู่ของกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่ อง
ซึ่งท่ำนได้รบั กำรจัดหำเงิ นทุนมำ) หลังจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอสเอ็มอี ที่แก้ไขแล้วมีผลบังคับใช้
เป็ นกำรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ เอสเอ็มอีที่ได้รบั กำรแก้ไขของท่ำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
1.
1.1

คำนิ ยำม
เว้นแต่บริบทกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น คำศัพท์ทร่ี ะบุไว้ในข้อกำหนดกำรใช้งำนจะมีควำมหมำยเช่นเดียวกับเมือ่ ใช้
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอสเอ็มอีฉบับ นี้ และ นอกจำกนี้คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีควำมหมำยที่เกี่ยวข้อง
ตำมลำดับ:
(ก) บัญชี หมำยถึง บัญชีกบั ธนำคำรทีเ่ ปิ ดบัญชี ทีก่ ำหนดโดยวำลิดสั ให้กบั เอสเอ็มอี เพื่อเข้ำถึงแพลตฟอร์ม
และบริกำร
(ข) ธนำคำรที่ เปิ ดบัญชี หมำยถึง ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินอื่น ตำมที่อำจได้รบั กำรกำหนดโดยวำลิดสั
และ/หรือผ่ำนตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญำ เป็ นครัง้ ครำว
(ค) ค่ำธรรมเนี ยมรำยปี หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่เอสเอ็มอีจะต้องชำระให้กบั วำลิดสั ทุกปี ตำมที่กำหนดใน
ตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี
(ง) วันทำกำร หมำยถึงวัน (นอกเหนือจำกวันเสำร์ วันอำทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทีธ่ นำคำรพำณิชย์เปิ ด
ทำกำรในประเทศไทย
(จ) หนี้ หมำยถึงจำนวนทัง้ หมดของเอสเอ็มอีคำ้ งชำระ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมทีเ่ อสเอ็มอีเป็ นคู่สญ
ั ญำ
(ฉ) เหตุผิดนัด หมำยถึงเหตุกำรณ์ผดิ นัด หรือเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ใด ๆ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 17 (เหตุกำรณ์
ผิด นั ด ) (เมื่อ ระยะเวลำที่ก ำหนด (ถ้ำ มี) สิ้น สุ ด ลง กำรส่ ง หนั ง สือ บอกกล่ ำ ว กำรตัด สิน ใจ ภำยใต้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ เอสเอ็มอีฉบับนี้ หรือเอกสำรธุรกรรม หรือกำรรวมกันกับสิ่ง ที่ระบุไว้
ข้ำงต้นนี้) จะเป็ นเหตุกำรณ์ผดิ นัด
(ช) บัญชีที่กำหนด หมำยถึง บัญชีธนำคำรทีเ่ อสเอ็มอีระบุในข้อมูลกำรลงทะเบียน หรือตำมทีเ่ อสเอ็มอีแจ้ง
แก้ไขเป็ นครัง้ ครำว ผ่ำนแพลตฟอร์มสำหรับบัญชีของตน โดยมีเงือ่ นไขว่ำกำรปรับปรุงดังกล่ำวเกีย่ วกับ
บัญชีธนำคำรนัน้ จะมีผลเจ็ดวันทำกำร หลังจำกวำลิดสั อนุมตั กิ ำรปรับปรุงข้อมูลดังกล่ำว
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(ซ)

(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

(ฑ)

(ฒ)
(ณ)
(ด)
(ต)

บัญชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญำ หมำยถึงบัญชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญำ ที่เปิ ดกับ
ธนำคำรที่เปิ ดบัญชี โดยตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญำ ที่ระบุเป็ นชื่อของวำลิดสั ตำมที่วำลิดสั
จะแจ้งเอสเอ็มอีเป็ นครัง้ ครำว
ตัวแทนดูแลผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญำ หมำยถึง [.] หรือผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่นทีใ่ ห้บริกำรทีค่ ล้ำยคลึงกัน
และได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกวำลิดสั เป็ นครัง้ ครำว
เหตุกำรณ์ผิดนัด มีควำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 17
กำรยื่นขอเงิ นลงทุน มีควำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.1
ค่ำธรรมเนี ยมกำรยื่นขอเงิ นลงทุนหมำยถึงค่ำธรรมเนียมที่เอสเอ็มอีชำระให้แก่วำลิดสั ในกำรยื่นขอ
เงินลงทุน ตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี
คำขอเงิ นลงทุน หมำยถึงเอกสำรธุรกรรมซึง่ ดำเนินกำรตำมกำรยื่นขอเงินลงทุนโดยเอสเอ็มอีทเ่ี ผยแพร่
บนแพลตฟอร์มทีผ่ ลู้ งทุนสำมำรถลงทุนในเอสเอ็มอีทร่ี ะบุสำหรับจำนวนเงินทีร่ อ้ งขอ ตำมข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขของเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้ สินทำงกำรเงิ น หมำยถึงหนี้สำหรับหรือในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ:
(1) เงินยืม
(2) จำนวนเงินทีร่ ะดมได้จำกกำรยอมรับบริกำรสินเชื่อหรือสิง่ ทดแทนทีเ่ ทียบเท่ำ
(3) จำนวนเงินทีร่ ะดมขึน้ ตำมวงเงินซื้อตั ๋วเงินหรือกำรออกพันธบัตร ตั ๋วเงิน หุน้ กู้ หุน้ ค้ำประกันเงินกู้
หรือตรำสำรอื่นทีค่ ล้ำยคลึงกัน
(4) หนี้สนิ ตำมงบดุล ตำมหลักพืน้ ฐำนกำรบัญชีสำกลล่ำสุดทีใ่ ช้บงั คับ
(5) สิทธิลูกหนี้ทถ่ี ูกขำยหรือขำยลด (นอกเหนือจำกสิทธิลูกหนี้ใด ภำยในขอบเขตกำรขำยโดยไม่มี
กำรไล่เบีย้ )
(6) จำนวนเงินทีถ่ ูกระดมภำยใต้ธุรกรรม (รวมถึงข้อตกลงกำรขำยหรือกำรซื้อล่วงหน้ำ) ประเภทที่
ไม่ได้อำ้ งถึงในวรรคอื่นของคำนิยำมนี้ ทีม่ ผี ลในเชิงพำณิชย์ของกำรกูย้ มื
(7) ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทท่ี ำขึน้ เพื่อป้ องกันหรือได้รบั ประโยชน์จำกควำมผันผวนในอัตรำหรือรำคำ (และ
เมื่อคำนวณมูลค่ำของธุรกรรมอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิน จะมีการคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิโดยให้
สะท้อนรำคำตลำดทีเ่ ป็ นธรรมเท่ำนัน้ (หรือ หำกจำนวนเงินจริงทีค่ งค้ำงซึง่ เป็ นผลของกำรยกเลิก
หรือกำรขำยลดธุรกรรมอนุพนั ธ์จำนวนนัน้ ) จะถูกนำมำพิจำรณำด้วย
(8) ภำระผูกพันกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกี่ยวกับกำรค้ำประกัน กำรชดใช้ค่ำเสียหำย พันธบัตร เล็ต
เตอร์ออฟเครดิตเพื่อกำรค้ำประกัน หรือตรำสำรอื่นใดทีอ่ อกโดยธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน และ
(9) จำนวนหนี้ทต่ี อ้ งรับผิดอันเกี่ยวข้องกับกำรค้ำประกัน หรือกำรชดใช้ค่ำเสียหำยสำหรับรำยกำรที่
อ้ำงถึงในวรรค (1) ถึง (8) ข้ำงต้นนี้
จำนวนเงิ นที่ระดมได้ หมำยถึงจำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำยให้กบั เอสเอ็มอี ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับและภำยใต้คำขอ
เงินลงทุน
ค่ำธรรมเนี ยมกำรระดมทุน หมำยถึงค่ำธรรมเนียมทีเ่ อสเอ็มอีต้องชำระให้แก่วำลิดสั ตำมทีก่ ำหนดไว้
ในตำรำงค่ำธรรมเนียม
เอสเอ็มอี หลังจำกกำรระดมทุนตำมคำขอเงินลงทุนสำเร็จ
หลักพื้นฐำนกำรบัญชีสำกล หมำยถึงหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในรำชอำณำจั
่
กรไทย
คู่สญ
ั ญำที่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยหลำยรำย มีควำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 19.2
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(ถ)

ภำษี ทำงอ้อม หมำยถึง ภำษีสนิ ค้ำและบริกำร ภำษีกำรบริโภค ภำษีมูลค่ำเพิม่ หรือภำษีท่มี ลี กั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน
(ท) พันธสัญญำกำรลงทุน หมำยถึงข้อเสนอของผูล้ งทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนเพื่อลงทุนในกำรลงทุนนัน้
ตำมจำนวนเงินทีผ่ ้ลู งทุนอำจระบุไว้ในข้อเสนอของตน
(ธ) ผู้ลงทุน หมำยถึงบุคคล บริษทั ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด องค์กร เครื่องมือกำรลงทุน สมำคม หรือหน่ วยงำน
ประเภทอื่นใด ไม่ว่ำจะก่อตัง้ ตำมกฎหมำยหรือไม่ ซึง่ ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
จัดหำเงินทุน ทัง้ เพียงผูเ้ ดียว หรือ ร่วมกับนักผูล้ งทุนรำยอื่น ให้กบั เอสเอ็มอีหลำยรำยผ่ำนแพลตฟอร์ม
(น) อัตรำส่วนกำรลงทุนขัน้ ตำ่ หมำยถึงอัตรำร้อยละขัน้ ต่ำ (เท่ำกับร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ทเ่ี สนอขำยโดย
เอสเอ็มอี) ของจำนวนเงินของคำขอซึง่ จำเป็ นเพื่อให้กำรระดมทุนคำขอเงินลงทุนประสบควำมสำเร็จ คำ
ขอเงินลงทุนซึ่งกำหนดโดยวำลิดสั ตำมกฎหมำยและระเบียบทีใ่ ช้บงั คับ โดยอยู่ในดุลยพินิจของวำลิดสั
แต่เพียงฝ่ ำยเดียว ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับคำขอเงินลงทุนแต่ละรำยกำร
(บ) แพลตฟอร์ม หมำยถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทด่ี ำเนินกำรโดยวำลิดสั เพื่อให้บริกำร แก่ผู้ลงทุนและเอส
เอ็มอี ผ่ำนเว็บไซต์น้หี รือ แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์มอื ถือ
(ป) ค่ำธรรมเนี ยมกำรชำระหนี้ ก่อนกำหนด หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมทีเ่ อสเอ็มอี ผูต้ อ้ งกำรชำระหนี้ภำยใต้
เอกสำรธุรกรรมก่อนกำหนดต้องชำระให้กบั วำลิดสั ตำมทีร่ ะบุไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี
(ผ) ค่ำลงทะเบียน หมำยถึงค่ำธรรมเนียมซึ่งผู้ทต่ี อ้ งกำรลงทะเบียนเป็ นเอสเอ็มอีจะต้องชำระให้กบั วำลิดสั
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี
(ฝ) ข้อมูลกำรลงทะเบียน หมำยถึง ข้อมูลและ/หรือเอกสำรซึ่งวำลิดสั ต้องกำรเป็ นครัง้ ครำว และจะต้อง
นำเข้ำบนเว็บไซต์น้หี รือแพลตฟอร์มในระหว่ำงกระบวนกำรลงทะเบียน รวมถึง
(1) สำเนำมติทป่ี ระชุมของกรรมกำรทีม่ อี ำนำจ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) หนังสือรับรองบริษทั
(3) เอกสำรก่อตัง้ บริษทั
(4) งบกำรเงินปี ล่ำสุด (ตรวจสอบแล้วหรือยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ แล้วแต่กรณี);
(5) สำเนำทะเบียนกรรมกำรรวมถึงบัตรประจำตัวประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง และหลักฐำนทีอ่ ยู่
ของกรรมกำรดังกล่ำว
(6) ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง อัตรำส่วนร้อยละกำรถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
รวมถึงบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และ
(7) อื่น ๆ เช่น ข้อมูลลูกค้ำของท่ำน ซึง่ วำลิดสั อำจร้องขอเป็ นครัง้ ครำว
(กก) ระยะเวลำร้องขอ หมำยถึง ระยะเวลำที่เอกสำรธุรกรรมถูก เผยแพร่ บนแพลตฟอร์มสำหรับ ผู้ลงทุน
เพื่อให้ยนื ยันพันธสัญญำกำรลงทุนของพวกเขำ ซึง่ กำหนดตำมดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียว โดย
พิจำรณำตำมธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม
(ขข) จำนวนเงิ นที่เรียกให้จ่ำย หมำยถึง จำนวนเงินทีร่ ะบุไว้ในคำขอเงินลงทุนโดยวำลิดสั ซึ่งเอสเอ็มอีได้
ร้องขอจำกผูล้ งทุน
(คค) กำรลงโทษ หมำยถึง บทลงโทษใด ๆ ในปั จจุบนั และเป็ นครัง้ ครำวที่กำหนดโดยรำชอำณำจักรไทย
สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป สหประชำชำติ และ/หรือ ผูม้ อี ำนำจหรือหน่วยงำนควบคุมหรือกำกับดูแล

