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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุน 
โปรดอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนน้ีอย่ำงละเอียด โดยกำรลงทะเบียนหรือสมคัรเพื่อลงทะเบียนเป็น
ผู้ลงทุนบนแพลตฟอร์ม ท่ำนซ่ึงเป็นผู้ลงทุนตกลงท่ีจะผูกพนัตำมข้อก ำหนดกำรใช้งำนของเวบ็ไซต์น้ีและ

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบัน้ี ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนน้ีมีผลบงัคับใช้  เมื่อท่ำน
ตดัสินใจเข้ำถึงแพลตฟอรม์ 
 
เรำอำจเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัผู้ลงทุนฉบบัน้ีเป็นครัง้ครำว และเผยแพร่ฉบบัแก้ไขบน

เวบ็ไซต์น้ี ซ่ึงจะมีผลทนัทีท่ีมีกำรเผยแพร่ เรำไม่จ ำต้องแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรแก้ไขดงักล่ำวแยกต่ำงหำกอีก 
ทัง้น้ี ให้ถือว่ำกำรเข้ำถึงแพลตฟอรม์หรือกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีของท่ำนอย่ำงต่อเน่ือง (รวมถึง
กำรช ำระเงินหรือหกัเงินเข้ำหรือผ่ำนบญัชีของท่ำนและกำรมีอยู่ของกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองซ่ึงท่ำนได้จดัหำ
เงินทุนมำ) หลงัจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขส ำหรบัผู้ลงทุนท่ีแก้ไขแล้วมีผลบงัคบัใช้ เป็นกำรยอมรบัข้อก ำหนด
และเง่ือนไขส ำหรบัผู้ลงทุนท่ีได้รบักำรแก้ไขของท่ำนอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 

 
1. ค ำนิยำม 

เว้นแต่บรบิทก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำศพัท์ที่ระบุไว้ในขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนจะมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัเมื่อใชใ้น
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบัผูล้งทุนฉบบันี้ และ นอกจำกนี้ค ำศพัทต์่อไปนี้จะมคีวำมหมำยทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

(ก) บญัชี หมำยถงึ บญัชทีีผู่ล้งทุนเปิดกบัธนำคำรทีเ่ปิดบญัช ีเพื่อเขำ้ถงึแพลตฟอรม์และบรกิำร 
(ข) ธนำคำรท่ีเปิดบญัชี หมำยถงึ ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิอื่นทีถู่กก ำหนด และแต่งตัง้โดยวำลดิสัและ

ไดแ้จง้แก่ผูใ้ชโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อบญัช ีหรอืบญัชเีพื่อกำรลงทุน  
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร มคีวำมหมำยตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นขอ้ 7.2 

(ง) ผู้ลงทุนท่ีผ่ำนกำรรบัรอง หมำยถงึบุคคลธรรมดำผูท้ี ่
(1)  ลงทุนโดยตรงในหุ้นเป็นเวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปีและ (ก) มสีนิทรพัย์สุทธอิย่ำงน้อย 50 ล้ำนบำท 

โดยไม่นับรวมมูลค่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งใชเ้ป็นที่อยู่อำศยัประจ ำของบุคคลนัน้ หรอื (ข) มรีำยได้
ต่อปีอย่ำงน้อย 4 ล้ำนบำท (โดยกำรค ำนวณมูลค่ำสินทรพัย์สุทธแิละรำยได้อำจรวมถึงมูลค่ำ
ทรพัยส์นิหรอืรำยไดข้องคู่สมรส) หรอื 

(2) มคีวำมรู้และทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจหรอืกำรลงทุน หรอืมปีระสบกำรณ์ในกำร
ประเมนิมลูค่ำผูป้ระกอบธุรกจิหรอื ประสบกำรณ์กำรใหค้ ำปรกึษำในกำรพฒันำธุรกจิไม่น้อยกว่ำ 
3 ปี (เช่น ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ศูนย์บ่มเพำะธุรกจิ ผูบ้รหิำรดำ้นกำรลงทุนของผู้ลงทุนสถำบนั 
เป็นตน้) โดยมเีงือ่นไขว่ำมกีำรลงทุนโดยตรงในหุน้มำกกว่ำ 5 ลำ้นบำทขึน้ไป 

(จ) วนัท ำกำร หมำยถงึวนั (นอกเหนือจำกวนัเสำร์ วนัอำทติย์ หรอืวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทีธ่นำคำรพำณิชย์
เปิดท ำกำรในประเทศไทย 

(ฉ) เงินทุนท่ีใช้ลงทุน ส ำหรบัผู้ลงทุน หมำยถึงจ ำนวนเงนิทุนที่ปรำกฏในหน้ำแดชบอร์ดของผู้ลงทุนบน
แพลตฟอรม์ ทีจ่ะถูกหกัจำกบญัชอีนัเป็นผลมำจำกกำรลงทุนโดยผูล้งทุน โดยไม่ค ำนึงว่ำเงนิทุนดงักล่ำว
ไดร้บักำรเบกิจ่ำยหรอืไม่ 

(ช) ผู้ให้บริกำรอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อกำรระดมทุน หมำยถงึบุคคลใด ๆ ดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ครำวด์ฟันดิงพอร์ทลั ที่ได้รบัอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรเสนอขำยหลกัทรพัยผ์่ำนระบบ
ครำวดฟั์นดงิ หรอื ครำวดฟั์นดงิพอรท์ลัทีก่่อตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศ หรอื 

(ข) ผูใ้หบ้รกิำรอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ใหก้ำรระดมทุนส ำหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ ทัง้ในรูปแบบของกำรบรจิำค
หรอืไดร้บักำรสนับสนุนทำงกำรเงนิจำกผูป้ระกอบธุรกจิในรูปแบบของทรพัย์สนิ ผลประโยชน์ที่
ไม่ใช่ตวัเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่น 

 (ฑ) บญัชีเพื่อกำรลงทุน หมำยถึง บญัชีที่เปิดโดยแพลตฟอร์ม และ/หรือวำลิดสักับธนำคำรที่เปิดบญัชี
ส ำหรบันักลงทุนในกำรทีจ่ะลงทุนในแพลตฟอรม์ และเขำ้ถงึบรกิำร โดยบญัชเีพื่อกำรลงทุนนี้จะถูกดแูล 
และควบคุมโดยธนำคำรทีเ่ปิดบญัชตีำมวธิกีำรทีว่ำลดิสัจะแจง้ผูล้งทุนเป็นครัง้ครำว 

(ซ) คู่สญัญำท่ีได้รบักำรชดใช้ค่ำเสียหำย มคีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.2 
(ฌ) ผู้ลงทุนสถำบนั หมำยถงึผูล้งทุนทีเ่ป็นสถำบนัตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 4/2560 กำรก ำหนดบทนิยำมผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ และ ผู้
ลงทุนรำยใหญ่ 

(ญ) อตัรำดอกเบีย้ หมำยถงึอตัรำผลตอบแทนทีส่อดคลอ้งกนัส ำหรบัผูล้งทุนทีใ่ชก้บักำรลงทุนทีผู่ล้งทุนรำย
นัน้เลอืก 

(ฎ) กำรลงทุน หมำยถงึกำรลงทุนหรอืกำรระดมทุนทีผู่ล้งทุนเกีย่วขอ้งกบัเอสเอม็อรีำยหนึ่ง ตำมทีอ่ำจแสดง
บนแพลตฟอรม์ส ำหรบักำรเลอืกเป็นครัง้ครำว ทัง้นี้ กำรลงทุนนัน้ตอ้งอยู่ภำยใตเ้กณฑก์ำรลงทุน  

(ฏ) พนัธสญัญำกำรลงทุน หมำยถงึขอ้เสนอของผูล้งทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนเพื่อลงทุนในกำรลงทุนนัน้ 
ตำมจ ำนวนเงนิทีผู่ล้งทุนอำจระบุไวใ้นขอ้เสนอของตน 

(ฐ) กำรแจ้งกำรลงทุน หมำยถึงกำรแจ้งกำรลงทุนของผู้ลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในกำร
ลงทะเบยีน 

(ฑ) เกณฑ์กำรลงทุน หมำยถงึเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนทีก่ ำหนดตำมดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผู้
เดยีวส ำหรบักำรลงทุนแต่ละครัง้ ทัง้นี้เกณฑก์ำรลงทุนดงักล่ำวจะสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดงัต่อไปนี้ 
▪ กำรลงทุนสะสม (ในระยะเวลำ 12 เดอืน) ในเอสเอม็อีรำยหนึ่ง ไม่เกนิ 20,000,000 บำท ส ำหรบั

ผูล้งทุนรำยย่อย หรอื 40,000,000 บำท (ส ำหรบัตลอดอำยุโครงกำร) 
▪ ส ำหรบัผูล้งทุนรำยย่อยจะถูกจ ำกดักำรลงทุนสงูสุดจ ำนวน 100,000 บำท ต่อกำรลงทุนในเอสเอม็

อรีำยหนึ่ง และ 
▪ ผูล้งทุนรำยย่อยจะถูกจ ำกดักำรลงทุนในเอสเอม็อหีลำยรำยรวมกนัสงูสุดจ ำนวน 1,000,000 บำท 

ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืน 
(ต) ผู้ลงทุน หมำยถงึบุคคล บรษิทั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั องคก์ร เครื่องมอืในกำรลงทุน สมำคม หรอืหน่วยงำน

ประเภทอื่นใด  ไม่ว่ำจะก่อตัง้ตำมกฎหมำยหรอืไม่ ซึ่งลงทะเบยีนบนแพลตฟอร์มตำมขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้ ซึ่งไดอ้่ำน เขำ้ใจและยอมรบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะ ทีก่ ำหนดใน (1) 
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี้ (2) กำรแจง้กำรลงทุน และ (3) กำรเปิดเผยควำมเสีย่ง เพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรจัดหำเงินทุน ทัง้เพียงผู้เดียว หรือ ร่วมกับผู้ลงทุนรำยอื่น ให้กับเอสเอ็มอีหลำยรำยผ่ำน
แพลตฟอรม์ 
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(ถ) แพลตฟอรม์ หมำยถงึแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ด ำเนินกำรโดยวำลดิัส เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูล้งทุนและเอส
เอม็อผี่ำนเวบ็ไซตน์ี้หรอืแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์มอืถอื 

(ท) นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั หมำยถงึนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัทีม่ใีหท้ี ่[เวบ็ไซต]์ 
(ธ) กิจกำรเงินร่วมลงทุน  หมำยถงึกจิกำรเงนิร่วมกำรลงทุนตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 15/2561 เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลัต่อประชำชน 
(น) ข้อมูลกำรลงทะเบียน หมำยถึง บรรดำข้อมูลและ/หรือเอกสำรซึ่งวำลิดสัร้องขอเป็นครัง้ครำว และ