3

1.2

2.
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(งง) บริ กำร หมำยถึงกำรจัดหำโดยวำลิดสั ของตลำดออนไลน์ ผ่ำ นแพลตฟอร์ม ที่ผู้ลงทุนและเอสเอ็ม อี
สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำและรับเงินทุน ตำมเงือ่ นไขของเอกสำรธุรกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องและรวมถึงควำมช่วยเหลือดังกล่ำวที่วำลิดสั จัดหำให้กบั ทัง้ ผูล้ งทุนและเอสเอ็มอี เพื่อผลกำร
ดำเนินกำรภำยใต้ขอ้ ตกลงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิม่ เติม กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรระงับ หรือกำร
ยกเลิกสิง่ ทีก่ ล่ำวข้ำงต้นนี้ ตำมทีว่ ำลิดสั กำหนดเป็ นครัง้ ครำว
(จจ) เอสเอ็มอี หมำยถึงนิตบิ ุคคลทีล่ งทะเบียนบนแพลตฟอร์มตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับ
นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับเงินทุนจำกแพลตฟอร์ม
(ฉฉ) ตำรำงค่ำธรรมเนี ยมเอสเอ็มอี หมำยถึง ตำรำงค่ำ ธรรมเนี ยมที่วำลิดสั อำจจะแจ้ง เอสเอ็มอี ผ่ ำ น
แพลตฟอร์ม หรือเอกสำรธุรกรรมหรือกำรสื่อสำรอื่นเป็ นครัง้ ครำว
(ชช) ภำษี หมำยถึง ภำษีใด ๆ กำรจัดเก็บภำษี ภำษีศุลกำกร อำกร หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น หรือ ภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย
ในลักษณะเดียวกัน (รวมถึงค่ำปรับหรือดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งชำระ เนื่องจำกกำรไม่ได้ชำระหรือชำระเงินเหล่ำนี้
ล่ำช้ำ)
(ซซ) กำรหักภำษี หมำยถึง กำรหักภำษี หรือกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย สำหรับบัญชีภำษี จำกกำรชำระเงิน
ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
(ฌฌ) ค่ำธรรมเนี ยมกำรยกเลิ ก หมำยถึงค่ำธรรมเนียมตำมทีร่ ะบุไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี ทีเ่ อส
เอ็มอีตอ้ งชำระให้กบั วำลิดสั เมื่อบัญชีของเอสเอ็มอีถูกยกเลิกไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม
(ฐฐ) ข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ง ำน หมำยถึง ข้อ ก ำหนดกำรใช้ง ำนที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรเข้ำ ถึง เว็บ ไซต์ น้ี แ ละ
แพลตฟอร์มออนไลน์โดยบุคคลใด ๆ(โดยสำเนำมีอยู่ในเว็บไซต์น้)ี ซึง่ อำจมีกำรแก้ไข เพิม่ เติม และ/หรือ
ทดแทน และเผยแพร่บนเว็บไซต์น้อี กี ครัง้ โดยวำลิดสั
(ฎฎ) เงิ นบำท หมำยถึงสกุลเงินทีช่ อบด้วยกฎหมำยของรำชอำณำจักรไทย และ
(ฏฏ) เอกสำรธุรกรรม หมำยถึง เอกสำรทีผ่ ลู้ งทุนอำจจัดทำร่วมกับวำลิดสั หรือเอสเอ็มอีทเ่ี กี่ยวข้อง (ไม่ว่ำ
ผ่ำนวำลิดสั หรือไม่กต็ ำม) เป็ นครัง้ ครำว ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริกำรทีจ่ ดั ให้
ในข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ 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
ทั ่วไป
ข้อกำหนดกำรใช้งำนเป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอี ซึ่งทัง้ สองมีผลพูกผันเอสเอ็มอี หำกมีขอ้
ขัดแย้งระหว่ำงเอกสำรทัง้ สองฉบับ ให้ยดึ ถือตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
ดังกล่ำว ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขอื่นทัง้ หมดของข้อกำหนดกำรใช้งำน (ทีไ่ ม่ขดั แย้งข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้) จะยังคงผูกพันเอสเอ็มอีต่อไป
บัญชี
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เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่จดั ให้ผ่ำนแพลตฟอร์มในฐำนะเอสเอ็มอี ท่ำนต้องจะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ต่อไปนี้:
(ก) เป็ นบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยของรำชอำณำจักรไทย
(ข) มีบญ
ั ชีธนำคำรอยู่ในรำชอำณำจักรไทย
(ค) ไม่มหี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) ไม่เสนอขำยหุน้ กู้ชุดเดียวกันซึ่งเสนอขำยในแพลตฟอร์ม ครำวด์ฟันดิงอื่น ๆ (เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นกำรเฉพำะจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และวำลิดสั )
(จ) มีได้ให้รำยละเอียดจนเป็ นทีพ่ งึ พอใจแก่วำลิดสั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ (1) ควำมต้องกำรในกำรใช้แพลตฟอร์ม
ครำวด์ฟันดิง และ (2) แผนสำหรับกำรใช้ประโยชน์และกำรชำระคืนเงินทุนทีจ่ ะได้รบั จำกผู้ลงทุนทีใ่ ช้
แพลตฟอร์ม
(ฉ) ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มในฐำนะผูล้ งทุน หรือผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมกำรของท่ำนไม่ได้ลงทะเบียนบน
แพลตฟอร์มในฐำนะผูล้ งทุน
(ช) ชำระค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนทีจ่ ำเป็ น และ
(ซ) ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและข้อกำหนดภำยใน (รวมถึงกำรประเมินสินเชื่อ) ของวำลิดสั และลงทะเบียนบน
แพลตฟอร์มในฐำนะเอสเอ็มอีโดยวำลิดสั เรียบร้อยแล้ว
ท่ำนจะต้องให้ขอ้ มูลกำรลงทะเบียนกับวำลิดสั อันเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียน
เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำง และนโยบำยภำยในของบริษทั (รวมถึงกำรประเมินสินเชื่อ) วำลิดสั จะใช้ดุลพินจิ แต่
เพียงผูเ้ ดียวว่ำจะลงทะเบียนท่ำนในฐำนะเอสเอ็มอีหรือไม่ เรำอำจระงับหรือกำหนดข้อจำกัดในกำรทำธุรกรรม
ในบัญ ชีของท่ำ นได้ตลอดเวลำ หรือ ปฏิเ สธใบสมัครกำรลงทะเบียนของท่ำ น หำกเรำพิจ ำรณำว่ำ เป็ นกำร
เหมำะสมเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือข้อบังคับ หรือหำกเรำไม่ได้รบั ข้อมูล กำรลงทะเบียนที่
จำเป็ น สำหรับรำยละเอียดเกีย่ วกับวิธที เ่ี รำอำจใช้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่ำนส่งมอบให้เรำ (รวมถึงข้อมูลทีอ่ ยู่ใน
ข้อมูลกำรลงทะเบียน) โปรดดูนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำและข้อกำหนดข้ำงท้ำยนี้
ในกรณีทม่ี กี ำรเปลี่ยนแปลงกับเนื้อหำของข้อมูล เอกสำร กำรประกำศ หรือกำรยืนยันทีท่ ่ำนได้ส่งมอบให้กบั วำ
ลิดสั ท่ำนจะต้องทำกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวบนแพลตฟอร์มทันทีและแจ้งให้วำลิดสั ทรำบ
ท่ำนตกลงทีจ่ ะรับกำรสื่อสำร (ผ่ำนสื่อใด ๆ ) จำกวำลิดสั และพันธมิตรของเรำ ซึง่ จะรวมถึงสื่อทำงกำรตลำด เช่น
จดหมำยข่ำว กำรแจ้งแก้ไข และกำรส่งเสริมเกีย่ วกับบริกำร แพลตฟอร์ม และ/หรือเว็บไซต์น้ี
ในกำรสมัครลงทะเบียนในฐำนะเอสเอ็มอี ท่ำนรับรอง รับประกัน และสัญญำต่อวำลิดสั ในวันทีล่ งทะเบียนและใน
แต่ละวันหลังจำกนัน้ ทีท่ ่ำนเป็ นเอสเอ็มอี ว่ำ:
(ฌ) ข้อมูลกำรลงทะเบียนทัง้ หมดทีท่ ่ำนส่งมอบให้ เป็ นควำมจริง ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วน
(ญ) บุคคลใดที่กระทำกำรในนำมของท่ำนนัน้ ได้รบั ควำมยินยอม และกำรอนุ ญำตที่ถูกต้องทีจ่ ะลงทะเบียน
และเข้ำถึงแพลตฟอร์ม จัดกำรบัญชีและใช้บริกำร
(ฎ) ในช่วง 2 ปี ก่อนทีจ่ ะสมัครเป็ นเอสเอ็มอี ท่ำนไม่เคยเปิ ดเผยหรือยังคงเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องหรือทีไ่ ม่
สมบูรณ์ โดยทีข่ อ้ มูลสำคัญ
(ฏ)

ทีท่ ่ำนให้ไว้นนั ้ ได้รบั กำรละเว้น
ท่ำนคุน้ เคยกับกำรทำงำนของแพลตฟอร์ม และท่ำนเข้ำใจและสำมำรถประเมินปั จจัยเสีย่ งใน
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(1) กลไกของแพลตฟอร์ม และ
(2) ในกำรใช้บริกำรทีจ่ ดั ให้ผ่ำนแพลตฟอร์ม ให้รวมถึงเอกสำรธุรกรรม
ท่ำนเป็ นเจ้ำของหรือได้รบั อนุ ญำตให้ส่งมอบและลงนำม (ตำมควำมเหมำะสม) ข้อมูลกำรลงทะเบียน
ดังกล่ำว ท่ำนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียวในข้อมูลกำรลงทะเบียนและเนื้อหำทีท่ ่ำนนำเข้ำสู่
แพลตฟอร์ม และยอมรับว่ำ วำลิดสั จะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อมูลกำรลงทะเบียน หรือเนื้ อหำทีท่ ่ำนอัพโหลด
ไปยังแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อผิดพลำด กำรละเว้น หรือกำรสูญหำยและควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำร
เชื่อ มต่ อ ดัง กล่ ำ ว) และอำจปฏิเ สธ ลบ หรือ ละเว้น เนื้ อ หำที่ท่ำ นอัพโหลดไปยัง แพลตฟอร์ม ตำมที่
เห็นสมควร
ก่อนทีจ่ ะเข้ำร่วมในกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริกำรผ่ ำนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะมีโอกำสตรวจสอบและ
จะตรวจสอบจนท่ำนพึงพอใจสำหรับเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง และเข้ำใจอย่ำงสมบูรณ์ในเนื้อหำและ
นัยทำงกฎหมำยและกำรเงินทีเ่ กิดขึน้
ท่ำนจะไม่ปรับหรือหลีกเลี่ยงระบบที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือเข้ำถึงระบบของเรำ หรือบริกำรอื่น
นอกจำกกำรใช้ขอ้ มูลประจำตัวทีอ่ อกให้ท่ำน และโดยทำตำมคำแนะนำทีเ่ รำให้ไว้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ท่ำนได้ใช้และจะใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลทีอ่ พั โหลดหรือส่งไปยังแพลตฟอร์ม
นั น้ ปรำศจำกไวรัส และสิ่ง อื่น ใดที่อ ำจมีผ ลที่ท ำให้เ กิด กำรปนเปื้ อน หรือ กำรท ำลำยส่ ว นใดของ
แพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีอ่นื
กำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกดินแดนทีท่ ่ำนกำลังดำเนินกำรเข้ำถึงดังกล่ำว ไม่เป็ นกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้อง
หรือผิดกฎหมำยแต่อย่ำงใด
ท่ำนไม่ถูกตัดสินว่ำมีควำมผิด หรือถูกสืบสวนหรือสอบสวนกับกำรฟอกเงิน หรือกำรกระทำใด ๆ ทีเ่ ป็ น
ควำมผิดทำงอำญำหรือทีม่ โี ทษ

กำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนของแพลตฟอร์ม
เมื่อวำลิดสั ลงทะเบียนท่ำนในฐำนะเอสเอ็มอีแล้ว ท่ำนจะได้รบั ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่ำน และคำถำมด้ำนควำมปลอดภัย
ทีท่ ่ำนต้องตอบ บัญชีของท่ำนเป็ นบัญชีส่วนตัวและไม่สำมำรถโอนได้
ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่ำน และคำตอบของคำถำมด้ำนควำมปลอดภัยคือวิธที เ่ี รำระบุตวั ท่ำน ดังนัน้ ท่ำนต้องรักษำข้อมูล
เหล่ำนี้ให้ปลอดภัยตลอดเวลำ ท่ำนต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและกิจกรรมทัง้ หมดบนแพลตฟอร์มโดยผูท้ ใ่ี ช้ช่อื
ผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนของท่ำน ไม่ว่ำท่ำนจะอนุญำตหรือไม่กต็ ำม
ท่ำนต้องไม่เข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกดินแดนทีถ่ ือว่ำเนื้อหำของแพลตฟอร์มนัน้ ผิดกฎหมำย หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ในกรณีท่ที ่ำนเลือกที่จะเข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกที่อ่ืนนอกเหนือจำกประเทศไทย ท่ำนดำเนินกำร
ดังกล่ำวด้วยกำรตัดสินใจของท่ำนเองและท่ำนจะรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยท้องถิน่ ในอำณำเขตที่
ทำกำรเข้ำถึง
วำลิดสั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่กระทำกำรตำมคำสั ่งของท่ำนหรือระงับบริกำร หำกเรำสงสัยว่ำบุคคลทีล่ งชื่อเข้ำใช้
บัญชีของท่ำนไม่ใช่ท่ำนหรือหำกเรำสงสัยว่ำมีกจิ กรรมทีผ่ ดิ กฎหมำยหรือเป็ นกำรฉ้อโกงหรือกำรใช้โดยไม่ ได้
รับอนุ ญำต อย่ำงไรก็ตำมวำลิดสั ไม่จำเป็ นต้อง และอำจไม่สำมำรถตรวจพบกำรใช้บญ
ั ชีของท่ำนโดยไม่ได้รบั
อนุญำต โดยผิดกฎหมำย หรือโดยกำรฉ้อโกง
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เมื่อท่ำนเผยแพร่เนื้อหำบนแพลตฟอร์มภำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว ท่ำนอนุญำตให้เรำสำมำรถใช้เนื้อหำ
ดังกล่ำวได้ทวโลกอย่
ั่
ำงต่อเนื่องแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยไม่ตอ้ งชำระค่ำลิขสิทธิ ์ และไม่สำมำรถเพิกถอนได้ เพื่อ
ใช้ ถ่ำยสำเนำ แจกจ่ำย ตีพมิ พ์ ทำซ้ำ เปิ ดเผย สร้ำงงำนดัดแปลง ลด และส่งเนื้อหำดังกล่ำวโดยวิธใี ด ผ่ำน
สื่อใด ณ ทีใ่ ดในโลก เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของเรำเอง (รวมถึงวัตถุประสงค์ในกำรโฆษณำและส่งเสริม
กำรขำย) โดยไม่มขี อ้ จำกัด (รวมถึงกำรรักษำควำมลับ หรือค่ำตอบแทนใดให้กบั ท่ำน) วำลิดสั อำจลบเนื้อหำ
ดังกล่ำวเมื่อใดก็ได้ตำมดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในกรณี ท่ีท่ ำ นโพสต์เ นื้ อ หำบนแพลตฟอร์ ม ท่ ำ นจะต้อ งปฏิบ ัติต ำมกฎของเว็บ บอร์ด ที่อ ำจเผยแพร่ บ น
แพลตฟอร์มโดยวำลิดสั และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ท่ำนจะต้อง:
(1) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำในกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์หรืออ้ำงอิงถึงสถำบันพระมหำกษัตริยแ์ ละรำชวงศ์
(2) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำทีม่ นี ัยว่ำหยำบคำยหรือก้ำวร้ำวเกินไปสำหรับบรรทัดฐำนของสังคม
(3) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำทีม่ เี นื้อหำลำมกอนำจำร รุนแรงและโหดร้ำย
(4) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมโดยเจตนำใส่รำ้ ยหรือดูถูกผูอ้ ่นื โดยไม่มแี หล่งอ้ำงอิงทีช่ ดั เจน
(5) ไม่เผยแพร่อควำมทีท่ ำ้ ทำย ชักชวน หรือตัง้ ใจทีจ่ ะก่อให้เกิดข้อพิพำทหรือควำมโกลำหล
(6) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมทีโ่ จมตีหรือวิจำรณ์ศำสนำหรือคำสอนของศำสนำใด ๆ
(7) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มหรือสังคมใด ๆ
(8) ไม่เสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื เช่น อีเมล หรือหมำยเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนำทำให้เกิดควำมรำคำญ
(9) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมหรือเนื้อหำทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมำยหรือทำลำยศีลธรรมอันดีของสังคม
(10) ไม่เผยแพร่ขอ้ ควำมหรือกำรเสนอเนื้อหำเพื่อขำยหลักทรัพย์ของท่ำนเองหรือใช้เว็บบอร์ดเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือหุน้ กู้
วำลิดสั จะใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงสมควรตำมกฎหมำยและข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่ำพอร์ทลั และระบบของบริษทั มีควำมปลอดภัยเพียงพอสำหรับเกณฑ์กำรลงทุน
ที่กำหนดภำยใต้กฎหมำยที่บงั คับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลที่ส่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรือระบบนัน้ จะส่งผ่ำน
เครือข่ำยโทรคมนำคมสำธำรณะ ดังนัน้ วำลิดสั จะไม่รบั ผิดชอบ หำกกำรสื่อสำรที่ส่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรือ
ระบบถูกสกัดกัน้ โดยบุคคลภำยนอก (ไม่ว่ำจะโดยถูกกฎหมำยหรือผิดกฎหมำย) หรือถูกส่งอย่ำงไม่ถูกต้อง
หรือไม่ถูกส่ง โดยมีเงื่อนไขว่ำข้อผิดพลำดดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกวำลิดสั โดยตรง ทัง้ นี้ ให้ใ ช้บงั คับเพียงเท่ำที่
กฎหมำยของรำชอำณำจักรไทยอนุญำต
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบบัญชีและเงินกู้ของท่ำนได้บนแพลตฟอร์ม โดยวำลิดสั จะไม่จดั ทำเอกสำรแสดงใบแจ้ง
ยอดบัญชี หรือหลักฐำนกำรทำธุรกรรมของท่ำนบนแพลตฟอร์มให้แก่ท่ำน
ท่ำนจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมรำยปี ให้กบั วำลิดสั ในทุกปี ทบ่ี ญ
ั ชีของท่ำนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของวำลิดสั
กำรขอเงิ นทุนผ่ำนแพลตฟอร์มและกระบวนกำรอื่น
หลังจำกลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มแล้ว เอสเอ็มอีจะมีสทิ ธิส่งคำขอไปยังวำลิดสั ผ่ำนแพลตฟอร์มสำหรับคำขอ
เงินลงทุน ที่จะเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์ม ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ (กำรยื่นขอเงิน
ลงทุน) กำรยื่นขอเงินลงทุนแต่ละรำยกำร จะต้องทำตำมแบบทีว่ ำลิดสั กำหนดผ่ำนแพลตฟอร์ม หรือ ผ่ำนทำง
อื่น เอสเอ็มอีจะต้องจัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลในกำรยื่นขอเงินลงทุน เพื่อให้วำลิดสั เข้ำถึงประวัติทำงด้ำน
กฎหมำย กำรปฏิบตั กิ ำร และสินเชื่อของเอสเอ็มอี รวมถึงควำมเหมำะสมของกำรยื่นขอเงินลงทุนสำหรับคำขอ
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5.2