จะตอ้งน ำเขำ้สู่เวบ็ไซตน์ี้หรอืแพลตฟอรม์ในระหว่ำงกระบวนกำรลงทะเบยีน รวมถงึ 
▪ ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง หรอืเอกสำรแสดงตวัตนอย่ำงอื่น (แลว้แต่ประเภทของผูล้งทุน) 
▪ กำรยอมรบัและกำรรบัทรำบของกำรเปิดเผยควำมเสีย่งจำกผูใ้ชท้ีต่อ้งกำรลงทะเบยีน 
▪ กำรยอมรบัและกำรรบัทรำบนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 
▪ หนังสอืมอบอ ำนำจ 
▪ กำรแจง้กำรลงทุนทีไ่ดจ้ดัท ำอย่ำงถูกตอ้ง (ถำ้ม)ี และ 
▪ เอกสำรแสดงตวัตนอื่น หลกัฐำนที่อยู่ และหลกัฐำนกำรอนุมตั ิหรอื หลกัฐำนทำงกำรเงนิ หรอื 

หลกัฐำนกำรเป็นเจำ้ของขอ้มลูดงักล่ำว  
(บ) ระยะเวลำร้องขอ หมำยถงึ ระยะเวลำทีเ่อกสำรธุรกรรมถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มเพื่อใหผู้้ลงทุนยื่น

พนัธสญัญำกำรลงทุนของพวกเขำ ซึง่วำลดิสัมดีุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว 
โดยค ำนึงถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรมนัน้ 

(ป) จ ำนวนเงินท่ีเรียกให้จ่ำย หมำยถงึ จ ำนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรธุรกรรม ซึ่งเอสเอม็อไีด้เรยีกจำกผู้
ลงทุน 

(กก) ผู้ลงทุนรำยย่อย มคีวำมหมำยตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นขอ้ 3.1 (ค) 
(ขข) กำรเปิดเผยควำมเส่ียง หมำยถงึเอกสำรทีส่รุปถงึกำรยอมรบัควำมเสีย่งของผูล้งทุนจำกกำรลงทุนหรอื

กำรใชบ้รกิำรทีเ่สนอบนแพลตฟอรม์ 
(คค)  บริกำร หมำยถงึกำรจดัหำตลำดออนไลน์โดยวำลดิสั ผ่ำนแพลตฟอร์มที่ผูล้งทุนและเอสเอม็อีสำมำรถ

สื่อสำรระหว่ำงกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัหำและรบัเงนิทุนต่อกนั ตำมเงือ่นไขของเอกสำรธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องและรวมถึงควำมช่วยเหลือดังกล่ำวที่วำลิดัสมีให้กับทัง้ผู้ลงทุนและเอสเอ็มอี เพื่อผลกำร
ด ำเนินกำรภำยใต้ขอ้ตกลงทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงกำรเพิม่เตมิ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรระงบั หรอืกำร
ยกเลกิกำรทีก่ล่ำวขำ้งตน้น้ี ตำมทีว่ำลดิสัก ำหนดเป็นครัง้ครำว 

(งง) เอสเอ็มอี หมำยถึงนิติบุคคลที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับเงินทุนจำก
แพลตฟอรม์ 

(จจ) ผู้ลงทุนพิเศษ หมำยถงึ ผูใ้หบ้รกิำรอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อระดมทุนและผูล้งทุนทีผ่่ำนกำรรบัรอง 
(ฉฉ) ข้อก ำหนดกำรใช้งำน หมำยถึง ข้อก ำหนดกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ นี้และ

แพลตฟอร์มออนไลน์โดยบุคคลใด ๆ (โดยส ำเนำมอียู่ในเว็บไซต์นี้) ซึ่งอำจมกีำรแก้ไข เพิม่เติม และ/
หรอื ทดแทน และเผยแพร่บนเวบ็ไซตน์ี้อกีครัง้โดยวำลดิสั และ 

(ชช) เอกสำรธุรกรรม หมำยถงึ เอกสำรทีผู่ล้งทุนอำจจดัท ำร่วมกบัวำลดิสั หรอืเอสเอม็อทีีเ่กี่ยวขอ้ง (ไม่ว่ำ
ผ่ำนวำลดิสัหรอืไม่กต็ำม) เป็นครัง้ครำว ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรทีจ่ดัให ้ 



 

4 
 

(ซซ) นิติบุคคลร่วมลงทุน หมำยควำมว่ำ นิตบิุคคลร่วมลงทุนตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่กจ. 15/2561 เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลัต่อประชำชน 

1.1 ในขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ 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 ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนนี้ โดยผูล้งทุนผกูพนัภำยใตเ้อกสำรทัง้สองนี้ 
หำกมขีอ้ขดัแยง้ระหว่ำงเอกสำรทัง้สองฉบบั ใหย้ดึถอืตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้เพื่อแกไ้ขขอ้
ขดัแย้งดังกล่ำว ทัง้นี้  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขอื่นทัง้หมดของข้อก ำหนดกำรใช้ งำน (ที่ไม่ขดัแย้ง
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้) จะยงัคงผกูพนัผูล้งทุนต่อไป 
 

3. บญัชี 
3.1 เพื่อให้สำมำรถเขำ้ถึงบรกิำรที่จดัให้ผ่ำนแพลตฟอร์ม  ท่ำนจะต้องอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรลงทุน และเพื่อเป็นผู้

ลงทุน ท่ำนจะตอ้งมคีุณสมบตัอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ต่อไปนี้ 
(ก) เป็นผูล้งทุนสถำบนั นิตบิุคคลร่วมลงทุน กจิกำรเงนิร่วมลงทุน 
(ข) เป็นผูล้งทุนพเิศษ 
(ค) เป็นบุคคลธรรมดำ หรอื นิตบิุคคล ทีไ่ม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั นิตบิุคคลร่วมลงทุน กจิกำรเงนิร่วมลงทุน และ

ผูล้งทุนพเิศษ และมีอ ำนำจตำมกฎหมำยทีจ่ะเขำ้ท ำขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน (“ผู้ลงทุนรำย
ย่อย”) 

(ง) ไม่ไดล้งทะเบยีนบนแพลตฟอรม์ในฐำนะเอสเอม็อทีีข่อรบัเงนิทุนจำกผูล้งทุนโดยใชแ้พลตฟอรม์ และ 
(จ) ปฏบิตัติำมนโยบำยภำยในและขอ้ก ำหนดอื่นของวำลดิสั และไดล้งทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้วโดยวำลดิสับน

แพลตฟอรม์ในฐำนะผูล้งทุน 
3.2 ท่ำนจะตอ้งใหข้อ้มลูกำรลงทะเบยีนกบัวำลดิสั อนัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบยีน 
3.3 ตำมแนวทำงและนโยบำยภำยในของบรษิทั ท่ำนยอมรบัว่ำวำลดิสั และ/หรอืคู่คำ้ของวำลดิสั (รวมถงึธนำคำรที่

เปิดบญัช)ี จะใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวและเป็นเดด็ขำด ในกำร 
(ก) หกัเงนิซึง่เป็นรำคำซื้อ และค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยใด ๆ จำกบญัชทีีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรม 
(ข) รวบรวมและประเมนิขอ้มลูกำรลงทะเบยีนทีท่่ำนจดัส่งให ้เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร (1) ระบุตวัตนของท่ำน

หรอืผู้รบัผลประโยชน์ขัน้สุดท้ำยของท่ำน (2) กำรจดัประเภทของท่ำนในฐำนะผู้ลงทุนตำมประเภทผู้
ลงทุนทีก่ล่ำวถงึในขอ้ 3.1 ขำ้งต้นนี้ โดยต้องอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ
เสมอ 
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(ค) ประเมนิควำมสำมำรถของท่ำนในกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้ หรอืก ำหนด
ควำมเหมำะสมของท่ำนในกำรลงทุนในหุน้หรอืหุน้กูท้ีเ่สนอบนแพลตฟอร์ม 

(ง) ขอใหท้่ำนอปัเดตขอ้มลูกำรลงทะเบยีนทีท่่ำนส่งมอบให ้
(จ) ปฏเิสธกำรลงทะเบยีนหรอืปฏเิสธใบสมคัรของท่ำนเพื่อเป็นผูล้งทุนบนแพลตฟอรม์ 
(ฉ) ระงบัหรือวำงข้อจ ำกัดในกำรซื้อขำยในบัญชีของท่ำน เพื่อปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยหรือ

ขอ้บงัคบัของเรำ และ 
(ช) ขอขอ้มลูเพิม่เตมิจำกท่ำนเพื่อใชส้ทิธขิองเรำทีใ่หไ้วใ้นขอ้ 3.3 นี้ 

3.4  ภำยใต้เงื่อนไข (1) ท่ำนมคีุณสมบตัติำมเกณฑท์ีจ่ะเป็นผูล้งทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.1 และ (2) สทิธขิองวำลดิสั
ตำมขอ้ 3.3 ขำ้งตน้นี้ วำลดิสัจะออกหนังสอืแจง้เกีย่วกบักำรเขำ้ถงึแพลตฟอรม์ ทีค่รอบคลุม 
(ก) กำรจดัประเภทของท่ำนในฐำนะผูล้งทุนตำมทีว่ำลดิสัก ำหนด 
(ข) ใหท้่ำนมสีทิธ ิและวธิกีำรเขำ้ถงึแพลตฟอรม์ ตำมควำมในขอ้ 4 ของขอ้ตกลงฉบบันี้ 
(ค) เกณฑก์ำรลงทุนของท่ำน 
(ง) สทิธแิละกำรจ ำกดัสทิธขิองท่ำน ตำมที่ก ำหนดไว้ในกำรแจ้งกำรลงทุน และเอกสำรกำรเปิดเผยควำม

เสีย่ง 
(จ) ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัวำลดิสั และ 
(ฉ) ขอ้มลูอื่นใดทีข่อใหท้่ำนส่งมอบในฐำนะผูล้งทุน ภำยใตก้ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัของรำชอำณำจกัรไทย 

3.5 ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกบัเนื้อหำของขอ้มูล เอกสำร กำรประกำศ หรอืกำรยนืยนัที่ท่ำนส่งมอบใหก้บัวำ
ลดิสั ท่ำนจะตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลงบนแพลตฟอรม์ทนัทแีละแจง้ใหว้ำลดิสัทรำบ 

3.6 แม้จะได้ให้ควำมยนิยอมตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั ท่ำนตกลงที่จะรบักำรสื่อสำร (ผ่ำน และรวมถึงผ่ำน
ขอ้ควำมทีจ่ดัส่งทำงสื่อของแพลตฟอร์มโดยสื่อใดๆ) จำกวำลดิสั ซึ่งจะรวมถงึสื่อกำรตลำด เช่น จดหมำยข่ำว 
เอกสำรปรบัปรุงและกำรส่งเสรมิเกีย่วกบับรกิำร แพลตฟอรม์ และ/หรอืเวบ็ไซตน์ี้ 

3.7 ในกำรสมคัรลงทะเบยีนในฐำนะผูล้งทุน ท่ำนรบัรอง รบัประกนั และมหีน้ำทีต่่อวำลดิสั ณ วนัทีล่งทะเบยีนและใน
ทุกวนัหลงัจำกนัน้ทีท่่ำนเป็นผูล้งทุน  ว่ำ 
(ก) ขอ้มลูกำรลงทะเบยีนทัง้หมดทีท่่ำนส่งมอบให ้เป็นควำมจรงิ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้น 
(ข) (หำกท่ำนลงทะเบียนในฐำนะบุคคลธรรมดำ) ท่ำนจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเกินกว่ำหนึ่งบญัชี หรือ