5.3

5.4

เงินลงทุน วำลิดสั อำจร้องขอให้ย่นื เอกสำรหรือข้อมูลเพิม่ เติม หำกเอกสำรหรือข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในกำรยื่นขอเงิน
ลงทุน ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็ นทีพ่ อใจ
กำรยอมรับกำรยื่นขอสินเชื่อบนแพลตฟอร์มไม่ก่อหน้ำทีท่ ำงกฎหมำยในส่วนของวำลิดสั ในกำรดำเนินกำรหรือ
ปฏิบตั ติ ำมกำรยื่นขอเงินลงทุน วำลิดสั ไม่จำต้องตรวจสอบหรือพิจำรณำกำรยื่นขอเงินลงทุนจนกว่ำจะได้รบั
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอเงินลงทุน
ในกรณีทก่ี ำรยื่นขอเงินลงทุนได้รบั อนุมตั จิ ำกวำลิดสั วำลิดสั จะเผยแพร่คำขอเงินลงทุนมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรยื่น
ขอเงินลงทุนนัน้ บนแพลตฟอร์ม คำขอเงินลงทุนแต่ละรำยกำรจะถือเป็ นข้อเสนอทีท่ ำโดยเอสเอ็มอีตำมกำรยื่น
ขอเงินลงทุน และเอสเอ็มอีตกลงทีจ่ ะผูกพันตำมข้อกำหนดเหล่ำนัน้ โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้ ทัง้ นี้ ก่อนหรือ
ในเวลำเดียวกับที่มกี ำรเผยแพร่คำขอเงินลงทุนนัน้ บนแพลตฟอร์ม เอสเอ็มอีจะต้องลงนำม (และจัดให้ผใู้ ห้
บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่ำวลงนำม) ในเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับคำขอเงินลงทุน เพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อสงสัย วำลิดสั อำจไม่เผยแพร่คำขอเงินลงทุนจนกว่ำจะได้รบั เอกสำรธุรกรรมทีจ่ ำเป็ นทัง้ หมดจำก
เอสเอ็มอีก่อน
กำรยื่นขอเงินลงทุนทีส่ ่งผลให้คำขอเงินลงทุนถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มจะไม่สำมำรถเพิกถอนได้โดยเอสเอ็ม
อีทเ่ี กีย่ วข้อง แต่คำขอเงินลงทุนอำจถูกถอนหรือยกเลิก เมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลำร้องขอโดยวำลิดสั ทัง้ นี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลแต่อย่ำงใด
เอสเอ็มอีทเ่ี กีย่ วข้องยินยอมทีจ่ ะให้สทิ ธิในกำรยกเลิกคำสั ่งซื้อของพวกเขำ ณ เวลำใดภำยใน 48 ชัวโมงก่
่
อนที่
จะสิน้ สุดระยะเวลำร้องขอ ในกรณีทม่ี กี ำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำข้อมูล เอกสำร คำประกำศ หรือคำยืนยันทีเ่ อส
เอ็มอีทเ่ี กี่ยวข้องได้ให้กบั วำลิดสั ตำมควำมในข้อ 3.4 ทีเ่ กิดขึน้ ภำยใน 48 ชัวโมงก่
่
อนสิน้ สุดระยะเวลำร้องขอ
ผู้ลงทุนจะต้องได้รบั สิทธิยกเลิกคำสั ่งซื้อภำยใน 5 วันนับจำกเวลำทีม่ กี ำรเปิ ดเผยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
เผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์ม

5.5

5.6

5.7

5.8

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เอสเอ็มอีรบั ทรำบและตกลงว่ำ วำลิดสั จะมีดุลยพินิจในกำรตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
(และกำรตัดสินใจดังกล่ำวถือเป็ นเด็ดขำดและมีผลผูกพันกับ เอสเอ็มอี) ซึ่งผู้ลงทุนอำจเข้ำร่วมในคำขอเงิน
ลงทุนของเอสเอ็มอี
ในกำรทำคำขอเงินลงทุน เอสเอ็มอีตกลงว่ำพวกเขำจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับตนเองและคำขอเงิน
ลงทุนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ของจำนวนเงินทีร่ ะดมได้ ในเวลำใดก็ตำมที่วำลิดสั ร้อง
ขอ
ภำยใต้เงือ่ นไขว่ำ
(ก)
ไม่ได้มเี หตุกำรณ์ผดิ นัดเกิดขึน้
(ข)
ผูล้ งทุนได้ระดมทุนเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่ำอัตรำส่วนกำรลงทุนขัน้ ต่ำของคำขอเงินลงทุนดังกล่ำว
และ
(ค)
สิน้ สุดระยะเวลำร้องขอ (ซึง่ อำจขยำยออกไปได้ตำมควำมในข้อ 5.9)
วำลิดสั จะแจ้งให้เอสเอ็มอีทรำบและโอนจำนวนเงินทีร่ ะดมได้ตำมคำขอเงินลงทุนโดยหักค่ำธรรมเนียมกำร
ระดมทุนไปยังบัญชีทร่ี ะบุโดยเอสเอ็มอี ซึง่ จะถือว่ำเอสเอ็มอีได้รบั เงินดังกล่ำวเมื่อมีกำรโอนโดยวำลิดสั
เอสเอ็มอีจะใช้จำนวนเงินทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ตำมเอกสำรธุรกรรมเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและขยำยธุรกิจ วำลิดสั ไม่
จำต้องติดตำมหรือตรวจสอบกำรใช้เงินจำนวนใด ๆ ดังกล่ำว
8

5.9

5.10

กำรยื่นขอเงินลงทุนแต่ละรำยกำรจะได้รบั กำรตรวจสอบแยกต่ำงหำกและเป็ นอิสระต่อกัน กำรอนุ มตั หิ รือกำร
ระดมทุนของกำรยื่นขอเงินลงทุน รำยใดรำยหนึ่งไม่จำเป็ นต้องหมำยควำมว่ำ กำรยื่นขอเงินลงทุนรำยกำรอื่น
จะได้รบั อนุมตั จิ ำกวำลิดสั หรือได้รบั เงินระดมทุนจำกผูล้ งทุน
ในกรณีท่ี เอสเอ็มอีเปิ ดเผยว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ยวกับ ธุรกรรมที่จะระดมทุน ในช่วง 48
ชัวโมงสุ
่
ดท้ำยของระยะเวลำร้องขอ ระยะเวลำร้องขอจะขยำยออกไปอีก 5 วันทำกำร เพื่อให้ผู้ลงทุนมีสทิ ธิ
พิจำรณำกำรลงทุนของพวกเขำอีกครัง้ และทำกำรขอยกเลิกตำมควำมเหมำะสม

6.

กำรชำระเงิ นคืน
เอสเอ็มอีจะชำระเงินทีต่ นค้ำงชำระ (ไม่ว่ำให้กบั วำลิดสั ในฐำนะตัวแทนหรืออื่น ๆ) ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมทีต่ น
เป็ นคู่สญ
ั ญำ ตำมทีว่ ำลิดสั กำหนดไว้ในเอกสำรธุรกรรมแต่ละฉบับดังกล่ำว

7.
7.1

กำรชำระเงิ นคืนก่อนกำหนด
เอสเอ็มอีอำจชำระเงินคืนก่อนกำหนดทัง้ หมดหรือบำงส่วนของจำนวนทีเ่ ป็ นหนี้ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม โดย
ต้อง
(ก)
ได้รบั อนุมตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกวำลิดสั ก่อน
(ข)
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินคืนก่อนกำหนด และ
(ค)
เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของเอกสำรธุรกรรมดังกล่ำว

8.

ดอกเบีย้
เอสเอ็มอีจะต้องชำระดอกเบีย้ สำหรับเงินระดมทุนทีไ่ ด้รบั ตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมแต่ละรำยกำรซึ่งตน
เป็ นคู่สญ
ั ญำ

9.
9.1

เอกสำรกำรบริหำรและเอกสำรธุรกรรม
สิ ทธิ และดุลยพิ นิจของวำลิ ดสั
(ก) วำลิดสั อำจยึดถือ
(1) กำรรับ รอง หนั ง สือ บอกกล่ ำ ว หรือ เอกสำรที่เ ชื่อ ว่ ำเป็ น ต้น ฉบับ ที่แท้จ ริง ถู ก ต้อ งและได้รบั
อนุญำตอย่ำงเหมำะสม และ
(2) คำแถลงทีจ่ ดั ทำโดยกรรมกำร ผูม้ อี ำนำจลงนำม หรือลูกจ้ำงของบุคคลใดๆ เกี่ยวกับเรื่องใดซึ่ง
อำจตีควำมอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำเขำทรำบ หรืออยู่ภำยในอำนำจของเขำในกำรตรวจสอบหรือสั ่ง
กำร
(ข) วำลิดสั อำจสันนิษฐำนว่ำไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุกำรณ์ อ่ืน ที่ระบุ ไว้ในเอกสำรธุรกรรมเกิดขึ้นภำยใต้
เอกสำรธุรกรรมดังกล่ำว (เว้นแต่ได้รถู้ งึ เหตุกำรณ์ผดิ นัดหรือเหตุกำรณ์อ่นื อย่ำงแท้จริง)
(ค) วำลิดสั อำจมอบกำรบำรุงรักษำและกำรดำเนิน กำรบัญชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญำ และกำรจัด
กำรเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คำขอเงินลงทุน หรือเอกสำรธุรกรรม ให้กบั ตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สญ
ั ญำ
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

(ง) วำลิดสั อำจ (แต่ไม่ใช่หน้ำที่) กระทำกำรใดในกำรใช้อำนำจและหน้ำที่ของตนภำยใต้เอกสำรธุร กรรม
ตำมทีใ่ ช้ดุลยพินิจแล้วว่ำสมควร
(จ) แม้จะมีบทบัญญัตอิ ่นื ของเอกสำรใดกำหนดไว้แตกต่ำง วำลิดสั ไม่จำเป็ นต้องทำหรือละเว้นทีจ่ ะทำกำรใด
ๆ หำกวำลิดสั มีควำมเห็นทีเ่ หมำะสมว่ำกำรนัน้ จะหรืออำจจะเป็ นกำรละเมิดกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
หน้ำที่ หน้ำทีค่ วำมไว้วำงใจหรือหน้ำทีข่ องกำรรักษำควำมลับ
(ฉ) วำลิดสั อำจปฏิเสธไม่ให้ผลู้ งทุนรำยใดลงทุนในเอสเอ็มอีหรือทำเอกสำรธุรกรรม โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ว่ำเนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนกฎหมำยในกำรแสวงหำเงินลงทุน ซึ่งเกินกว่ำ
จำนวนลงทุนสะสมสูงสุดตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
กำรเรียกคืนและกำรจ่ำยเงิ นล่วงหน้ ำ
(ก) ในกรณีทต่ี อ้ งมีเงินจำนวนใดจ่ำยให้กบั วำลิดสั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของเอสเอ็มอี วำลิดสั
ไม่จำเป็ นต้องจ่ำยเงินจำนวนนัน้ ให้กบั เอสเอ็มอี จนกว่ำจะแน่ใจได้ว่ำ วำลิดสั ได้รบั เงินจำนวนนัน้ แล้วจริง
(ข) หำกวำลิดสั จ่ำยเงินจำนวนใดให้กบั เอสเอ็มอีรำยใด และพิสูจน์ ได้ว่ำวำลิดสั ไม่ได้รบั เงินจำนวนนัน้ จริง
เอสเอ็มอีทไ่ี ด้รบั เงินจำนวน ดังกล่ำว (หรือรำยได้จำกกำรทำสัญญำแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้อง) จำกวำลิดสั
เมื่อได้รบั กำรร้องขอต้องชำระคืนเงินดังกล่ำวให้กบั วำลิดสั พร้อมดอกเบี้ยของจำนวนดังกล่ำว นับจำก
วันที่รบั ชำระเงินจนถึงวัน ทีว่ ำลิดสั ได้รบั เงิน ซึ่งคำนวณโดยวำลิดสั เพื่อรวมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำร
ชำระเงินดังกล่ำว
กำรชำระเงิ นคืนบำงส่วน
(ก) หำกวำลิดสั ได้รบั กำรชำระเงินทีไ่ ม่เพียงพอทีจ่ ะปลดเปลื้องจำนวนเงินทัง้ 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
(3) อันดับที่สำม ชำระเงินเป็ นสัดส่วนให้กบั ผูล้ งทุน สำหรับดอกเบี้ยสะสม ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำ
นำยหน้ ำ ที่ครบกำหนดชำระแต่ยงั ไม่ได้ชำระ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมซึ่ง ผู้ลงทุนดังกล่ำวเป็ น
คู่สญ
ั ญำ
ไม่มีกำรหักกลบลบหนี้ โดยเอสเอ็มอี
กำรชำระเงินทัง้ หมดที่จะทำโดยเอสเอ็มอีภำยใต้เอกสำรธุรกรรมจะต้องคำนวณและชำระโดยไม่มี (และ
ปรำศจำกและชัดเจนว่ำไม่มกี ำรหักเงินใดๆ) กำรหักกลบลบหนี้หรือกำรโต้แย้ง
วันทำกำร
(ก) กำรชำระเงินภำยใต้เอกสำรธุรกรรมทีถ่ งึ กำหนดชำระในวันทีไ่ ม่ใช่วนั ทำกำร จะชำระในวันทำกำรถัดไป
ในเดือนปฏิทนิ เดียวกัน (ถ้ำมี) หรือวันทำกำรก่อนหน้ำ (ถ้ำไม่มวี นั ทำกำรถัดไปในเดือนปฏิทนิ เดียวกัน)
(ข) ในระหว่ำงกำรขยำยวันครบกำหนดชำระเงินสำหรับกำรชำระหนี้ใดภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของเอส
เอ็มอีฉบับนี้ ดอกเบี้ยจะชำระสำหรับเงินต้นหรือยอดรวมทีค่ ้ำงชำระ ตำมอัตรำที่ต้องชำระในวันทีค่ รบ
กำหนดเดิมรวมถึงดอกเบีย้ ผิดนัดชำระเกิดขึน้
สกุลเงิ นของบัญชี
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

(ก) ภำยใต้บงั คับของควำมในวรรค (ข) และ (ค) ข้ำงท้ำยนี้ เงินบำทคือสกุลเงินของบัญชีและกำรชำระเงิน
สำหรับจำนวนเงินทีค่ รบกำหนดชำระโดยเอสเอ็มอีภำยใต้เอกสำรธุรกรรมซึง่ เอสเอ็มอีเป็ นคู่สญ
ั ญำ
(ข) กำรชำระเงินแต่ละครัง้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยหรือภำษีจะต้องชำระตำมสกุลเงินของ
ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยหรือภำษีทเ่ี กิดขึน้
(ค) จำนวนเงินทีร่ ะบุว่ำจะต้องชำระเป็ นสกุลเงินอื่นทีไ่ ม่ใช่เงินบำท จะต้องชำระเป็ นสกุลเงินนัน้
ข้อตกลงกำรนับวัน
ดอกเบี้ย ค่ำนำยหน้ ำ หรือค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมจะสะสมทุกวันและคำนวณตำม
จำนวนวันทีผ่ ่ำนไปจริง โดย 1 ปี มี 365 วัน หรือในกรณีทแ่ี นวทำงปฏิบตั ใิ นเขตอำนำจกฎหมำยทีบ่ ริษทั ก่อตัง้
แตกต่ำงไปจำกนี้ ให้เป็ นไปตำมนัน้ แนวทำงปฏิบตั นิ นั ้
กำรคำนวณและหนังสือรับรอง
ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทีค่ รบกำหนดชำระและยังคงค้ำงอยู่ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม หรือกำรดำเนินคดี
หรือกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรทีเ่ กิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว ให้สนั นิษฐำนว่ำ รำยละเอียดที่
ปรำกฎในบัญ ชี บัญ ชีแ ยกประเภท หรือ สมุ ด บัญ ชี (ในสื่อ หรือ รู ป แบบ ใดก็ ต ำม) ของวำลิด ัส เป็ น
พยำนหลักฐำนทีถ่ ูกต้องสำหรับกำรพิสูจน์เรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ หนังสือรับรองหรือกำรกำหนด
ของวำลิดสั ในส่วนของอัตรำหรือจำนวนเงินภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเป็ นพยำนหลักฐำนอันเป็ นทีย่ ุตขิ องเรื่องที่
เกีย่ วข้อง หำกไม่มขี อ้ ผิดพลำดอย่ำงชัดแจ้ง
กำรไม่มีผลใช้บงั คับบำงส่วน
หำก ณ เวลำใดก็ตำม ข้อกำหนดของเอกสำรธุรกรรมเป็ น หรือกลำยเป็ นสิ่งผิดกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ ตำม
กฎหมำย หรือไม่สำมำรถบังคับ ได้ในส่วนใดภำยใต้กฎหมำยของเขตอำนำจกฎหมำยใด ในส่วนของควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมสมบูรณ์ ตำมกฎหมำย หรือกำรบังคับใช้ของบทบัญญัติท่เี หลืออยู่ หรือ ควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำย หรือกำรบังคับใช้ภำยใต้กฎหมำยของเขตอำนำจกฎหมำย
อื่นจะไม่ได้รบั ผลกระทบหรือเสียหำย
กำรเยียวยำและกำรสละสิ ทธิ
กำรไม่ใช้สทิ ธิหรือควำมล่ำช้ำในกำรใช้สทิ ธิโดยวำลิดสั สำหรับสิทธิหรือกำรเยียวยำภำยใต้เอกสำรธุรกรรมจะ
ไม่ถือเป็ นกำรสละสิทธิหรือกำรสละกำรเยียวยำของเอกสำรธุรกรรม กำรสละสิทธิหรือกำรสละกำรเยียวยำ
ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมโดยวำลิดสั จะมีผลต่อเมื่อได้ทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร กำรใช้สทิ ธิหรือกำรเยียวยำเพียง
อย่ำงเดียวหรือบำงส่วนจะไม่เป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้สทิ ธิเพิม่ เติมหรือกำรใช้สทิ ธิหรือกำรเยียวยำอื่น สิทธิและ
กำรเยียวยำที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมแต่ละรำยกำรเป็ นแบบสะสม และไม่เป็ นกำรเฉพำะในสิทธิหรือกำร
เยียวยำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
กำรเปิ ดเผยโดยวำลิ ดสั
เอสเอ็มอีให้ควำมยินยอมอันมิอำจเพิกถอนได้สำหรับกำรเปิ ดเผยโดยวำลิดสั เจ้ำหน้ำทีข่ องวำลิดสั ลูกจ้ำงและ
ตัวแทนและในรูปแบบใดก็ตำม ซึง่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเอสเอ็มอี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรำยละเอียดของเงินกู้
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือ กำรประเมิน ฐำนะ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตำมที่เอสเอ็มอีมอบให้กับ (1)
ตัวแทนและบริษัทในเครือ ศูนย์กำรตรวจสอบเอกสำร และประมวลผล และสำนักงำนสำขำในเขตอำนำจ
กฎหมำยใด ๆ ของวำลิดสั (2) หน่ วยงำนตำมกฎหมำย หน่ วยงำนศำล หรือหน่ วยงำนที่กำกับดูแล รวมถึง
หน่ วยงำนกำรคลังในเขตอำนำจกฎหมำยใด ๆ (3) ผูท้ ่อี ำจได้รบั มอบหมำยจำกวำลิดสั จำกผู้ลงทุนหรือผูม้ ี
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ส่วนร่วมอื่นใดในสิทธิของวำลิดสั และ/หรือภำระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรธุรกรรม และ (4) องค์กรหรือ
สถำบันทีเ่ อสเอ็มอีมคี วำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ (รวมถึงลูกหนี้ตำมใบแจ้งหนี้ของเอสเอ็มอี)
ค่ำธรรมเนี ยม
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือรำยจ่ำยทีเ่ กิดขึน้ กับวำลิดสั เกี่ยวกับกำรสร้ำง กำรลงนำม กำรลงทะเบียน หรือ
ควำมพึงพอใจของหลักประกันทีส่ ร้ำงขึน้ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม (รวมถึงกำรเบิกจ่ำยหรือโอนจำนวนเงินระดม
ทุ น ) จะเป็ น ภำระของเอสเอ็ม อี และเมื่อ วำลิด ัส ร้อ งขอ เอสเอ็ม อีจ ะต้ อ งช ำระเงิน ให้กับ วำลิด ัส อัน เป็ น
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือ รำยจ่ำยตำมทีว่ ำลิดสั อำจกำหนด (ไม่ว่ำจะอยู่ในตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี
หรืออย่ำงอื่น)
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับคำขอเงินลงทุน กำรยื่นขอเงินลงทุน และเอกสำรธุรกรรม (รวมถึงกำรลงทะเบียน กำร
บังคับใช้) วำลิดสั อำจว่ำจ้ำง ใช้คำแนะนำหรือบริกำรของทนำยควำม นักบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชำญอื่น หำกเห็นว่ำ
เป็ นกำรรอบคอบทีจ่ ะทำเช่นนัน้ ค่ำใช้จ่ำยของกำรว่ำจ้ำง คำแนะนำหรือบริกำรดังกล่ำวจะเป็ นภำระของเอส
เอ็มอีทเ่ี กีย่ วข้องกับเรื่องนัน้
หำกเอสเอ็มอีรำยใดมียอดค้ำงชำระกับวำลิดสั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม วำลิดสั และตัวแทนดูแลผลประโยชน์
ของคู่สญ
ั ญำต่ำงมีสทิ ธิโดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหรืออ้ำงอิงถึง เอสเอ็มอีใด ในกำรที่จะหักเงิน
จำนวนนัน้ ออกจำกจำนวนเงินทีไ่ ด้รบั สำหรับเอสเอ็มอีดงั กล่ำว สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินจำนวนอื่น (รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง) ทีค่ ำ้ งชำระต่อวำลิดสั ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ หรือเอกสำร
ธุรกรรมทีเ่ อสเอ็มอีเป็ นคู่สญ
ั ญำ และนำเงินจำนวนทีห่ กั ไปนัน้ ไปใช้เพื่อชำระหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้
เมื่อพิจำรณำกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรแพลตฟอร์ม กำรให้บริกำรและกำรดูแลรักษำบัญชีโดยวำลิดสั เอส
เอ็มอีจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยสำหรับเงินทุนที่พร้อมใช้ ซึ่งกำหนดโดยวำลิดสั เป็ นครัง้ ครำว
ภำยใต้ตำรำงค่ำธรรมเนียมเอสเอ็มอี
นอกเหนื อ จำกภำระผูก พัน ทัวไป
่ สิท ธิใ นกำรหักกลบลบหนี้ หรือ สิทธิอ่ืน ใดซึ่งวำลิด ัส อำจได้ร ับ สิทธิตำม
กฎหมำยหรือสัญญำ ณ เวลำใดก็ตำม โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่ต้องส่งหนังสือบอก
กล่ำวให้กบั เอสเอ็มอีท่เี กี่ยวข้อง วำลิดสั อำจจัดสรร หักกลบลบหนี้ หัก หรือ โอนจำนวนเงินหนึ่งหรือหลำย
จำนวนเข้ำบัญชีเอสเอ็มอี หรือเพื่อเอสเอ็มอีเป็ นครัง้ ครำว เพื่อเป็ นกำรชำระเงินหรือชำระคืนเงินหรือหนี้สนิ
ทัง้ หมด (ไม่ว่ำจะเกิดขึน้ จริงหรือทีอ่ ำจเกิดขึน้ ) เนื่องจำก หรือภำยใต้ หรือเกีย่ วข้องกับ หรือในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
บัญชี คำขอเงินลงทุน หรือเอกสำรธุรกรรม
วำลิดสั อำจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวเรียกร้องให้ชำระค่ำธรรมเนียม ภำยใต้หรือเนื่องจำกเอกสำรธุรกรรม
และจำนวนเงินอื่นทีค่ ำ้ งชำระภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ ซึง่ ชำระโดยกำรโอนเงินไปยัง
บัญชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญำ (หรือ บัญชีธนำคำรอื่นตำมทีว่ ำลิดสั อำจกำหนด) หรือวิธกี ำรอื่นทีว่ ำ
ลิดสั ยอมรับ
กำรรับรองและกำรรับประกัน
บุคคลใดก็ตำมทีใ่ ช้หรือเข้ำถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริกำร และ/หรือยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไขของเอสเอ็ม
อีฉบับนี้ ในนำมของเอสเอ็มอี ขอรับรองและรับประกันว่ำเขำหรือเธอได้รบั อนุญำตอย่ำงถูกต้องให้ดำเนินกำร
ในนำมของเอสเอ็มอี
เอสเอ็มอีขอรับรองและรับประกันต่อวำลิดสั ในแต่ละวันที่ตนเป็ นเอสเอ็มอีว่ำ:
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11.1