ลงทะเบยีนบญัชใีนนำมของบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ตวัท่ำนเอง 
(ค) (หำกท่ำนลงทะเบยีนในนำมของนิติบุคคลหรือองค์กรอื่น) ท่ำนได้รับควำมยนิยอมและกำรอนุญำตที่

ถูกต้องเพื่อลงทะเบยีนและเขำ้ถงึแพลตฟอร์ม ด ำเนินบญัชแีละใชบ้รกิำรแทนนิตบิุคคลหรอืองค์กรอื่นที่
ท่ำนลงทะเบยีนแทน 

(ง) ท่ำนคุน้เคยกบักำรท ำงำน เขำ้ใจและสำมำรถประเมนิปัจจยัเสีย่งในกลไกของแพลตฟอร์ม และในกำรใช้
บรกิำร (ตำมที่ระบุในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี้ และเอกสำรกำรเปิดเผยควำมเสี่ยง) ที่จดัให้ผ่ำน
แพลตฟอรม์ รวมถงึกำรลงทุนในเอสเอม็อ ีโดยใชเ้อกสำรธุรกรรม 

(จ) ท่ำนเป็นเจ้ำของหรอืได้รบัอนุญำตให้ส่งมอบและลงนำม (ตำมควำมเหมำะสม)  ขอ้มูลกำรลงทะเบยีน
ดงักล่ำว ท่ำนเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีวในขอ้มูลกำรลงทะเบยีนและเนื้อหำทีท่่ำนน ำเข้ำสู่
แพลตฟอร์ม และยอมรบัว่ำ วำลดิสัจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้มลูกำรลงทะเบยีน หรอืเนื้อหำทีท่่ำนอพัโหลด
ไปยงัแพลตฟอร์ม (รวมถงึขอ้ผดิพลำด กำรละเวน้ หรอืกำรสูญหำยและควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำร
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เชื่อมต่อดังกล่ำว) และอำจปฏิเสธ ลบ หรือละเว้นเนื้อหำที่ท่ำนอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์ม ตำมที่
เหน็สมควร 

(ฉ) ก่อนทีจ่ะเขำ้ร่วมในกำรท ำธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรกิำรผ่ำนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะมโีอกำสตรวจสอบและ
จะตรวจสอบจนท่ำนพงึพอใจส ำหรบัเอกสำรธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง และเขำ้ใจอย่ำงสมบูรณ์ในเนื้อหำและ
นัยทำงกฎหมำยและกำรเงนิทีเ่กดิขึน้ 

(ช) ท่ำนจะไม่ปรบัหรอืหลกีเลี่ยงระบบที่เกี่ยวเนื่องกบัแพลตฟอร์ม หรอืเขำ้ถงึระบบของเรำ หรอืบรกิำรอื่น 
นอกจำกกำรใชข้อ้มลูทีอ่อกใหท้่ำน ตำมค ำแนะน ำทีเ่รำใหไ้วใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ซ) ท่ำนไดใ้ชแ้ละจะใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำขอ้มูลทีอ่พัโหลดหรอืส่งไปยงัแพลตฟอร์ม
นัน้ปรำศจำกไวรัส และสิ่งอื่นใดที่อำจมีผลที่ท ำให้เกิดกำรปนเป้ือน หรือกำรท ำลำยส่วนใดของ
แพลตฟอรม์หรอืเทคโนโลยอีื่น และ 

(ฌ) กำรเขำ้ถงึแพลตฟอร์มจำกดนิแดนทีท่่ำนก ำลงัด ำเนินกำรเขำ้ถงึดงักล่ำว ไม่เป็นกำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้ง
หรอืผดิกฎหมำยแต่อย่ำงใด 

 
4 กำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนของแพลตฟอรม์ 
4.1 เมื่อวำลดิสัลงทะเบยีนท่ำนในฐำนะผูล้งทุนแล้ว นอกจำกขอ้ทีว่ำลดิสัจดัใหท้่ำนภำยใตข้อ้ 3.4  ท่ำนจะไดร้บัชื่อ

ผู้ใช้ รหสัผ่ำน และค ำถำมด้ำนควำมปลอดภัยที่ท่ำนต้องตอบ ทัง้นี้ บญัชีของท่ำนเป็นบญัชีส่วนตัวและไม่
สำมำรถโอนได ้

4.2 ชื่อผูใ้ช ้รหสัผ่ำน และค ำตอบของค ำถำมดำ้นควำมปลอดภยัคอืวธิทีีเ่รำระบุตวัท่ำน ดงันัน้ท่ำนต้องรกัษำขอ้มลู
เหล่ำนี้ใหป้ลอดภยัตลอดเวลำ ท่ำนต้องรบัผดิชอบต่อขอ้มูลและกิจกรรมทัง้หมดบนแพลตฟอร์มโดยผูท้ีใ่ชช้ื่อ
ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนของท่ำน  ไม่ว่ำท่ำนจะอนุญำตหรอืไม่กต็ำม 

4.3 ท่ำนต้องไม่เข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกดินแดนที่ถือว่ำเนื้อหำของแพลตฟอร์มนัน้ผดิกฎหมำย หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ในกรณีที่ท่ำนเลือกที่จะเข้ำถึงแพลตฟอร์มจำกที่อื่นนอกเหนือจำกประเทศไทย ท่ำนด ำเนินกำร
ดงักล่ำวดว้ยกำรตดัสนิใจของท่ำนเองและท่ำนจะรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทอ้งถิน่ในอำณำเขตทีท่ ำ
กำรเขำ้ถงึแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4.4 วำลดิสัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่กระท ำกำรตำมค ำสัง่ของท่ำนหรอืระงบับรกิำร หำกเรำสงสยัว่ำบุคคลทีล่งชื่อเขำ้ใช้
บญัชขีองท่ำนไม่ใช่ท่ำนหรอืหำกเรำสงสยัว่ำมกีจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยหรอืเป็นกำรฉ้อโกงหรอืกำรใชโ้ดยไม่ไดร้บั
อนุญำต อย่ำงไรก็ตำมวำลิดสัไม่จ ำเป็นต้อง และอำจไม่สำมำรถตรวจพบกำรใช้บญัชขีองท่ำนโดยไม่ได้รบั
อนุญำต โดยผดิกฎหมำย หรอืโดยกำรฉ้อโกง 

4.5 เมื่อท่ำนเผยแพร่เนื้อหำบนแพลตฟอร์มภำยใต้นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั ท่ำนอนุญำตใหเ้รำสำมำรถใชเ้นื้อหำ
ดงักล่ำวไดท้ัว่โลกอย่ำงต่อเนื่องแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยไม่ต้องช ำระค่ำลขิสทิธิ ์และไม่สำมำรถเพกิถอนได้ เพื่อใช ้
ถ่ำยส ำเนำ แจกจ่ำย ตพีมิพ ์ท ำซ ้ำ เปิดเผย สรำ้งงำนดดัแปลง  ลด และส่งเนื้อหำดงักล่ำวโดยวธิใีด ผ่ำนสื่อใด 
ณ ทีใ่ดในโลก เพื่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกจิของเรำเอง (รวมถงึวตัถุประสงค์ในกำรโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย) 
โดยไม่มขีอ้จ ำกดั (รวมถึงกำรรกัษำควำมลบั หรอืค่ำตอบแทนใดให้กบัท่ำน) วำลดิสัอำจลบเนื้อหำดงักล่ำว
เมื่อใดกไ็ดต้ำมดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4.6 วำลดิสัจะใช้ควำมระมดัระวงัอย่ำงสมควรตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อใหแ้น่ใจว่ำพอรท์ลัและระบบของบรษิทัมคีวำมปลอดภยัเพยีงพอส ำหรบัเกณฑก์ำรลงทุนที่
ก ำหนดภำยใตก้ฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้อย่ำงไรกต็ำม ขอ้มูลทีส่่งผ่ำนแพลตฟอรม์หรอืระบบนัน้ จะส่งผ่ำนเครอืขำ่ย
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โทรคมนำคมสำธำรณะ ดงันัน้ วำลดิสัจะไม่รบัผดิชอบ หำกกำรสื่อสำรทีส่่งผ่ำนแพลตฟอร์มหรอืระบบถูกสกดั
กัน้โดยบุคคลภำยนอก (ไม่ว่ำจะโดยถูกกฎหมำยหรอืผดิกฎหมำย) หรอืถูกส่งอย่ำงไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ถูกส่ง โดย
มีเงื่อนไขว่ำข้อผิดพลำดดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกวำลิดัสโดยตรง  ทัง้นี้ ให้ใช้บังคับเพียงเท่ำที่กฎหมำยของ
รำชอำณำจกัรไทยอนุญำต 

4.7 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบบญัชขีองท่ำนได้ในส่วนบญัชขีองฉัน (My Account) บนแพลตฟอร์ม โดยวำลดิสัจะไม่
จดัท ำเอกสำรแสดงใบแจง้ยอดบญัช ีหรอืหลกัฐำนกำรท ำธุรกรรมของท่ำนบนแพลตฟอรม์ใหแ้ก่ท่ำน 

4.8 ในกรณีที่ท่ำนโพสต์เนื้อหำบนแพลตฟอร์ม ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎของเว็บบอร์ดที่อำจเผยแพร่บน
แพลตฟอรม์โดยวำลดิสั และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ท่ำนจะตอ้ง: 
(ก) ไม่โพสตข์อ้ควำมหรอืเนื้อหำในกำรวพิำกษ์วจิำรณ์หรอือำ้งองิถงึสถำบนัพระมหำกษตัรยิแ์ละรำชวงศ์ 
(ข) ไม่โพสตข์อ้ควำมหรอืเนื้อหำทีม่นีัยว่ำหยำบคำยหรอืกำ้วรำ้วเกนิไปส ำหรบับรรทดัฐำนของสงัคม 
(ค) ไม่โพสตข์อ้ควำมหรอืเนื้อหำทีม่เีน้ือหำลำมกอนำจำร รุนแรงและโหดรำ้ย 
(ง) ไม่โพสตข์อ้ควำมโดยเจตนำใส่รำ้ยหรอืดถููกผูอ้ื่นโดยไม่มแีหล่งอำ้งองิทีช่ดัเจน 
(จ) ไม่โพสตข์อ้ควำมทีท่ำ้ทำย ชกัชวน หรอืตัง้ใจทีจ่ะก่อใหเ้กดิขอ้พพิำทหรอืควำมโกลำหล 
(ฉ) ไม่โพสตข์อ้ควำมทีโ่จมตหีรอืวจิำรณ์ศำสนำหรอืค ำสอนของศำสนำใด ๆ 
(ช) ไม่โพสตข์อ้ควำมทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ระหว่ำงกลุ่มหรอืสงัคมใด ๆ 
(ซ) ไม่เสนอขอ้มลูส่วนบุคคลของผูอ้ื่น เช่น อเีมล หรอืหมำยเลขโทรศพัท์ โดยมเีจตนำท ำใหเ้กดิควำมร ำคำญ 
(ฌ) ไม่โพสตข์อ้ควำมหรอืเนื้อหำทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยหรอืท ำลำยศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 
(ญ) ไม่โพสต์ข้อควำมหรือกำรเสนอเนื้อหำเพื่อขำยหลกัทรพัย์ของท่ำนเองหรือใช้เว็บบอร์ดเพื่อซื้อขำย

หลกัทรพัย ์หรอืหุน้กู ้

5.  กำรระดมทุนผ่ำนแพลตฟอรม์ 
5.1  หำกผูล้งทุนรกัษำเงนิทุนในระดบัทีไ่ม่น้อยกว่ำพนัธสญัญำกำรลงทุน ผูล้งทุนกส็ำมำรถเขำ้ไปดแูละมส่ีวนร่วมใน

เอกสำรธุรกรรมที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้และเอกสำรธุรกรรม
ดงักล่ำว 

5.2 ผูล้งทุนจะเปิดบญัช ี(หำกไม่ไดม้บีญัชอียู่แต่เดมิ) กบัธนำคำรที่เปิดบญัช ี(ทัง้นี้อยู่ภำยใตข้อ้ตกลง และเงื่อนไข
ของธนำคำรทีเ่ปิดบญัช ี(หำกม)ี) และแจง้ใหว้ำลดิสัทรำบถงึกำรตดัสนิใจลงทุน จ ำนวนเงนิตำมพนัธสญัญำกำร
ลงทุนจะถูกหกัโดยธนำคำรทีเ่ปิดบญัช ีและน ำเขำ้สู่บญัชเีพื่อกำรลงทุนผ่ำนทำงแพลตฟอรม์ โดยจะมกีำรแจง้ให้
ผูล้งทุนทรำบผ่ำนทำงแดชบอรด์ของผูล้งทุนบนแพลตฟอรม์ 

5.3 หำกไม่สำมำรถหกัเงนิเนื่องจำกเงนิทุนทีไ่ม่เพยีงพอ หรอืเหตุผลอื่นทีเ่กดิจำกผูล้งทุน ผูล้งทุนจะไม่มสีทิธริ่วมใน
กำรลงทุน ทัง้นี้ กำรเข้ำร่วมในกำรลงทุนของผู้ลงทุนในแพลตฟอร์มนัน้จ ำเป็นจะต้องมกีำรหกัเงนิตำมพนัธ
สญัญำกำรลงทุน 

5.4 จ ำนวนเงนิทัง้หมดทีโ่อนเขำ้สู่บญัชีเพื่อกำรลงทุน จะต้องโอนจำกบญัชธีนำคำรของผูล้งทุนทีไ่ดก้ ำหนดไวซ้ึ่งผู้
ลงทุนไดใ้หร้ำยละเอยีดไวใ้นขอ้มลูกำรลงทะเบยีน เมื่อระยะเวลำรอ้งขอสิน้สุดลง ถำ้จ ำนวนรวมของพนัธสญัญำ
กำรลงทุนทัง้หมด (ซึ่งจะถูกหักจำกบัญชีไปยังบัญชีเพื่อกำรลงทุน) ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนที่โพสต์บน
แพลตฟอรม์โดยผูล้งทุนทัง้หมดมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลตำมทีก่ ำหนดใหแ้ต่ละขอ้ดำ้นล่ำง 
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(ก) ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิทีเ่รยีกใหจ้่ำย ใหถ้อืว่ำกำรลงทุนทีเ่กี่ยวขอ้งถูกถอดถอนและถูกยกเลกิ และผูล้งทุนที่
พนัธสญัญำกำรลงทุนไดถู้กหกัผ่ำนแพลตฟอรม์ไปยงับญัชเีพื่อกำรลงทุน จะไดร้บัเงนิตำมพนัธสญัญญำ
กำรลงทุนคนืกลบัเขำ้สู่บญัชทีนัททีีส่ำมำรถท ำไดโ้ดยธนำคำรทีเ่ปิดบญัช ีหรอื 

(ข) เป็นไปตำมเกณฑก์ำรลงทุน หรอื สงูกว่ำเกณฑก์ำรลงทุน วำลดิสัจะสัง่ใหธ้นำคำรทีเ่ปิดบญัชคีนืเงนิตำม
พนัธสญัญำกำรลงทุนกลบัเขำ้สู่บญัชขีองผูล้งทุน หำกธุรกรรมตำมเอกสำรธรุกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้สิน้สุด
ลง ถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตำม วำลิดสัอำจจะไม่สำมำรถเปิดเผยสำเหตุของกำร
สิน้สุดลง  กำรยกเลกิหรอืกำรเพกิถอนนัน้ได ้แต่วำลดิสัจะอพัเดตแดชบอร์ดบนแพลตฟอร์มของผูล้งทุน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ค)  วำลดิสัจะยอมรบัผ่ำนแพลตฟอรม์ ในพนัธสญัญำกำรลงทุนทีบ่นัทกึบนแพลตฟอร์มตำมหลกัมำก่อนได้
ก่อน (First-come-first-served basis) และเป็นไปตำมนโยบำยกระบวนกำรคดัเลอืกกำรลงทุนภำยใน
ของวำลดิสั จนกระทัง่จ ำนวนรวมของพนัธสญัญำกำรลงทุนมผีลรวมเท่ำกบัจ ำนวนเงนิที่เรยีกให้จ่ำย 
ทัง้นี้ เงนิทุนตำมพนัธสญัญำกำรลงทุนทีเ่สนอหลงัจำกมยีอดรวมเท่ำกบัจ ำนวนเงนิทีเ่รยีกใหจ้่ำยแลว้จะ
ถูกปฎิเสธ ในกรณีที่เงินทุนตำมพันธสัญญำกำรลงทุนถูกปฎิเสธ วำลิดัสจะอัพเดตแดชบอร์ดบน
แพลตฟอร์มของผูล้งทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง กำรตดัสนิใจของวำลดิสัว่ำจะเลอืกพนัธสญัญำกำรลงทุนใดเพื่อกำร
ระดมทุนส ำหรบัธุรกรรมตำมเอกสำรธุรกรรมทีโ่พสตบ์นแพลตฟอรม์จะถอืเป็นทีส่ิน้สุดและมผีลผกูพนั 

5.5 จะไม่มกีำรคดิดอกเบีย้ใหก้บัผูล้งทุนในส่วนของเงนิทุนทีถู่กคงอยู่ในบญัชเีพื่อกำรลงทุน 
5.6 ผูล้งทุนอำจก่อพนัธสญัญำกำรลงทุน ด ำเนินกำร หรอืเขำ้เป็นคู่สญัญำ (แลว้แต่กรณี) เอกสำรธุรกรรมทีเ่ผยแพร่

บนแพลตฟอรม์ภำยในระยะเวลำรอ้งขอทีส่อดคลอ้งกนั โดยมเีงือ่นไขว่ำผูล้งทุนมเีงนิทุนเพยีงพอในบญัชสี ำหรบั
พนัธสญัญำกำรลงทุน และผูล้งทุนอนุญำตใหว้ำลดิสัหกัและใชพ้นัธสญัญำกำรลงทุนตำมกำรเลอืกของผู้ลงทุน
ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมเมื่อใดกต็ำม โดยไม่ตอ้งขอควำมยนิยอมจำกผูล้งทุนเพิม่เตมิ เพื่อหลกีเลีย่งขอ้สงสยั กำร
เสนอพนัธสญัญำกำรลงทุนของผู้ลงทุนไม่ก่อข้อผูกพนัทำงกฎหมำยให้วำลิดสัด ำเนินกำร ตอบสนอง หรือ
ยอมรบัพนัธสญัญำกำรลงทุนดงักล่ำว 

5.7  วำลดิสั และธนำคำรทีเ่ปิดบญัชตี่ำงถอืว่ำได้รบัอนุญำตในนำมของผูล้งทุนแต่ละรำยใหช้ ำระเงนิทุนทีใ่ชล้งทุน
ให้แก่เอสเอ็มอีโดยกำรหกัเงนิจำกบญัชี ตำมกำรลงทุนที่เลอืกโดยผู้ลงทุนรำยนัน้ภำยใต้เงื่อนไขของเอกสำร
ธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ 

5.8  ผูล้งทุนรบัทรำบและตกลงว่ำกำรเผยแพร่เอกสำรธุรกรรมบนแพลตฟอร์มทีเ่ผยแพร่โดยวำลดิสั จะไม่ถอืว่ำเป็น
กำรเสนอ แต่ถอืเป็นกำรเชือ้เชญิใหก้ระท ำกำรเสนอ 

5.9 กำรจ่ำยอตัรำดอกเบี้ยทัง้หมดที่ได้รบัจำกกำรลงทุนของท่ำนจะถูกโอนไปยงับญัชขีองท่ำน เมื่อวำลดิสัได้รบั
จ ำนวนดงักล่ำวจำกเอสเอม็อี หรอืจำกกำรลงทุนดงักล่ำว โดยมเีงื่อนไขว่ำวำลดิสัมสีทิธเิสมอทีจ่ะใชจ้ ำนวนเงนิ
ใดทีไ่ดร้บัจำกเอสเอม็อ ีเพื่อช ำระเงนิทีท่่ำนหรอืเอสเอม็อเีป็นหนี้ ภำยใต้กำรลงทุน หรอืเอกสำรธุรกรรมทีท่่ำน 
และ/หรอืเอสเอม็อ ี(แล้วแต่กรณี) เป็นคู่สญัญำ กำรน ำเงนิจ ำนวนดงักล่ำวทัง้หมดเขำ้บญัชจีะกระท ำโดยไม่หกั
ภำษ ี(รวมถงึภำษเีงนิไดห้รอืภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย) ทัง้นี้ กำรเสยีภำษทีเีกีย่วขอ้งแก่หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นหน้ำทีข่อง
ท่ำน 

5.10 วำลิดสัได้รบัอนุญำตตลอดเวลำและตำมดุลยพินิจของตนแต่เพยีงผู้เดียวโดยไม่ต้องให้เหตุผล ในกำรสัง่ให้
ธนำคำรทีเ่ปิดบญัชใีหโ้อนเงนิทุนใด ๆ (หลงัหกัพนัธสญัญำกำรลงทุนที่ไดท้ ำไป) ไปยงับญัชขีองผูล้งทุน และ
จ ำกดักำรเขำ้ถงึแพลตฟอร์มของผูล้งทุนดงักล่ำว ซึ่งผูล้งทุนจะไม่สำมำรถดูเอกสำรธุรกรรมทีม่อียู่หรอืเอกสำร
ธุรกรรมใหม่ ทีม่กีำรเผยแพร่อยู่แลว้หรอืทีจ่ะเผยแพร่บนแพลตฟอรม์ในอนำคต 
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5.11 เมื่อกำรลงทุนใดของผูล้งทุนได้ใชแ้พลตฟอร์มหรอืบรกิำร วำลดิสัจะให้ขอ้มูลต่อไปนี้ของกำรลงทุนแต่ละกำร
ลงทุนแก่ผูล้งทุน (1) ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืกำรลงทุนทีล่งทุน (2) มูลค่ำของหลกัทรพัย์ทีล่งทุน รำคำซื้อ 
(Subscription price) ค่ำธรรมเนียม หรอืค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ในกำรท ำธุรกรรม (3) รำคำของกำรลงทุน และ (4) 
สทิธขิองท่ำนในกำรยกเลกิกำรเขำ้ร่วมกำรลงทุน 