เป็ นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่รวมตัว ขึ้นหรือจัดตัง้ ขึ้น หรือมีอยู่โดยถูกต้องตำมกฎหมำยของ
รำชอำณำจักรไทย มีสถำนะทีด่ ภี ำยใต้กฎหมำยของเขตอำนำจศำลดังกล่ำว และมีอำนำจในกำรเป็ นเจ้ำของ
ทรัพย์สนิ และดำเนินกำรธุรกิจทีก่ ำลังดำเนินอยู่
11.2 เงินทุนทีจ่ ดั หำโดยวำลิดสั ให้กบั เอสเอ็มอี จะไม่ถูกนำไปใช้ในกำรละเมิดกำรลงโทษใด
11.3 มีอ ำนำจและควำมสำมำรถในกำรเข้ำ ทำ (และดำเนิ น กำรทุ ก อย่ ำ งที่จ ำเป็ น ในกำรอนุ ญำต) ใช้สิท ธิและ
ดำเนินกำรและปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีข่ องตนภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้และเอกสำรธุรกรรมที่
เข้ำทำหรือเอกสำรธุรกรรมแต่ละรำยกำรทีไ่ ด้จดั ทำหรือยื่นคำขอเงินลงทุน
11.4 กำรอนุมตั ทิ งั ้ หมด หรือกำรกระทำอื่นใดขององค์กรหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ำเป็ นหรือต้องกำร:
(ก) เพื่อให้สำมำรถเข้ำทำสัญญำ ใช้สทิ ธิและปฏิบตั ติ ำมภำระหน้ำทีข่ องตนได้โดยชอบด้วยกฎหมำย:
(1) ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขสำหรับเอสเอ็มอี ฉบับนี้
(2) ในเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญำหรือกำรยื่นขอเงินลงทุน
(ข) เพื่อให้เอกสำรดังกล่ำวถูกยอมรับให้ใช้เป็ นหลักฐำนในเขตอำนำจของกำรก่อตัง้ บริษทั ; และ
(ค) เพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิจและสิง่ อื่นใดทีม่ นี ัยสำคัญ
ซึง่ ได้รบั และมีผลบังคับใช้อย่ำงเต็มที่
11.5 กำรกระทำ เงื่อนไข และสิ่งต่ำง ๆ ทัง้ หมดที่จำเป็ นต้องดำเนินกำร ทำให้บรรลุ และทำให้เสร็จสิ้นนัน้ ได้
ดำเนินกำร ทำให้บรรลุ และทำให้เสร็จสิ้น รวมถึงกำรได้รบั ควำมยินยอมหรือใบอนุ ญำตที่จำเป็ น หรือกำร
อนุ มตั ิ หรือ ใบอนุ ญำตจำกรัฐบำล กำรอนุ มตั ิด้ำนกฎระเบียบ หรือกำรยื่นหรือลงทะเบียนเพื่อเข้ำทำ และ
ดำเนินกำร และปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของผูล้ งทุนฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ทำหรือ
ยื่นคำขอเงินลงทุน
11.6 ไม่มกี ำรดำเนินคดี กำรอนุญำโตตุลำกำร หรือกำรดำเนินกำรทำงปกครอง หรือ ต่อศำล คณะอนุญำโตตุลำกำร
หรือหน่ วยงำนหรือสถำนกำรณ์อ่นื ซึ่งหำกพิจำรณำในทำงลบอำจคำดว่ำจะมีผลกระทบทำงลบทีน่ ัยสำคัญต่อ
เอสเอ็มอี หรือธุรกิจหรือสินทรัพย์ของบริษทั (ตำมควำมรูแ้ ละควำมเชื่อทีด่ ที ส่ี ุดของบริษทั ) ได้เกิดขึน้ ขึน้ หรือ
11.7 กำรเข้ำทำ ใช้สทิ ธิ และ/หรือกำรปฏิบตั งิ ำน หรือปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอี หรือ
เอกสำรธุรกรรม ทีเ่ ข้ำทำ หรือยื่นคำขอเงินลงทุน ไม่และจะไม่ละเมิดหรือกระทำเกินกว่ำอำนำจหรือข้อจำกัดที่
กำหนดตำมกฎหมำย ระเบียบเอกสำรธรรมนูญ กำรอนุ ญำต สัญญำ หรือตรำสำรทีม่ ผี ลผูกพัน หรือทรัพย์สนิ
ใด ๆ ของบริษทั หรือถือเป็ นเหตุผดิ นัดหรือเหตุเลิกสัญญำ (แล้วแต่จะได้ระบุไว้) ภำยใต้ขอ้ ตกลงหรือตรำสำร
กำรอนุญำตหรือคำสั ่ง ไม่ว่ำจะมีกำรบังคับตำมกฎหมำยหรือไม่
11.8 ภำระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมแต่ละฉบับที่เอสเอ็มอีเข้ำทำ จะก่อให้เกิดภำระผูกพันทำงกฎหมำยที่
สมบูรณ์ มีผลผูกพันและบังคับใช้กบั เอสเอ็มอีนนั ้
11.9 ภำระผูกพันในกำรชำระเงินของเอสเอ็มอีภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ และเอกสำร
ธุรกรรมทีอ่ ยู่ในหรือจะอยู่ในอันดับอย่ำงน้อยเท่ำเทียมกับข้อเรียกร้องของเจ้ำหนี้อ่นื ทัง้ หมดทีไ่ ม่มหี ลักประกัน
และไม่ดอ้ ยสิทธิ ยกเว้นภำระผูกพันทีก่ ฎหมำยบังคับใช้กบั บริษทั โดยทัวไป
่
11.10 ภำยใต้กฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ ไม่มกี ำรกำหนดสถำนทีจ่ ดั ตัง้ หรือถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ เพื่อหักภำษีจำกกำรชำระทีอ่ ำจกระทำภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
11.11 กำรประมำณกำรทำงกำรเงิน ใด ที่ย่นื ให้กบั วำลิดสั ได้จดั ทำขึน้ บนพืน้ ฐำนของข้อมูลในอดีตที่ผ่ำนมำเมื่อไม่
นำนนี้ และบนพืน้ ฐำนของสมมติฐำนทีส่ มเหตุสมผล และงบกำรเงินล่ำสุดทีส่ ่งไปยัง วำลิดสั ได้จดั ทำขึน้ ตำม
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11.12
11.13
11.14
11.15

12.

12.1
12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

หลักพืน้ ฐำนกำรบัญชีสำกล ใช้บนั ทึกอย่ำงสม่ำเสมอ นำเสนอมุมมองทีแ่ ท้จริงและเป็ นธรรมของสถำนะทำง
กำรเงินและกำรดำเนินงำนในช่วงเวลำทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจและสถำนะทำงกำรเงินของเอสเอ็มอี
บุคคลทุกคนทีเ่ ข้ำถึงบัญชีของเอสเอ็มอี ได้รบั อนุญำตอย่ำงถูกต้องให้ดำเนินกำรในนำมของเอสเอ็มอี
ภำระหน้ำที่ภำยใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ หรือเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ข้ำทำหรือยื่นขอสินเชื่อมี
ผลหรือจะมีผล สมบูรณ์ ผูกพัน และบังคับตำมเงือ่ นไขของเอกสำรเหล่ำนัน้ และ
กำรรับรอง ข่ำวสำร หรือคำแถลงทีท่ ำขึน้ ตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีน้หี รือเอกสำรธุรกรรมทีเ่ ข้ำ
ทำหรือเอกสำรธุรกรรมทีไ่ ด้ย่นื คำขอเงินลงทุนเพื่อเข้ำทำนัน้ เท่ำที่เอสเอ็มอีทรำบ เป็ นควำมจริงและถูกต้องใน
ทุกแง่ทเ่ี ป็ นสำระสำคัญ
กำรยอมรับและกำรปฏิ เสธควำมรับผิด
แม้จะมีสงิ่ ใดก็ตำมที่ระบุ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ เอสเอ็มอียอมรับและตกลงเป็ น กำร
เฉพำะว่ำ:
เอสเอ็มอีจะต้องได้รบั คำแนะนำด้ำนวิชำชีพ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นหรือเหมำะสมก่อนเข้ำทำเอกสำรธุรกรรมใดๆ
เอสเอ็มอีทร่ี อ้ งขอกำรระดมทุนผ่ำนแพลตฟอร์มจะต้องรับควำมเสีย่ งทัง้ หมดเอง มีภำระผูกพันสำคัญทีเ่ กิดขึน้
เมื่อทำเอกสำรธุรกรรมและมีควำมเป็ นไปได้อย่ำงแท้จริงของกำรเรียกคืนหนี้ หรือกำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย
กับเอสเอ็มอี และ/หรือ ฝ่ ำยใดก็ตำมทีใ่ ห้หลักประกันสำหรับภำระผูกพันของเอสเอ็มอีภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
ดังกล่ำว หำกเอสเอ็มอีไม่ปฏิบตั ิตำม หรือ ผิดนัด ข้อผูกพัน ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม เอสเอ็มอีสงวนกำร
ควบคุมและกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงสมบูรณ์ในกำรตัดสินใจว่ำจะกระทำสิง่ เหล่ำนี้หรือไม่
(ก) ส่งกำรยื่นขอเงินลงทุน และ
(ข) เข้ำร่วมในแพลตฟอร์ม และทำเอกสำรธุรกรรมทีอ่ อกให้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
วำลิดสั ได้รบั อนุ ญำตอย่ำงถูกต้องจำก เอสเอ็มอี โดยไม่จำเป็ นต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวหรืออ้ำงอิงเพิม่ เติม
ให้กบั เอสเอ็มอีรำยใด ในกำรติดต่อหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรอื่น เพื่อสืบหำ ตรวจสอบ และยืนยัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะรวมถึงประวัติด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินงำนหรือ
สถำนะ
กำรตัด สิน ใจของวำลิด ัส ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรยื่น ขอเงิน ลงทุ น หรือ กำรเผยแพร่ ค ำขอเงิน ลงทุ น (รวมถึง
รำยละเอียดของข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง) ถือเป็ นทีส่ ุดและไม่สำมำรถเพิกถอนได้
กำรระดมทุนสำหรับคำขอเงินลงทุนโดยผูล้ งทุนจะเป็ นไปตำมเงือ่ นไขของเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง (สำเนำ
จะถูกส่งไปยังเอสเอ็มอี เมื่อกำรระดมทุนประสบควำมสำเร็จ ) และจะมีผลจำกกำรดำเนินกำรตำมเอกสำร
ธุรกรรมโดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
วำลิดสั มีสทิ ธิในกำรพึ่งพำและได้รบั กำรคุ้มครองอย่ำงเต็มที่ในกำรพึ่งพำตรำสำรใด ลำยลักษณ์อกั ษร มติ
หนังสือบอกกล่ำว คำยินยอม หนังสือรับรอง คำให้กำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร จดหมำย โทรสำร อีเมล เทเล็กซ์
หรือ ข้อควำมโทรพิมพ์ คำแถลง คำสั ่ง หรือ เอกสำรหรือกำรพูดคุยอื่น ทีว่ ำลิดสั เชื่อถือว่ำเป็ นของจริง และ
ถูกต้อง และได้รบั กำรลงลำยมือชื่อ ส่ง หรือ ทำโดยบุคคลทีเ่ หมำะสม และตำมคำแนะนำ และ คำแถลง ของที่
ปรึกษำด้ำนกฎหมำย นักบัญชีอสิ ระ หรือ ผูเ้ ชีย่ วชำญอื่นทีว่ ำลิดสั เลือก โดยวำลิดสั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
หรืออื่น ๆ ก่อนทีว่ ำลิดสั จะดำเนินกำรทีเ่ หมำะสมในเชิงพำณิชย์ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอี
ฉบับนี้ วำลิดสั อำจได้รบั คำแนะนำทำงกฎหมำยตำมทีเ่ ห็นสมควร หรืออำจจะได้รบั กำรชดใช้เงินค่ำเสียหำย
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12.7

12.8
12.9

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

ก่ อ น ซึ่ง น ำเข้ำ บัญชีของวำลิดสั โดยเอสเอ็มอี สำหรับ หนี้ สิน และค่ำ ใช้จ่ ำยที่อ ำจจะเกิด ขึ้น เนื่ อ งจำกกำร
ดำเนินกำรหรือดำเนินกำรดังกล่ำวต่อไป
วำลิดสั ไม่รบั รอง รับประกัน หรือสัญญำกับเอสเอ็มอีว่ำ:
(ก) ข่ำวสำร ข้อมูลหรือเนื้อหำอื่นใดทีท่ ่ำนจัดเก็บไว้หรือจัดหำให้กบั เว็บไซต์น้ีจะไม่ได้รบั ควำมเสียหำยโดย
ไม่ได้ตงั ้ ใจ ไม่พร้อมใช้งำนเป็ นกำรชัวครำว
่
ไม่เสียหำยหรือสูญเสีย และ
(ข) แพลตฟอร์มหรือบริกำรจะทำให้เอสเอ็มอีรำยใดได้รบั เงินทีข่ อให้ระดมจำกผูล้ งทุนโดยเต็มจำนวน หรือ
ว่ำจะมีผลู้ งทุนคนใดคนหนึ่งทีย่ นิ ดีจดั ให้หรือมีส่วนร่วมในคำขอเงินลงทุนดังกล่ำว
วำลิดสั อำจจะขอให้เอสเอ็มอีปรับหรือแก้ไขข้อมูลของพวกเขำเป็ นครัง้ ครำว แต่ไม่ยอมรับข้อผูกมัดทีจ่ ะต้อง
กระทำกำรดังกล่ำว
เอสเอ็มอีมหี น้ำที่รบั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกำรทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ด้ำนภำษีของ
ตนเอง (รวมถึงกำรชำระภำษีทงั ้ หมดทีก่ ำหนดโดยหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องสำหรับเงินหรือดอกเบี้ยทีไ่ ด้รบั ) ใน
เขตอำนำจศำลทัง้ หมดทีข่ อ้ ผูกมัดเกิดขึน้ และเกี่ยวข้องกับ กำรใช้บริกำร วำลิดสั ไม่จำเป็ นต้องให้คำแนะนำ
ด้ำนภำษีและจะไม่รบั ผิดชอบต่อภำระภำษีของเอสเอ็มอีในเขตอำนำจศำลใด ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรใช้บริกำร
โดยเอสเอ็มอีและเงินทีเ่ อสเอ็มอีได้รบั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
คำรับรองทั ่วไป
เอสเอ็มอีรบั รองต่อวำลิดสั ว่ำ ตรำบใดที่เอสเอ็มอีลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มและตรำบใดทีม่ ยี อดค้ำงชำระ
ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมใดๆ:
เอสเอ็มอีจะให้ขอ้ มูล และ/หรือเอกสำรทัง้ หมดทีร่ อ้ งขออย่ำงสมเหตุสมผลโดยวำลิดสั หรือให้กบั บุคคลทีส่ ำมที่
ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยวำลิดสั เนื่องจำกวำลิดสั อำจตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว ในกรณีทม่ี ี
ควำมจำเป็ นในกำรดำเนินกำรบริกำร ตลอดจนกำรดำเนินกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะ หรือกำรปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบ
ในทันที เอสเอ็มอีจะต้อง:
(ก) ขอรับ ปฏิบตั ติ ำม และทำทุกอย่ำงทีจ่ ำเป็ นเพื่อรักษำให้มผี ลเต็มที่ และ
(ข) จัดหำสำเนำทีไ่ ด้รบั กำรรับรองให้กบั วำลิดสั สำหรับ
กำรอนุมตั ใิ ดๆ ทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับ
นี้และเอกสำรธุรกรรม และเพื่อให้แน่ ใจว่ำถูกต้องตำมกฎหมำย สมบูรณ์ ตำมกฎหมำย ใช้บงั คับ ได้ หรือ
ยอมรับเป็ นหลักฐำนได้ในเขตอำนำจศำลของกำรจัดทำเอกสำรธุรกรรม
เอสเอ็มอีจะต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทัง้ หมดทีต่ นอยู่ภำยใต้กำรบังคับ ซึ่งหำกไม่ปฏิบตั ติ ำมจะทำให้สูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตนภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉ บับนี้แ ละเอกสำร
ธุรกรรม
เอสเอ็มอีจะต้องทำให้ม ั ่นใจว่ำภำระผูกพันในกำรชำระเงินภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้
และเอกสำรธุรกรรม อยู่ในลำดับและยังคงอยู่ในลำดับ ที่เท่ำเทียมกับข้อเรียกร้องของเจ้ำหนี้ รำยอื่นที่ไม่มี
หลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิทงั ้ หมด ยกเว้นภำระหน้ำทีต่ ำมทีก่ ฎหมำยต้องกำรซึง่ บังคับใช้กบั บริษทั โดยทัวไป
่
เอสเอ็มอีจะต้องจัดหำสำเนำของเอกสำรต่อไปนี้ให้กบั วำลิดสั ในจำนวนทีเ่ พียงพอ:
(ก) งบกำรเงินรวมทีต่ รวจสอบแล้วสำหรับปี กำรเงินนัน้ ทันทีทเ่ี อกสำรพร้อม แต่ตอ้ งไม่เกิน 180 วันหลังจำก
สิน้ ปี กำรเงินของแต่ละปี และ
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(ข) งบกำรเงินรวมสำหรับครึง่ ปี ทันทีทเ่ี อกสำรพร้อม แต่ต้องไม่เกิน 60 วันหลังจำกสิน้ สุดระยะเวลำครึ่งปี
ดังกล่ำว
13.6