5.12 ผูล้งทุนมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิค ำสัง่ซื้อเมื่อใดกไ็ดก้่อนอย่ำงน้อย 48 ชัว่โมงก่อนทีร่ะยะเวลำรอ้งขอสิน้สุด 
6. หน้ำท่ีของวำลิดสั ในฐำนะตวัแทนและผู้บริหำร 
6.1 กำรแต่งตัง้วำลิดสั 

(ก) ท่ำนแต่งตัง้วำลดิสัโดยไม่สำมำรถยกเลกิได ้ เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนของท่ำนแต่เพยีงผู้เดยีว ภำยใต้
และเกีย่วขอ้งกบักำรลงทุน ซึง่รวมถงึ 
(1) กระท ำกำรจดักำรกำรลงทุนดังกล่ำว รวมถึงกำรลงนำม กำรยกเลิก หรือกำรแก้ไขเอกสำร

ธุรกรรม หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ท ำขึ้นระหว่ำงท่ำนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน
ดงักล่ำว 

(2) เขำ้ท ำเอกสำรธุรกรรมทีท่่ำนเป็นคู่สญัญำในฐำนะตวัแทนของท่ำน และ 
(3) ปฏิบตัิหน้ำที่และบงัคบัตำมสทิธขิองท่ำนภำยใต้เอกสำรธุรกรรม (ตำมดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่

เพยีงผูเ้ดยีวและเป็นเดด็ขำด) 
(ข)  ท่ำนอนุญำตโดยไม่สำมำรถเพกิถอนไดใ้หว้ำลดิสั ใชส้ทิธ ิอ ำนำจ หน้ำที ่และดุลยพนิิจ ทีใ่หไ้วเ้ป็นกำร

เฉพำะภำยใต้หรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน (และเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งกำรลงทุนดงักล่ำว) พร้อมกบัสทิธิ 
อ ำนำจ หน้ำที ่และดุลยพนิิจอื่น ๆ 

(ค)  วำลดิสัตกลงว่ำจะถือทรพัย์สนิ และ/หรอืสนิทรพัย์ทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนแทนผู้ลงทุน ตำม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้และเอกสำรธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้ง และจะ
จดักำรกบัทรพัยส์นิดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนดของเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนดงักล่ำว 

(ง)  ท่ำนยอมรบัว่ำวำลดิสัจะมเีพยีงหน้ำที ่ภำระผกูพนั และควำมรบัผดิชอบทีร่ะบุไวอ้ย่ำงชดัแจง้ในขอ้ตกลง
และเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ (และไม่มกีำรตคีวำมอย่ำงอื่น) 

(จ) วำลดิสัไม่มหีน้ำที่ชี้แจง้ผู้ลงทุน ส ำหรบัจ ำนวนเงนิหรอืส่วนก ำไรของเงนิจ ำนวนใดที่ได้รบัโดยวำลดิสั
ส ำหรบับญัชขีองตนเอง หรอืกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืกระท ำกำรเกีย่วกบัพนัธสญัญำกำรลงทุนของผูล้งทุน 

(ฉ)  เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ตกลงและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ และขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนของ
ผู้ลงทุน บทบำทและธุรกิจของวำลิดัสในกำรให้บริกำรนัน้จ ำกัดไว้เพียงงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำร 
(Administrative) 

 
6.2 สิทธิและดลุยพินิจของวำลิดสั 

(ก)  วำลดิสั อำจยดึถอื 
(1) กำรรับรอง หนังสือบอกกล่ำว หรือเอกสำรที่เชื่อว่ำเป็นต้นฉบบัที่แท้จริง ถูกต้องและได้รบั

อนุญำตอย่ำงเหมำะสม และ 
(2) ค ำแถลงทีจ่ดัท ำโดยกรรมกำร ผูม้อี ำนำจลงนำม หรอืลูกจำ้งของบุคคลใดๆ เกี่ยวกบัเรื่องใดซึ่ง

อำจตคีวำมอย่ำงสมเหตุสมผล ว่ำเขำทรำบ หรอือยู่ภำยในอ ำนำจของเขำในกำรตรวจสอบหรอืสัง่
กำร 
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(ข) วำลดิสัอำจสนันิษฐำนว่ำ (เวน้แต่ไดร้บัแจง้เป็นอย่ำงอื่นในฐำนะตวัแทนของผูล้งทุน) ไม่มเีหตุผดินัดหรอื
เหตุกำรณ์อื่นทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรธุรกรรมเกดิขึน้ตำมเอกสำรธุรกรรมดงักล่ำว โดยมเีงือ่นไขว่ำ วำลดิสัได้
ท ำตำมขอ้ก ำหนดต่อไปนี้ ในกำรประเมนิเอสเอม็อ ี(หรอืผูอ้อกหลกัทรพัย)์  
(1) กำรตรวจสอบตวัตนของผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อี และผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ ก่อนระยะเวลำ

สองปีก่อนกำรออกหลกัทรพัย์นัน้ ผูอ้อกหลกัทรพัย์ และ/หรอื เอสเอม็อี ระบุว่ำเอสเอม็อ/ีผู้ออก
หลกัทรพัย ์
(1)  ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 
(2)  ไม่ไดล้ม้เหลวในกำรใหข้อ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
(3)  ไม่ไดใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ 

(2)  ตรวจสอบประเภทของกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่บงัคบัใชก้่อนที่จะจด
ทะเบยีนเอสเอม็อใีนพอรท์ลัส ำหรบักำรลงทุน 

(ค) วำลดิสัอำจกระท ำเกีย่วกบัขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทนุ แพลตฟอรม์ เวบ็ไซตน์ี้ หรอืบญัชใีด ๆ ผ่ำน
เจำ้หน้ำที ่และตวัแทนหรอือำจมอบหมำยหน้ำทีบ่ำงส่วนในฐำนะตวัแทนของผูล้งทุนใหก้บับุคคลทีส่ำมที่
มคีวำมสำมำรถด ำเนินกำร  

(ง)  วำลดิสัอำจ (แต่ไม่ใช่หน้ำที่) กระท ำกำรใดในกำรใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตนภำยใต้เอกสำรธุรกรรม
ตำมทีใ่ชดุ้ลยพนิิจแลว้ว่ำสมควร 

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

(ฉ) ในส่วนทีเ่กี่ยวกบักำรลงทุนโดยเฉพำะ วำลดิสัอำจว่ำจำ้ง ใชค้ ำแนะน ำหรอืบรกิำรของทนำยควำม นัก
บญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชำญอื่น หำกเหน็ว่ำเป็นกำรรอบคอบทีจ่ะท ำเพื่อกำรลงทุนนัน้ ค่ำใชจ้่ำยของนักวชิำชพี
ดงักล่ำวจะ (1) เป็นภำระของผูล้งทุนตำมสดัส่วนของพนัธสญัญำกำรลงทุนของผูล้งทุนแต่ละรำย ในส่วน
ของเอกสำรธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค ำแนะน ำหรอืบรกิำรดงักล่ำวและ (2) หกัเขำ้บญัชขีองผูล้งทุนแต่ละ
รำยโดยตรง 

6.3  ไม่มีอ ำนำจอิสระ 
ผู้ลงทุนจะต้องไม่มอี ำนำจอิสระในกำรบงัคบั หรอืไล่เบี้ยกบัทรพัย์สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน (หรอืเอกสำรที่
สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกำรลงทุน) หรือใช้สิทธิ อ ำนำจ หน้ำที่ หรือดุลยพินิจที่เกิดขึ้นภำยใต้เอกสำรที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน เวน้แต่เป็นกำรกระท ำทีผ่่ำนวำลดิสั ผูล้งทุนยอมรบัว่ำ วำลดิสัสำมำรถด ำเนินกำรบงัคบั
หรอืไล่เบีย้ตำมดุลยพนิิจของวำลดิสัตำมขอ้ 10 ได ้

6.4 กำรเรียกคืนและกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 
(ก)  ในกรณีทีต่้องมเีงนิจ ำนวนใดจ่ำยใหก้บัวำลดิสัภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน วำลดิสั

ไม่จ ำเป็นตอ้งจ่ำยเงนิจ ำนวนนัน้ใหก้บัผูล้งทุน จนกว่ำวำลดิสัจะแน่ใจไดว้่ำไดร้บัเงนิจ ำนวนนัน้แลว้จรงิ 
(ข)  หำกวำลดิสัจ่ำยเงนิจ ำนวนใดใหก้บัผูล้งทุนรำยใด และพสิูจน์ไดว้่ำวำลดิสัไม่ไดร้บัเงนิจ ำนวนนัน้จรงิ ผู้

ลงทุนทีไ่ดร้บัเงนิจ ำนวนดงักล่ำว  (หรอืรำยไดจ้ำกกำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้ง) จำกวำลดิสั เมื่อ
ไดร้บักำรรอ้งขอตอ้งช ำระคนืเงนิดงักล่ำวใหก้บัวำลดิสัพรอ้มดอกเบีย้ของจ ำนวนดงักล่ำว นับจำกวนัทีร่บั
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ช ำระเงนิจนถงึวนัทีว่ำลดิสัไดร้บัเงนิ ซึ่งค ำนวณโดยวำลดิสัเพื่อรวมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรช ำระเงนิ
ดงักล่ำว 

6.5  กำรช ำระเงินคืนบำงส่วน 
(ก) หำกวำลดิสัไดร้บักำรช ำระเงนิทีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะปลดเปลือ้งจ 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  
6.6 กำรค ำนวณและหนังสือรบัรอง 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจ ำนวนเงนิทีค่รบก ำหนดช ำระและยงัคงคำ้งอยู่ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม หรอืกำรด ำเนินคดหีรอื
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว ใหส้นันิษฐำนว่ำ รำยละเอยีดทีป่รำกฎ
ในบญัช ีบญัชแียกประเภท หรอืสมุดบญัช ี (ในสื่อหรอืรูปแบบใดก็ตำม)  ของวำลดิสั เป็นพยำนหลกัฐำนที่
ถูกต้องส ำหรบักำรพสิูจน์เรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง นอกจำกนี้ หนังสอืรบัรองหรอืกำรก ำหนดของวำลดิสัในส่วน
ของอตัรำหรอืจ ำนวนเงนิภำยใต้เอกสำรธุรกรรมเป็นพยำนหลกัฐำนอนัเป็นทียุ่ตขิองเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง หำกไม่มี
ขอ้ผดิพลำดอย่ำงชดัแจง้   

 
7. ค่ำธรรมเนียม 
7.1 หำกผูล้งทุนรำยใดมยีอดคำ้งช ำระกบัวำลดิสัภำยใต้เอกสำรธุรกรรม วำลดิสัและธนำคำรทีเ่ปิดบญัชีต่ำงมสีทิธิ

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำหรอือำ้งองิถงึผูล้งทุนใดในกำรทีจ่ะหกัเงนิจ ำนวนนัน้ออกจำกจ ำนวนเงนิ
ทีไ่ดร้บัในบญัชเีพื่อกำรลงทุน ซึ่งไดร้บัจำกหรอืโดยผูล้งทุนดงักล่ำว (รวมดอกเบี้ยหรอืเงนิทีไ่ด้รบัจำกผู้ลงทุน
ตำมกำรลงทุน เอกสำรธุรกรรม ค่ำใชจ้่ำยและเงนิจ ำนวนอื่น (รวมถงึค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีค่ำ้งช ำระต่อวำ
ลดิสัภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้ หรอืเอกสำรธุรกรรมที่ผูล้งทุนเป็นคู่สญัญำ) และน ำเงนิ
จ ำนวนทีห่กัไปนัน้ไปใชเ้พื่อช ำระหนี้ทีค่ำ้งช ำระได ้

7.2 เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรดูแลและบรหิำรจดักำรแพลตฟอร์ม กำรใหบ้รกิำรและกำรดูแลรกัษำบญัชีโดยวำลดิสั  
ผู้ลงทุนจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกำรลงทุนให้กับวำลิดสั (รวมเรียกว่ำ 
“ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร”) 
(ก) ร้อยละของกำรช ำระอตัรำดอกเบี้ยทัง้หมด หรอืกำรช ำระเงนิอื่นทีร่บัเขำ้บญัชีเพื่อกำรลงทุนอนัเป็นไป

ตำมเอกสำรธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ข) ค่ำธรรมเนียมอื่นตำมที่วำลิดัสก ำหนดเป็นครัง้ครำว โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวให้กับผู้ลงทุนผ่ำน

แพลตฟอรม์ 
7.3 ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจะถูกหกัออกจำกกำรช ำระเงนิทีไ่ดร้บัเขำ้บญัชีเพื่อกำรลงทุนจำกเอสเอม็อทีีเ่กี่ยวขอ้ง

หรอืลูกหนี้ตำมเอกสำรธุรกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ส ำหรบับญัชขีองผูล้งทุน และจ ำนวนเงนิของค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำร
จะบนัทกึในแดชบอร์ดของผูล้งทุนแต่ละรำยบนแพลตฟอรม์ ตำมจ ำนวนทีช่ ำระใหก้บัวำลดิสั ค่ำธรรมเนียมกำร
บรหิำรจะรวมภำษมีลูค่ำเพิม่ทีบ่งัคบัใชก้บักำรบรกิำร 
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7.4 ผูล้งทุนจะต้องรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมธนำคำร กำรบรกิำร หรอื กำรบรหิำรอื่นทัง้หมดส ำหรบักำรช ำระเงนิ ใด 
ๆ ที่เป็นกำรโอนเงนิทุนจำกผู้ลงทุนเขำ้บญัชเีพื่อกำรลงทุน หรือจำกบญัชเีพื่อกำรลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน หรือ
ส ำหรบักำรช ำระเงนิใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม 

 
8. กำรรบัรองและกำรรบัประกนั 

บุคคลใดกต็ำมทีใ่ชห้รอืเขำ้ถงึแพลตฟอร์ม และ/หรอืบรกิำร และ/หรอืยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุน
ฉบบันี้ ในนำมของผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดำ ขอรบัรองและรบัประกันว่ำเขำหรอืเธอได้รบัอนุญำตอย่ำง
ถูกตอ้งใหด้ ำเนินกำรในนำมของผูล้งทุน 
 
ผูล้งทุนแต่ละรำยขอรบัรองและรบัประกนัต่อวำลดิสั ในแต่ละวนัทีต่นเป็นผูล้งทุนว่ำ 
 

8.1 หำกผูล้งทุนไม่ใช่บุคคลธรรมดำ ผูล้งทุนไดถู้กก่อตัง้ หรอืจดัตัง้ขึน้อย่ำงถูกตอ้ง (ตำมขอบเขตในเขตอ ำนำจทีผู่้
ลงทุนก่อตัง้อยู่) มสีถำนะที่ดีภำยใต้กฎหมำยของเขตอ ำนำจตำมกฎหมำย และมีอ ำนำจในกำรเป็นเจ้ำของ
ทรพัยส์นิ และด ำเนินธุรกจิซึง่ก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ 

8.2  หำกผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้เยำว์ เป็นผู้มสีติสมัปชญัญะ มคีวำมสำมำรถตำมกฎหมำยและ
ไดร้บัควำมยนิยอมทีจ่ ำเป็นทัง้หมดเพื่อท ำเอกสำรธุรกรรมทีเ่ป็นหรอืจะเป็นคู่สญัญำภำยใตเ้กณฑก์ำรลงทุน ได้
เขำ้ท ำขอ้ตกลงและเงื่อนไขของผูล้งทุนดว้ยควำมสมคัรใจ หลงัจำกทีไ่ดร้บัค ำแนะน ำทำงกฎหมำยอย่ำงอิสระ
ตำมทีจ่ ำเป็น และไม่อยู่ภำยใตก้ำรขม่ขูห่รอือทิธพิล ควำมผดิพลำดหรอืกำรกระท ำอนัเกดิจำกกำรส ำคญัผดิ 

8.3 หำกเป็นผูล้งทุนสถำบนั กจิกำรเงนิร่วมลงทุน หรอืนิตบิุคคลร่วมลงทุน ผูล้งทุนเป็นผูล้งทุนสถำบนั กจิกำรเงนิ
ร่วมลงทุน หรือนิติบุคคลร่วมลงทุน  ในควำมหมำยของ (แล้วแต่กรณี) (1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 4/2560 เรื่อง กำรก ำหนดบทนิยำมผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ 
และ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือ (2) กิจกำรเงินร่วมลงทุน ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 15/2561 เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลัต่อประชำชน   และ/หรอื (3) นิติ
บุคคลร่วมลงทุน ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่  กจ. 15/2561 
เรื่องกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลัต่อประชำชน       

8.4 มอี ำนำจและควำมสำมำรถในกำรเขำ้ท ำ (และด ำเนินกำรทุกอย่ำงทีจ่ ำเป็นในกำรอนุญำต) ใชส้ทิธแิละด ำเนินกำร
และปฏบิตัติำมหน้ำทีข่องตนภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้และเอกสำรธุรกรรมทีเ่ขำ้ท ำหรอื
เอกสำรธุรกรรมทีไ่ดย้ื่นพนัธสญัญำกำรลงทุนเพื่อเขำ้ท ำ 

8.5  หำกผูล้งทุนไม่ใชบุ่คคลธรรมดำ กำรลงนำมและกำรปฎบิตัติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไขของผูล้งทุนส ำหรบัธุรกรรม
ทีพ่จิำรณำในทีน่ี้หรอืภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมทีเ่ขำ้ท ำหรอืเอกสำรธุรกรรมทีไ่ดย้ื่นพนัธสญัญำกำรลงทุนเพื่อเขำ้
ท ำ  เพื่อใหเ้อกสำรดงักล่ำวเป็นหลกัฐำนทีร่บัฟังไดใ้นเขตอ ำนำจศำลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุญำตอย่ำงถูกตอ้งจำก
องคก์รหรอืนิตบิุคคลทีจ่ ำเป็นทัง้หมดและมผีลบงัคบัใชอ้ย่ำงเตม็ที่ 

8.6 กำรกระท ำ เงื่อนไข และสิ่งต่ำง ๆ ทัง้หมดที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร ท ำให้บรรลุ และท ำให้เสร็จสิ้นนัน้ ได้
ด ำเนินกำร ท ำใหบ้รรลุ และท ำใหเ้สรจ็สิน้ รวมถงึกำรไดร้บัควำมยนิยอมหรอืใบอนุญำตทีจ่ ำเป็น หรอืกำรอนุมตั ิ
หรอื ใบอนุญำตจำกรฐับำล กำรอนุมตัดิำ้นกฎระเบยีบ หรอืกำรยื่นหรอืลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ท ำ และด ำเนินกำร 
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และปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมทีไ่ดท้ ำหรอืยื่นเพื่อพนัธ
สญัญำกำรลงทุน 

8.7 กำรเขำ้ท ำ ใช้สทิธ ิและ/หรอืกำรปฏบิตังิำน หรอืปฏิบตัิหน้ำทีภ่ำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน หรอื
เอกสำรธุรกรรม ที่เข้ำท ำ หรือยื่นพนัธสญัญำกำรลงทุน ไม่และจะไม่ละเมดิหรือกระท ำเกินกว่ำอ ำนำจหรอื
ขอ้จ ำกดัทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย ระเบยีบเอกสำรธรรมนูญ กำรอนุญำต สญัญำ หรอืตรำสำรทีม่ผีลผูกพนั หรอื
ทรพัย์สนิใด ๆ ของบรษิทั หรอืถอืเป็นเหตุผดินัดหรอืเหตุเลกิสญัญำ (แล้วแต่จะไดร้ะบุไว)้ ภำยใต้ขอ้ตกลงหรอื
ตรำสำร กำรอนุญำตหรอืค ำสัง่ ไม่ว่ำจะมกีำรบงัคบัตำมกฎหมำยหรอืไม่ 

8.8  หน้ำทีภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนนี้หรอืเอกสำรธุรกรรมทีเ่ขำ้ท ำหรอืเอกสำรธุรกรรมทีไ่ดย้ื่นพนัธ
สญัญำกำรลงทุนเพื่อเขำ้ท ำ มหีรอืจะมผีลใชบ้งัคบัผกูพนัและบงัคบัตำมขอ้ก ำหนดได ้

8.9  กำรรบัรอง ข่ำวสำร หรอืค ำแถลงทีท่ ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนนี้หรอืเอกสำรธุรกรรมทีเ่ขำ้ท ำ
หรอืเอกสำรธุรกรรมทีไ่ดย้ื่นพนัธสญัญำกำรลงทุนเพื่อเขำ้ท ำนัน้ เท่ำทีผู่ล้งทุนทรำบ เป็นควำมจรงิและถูกตอ้งใน
ทุกแงท่ีเ่ป็นสำระส ำคญั  

8.10 พนัธสญัญำกำรลงทุนทัง้หมดนัน้มำจำกเงนิทุนของผูล้งทุนเอง (ไม่ใช่มำจำกเงนิทุนของผูอ้ื่นหรอืมภีำระผกูพนั) 
เวน้แต่ผูล้งทุนจะไดร้บัอนุญำตให้ใชเ้งนิทุนในนำมของบุคคลทีส่ำม และวำลดิสัไดต้กลงกบักำรอนุญำตดงักล่ำว
ทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อวำลดิสั 

 
9. กำรยอมรบัและกำรปฏิเสธควำมรบัผิด 

แม้จะมขีอ้ควำมใดที่ได้ระบุไว้ในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้ ผู้ลงทุนยอมรบัและตกลงเป็นกำร
เฉพำะว่ำ 

9.1  ท่ำนรบัทรำบและเข้ำใจว่ำมีควำมเส่ียงท่ีเอสเอม็อีอำจไม่ช ำระคืนเงินกู้ หรือลูกหน้ีอำจไม่ช ำระหน้ีท่ีคำ้ง 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ท่ำนสูญเสียเงินบำงส่วนหรือทัง้หมดของเงินทุนท่ีใช้ลงทุน ท่ำนรบัทรำบและเข้ำใจว่ำ
กำรลงทุนของท่ำนนัน้ไม่ใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงในกำรลงทุน วำลิดสัไม่รบัประกนักำรคืนเงิน