เอสเอ็มอีจะจัดหำให้กบั วำลิดสั ซึง่ :
(ก) เอกสำรทัง้ หมดทีเ่ อสเอ็มอีส่งมอบให้ผถู้ อื หุน้ (หรือชัน้ ใดของผูถ้ อื หุน้ ) หรือหุน้ ส่วน (ตำมควำมเหมำะสม)
หรือเจ้ำหนี้โดยทัวไปในเวลำเดี
่
ยวกับทีเ่ อกสำรถูกส่งไป
(b) ทันทีทต่ี ระหนักถึงรำยละเอียดของกำรดำเนินคดี กระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรหรือกำรดำเนินคดีทำง
ปกครองทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ หรือทีค่ ำ้ งอยู่ ซึ่งหำกพิจำรณำในทำงลบว่ำอำจมีผลกระทบทีม่ ี
นัยสำคัญ
(ค) ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงิน ธุรกิจและกำรดำเนินงำนของเอสเอ็มอี ตำมทีว่ ำลิดสั อำจร้องขอ
อย่ำงเหมำะสม ในทันที และ
(ง) หนังสือบอกกล่ำวกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับผูม้ อี ำนำจลงนำมของเอสเอ็มอี ซึ่งลงลำยมือชื่อโดยกรรมกำร
หรือเลขำนุกำรบริษทั พร้อมกับตัวอย่ำงลำยเซ็นของผูม้ อี ำนำจลงนำมรำยใหม่ ในทันที
13.7 เอสเอ็มอีต้องแจ้งให้วำลิดสั ทรำบถึงเหตุผิดนัด หรือ เหตุกำรณ์ อ่ืนที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมที่บริษัทเป็ น
คู่สญ
ั ญำ (และขัน้ ตอนเพื่อดำเนินกำรแก้ไข ถ้ำมี) ทันทีทร่ี บั ทรำบถึงกำรเกิดขึน้
13.8 ทันทีทว่ี ำลิดสั ร้องขอ เอสเอ็มอีจะต้องส่งหนังสือรับรองทีล่ งนำมโดยกรรมกำรสองคนหรือเจ้ำหน้ำทีร่ ะดับสูง ที่
กระทำในนำมของบริษทั เพื่อรับรองว่ำไม่มเี หตุกำรณ์ผดิ นัดหรือเหตุกำรณ์อ่นื ทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมซึ่ง
ตนเป็ นคู่สญ
ั ญำ ยังคงดำเนินอยู่ (หรือหำกเหตุกำรณ์ ผิดนัดดังกล่ำวยังคงดำเนินต่อไป ให้ระบุเหตุกำรณ์ผดิ
นัด หรือเหตุกำรณ์อ่นื และขัน้ ตอน ถ้ำมี เพื่อดำเนินกำรแก้ไข)
13.9 เอสเอ็มอีต้องรับรองว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ สำหรับลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจของบริษัท
นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งทะเบียนเป็ น เอสเอ็มอี
13.10 หำกวำลิดสั ร้องขอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เอสเอ็มอีจะไม่ให้หรืออนุญำตให้ยมื เงิน ให้สนิ เชื่อใด (เว้นแต่เป็ นกำร
ดำเนินธุรกิจตำมปกติ) หรือ ให้กำรค้ำประกัน หรือ อนุ ญำตกำรค้ำประกันหรือกำรจ่ำยเงินชดเชย (เว้นแต่
กำหนดโดยเอกสำรธุรกรรม) ให้กับ หรือ เพื่อประโยชน์ ของบุค คลใด หรือที่สมัครใจรับผิดชอบ ไม่ว่ำเป็ น
ปั จจุบนั หรือ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภำระผูกพันของบุคคลใด
13.11 หำกไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกวำลิดสั เอสเอ็มอีจะไม่เข้ำทำธุรกรรมหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
(ไม่ว่ำจะเกีย่ วข้องกันหรือไม่) และไม่ว่ำจะโดยสมัครใจหรือโดยไม่สมัครใจ ในกำรขำย เช่ำ โอน หรือจำหน่ำย
โดยวิธอี ่นื ซึง่ ทรัพย์สนิ เว้นแต่กำรขำย เช่ำ โอน หรือจำหน่ำยด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ :
(ก) เป็ นไปตำมกำรค้ำปกติของหน่ วยงำนที่จำหน่ ำย และทรัพย์สินที่ไม่ ได้มีหลักประกันภำยใต้เอกสำร
ธุรกรรม หรือ
(ข) เป็ นของทรัพย์สนิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์ สนิ อื่นที่เทียบเคียงหรือดีกว่ำ สำหรับประเภท มูลค่ำ และ
คุณภำพ และเพื่อวัตถุประสงค์ทค่ี ล้ำยคลึงกัน
13.12 เอสเอ็มอีจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรรวม กำรแยกกิจกำร กำรควบรวมกิจกำรหรือกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรโดย
ไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกวำลิดสั ก่อน
14.
เหตุกำรณ์ผิดนัด
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์แต่ละอย่ำงทีก่ ำหนดไว้ในข้อย่อยต่อไปนี้ของข้อ 17 (นอกเหนือจำกข้อ 17.12 (กำร
เร่งควำมเร็ว)) ถือเป็ นเหตุกำรณ์ผดิ นัด
กำรไม่ชำระเงิ น
เอสเอ็มอีไม่ชำระเงินในวันที่ครบกำหนดชำระ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำร
ธุรกรรมทีบ่ ริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญำ ณ สถำนที่ เวลำและสกุลเงินทีต่ อ้ งชำระ
ภำระผูกพันอื่น ๆ
เอสเอ็มอีไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดใดของเอกสำรธุรกรรม รวมถึงข้อกำหนดทำงกำรเงินหรือเงือ่ นไขเพิม่ เติมที่
วำลิดสั กำหนดไว้สำหรับเอสเอ็มอี ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหรือภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
กำรบิดเบือนควำมจริง
กำรรับรองหรือคำแถลงทีท่ ำขึน้ หรือถือว่ำทำขึน้ โดยเอสเอ็มอี หรือข้อมูลทีเ่ อสเอ็มอีจดั หำให้ในข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรม หรือเอกสำรอื่นใดที่ส่งมอบโดยหรือในนำมของเอสเอ็มอี
ภำยใต้หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกำหนดเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ หรือเอกสำรธุรกรรม เป็ นหรือพิสจู น์ได้ว่ำไม่
ถูกต้องหรือทำให้เข้ำใจผิดในแง่ท่เี ป็ นสำระสำคัญเมื่อทำหรือถือว่ำได้ทำ
กำรผิดสัญญำไขว้กนั
(ก) หนี้ทำงกำรเงิน ใดของเอสเอ็มอีไม่ได้รบั กำรชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ หรือภำยในระยะเวลำผ่อนผัน
เริม่ แรก
(ข) หนี้ทำงกำรเงินใดของ เอสเอ็มอี ถูกประกำศว่ำเป็ นหรือครบกำหนดชำระและต้องชำระก่อนครบกำหนด
ทีร่ ะบุไว้ อันเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ผดิ นัด (ทีไ่ ด้อธิบำยไว้)
(ค) ข้อผูกพันสำหรับหนี้ทำงกำรเงินของเอสเอ็มอี ถูกยกเลิกหรือระงับโดยเจ้ำหนี้อนั เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ผิดนัด (ทีไ่ ด้อธิบำยไว้)
(ง) เจ้ำหนี้รำยใดมีสทิ ธิประกำศภำระหนี้ทำงกำรเงินถึงกำหนดชำระก่อนครบกำหนดชำระอันเป็ นผลสืบ
เนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ผดิ นัดชำระ (ทีไ่ ด้อธิบำยไว้)
กำรล้มละลำย
(ก) เอสเอ็มอีเป็ นหรือ สัน นิษ ฐำนว่ำ เป็ นหรือ ถือว่ ำไม่ สำมำรถหรือยอมรับว่ ำไม่ สำมำรถชำระหนี้ เ มื่อ ถึง
กำหนดชำระ ระงับกำรชำระหนี้ หรือด้วยเหตุผลอันเนื่องจำกปั ญหำทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือที่
คำดกำรณ์ไว้ เริม่ กำรเจรจำกับเจ้ำหนี้หนึ่งหรือหลำยรำย เพื่อกำรปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขของหนี้สนิ
(ข) มูลค่ำของทรัพย์สนิ ของเอสเอ็มอีมนี ้อยกว่ำหนี้สนิ (โดยคำนึงถึงหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ และทีค่ ำดกำรณ์)
(ค) มีกำรประกำศกำรเลื่อนชำระหนี้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหนี้สนิ ของเอสเอ็มอี
กำรดำเนิ นคดีล้มละลำย
กำรดำเนินกำรของบริษทั กำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย หรือกระบวนกำรหรือขัน้ ตอนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับ:
(ก) กำรระงับกำรชำระหนี้ กำรเลื่อนกำรชำระหนี้ กำรเลิกกิจกำร กำรเลิกบริษทั กำรจัดกำร กำรจัดกำรกำร
พิจำรณำคดี กำรกำกับดูแลชัวครำว
่
หรือกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร (โดยวิธกี ำรจัดกำรโดยสมัครใจ
รูปแบบของข้อตกลง หรืออื่น ๆ) ของ เอสเอ็มอี
(ข) องค์ ป ระกอบหรือ ข้อ ตกลงกับ เจ้ำ หนี้ ใ ดของเอสเอ็ม อี หรือ กำรโอนสิท ธิเ พื่อ ประโยชน์ ข องเจ้ำ หนี้
โดยทัวไปของเอสเอ็
่
มอี หรือชัน้ ของเจ้ำหนี้ดงั กล่ำว
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(ค) กำรแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชี (นอกเหนือจำกกำรชำระบัญชี เนื่องจำกกำรล้มละลำยของเอสเอ็มอี) เจ้ำหน้ำที่
พิทกั ษ์ทรัพย์ ผู้บริหำร ผู้จดั กำรด้ำนคดีควำม ผู้รบั หลักประกัน ผู้รบั มอบหมำยทีบ่ งั คับ ผูค้ วบคุมดูแล
ชัวครำว
่
หรือเจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ทีค่ ล้ำยคลึงกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอี หรือทรัพย์สนิ ของเอสเอ็มอี
หรือ
(ง) กำรบังคับหลักประกันในทรัพย์สนิ ของเอสเอ็มอี หรือกระบวนกำรหรือขัน้ ตอนทีค่ ล้ำยคลึงกัน ดำเนินกำร
ในเขตอำนำจศำล
14.7 กระบวนกำรของเจ้ำหนี้
กำรเวนคืน กำรยึดทรัพย์จำกศำล กำรยึดทรัพย์ กำรอำยัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ หรือ กำรบังคับตำมกฎหมำย
ทีม่ ผี ลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของเอสเอ็มอี
14.8 กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงในสัดส่วนกำรถือหุน้ ของเอสเอ็มอี
14.9 กำรกระทำโดยผิดกฎหมำย
เป็ นหรือกลำยเป็ นกำรกระทำโดยผิดกฎหมำยสำหรับ เอสเอ็มอี ในกำรดำเนินกำรตำมภำระผูกพันภำยใต้
ข้อตกลงและเงือ่ นไขของ เอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรม
14.10 กำรปฏิ เสธ
เอสเอ็มอีปฏิเสธข้อตกลงและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรม หรือแสดงเจตนำทีจ่ ะปฏิเสธ
ข้อตกลงและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรม
14.11 กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรหยุดธุรกิ จ
เอสเอ็มอีระงับหรือหยุดดำเนินกำรทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญของธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ
(ไม่ว่ำกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะปรำกฏในกำรค้นหำข้อมูลธุรกิจหรือไม่)
14.12 กำรเร่งควำมเร็ว
ณ เวลำใดหลัง จำกกำรเกิด เหตุ ก ำรณ์ ผิด นั ด ซึ่ง ยัง คงดำเนิ น ต่ อ ไป วำลิด ัส จะมีสิท ธิท่ีจ ะท ำสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของวำลิดสั แต่เพียงผูเ้ ดียว):
(ก) ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้เอสเอ็มอีทรำบว่ำหนี้ทงั ้ หมดหรือบำงส่วนครบกำหนดชำระและต้องชำระในทันที
ด้วยเหตุนนั ้ หนี้สนิ ดังกล่ำวครบกำหนดชำระและต้องชำระในทันที
(ข) รำยงำนเหตุผิดนัด หรือกำรไม่ชำระเงินให้กับ เครดิต บูโรหรือหน่ วยงำนอื่น ตำมที่เห็นสมควร โดยไม่
จำเป็ นต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวหรืออ้ำงอิงถึงเอสเอ็มอีนนั ้
(ค) โอนสิทธิลูกหนี้เพื่อเป็ นกำรให้หลักประกันในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภำระผูกพันของเอสเอ็มอีภำยใต้เอกสำร
ธุรกรรม เพื่อติดต่อบุคคลดังกล่ำวซึง่ เกีย่ วข้องกับสิทธิลูกหนี้ และ
(ง) ดำเนินกำรอื่นใดหรือจัดหำกำรดำเนินกำรอื่นตำมทีว่ ำลิดสั อำจเห็นสมควร โดยกำรใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้
เดียวและเด็ดชำด รวมถึงกำรกู้คนื หนี้หรือกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยอื่นต่อ เอสเอ็มอีนัน้ ผ่ำนบุคคลที่
สำมหรืออื่น ๆ หรือเมื่อมีกำรจัดหำเงินทุน ยื่นข้อเรียกร้อง และโอนสิทธิทงั ้ หมดทีจ่ ะได้รบั เงินคืนให้กบั
ผู้ประกัน และเพื่อให้ม ั ่นใจว่ำ เอสเอ็ม อีปฏิบตั ิตำมข้อก ำหนดและเงื่อ นไขของเอสเอ็มอีฉบับ นี้ ข้อ
กำหนดกำรใช้งำน หรือเงือ่ นไขของเอกสำรธุรกรรม
15.
กำรยกเลิ กบัญชีของท่ำน
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ภำยใต้ขอ้ 18.2 หำกท่ำนไม่ต้องกำรเป็ น เอสเอ็มอีอีกต่อไป ท่ำนควรแจ้งวำลิดสั และเรำจะยกเลิกบัญชีของ
ท่ำน ยกเลิกกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม และยกเลิกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ (เว้นแต่ขอ้ กำหนด
ทีย่ งั ต้องคงอยู่หลังกำรยกเลิกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนฉบับนี้)
บัญชีของท่ำนอำจไม่ถูกยกเลิก จนกว่ำเอกสำรธุรกรรมทัง้ หมดที่ท่ำนเป็ นคู่สญ
ั ญำ และ ที่ท่ำนได้รบั พันธ
สัญญำกำรลงทุนจะถูกยกเลิก และหนี้และค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดทีค่ ำ้ งชำระ (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิก)
ได้รบั ชำระคืนทัง้ หมดแล้ว
ค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดในบัญชีของท่ำนจะยังมีผลต่อไปจนกว่ำจะถึงเวลำทีบ่ ญ
ั ชีถูกปิ ด
วำลิดสั อำจทำให้กำรใช้งำนของท่ำนบนแพลตฟอร์มสิน้ สุดลงและยกเลิกบัญชีของท่ำนได้ตลอดเวลำ หำก:
(ก) ท่ำนกระทำผิดต่อหน้ำทีข่ องท่ำนภำยใต้ขอ้ กำหนดกำรใช้งำน ข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้
เอกสำรธุรกรรม หรือข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของท่ำนในฐำนะเอสเอ็มอีบน
แพลตฟอร์ม
(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 น ลู ก จ้ ำ ง กำรลงทุ น กำรหำเงิน ทุ น จำก หรือ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำอื่นใดกับวำลิดสั
ในเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว หนี้สนิ ทัง้ หมด (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกบัญชี) ของเอสเอ็มอีนัน้ ต้องชำระคืน
ทันที
วำลิดสั ได้รบั อนุ ญำตให้ถอนทะเบียนเอสเอ็มอีออกจำกแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ได้ตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้
เดียวโดยไม่ต้องให้เหตุผล ทัง้ นี้ หนี้สนิ ทัง้ หมด (รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกบัญชี) ของเอสเอ็มอีนัน้ ต้อง
ชำระคืนทันที
ข้อจำกัดควำมรับผิด
ตรำบเท่ ำที่บงั คับได้ต ำมกฎหมำย วำลิด ัส ตกลงอย่ำ งชัด เจนให้ย กเว้น ไม่น ำเงื่อนไข กำรรับ ประกันและ
ข้อกำหนดอื่นทัง้ หมดทีอ่ ำจมีนัยทำงกฎหมำยมาใช้กบั ข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้
ยกเว้นกำรฉ้อโกง ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือกำรประพฤติผดิ โดยเจตนำโดยวำลิดสั และบริษทั
ย่อย บริษัทในเครือ กรรมกำร เจ้ำหน้ ำที่ ตัวแทน รวมถึงตัวแทนดูแลผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญำ ผู้ถือหุ้น
หุน้ ส่วนและพนักงำนทัง้ หมด (รวมเรียกว่ำคู่สญ
ั ญำที่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำย) คู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้
ค่ำเสียหำย (ภำยในขอบเขตทีว่ ำลิดสั และคู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดภำยใต้
กฎหมำยที่บงั คับใช้อย่ำงเต็มที่) จะไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดรวมถึง เอสเอ็มอีในควำมเสียหำย กำรสูญเสีย
ค่ำใช้จ่ำย ควำมรับผิด ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ทีเ่ ป็ นกำรลงโทษ ทีเ่ กิดโดยบังเอิญ ทีเ่ ป็ นกำรเฉพำะ หรือที่
เป็ นผลต่อเนื่อง ทีเกิดจำกกำรกระทำ หรือควำมเสียหำยใด รวมถึงควำมเสียหำยจำกกำรสูญเสียกำรใช้งำน
หรือข้อมูล กำรสูญเสียโอกำส กำรสูญเสียค่ำควำมนิยม กำรสูญเสียกำไร (รวมถึงรำยได้หรือผลกำไรทีค่ ำดว่ำ
จะได้) หรือควำมเสียหำยต่อบุคคลภำยนอกทีเ่ กิดจำกหรือในทำงทีเ่ กีย่ วข้องกับ:
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(ก) กำรกระทำทีด่ ำเนินกำรภำยใต้หรือเกีย่ วข้องกับกำรยื่นขอเงินลงทุน และเอสเอ็มอีไม่สำมำรถฟ้ องร้องคดี
เจ้ำหน้ ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนของ วำลิดสั ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเรียกร้องที่อำจมีต่อวำลิดสั หรือ
เกี่ยวกับกำรกระทำหรือกำรละเว้นกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง หรือตัวแทนทีเ่ กี่ยวข้องกับเอกสำร
ธุรกรรม
(ข) ควำมสูญเสียของบุคคล หรือควำมรับผิดที่เกิดขึน้ อันเป็ นผลมำจำกกำรดำเนินกำรหรือละเว้นจำกกำร
กระทำ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ นัน้ หรืออื่นใด
(ค) กำรใช้ หรือกำรไม่สำมำรถใช้สทิ ธิ กำรตัดสิน ดุลยพินิจหรืออำนำจทีม่ หี รือทีเ่ กีย่ วข้องกับ :
(1) เอกสำรธุรกรรม
(2) ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรมดังกล่ำว หรือ
(3) ข้อตกลงอื่น ทรัพย์สิน กำรจัดกำร หรือเอกสำรที่เข้ำทำ หรือทำ หรือ ดำเนินกำรตำมควำม
คำดหวัง ภำยใต้หรือเกีย่ วข้องกับสิง่ นัน้
(ง) จำนวนเงินทีข่ ำดไปจำกกำรบังคับหรือกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุน
(จ) กำรสูญหำยหรือควำมเสียหำย (ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม) ทีเ่ กิดจำกไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน วอร์ม
หรือสิง่ หรือกระบวนกำรทีค่ ล้ำยกันอันเกิดขึน้ จำกกำรใช้เว็บไซต์น้ี และ/หรือแพลตฟอร์ม
(ฉ) กำรลงทะเบียนเอสเอ็มอีพร้อมกับ และ/หรือกำรใช้แพลตฟอร์ม
(ช) เอสเอ็มอีลงนำมในเอกสำรธุรกรรมทีถ่ ูกต้อง
(ซ) กำรยื่นขอเงินลงทุนของเอสเอ็มอีทย่ี ่นื บนแพลตฟอร์มไม่สำเร็จ
(ฌ) กำรมีส่วนร่วมของเอสเอ็มอี ในเอกสำรธุรกรรม หรือบนแพลตฟอร์มหรือกำรใช้บริกำรของเอสเอ็มอี
(ญ) กำรบำรุงรักษำ กำรจัดหำ และกำรดำเนินกำรเว็บไซต์น้ี แพลตฟอร์ม และบริกำรโดยวำลิดสั
(ฎ) 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
(ด) ควำมประมำทเลินเล่อ กำรผิดนัด หรือฉ้อโกง โดยบุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริกำร ผูท้ วงถำมหนี้ หรือ
สำนักงำนกฎหมำยในกำรให้บริกำรของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถกู้คนื จำนวนเงินที่คำ้ งชำระซึ่ง
เกีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม
17. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นของเอกสำรฉบับนี้ เอสเอ็มอีแต่ละรำยจะดำเนินกำรแทนกัน เพื่อชดใช้ค่ำเสียหำย
และทำให้คู่สญ
ั ญำที่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้รบั ค่ำเสียหำยทัง้ หมดภำยในสำมวันทำกำรเมื่อมีกำรร้องขอ
(ตำมสัดส่วนพันธสัญญำกำรลงทุนกรณีเป็ นกำรลงทุนและเต็มจำนวนสำหรับกรณีอ่นื ๆ) อันเนื่องจำกกำรกระทำ
กำรดำเนินกำร ต้นทุน กำรเรียกร้อง ค่ำใช้จ่ำย (รวมค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย บนพืน้ ฐำนกำรชดใช้ค่ำเสียหำยแบบ
เต็มรูปแบบ) ข้อเรียกร้อง หนี้สนิ กำรสูญเสีย (ไม่ว่ำทำงตรง ทำงอ้อม หรือทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่อง) และควำมเสียหำย
(ไม่ว่ำจะในกำรละเมิด สัญญำ หรืออื่น ๆ) ไม่ว่ำใด ๆ ก็ตำมทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงกำรเรียกร้องโดยบุคคลภำยนอก กำร
เรียกร้องเนื่องจำกกำรหมิ่นประมำท กำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บทำง
ร่ำงกำย กำรใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ กำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รบั อนุ ญำตหรือผิดกฎหมำย (รวมถึงกำร
แฮ็ค) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ หรือกำรสูญเสียทำงกำรเงิน ทีค่ ่สู ญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้รบั ประสบ
รับเครำะห์ หรือ ทีช่ ำระไปอันเกิดขึน้ จำกหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับ:
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(ก)
(ข)