ท่ีใช้ลงทุน หรืออตัรำดอกเบีย้ทัง้ท่ีอำจเกิดขึ้น และไม่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนของท่ำน 
9.2 ท่ำนรบัทรำบว่ำ 

(ก) ท่ำนใชป้ระโยชน์จำกระบบ ครำวดฟั์นดงิ และแพลตฟอรม์เพื่อแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนและรบับรกิำร
ของวำลดิสั (ในฐำนะพอรท์ลัระดมทุน) ในกำรจดัเตรยีมมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหบ้รกิำรแก่ท่ำนและวำลดิสั
ไม่ถอืเป็นโบรกเกอร ์นำยหน้ำ หรอื ตวัแทนของท่ำน และ 

(ข) วำลดิสั (ในฐำนะพอร์ทลัระดมทุน) มหีน้ำทีใ่หบ้รกิำรแก่ท่ำนตำมระเบยีบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเรื่อง 
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยผ์่ำนระบบครำวด์ฟันดงิ และประกำศทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อำจออก
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่ใช้กบัระบบครำวด์ฟันดิงและ ผู้
จดัหำครำวดฟั์นดงิ  

9.3 ในกำรลงทุนผ่ำนแพลตฟอรม์ ท่ำนกระท ำและจะกระท ำโดยต้องรบัควำมเสีย่งทัง้หมดเอง ท่ำนยนืยนัว่ำท่ำนได้
อ่ำน ท ำควำมเขำ้ใจและตกลงทีจ่ะผูกพนัตนเองตำมกำรเปิดเผยควำมเสีย่ง และยอมรบัว่ำท่ำนสำมำรถควบคุม
และใช้ดุลยพินิจอย่ำงสมบูรณ์ในกำรตัดสินใจว่ำจะท ำกำรลงทุนผ่ำนเอกสำรธุรกรรมและกำรเข้ำร่วมใน
แพลตฟอรม์และกำรลงทุน (และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนดงักล่ำว) 
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9.4 ท่ำนยนืยนัว่ำขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดร้บัจำกเอสเอม็อไีดร้บักำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดโดยวำลดิสั ภำยใต้
กฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้อย่ำงไรกต็ำม วำลดิสัจะไม่มหีน้ำทีห่รอืควำมรบัผดิต่อควำมถูกตอ้งของขอ้มลูทีเ่อสเอม็อีส่ง
มอบให ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนของท่ำน ทัง้นี้ วำลดิสัอำจท ำ (แต่ไม่มภีำระผกูพนัในกำรท ำ) กำรปรบัปรุงหรอื
แก้ไขขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบัเอสเอม็อีเป็นครัง้เป็นครำว เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ วำลดิสัสำมำรถใหข้อ้มูลที่
เพยีงพอเกีย่วกบัเอสเอม็อตีำมทีข่อ้บงัคบัในกฎหมำยก ำหนด 

9.5 ท่ำนจะต้องไม่พึ่งพำข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มในกำรลงทุนหรือเข้ำร่วมในกำรลงทุน แต่จะต้อง
ท ำกำรคน้ควำ้ วเิครำะห ์และประเมนิดว้ยตวัท่ำนเอง เพื่อท ำควำมเหน็ และรบัค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะ
ด้ำนตำมที่ท่ำนเห็นว่ำจ ำเป็นหรือเหมำะสมก่อนที่จะเขำ้ท ำหรอืยอมรบัเอกสำรธุรกรรมหรือเอกสำรใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

9.6 วำลดิสัมสีทิธทิี่จะยดึถือและจะได้รบัควำมคุม้ครองอย่ำงเต็มทีใ่นกำรยดึถือตรำสำร เอกสำร มติ หนังสอืบอก
กล่ำว ควำมยนิยอม ใบรบัรอง ค ำใหก้ำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดหมำย โทรสำร อเีมล เทเลก็ซ์ หรอืขอ้ควำม
โทรพมิพ ์ประกำศ ค ำสัง่ หรอืเอกสำรอื่น หรอืบทสนทนำทีเ่ชื่อว่ำเป็นเอกสำรจรงิและถูกต้อง ทีไ่ดล้งนำม ส่ง 
หรอืท ำโดยบุคคลที่เหมำะสม (ไม่ว่ำคนเดยีว หรอืหลำยคน) และยดึถือตำมค ำแนะน ำและแถลงกำรณ์ของที่
ปรกึษำดำ้นกฎหมำย นักบญัชอีสิระ และผูเ้ชีย่วชำญอื่นทีเ่ลอืกโดยวำลดิสัและวำลดิสัอำจรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย
เองหรอืไม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยเอง ทัง้นี้ ก่อนทีว่ำลดิสัจะกระท ำกำรทีส่มเหตุสมผลในเชงิธุรกจิภำยใตข้อ้ก ำหนด
และเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้ วำลดิสัอำจต้องไดร้บัค ำแนะน ำทำงกฎหมำยก่อนตำมทีว่ำลดิสัเหน็สมควร หรอื
อำจจะได้รบักำรชดใช้เงนิทุนในบญัชขีองวำลดิสัโดยผู้ลงทุนที่เกี่ยวขอ้งแต่ละรำย เนื่องจำกควำมรบัผดิและ
ค่ำใชจ้่ำยใดหรอืทัง้หมดอำจเกดิขึน้เน่ืองจำกกำรกระท ำหรอืกำรยงัคงกระท ำกำรต่อไป 

9.7 ผูล้งทุนจะมหีน้ำทีท่ีจ่ะท ำใหต้นทรำบถงึ (1) สถำนะทำงกำรเงนิของเอสเอม็อทีีเ่กีย่วขอ้ง ผูล้งนำม และ/หรอืผูค้ ้ำ
ประกนัภำระผูกพนัภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม และ (2) สถำนกำรณ์อื่นทัง้หมดทีม่คีวำมเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัช ำระหนี้
ตำมเอกสำรธุรกรรม 

9.8 กำรบงัคบัใชข้องเอกสำรธุรกรรมอยู่ภำยใตค้วำมเสีย่งและขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำยตำมปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำร
ธุรกรรมในลกัษณะเดยีวกนัและวำลดิสัไม่ใหก้ำรรบัรอง กำรรบัประกนั หรอืสญัญำใดแก่ผูล้งทุน ว่ำวำลดิสัไดท้ ำ
ใหแ้น่ใจว่ำคู่สญัญำของเอกสำรธุรกรรมไดร้บัค ำแนะน ำอย่ำงอสิระ เกี่ยวกบัผลกระทบตำมเอกสำรธุรกรรมต่อ
คู่สญัญำฝ่ำยนัน้   

9.9 วำลดิสัไม่รบัรอง รบัประกนั หรอื สญัญำต่อผูล้งทุน 
(ก) ข่ำวสำร ขอ้มูลหรอืเนื้อหำอื่นที่ท่ำนจดัเก็บไวห้รอืใหก้บัเวบ็ไซต์นี้  จะไม่ได้รบัควำมเสยีหำยโดยไม่ได้

ตัง้ใจ ไม่พรอ้มใชง้ำนเป็นกำรชัว่ครำว ไม่เสยีหำยหรอืสญูหำย 
(ข) แพลตฟอรม์หรอืบรกิำรจะจดัหำเอสเอม็อใีหแ้กผู่ล้งทุนเพื่อลงเงนิทุนให ้
(ค) ในควำมน่ำเชื่อถอืของเอสเอม็อหีรอืลูกหนี้ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ วำลดิสัจะไม่รบัผดิต่อผูล้งทุนหำกเอสเอม็อี

หรอืลูกหนี้ไม่ปฏบิตัิขอ้ผูกผนักำรซื้อคนื หรอืกำรช ำระหนี้ หรอืกำรเรยีกรอ้งใหช้ ำระเงนิภำยใต้เอกสำร
ธุรกรรมใด โดยผู้ลงทุนสละสิทธทิัง้หมดและจะไม่เรียกร้องต่อวำลิดสั หำกพวกเขำไม่สำมำรถได้รบั
จ ำนวนเงนิทีค่ำ้งทัง้หมด หรอืหำกผูล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีค่ำดหวงัจำกกำรลงทุนของพวกเขำหรอื
เรยีกรอ้งในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรทีด่ ำเนินกำรโดยวำลดิสัผ่ำนหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัแพลตฟอรม์ 

9.10 ผูล้งทุนมคีวำมรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมภำระดำ้นภำษขีองตน (รวมถงึกำร
ช ำระภำษีทัง้หมดที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช ำระเงินหรือดอกเบี้ยที่ได้รับ) ในเขตอ ำนำจ
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กฎหมำยทัง้หมด วำลดิสัไม่จ ำต้องใหค้ ำแนะน ำด้ำนภำษีและจะไม่รบัผดิชอบต่อภำระภำษีของผู้ลงทุนในเขต
อ ำนำจกฎหมำยใดทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำรและกำรช ำระเงนิทีผู่ล้งทุนไดร้บัภำยใตเ้อกสำรธุรกรรม 

 
10. เหตุผิดนัดของเอสเอม็อีและกำรเยียวยำ 
10.1 ภำยใต้ขอ้ 10.2 ในกรณีทีเ่อสเอม็อี หรอืลูกหนี้ล้มเหลวในกำรปฏบิตัิตำมภำระผูกพนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน 

รวมถงึกำรช ำระเงนิหรอืขอ้ผกูพนักำรซื้อคนื ผูล้งทุนอนุญำตโดยไม่สำมำรถเพกิถอนได ้ใหว้ำลดิสักระท ำกำรใด 
ๆ ตำมที่เห็นสมควร (โดยอยู่ในดุลยพนิิจของวำลดิสัแต่เพยีงผูเ้ดยีวและเด็ดขำด) เพื่อรกัษำสทิธขิองผูล้งทุน
ภำยใต้เอกสำรธุรกรรมในนำมของผู้ลงทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนแต่ละคนขอมอบอ ำนำจให้แก่วำลิดสั (ในรูปแบบที่
ก ำหนดโดยวำลิดสั) เพื่อกระท ำกำรในนำมของตน รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรด ำเนินกำรมอบหมำยเพื่อ
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยในนำมของตนตำมทีว่ำลดิสัก ำหนด และท ำค ำใหก้ำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในนำมของผู้
ลงทุนตำมที่วำลิดัสเห็นสมควร ในกำรกระท ำกำรดังกล่ำว วำลิดัสอำจได้รับกำรใช้คืนเงินที่จ่ำยไปตำมที่
สมเหตุสมผลจำกจ ำนวนที่ได้คนืมำเป็นอนัดบัแรก ผู้ลงทุนทรำบว่ำพวกเขำอำจถูกเสนอชื่อเป็นโจทก์ในกำร
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและยนิยอมใหใ้ชช้ื่อเช่นน้ี ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยดงักล่ำว ผู้
ลงทุนจะต้องให้ควำมช่วยเหลอืที่จ ำเป็นทัง้หมดต่อวำลดิสั รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรจดัหำเอกสำร ขอ้มูล 
หลกัฐำนและพยำนตำมทีอ่ำจรอ้งขอ 