กำรยอมรับกำรยื่นขอเงินลงทุนจำกเอสเอ็มอีโดยวำลิดสั และกำรระดมทุนทีใ่ ห้แก่เอสเอ็มอีหลังจำกนัน้
ควำมเพียงพอ ควำมถูกต้อง หรือควำมสมบูรณ์ของข้อมูล (ไม่ว่ำทำงวำจำหรือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร) ที่
จัดทำโดยเอสเอ็มอีดงั กล่ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นขอเงินลงทุน หรือเอกสำรธุรกรรม ซึ่งบริษทั
เป็ นคู่สญ
ั ญำ หรือ ทีธ่ ุรกรรมทีค่ ำดว่ำจะทำ หรือข้อตกลงอื่น
กำรจัดกำร หรือเอกสำรทีเ่ ข้ำทำ ทำ หรือดำเนินกำรตำมควำมคำดหมำย ที่อยู่ภำยใต้หรือเกี่ยวข้องกับ
เอสเอ็มอีดงั กล่ำว
(ค)
กำรกระทำหรือกำรพึง่ พำหนังสือบอกกล่ำว กำรร้องขอ หรือกำรสั ่งกำรทีบ่ ริษทั เชื่ออย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
เป็ นของจริง ถูกต้องและได้รบั อนุ มตั ิอย่ำงเหมำะสม เกี่ยวกับเอกสำรธุรกรรมที่เอสเอ็มอีดงั กล่ำวเป็ น
คู่สญ
ั ญำ
(ง)
กำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ หรือข้อกำหนดกำรใช้งำน หรืออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรใช้งำนของเว็บไซต์และเนื้อหำบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มหรือบริกำรโดยเอสเอ็มอี รวมถึงกำรฝ่ ำฝืน
กำรรับรอง กำรรับประกัน ข้อตกลงและกำรตกลงภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขของผูล้ งทุนนี้
(จ)
กำรได้รบั กำรบังคับใช้ หรือกำรรักษำสิทธิของตนภำยใต้เอกสำรธุรกรรมซึง่ เอสเอ็มอีนนั ้ เป็ นคู่สญ
ั ญำ
(ฉ)
กำรเกิดเหตุกำรณ์ผดิ นัด
(ช)
กำรสอบสวน สืบสวน กำรดำเนินคดีทเ่ี กี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีนัน้ (รวมถึงกำรสั ่งกำรจำกบุคคลทีส่ ำมซึ่ง
เป็ นตัวแทนหรือผูใ้ ห้คำแนะนำ ทีป่ รึกษำหรือผูเ้ ชีย่ วชำญ)
(ซ)
กำรไม่ได้ชำระล่วงหน้ ำตำมที่ได้รบั แจ้งจำกเอสเอ็มอี หรือกำหนดโดยเอสเอ็มอี ตำมข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรม
(ฌ)
กำรเข้ำถึง และ/หรือกำรใช้เว็บไซต์น้ี แพลตฟอร์มหรือบริกำรโดยเอสเอ็มอีดงั กล่ำว ไม่ว่ำกำรเข้ำถึงหรือ
กำรใช้งำนดังกล่ำวจะได้รบั อนุ ญำตหรือไม่กต็ ำม หรือเกิดจำกกำรกระทำหรือกำรละเว้นกำรกระทำของ
เอสเอ็มอี รวมถึงข้อผิดพลำดในกำรส่ง หรือควำมล่ำช้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตของคำสั ่งหรือกำรยื่นขอเงิน
ลงทุน
(ง)
กำรฝ่ ำฝื นเอกสำรธุรกรรมของเอสเอ็มอีดงั กล่ำว รวมถึงกำรฝ่ ำฝื นกำรรับรอง กำรรับประกัน หน้ำที่
ข้อตกลงและกำรดำเนินกำรตำมนัน้
(ฎ)
กำรกระทำทีด่ ำเนินกำรโดยคู่สญ
ั ญำทีต่ ้องได้รบั กำรชดเชยดังกล่ำว เพื่อสอบสวนเหตุกำรณ์ทเ่ี ชื่ออย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำเป็ นเหตุ ผิดนัดหรือเหตุกำรณ์ อ่ืนที่ระบุไว้ในเอกสำรธุรกรรมที่เอสเอ็มอีดงั กล่ำวเป็ น
คู่สญ
ั ญำ
(ฏ)
เหตุผดิ นัดหรือเหตุกำรณ์อ่นื ภำยใต้เอกสำรฉบับนี้ หรือเอกสำรธุรกรรมทีเ่ อสเอ็มอีดงั กล่ำวเป็ นคู่สญ
ั ญำ
(ฐ)
กำรที่เ อสเอ็มอีดงั กล่ ำ วละเมิด สิทธิของบุค คลหรือนิ ติบุ คคลอื่น หรือ กำรที่เ อสเอ็มอีด ังกล่ ำวละเมิด
ข้อกำหนดตำมกฎหมำย หรือ หน้ำที่ หรือ กฎหมำย หรือ
(ฑ)
กำรกระทำทีส่ มเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์โดยวำลิดสั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีนัน้ ภำยใต้ขอ้ กำหนดและ
เงื่อ นไขของเอสเอ็ ม อี ฉ บับ นี้ แ ละเอกสำรธุ ร กรรมที่ เ อสเอ็ ม อี ด ัง กล่ ำ วเป็ นคู่ สัญ ญำ เพื่อ ปกป้ อง
ผลประโยชน์ของวำลิดสั หรือของคู่สญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยหลำยรำย
18. ภำษีที่ออกให้และค่ำชดเชย
18.1 ภำษีที่ออกให้
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(ก)

18.2

18.3

19.
19.1

19.2

กำรชำระหนี้ทงั ้ หมดโดยเอสเอ็มอีทจ่ี ะทำให้กบั วำลิดสั (ในฐำนะตัวแทนสำหรับผูล้ งทุนหรือเพื่อตนเอง)
ภำยใต้เอกสำรฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมจะต้องทำโดยไม่มกี ำรหักภำษีใด ๆอย่ำงชัดแจ้ง เว้นแต่เอส
เอ็มอีดงั กล่ำวได้รบั กำรร้องขอให้ทำกำรหักภำษี ในกรณีน้ี จำนวนเงินทีต่ ้องชำระโดยเอสเอ็มอีดงั กล่ำว
(ในส่วนที่จะต้องหักภำษีดงั กล่ำว) จะเพิม่ ขึ้นเท่ำทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่ำ วำลิดสั ได้รบั เงินรวมสุทธิของ
กำรหักหรือหัก ณ ทีจ่ ่ำยเท่ำกับจำนวนเงินทีค่ วรจะได้รบั หำกไม่มกี ำรหักภำษีดงั กล่ำว
(ข) เอสเอ็มอีจะต้องแจ้งให้วำลิดสั ทรำบทันทีทท่ี รำบว่ำจะต้องทำกำรหักภำษี (หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
หรือฐำนของกำรหักภำษี)
(ค) หำกเอสเอ็มอีจำเป็ นต้องหักภำษี เอสเอ็มอีดงั กล่ำวต้องทำกำรหักภำษีนัน้ กำรชำระเงิน ใดที่จ ำเป็ น
เกีย่ วกับกำรหักภำษีนนั ้ ภำยในระยะเวลำ และ จำนวนขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(ง) ภำยใน 30 วัน นับจำกกำรหักภำษีหรือกำรชำระเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรหักภำษีนัน้ เอสเอ็มอีทห่ี กั ภำษี
นัน้ จะต้องส่งมอบหลักฐำนให้กบั วำลิดสั อันเป็ นหลักฐำนทีน่ ่ำพอใจพอสมควรว่ำได้มกี ำรหักภำษีนัน้ หรือ
(ถ้ำมี) ได้มกี ำรชำระเงินทีถ่ ูกต้องให้กบั หน่วยงำนด้ำนภำษีทเ่ี กีย่ วข้องแล้ว
กำรชดเชยภำษี
โดยไม่มผี ลกระทบต่อข้อ 22.1 (ข) (ภำษีทอ่ี อกให้) หำกวำลิดสั ต้องชำระเงินใดสำหรับภำษี หรือทีเ่ กี่ยวข้องกับ
จำนวนเงินทีไ่ ด้รบั แล้วหรือจะได้รบั ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม (รวมถึงจำนวนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของภำษี ทีถ่ อื ว่ำ
วำลิดสั ได้รบั แล้วหรือจะได้รบั ไม่ว่ำจะได้รบั แล้วหรือจะได้รบั จริงหรือไม่) หรือหำกควำมรับผิด ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรชำระเงินดังกล่ำว ได้รบั กำรยืนยัน กำหนด เรียกเก็บหรือประเมินกับ วำลิดสั เอสเอ็มอีท่เี กี่ยวข้องจะต้อง
ชดเชยให้กบั วำลิดสั ภำยในสำมวันทำกำรทีม่ คี ำสั ่ง สำหรับควำมสูญเสียหรือควำมรับผิดอันเป็ นผลมำจำกกำร
ชำระเงิน หรือควำมรับผิดดังกล่ำว รวมทัง้ ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระหรือเกิดขึ้น อัน
เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขว่ำข้อนี้จะไม่ใช้บงั คับกับภำษี ทก่ี ำหนดหรือคำนวณโดยอ้ำงอิงถึงรำยได้สุทธิทไ่ี ด้รบั
แล้วหรือจะได้รบั จริงโดยวำลิดสั (แต่เพื่อหลีกเลีย่ งข้อสงสัย ไม่รวมถึงจำนวนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของภำษีท่ีถอื
ว่ำได้รบั แล้วหรือจะได้รบั โดยวำลิดสั แต่ไม่ได้รบั จริง) โดยกรมสรรพำกรแห่งรำชอำณำจักรไทย
อำกรแสตมป์
เอสเอ็มอี จะต้อง:
(ก) ชำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนและภำษีอ่ืน ที่ค ล้ำยคลึงกันที่ต้องช ำระตำมเอกสำร
ธุรกรรมและ
(ข) ภำยในสำมวันทำกำรนับจำกวันทีม่ คี ำสั ่ง ชดเชยให้กบั วำลิดสั สำหรับค่ำใช้จ่ำย กำรสูญเสีย หรือควำม
รับผิดทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ กี่ยวกับอำกรแสตมป์ กำรลงทะเบียน หรือภำษีอ่นื ทีค่ ล้ำยกัน ทีช่ ำระแล้วหรือจะต้อง
ชำระในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำรธุรกรรม
กำรรักษำควำมลับ
เอสเอ็มอี ต้องรักษำควำมลับอย่ำงเข้มงวด ของ:
(ก) ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิหรื
์ อมีลกั ษณะเป็ นควำมลับทีไ่ ด้รบั ผ่ำนแพลตฟอร์ม และตำมหรือเกีย่ วข้อง
กับเอกสำรธุรกรรม (รวมถึงข้อมูลของผูล้ งทุน วำลิดสั หรือ เอสเอ็มอีอ่นื ) และ
(ข) กำรสื่อสำรทัง้ หมดผ่ำนแพลตฟอร์มหรือกับวำลิดสั ด้วยวิธอี ่นื
ภำระผูกพันของ เอสเอ็มอี ในข้อ 22.1 จะไม่ใช้บงั คับกับ:
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ข้อมูลที่เอสเอ็มอีต้องเปิ ดเผยตำมข้อกำหนดของกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่
ออกโดยศำล หรือหน่วยงำนของรัฐทีม่ อี ำนำจ หรือ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแลที่
เกี่ย วข้อ ง แต่ เ ฉพำะที่เ กี่ย วข้อ งและเท่ ำ ที่ข้อ มูลดัง กล่ ำ วที่จ ำเป็ น และเฉพำะกับ บุ ค คลตำมที่ ศำล
กฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ กำหนดเท่ำนัน้
(ข) ข้อมูลทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไปของสำธำรณชน
่
นอกเหนือจำกเหตุผลของกำรละเมิดข้อผูกพันใน
กำรรักษำควำมลับ และ
(ข) ข้อมูลทีเ่ อสเอ็มอีได้มำด้วยตนเองโดยไม่ใช้ขอ้ มูลลับใดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 22.1
19.3 เอสเอ็มอี จะต้องปฏิบตั ติ ำมข้อจำกัดดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ และจะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนทีเ่ หมำะสมเพื่อลดควำม
เสีย่ งในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ โดยสร้ำงควำมมั ่นใจว่ำ มีเพียงพนักงำน กรรมกำร ผูใ้ ห้คำปรึกษำ และ
ทีป่ รึกษำ (ถ้ำมี) ซึ่งตำมหน้ำทีต่ อ้ งมีขอ้ มูลดังกล่ำวเท่ำนัน้ จะสำมำรถเข้ำถึงได้ และจะได้รบั คำสั ่งให้รกั ษำข้อมูล
ดังกล่ำวเป็ นควำมลับ
19.4 ภำระผูกพันในทีน่ ้ีจะต้องคงอยู่โดยไม่จำกัดเวลำ เว้นแต่และจนกว่ำข้อมูลลับ นัน้ จะเป็ นทีท่ รำบของสำธำรณะ
ตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นนี้ (นอกเหนือจำกเป็ นผลจำกกำรฝ่ ำฝืนเงือ่ นไขข้อนี้หรือข้อผูกพันกำรรักษำควำมลับอื่น)
20. เหตุสุดวิ สยั
20.1 วำลิดสั จะไม่ฝ่ำฝื นข้อตกลงและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรไม่ปฏิบตั หิ น้ำที่หรือ
ควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้
จำกกำรกระทำ เหตุกำรณ์ กำรละเว้น อุบตั เิ หตุทอ่ี ยู่นอกเหนือกำรควบคุมทีส่ มเหตุสมผลของวำลิดสั ซึ่งรวมสิง่
ต่อไปนี้:
(ก) เหตุสุดวิสยั รวมถึงไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพำยุ หรือภัยธรรมชำติอ่นื ๆ
(ข) สงครำม กำรคุกคำม หรือกำรเตรียมพร้อมทำสงครำม ควำมขัดแย้งทำงอำวุธ กำรกำหนดบทลงโทษ
กำรคว่ำบำตร กำรตัดควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต หรือกำรกระทำทีค่ ล้ำยคลึงกัน
(ค) กำรกระทำของรัฐบำลหรือผูม้ อี ำนำจ
(ง) กำรเปลี่ยนแปลงใดของกฎหมำยทีท่ ำให้วำลิดสั ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข
ของเอสเอ็มอีฉบับนี้ 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
หำกควำมล่ำช้ำ หรือกำรขัดข้องดังกล่ำวยังคงดำเนินต่อไปเป็ นระยะเวลำเกินกว่ำสำมสิบ (30) วันตำมปฏิทนิ วำ
ลิดสั จะมีสทิ ธิยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้เอสเอ็มอีทเ่ี กี่ยวข้องทรำบเจ็ด (7)
วัน ท ำกำรก่ อ นกำรยกเลิก ดังกล่ ำ ว โดยไม่ มีผลกระทบต่อ สิทธิสะสมที่เ กิด ขึ้น ก่อ นกำรสิ้น สุ ดดังกล่ ำว เพื่อ
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หลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีทว่ี ำลิดสั ยกเลิกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอี ฉบับนี้ เอสเอ็มอีจะต้องชำระหนี้
ทัง้ หมดทันที
21. หนังสือบอกกล่ำวและกำรสื่อสำร
21.2 หนังสือบอกกล่ำว ข้อเรียกร้อง หรือกำรสื่อสำรอื่นโดยวำลิดสั ทีแ่ จ้งเอสเอ็มอี ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อกำหนด
และเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ แพลตฟอร์ม หรือเอกสำรธุรกรรมใด อำจส่งในลักษณะหรือโดยสื่อใดก็ได้
รวมถึงผ่ำนระบบกำรส่งข้อควำมภำยในของแพลตฟอร์มโดยอัปเดตแดชบอร์ดของเอสเอ็มอีบนแพลตฟอร์ม
ผ่ำนกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์น้ี จัดส่งเป็ นกำรส่วนตัว ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมกำรส่งทำงโทรสำร
อีเมล โทรศัพท์ หรือผ่ำนระบบส่งข้อควำมสัน้ ถึงเอสเอ็มอีทบ่ี ญ
ั ชี ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรสำร หมำยเลขโทรศัพท์
หรือทีอ่ ยู่อเี มล ทีใ่ ห้ไว้เมื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มหรือผ่ำนเว็บ ไซต์น้ี กำรบอกกล่ำว ข้อเรียกร้อง หรือกำร
สื่อสำรดังกล่ำวทีส่ ่งโดยวำลิดสั ให้กบั เอสเอ็มอีจะถือว่ำได้รบั ทันทีทม่ี กี ำรสื่อสำรหรือกำรส่ง แล้วแต่กรณี
21.3 หนังสือบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรอื่นโดยเอสเอ็มอีถงึ วำลิดสั ทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอสเอ็มอี
ฉบับนี้หรือเอกสำรธุรกรรมจะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังทีอ่ ยู่ของวำลิดสั
ทีอ่ ยู่ของวำลิดสั จะเป็ นทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในหัวข้อ "ติด ต่อเรำ" (Contact Us) ของเว็บไซต์น้ี หรือตำมกำรแจ้งจำกวำ
ลิดสั ถึงเอสเอ็มอีเป็ นครัง้ ครำว กำรบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรดังกล่ำวโดยเอสเอ็มอีถึงวำลิดสั จะถือว่ำส่งอย่ำง
ถูกต้องเมื่อวำลิดสั ได้รบั ไว้แล้วจริง
21.4 เอสเอ็มอีจะไม่ตดิ ต่อผู้ลงทุน เอสเอ็มอีรำยอื่นหรือตัวแทนดู แลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญำโดยตรง หรือทำหรือ
พยำยำมทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรค้ำกับเอสเอ็มอีรำยอื่นหรือผูล้ งทุนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงิน (ไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อม) นอกเหนือจำกผ่ำนแพลตฟอร์มและกำรใช้บริกำร เอสเอ็มอีต้องแจ้งให้วำลิดสั ทรำบทันที
หำกมีผลู้ งทุนติดต่อเอสเอ็มอีโดยตรง หรือเอสเอ็มอีรำยอื่นขอรำยละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับเอสเอ็มอี รวมถึงกำรทำ
ธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม หรือรำยละเอียดกำรติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร เจ้ำหน้ำทีห่ รือหุน้ ส่วนของเอสเอ็มอี
หรือธุรกิจระหว่ำงวำลิดสั กับเอสเอ็มอี ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือ ไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กำร
สื่อสำรทัง้ หมดระหว่ำงเอสเอ็มอีและผุ้ลงทุนหรือตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญำจะต้องทำผ่ำนวำลิดสั
เท่ำนัน้
22. ควำมสัมพันธ์ของวำลิ ดสั และ เอสเอ็มอี
ไม่มขี อ้ กำหนดภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขนี้ทจ่ี ะถูกตีควำมว่ำเป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นหุน้ ส่วน กำร
ร่วมทุน หรือกำรจ้ำงงำนระหว่ำงวำลิดสั กับเอสเอ็มอี หรือ ถือว่ำวำลิดสั เป็ นผูด้ แู ลหรือผูร้ บั มอบหมำยของบุคคล
ใด
23. กำรโอนสิ ทธิ
เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอี ฉบับนี้ ข้อตกลงและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับ
นี้และสิทธิหรือข้อผูกพันของเอสเอ็มอีไม่สำมำรถโอนหรือโอนสิทธิโดยเอสเอ็มอีได้ แต่อำจถูกโอนหรือโอนสิทธิ
โดยวำลิดสั ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกเอสเอ็มอี ทัง้ นี้ กำรเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญำโดยเอสเอ็มอี
จะต้องได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดแจ้งจำกวำลิดสั
24. กำรแยกจำกกัน
หำกข้อกำหนดใดของข้อตกลงและเงื่อนไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้หรือบำงส่วนเป็ นโมฆะ ผิดกฎหมำย หรือไม่
สำมำรถบังคับใช้ได้โดยกฎหมำยที่บงั คับใช้กบั เอกสำรดังกล่ำว จะถือว่ำเป็ นโมฆะ ผิดกฎหมำย หรือไม่มผี ล
บังคับในขอบเขตดังกล่ำวเท่ำนัน้
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25. กฎหมำยที่ใช้บงั คับและกำรระงับข้อพิ พำท
25.1 ข้อตกลงและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้อยู่ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย
25.2 ในกรณีทข่ี อ้ พิพำทหรือกำรร้องเรียน หรือข้อพิพำททีย่ กขึน้ โดยเอสเอ็มอีไม่สำมำรถระงับได้ภำยใต้กระบวนกำร
กำรจัดกำรกำรร้องเรียนและข้อพิพำททีร่ ะบุไว้ในข้อกำหนดกำรใช้งำน เอสเอ็มอีตกลงว่ำศำลแห่งรำชอำณำจักร
ไทยมีเขตอำนำจเด็ดขำดในกำรพิจำรณำคดี (Exclusive jurisdiction) เพื่อแก้ไขหรือระงับข้อพิพำททีอ่ ำจเกิดขึน้
จำกหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงือ่ นไขของเอสเอ็มอีฉบับนี้ ทัง้ นี้ ภำยในขอบเขตสูงสุดทีก่ ฎหมำยอนุญำต
เอสเอ็มอีสละสิทธิ (โดยไม่อำจเพิกถอนได้) ในกำรคัดค้ำนที่เอสเอ็มอีรำยใดอำจจะมีในขณะนี้หรือในอนำคต
สำหรับกำรยื่นฟ้ องโดยวำลิดสั ณ สถำนทีข่ องข้อพิพำท ในศำลใดก็ตำม หรือข้อพิพำทดังกล่ำวที่ ถูกโอนไปให้
อีกศำลพิจำรณำ
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ภำคผนวก ก
ตำรำงค่ำธรรมเนี ยม เอสเอ็มอี
ค่ำธรรมเนี ยมที่ใช้
ค่ำลงทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอเงินลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรระดมทุน

จำนวนค่ำธรรมเนี ยมหรือกำรคำนวณ

ร้อยละตำมทีร่ ะบุโดยวำลิดสั ของจำนวนเงินทีร่ ะดม
ทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
1% ของจำนวนเงินทีค่ ำ้ งชำระโดยเอสเอ็มอี ภำยใต้
สินเชื่อแต่ละรำยกำร
ค่ำธรรมเนียมทีค่ ำนวณและแจ้งแก่ เอสเอ็มอีโดยวำ
ลิดสั เมื่อ เอสเอ็มอี ยื่นคำร้องขอยกเลิกบัญชี

ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินคืนก่อนกำหนด
ค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกบัญชี
ค่ำธรรมเนียมรำยปี
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