10.2 ผู้ลงทุนขอแต่งตัง้วำลิดสัร่วมกันและแทนกนัให้เป็นตัวแทนของพวกเขำและอนุญำตให้ตกลงตำมเงื่อนไขที่
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขกบัเอสเอม็อ ีโดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูล้งทุนก่อนเป็นกำรล่วงหน้ำ อนุญำตให้
ปรบัโครงสรำ้งส ำหรบัจ ำนวนเงนิทีเ่หลอืทีต่อ้งช ำระภำยใต้เอกสำรธุรกรรม และแก้ไขเอกสำรธุรกรรม ตำมวธิทีี่
วำลดิสัเหน็สวมควรเมื่อใด หรอืบ่อยเพยีงใดตำมทีจ่ ำเป็น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจ่ำยเงนิจ ำนวนทีเ่ป็น
หนี้ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม  โดยวำลิดสัอำจด ำเนินกำรในนำมของผู้ลงทุนรำยใด เพื่อแก้ไขหรอืสละสทิธิใน
เอกสำรธุรกรรมใด ทีไ่ดร้บัอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้ ผูล้งทุนรบัทรำบและตกลงว่ำ
กำรแก้ไขเอกสำรธุรกรรมโดยวำลดิสัจะต้องท ำตำมสิง่ที่วำลดิสัเห็นว่ำเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้
ลงทุน ด้วยควำมสมเหตุสมผล และจำกนัน้ผู้ลงทุนดงักล่ำวจะต้องผูกพนัตำมข้อก ำหนดที่แก้ไขของเอกสำร
ธุรกรรม 

 
11. กำรยกเลิกบญัชีของท่ำน 
11.1 ภำยใต้ขอ้ 11.2 หำกท่ำนไม่ต้องกำรเป็นผูล้งทุนอกีต่อไป ท่ำนควรแจง้วำลดิสั และเรำจะยกเลกิบญัชขีองท่ำน 

ยกเลกิกำรเขำ้ถงึแพลตฟอร์ม และยกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ (เวน้แต่ขอ้ก ำหนดทีย่งัตอ้ง
คงอยู่หลงักำรยกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้) 

11.2 บญัชขีองท่ำนอำจไม่ถูกยกเลกิ จนกว่ำเอกสำรธุรกรรมทัง้หมดทีท่่ำนเป็นคู่สญัญำและทีท่่ำนไดท้ ำพนัธสญัญำ
กำรลงทุน ไดถู้กยกเลกิ หมดอำยุ หรอืเพกิถอน 

11.3 ค่ำธรรมเนียมทัง้หมดในบญัชขีองท่ำนจะยงัมผีลต่อไปจนกว่ำจะถงึเวลำทีบ่ญัชถีูกปิด 
11.4  วำลดิสัอำจท ำใหก้ำรใชง้ำนของท่ำนบนแพลตฟอรม์สิน้สุดลงและยกเลกิบญัชขีองท่ำนไดต้ลอดเวลำ หำก 

(ก) ท่ำนกระท ำผดิต่อหน้ำทีข่องท่ำนภำยใตข้อ้ก ำหนดกำรใชง้ำน ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ 
เอกสำรธุรกรรม หรือข้อก ำหนดด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของท่ำนในฐำนะผู้ลงทุนบน
แพลตฟอรม์ 
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(ข) เรำสงสยัว่ำท่ำนไดก้ระท ำหรอืก ำลงักระท ำกำรฉ้อโกง มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรฟอกเงนิ หรอืกำรกระท ำใด 
ๆ ทีเ่ป็นควำมผดิทำงอำญำหรอืทีม่โีทษ 

(ค) ขอ้มลูทีท่่ำนใหแ้ก่เรำถูกพบในภำยหลงัว่ำไม่ถูกตอ้ง ไม่แม่นย ำ หรอืเป็นเทจ็อย่ำงมนีัยยะส ำคญั หรอื 
(ง) ท่ำนใชแ้พลตฟอร์มหรอืขอ้มลูทีส่ำมำรถเขำ้ถงึ หรอืไดม้ำจำกแพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงคใ์นกำรไต่ถำม

หรือชักชวนหรือเสนอให้บุคคลใดออกจำกกำรเป็นลูกจ้ำง กำรลงทุน กำรหำเงินทุนจำก หรือ
ควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้อื่นใดกบัวำลดิสั  

11.5 วำลดิสัได้รบัอนุญำตให้ถอนทะเบยีนผู้ลงทุนออกจำกแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ได้ตำมดุลยพนิิจของตนแต่เพยีงผู้
เดยีวโดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผล ทัง้นี้ ในกำรถอนทะเบยีน วำลดิสัจะคนืเงนิทุนทีไ่ม่ไดใ้ชล้งทุน (หำกม)ี เขำ้บญัชขีอง
ผู้ลงทุนผ่ำนธนำคำรที่เปิดบญัชขีองผู้ลงทุน ผู้ลงทุนที่ถูกถอนทะเบยีนออกจำกแพลตฟอร์มจะไม่สำมำรถใช้
เงนิทุนเพื่อกำรลงทุนใด ๆ ตำมทีป่รำกฏบนแพลตฟอรม์ 

11.6 ในกำรยกเลกิดงักล่ำว หำกเป็นไปได้ เรำจะน ำเงนิทุนที่ไม่ไดใ้ชล้งทุนเขำ้บญัชขีองท่ำนหรอืส่งเชค็ไปยงัทีอ่ยู่
สุดทำ้ยทีท่่ำนใหไ้ว ้อำจมบีำงสถำนกำรณ์ทีเ่รำไม่สำมำรถน ำเงนิทุนทีไ่ม่ไดใ้ช้เขำ้บญัชขีองท่ำนได ้และจะแจง้
เหตุผลเพยีงเท่ำทีเ่รำสำมำรถท ำไดท้ีจ่ะไม่ละเมดิกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

11.7 กำรจดักำรขอ้มลูกำรลงทุนหรอืขอ้มลูผูล้งทุนทีม่ใีหก้บัวำลดิสั ในช่วงระยะเวลำสญัญำก่อนทีจ่ะมกีำรยกเลกิตำม
ขอ้ 11 นี้จะไดร้บักำรจดักำรตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของวำลดิสัซึง่สำมำรถดไูดท้ำง [ระบ ุURL] 

 
12. ข้อจ ำกดัควำมรบัผิด 
12.1  วำลดิสัจะยกเวน้อย่ำงชดัเจนซึ่งเงื่อนไข กำรรบัประกนัและขอ้ก ำหนดอื่นทัง้หมด ทีอ่ำจมนีัยทำงกฎหมำยตำม

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ ทัง้นี้ กำรยกเวน้นัน้อยู่ภำยในขอบเขตทีก่ฎหมำยอนุญำต 
12.2 ยกเวน้กำรฉ้อโกง ควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง หรอืกำรประพฤตผิดิโดยเจตนำโดยวำลดิสั และบรษิัท

ย่อย บรษิัทในเครอื กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ตวัแทน รวมถึงธนำคำรที่เปิดบญัชี ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนและพนักงำน
ทัง้หมด (รวมเรยีกว่ำ คู่สญัญำท่ีได้รบักำรชดใช้ค่ำเสียหำย)  คู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำย (ภำยใน
ขอบเขตทีว่ำลดิสัและคู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยได้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดภำยใต้กฎหมำยทีบ่งัคบัใช้
อย่ำงเตม็ที)่ จะไม่ต้องรบัผดิต่อบุคคลใดรวมถงึผูล้งทุนในควำมเสยีหำย กำรสูญเสยี ค่ำใชจ้่ำย ควำมรบัผดิ ทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม ทีเ่ป็นกำรลงโทษ ทีเ่กดิโดยบงัเอญิ  ทีเ่ป็นกำรเฉพำะ หรอืทีเ่ป็นผลต่อเนื่อง ทเีกดิจำกกำร
กระท ำ หรอืควำมเสยีหำยใด รวมถงึควำมเสยีหำยจำกกำรสูญเสยีกำรใชง้ำนหรอืขอ้มูล กำรสญูเสยีโอกำส กำร
สูญเสียค่ำควำมนิยม กำรสูญเสียก ำไร (รวมถึงรำยได้หรือผลก ำไรที่คำดว่ำจะได้) หรือควำมเสียหำยต่อ
บุคคลภำยนอกทีเ่กดิจำกหรอืในทำงทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
(ก)  กำรทีผู่ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืบำงส่วนหรอืทัง้หมด 

(1) ภำยใตเ้อกสำรธุรกรรมไม่ว่ำจะเป็นผลมำจำกกำรผดินัดของเอสเอม็อ ีหรอืไม่ปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใต้
เอกสำรกำรท ำธุรกรรม หรอือนัเป็นผลมำจำกกำรทีคู่่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดินัดหรอืไม่ปฏบิตัิ
หน้ำทีภ่ำยใตเ้อกสำรธุรกรรม หรอื 

(2) ครบก ำหนดช ำระภำยใตบ้ญัชขีองผูล้งทุน 
(ข) กำรกระท ำทีด่ ำเนินกำรภำยใต้หรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน และผูล้งทุนไม่สำมำรถฟ้องรอ้งคดเีจำ้หน้ำที ่

พนักงำน หรอืตวัแทนของ วำลดิสั ในเรื่องที่เกี่ยวกบักำรเรยีกร้องที่อำจมตี่อวำลดิสั หรอืเกี่ยวกบักำร
กระท ำหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำของเจำ้หน้ำที ่ลูกจำ้ง หรอืตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม 
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(ค) ควำมเพยีงพอ ควำมถูกตอ้ง หรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มลู (ไม่ว่ำดว้ยวำจำหรอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษร) ที่
จดัหำใหโ้ดยวำลดิสั หรอืบุคคลอื่นใดในหรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนหรอืเอกสำรธุรกรรมหรอืธุรกรรมที่
พจิำรณำ ณ ทีน่ี้ หรอืขอ้ตกลงอื่น กำรเตรยีมกำร หรอืเอกสำรทีไ่ดเ้ขำ้ท ำ จดัท ำ หรอืลงนำมตำมควำม
คำดหมำย ภำยใต ้หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุน 

(ง) ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมมผีลทำงกฎหมำย ประสทิธผิล ควำมเพยีงพอ หรอืกำรบงัคบัใช้ของ
เอกสำรธุรกรรม ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุน หรอืขอ้ตกลงอื่น กำรเตรยีมกำร หรอืเอกสำรทีเ่ขำ้ท ำ 
จดัท ำหรอืลงนำมตำมควำมคำดหมำย ภำยใต ้หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรมทีเ่กีย่วกบักำรลงทุน 

(จ) ควำมสูญเสยีของบุคคล หรอืควำมรบัผดิทีเ่กิดขึน้อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรหรอืละเวน้จำกกำร
กระท ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนหรอือื่นใด 

(ฉ) กำรใช้ หรือกำรไม่สำมำรถใช้สิทธ ิกำรตัดสิน ดุลยพินิจหรืออ ำนำจที่มหีรอืที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุน 
ทรพัย์สนิที่เกี่ยวขอ้งกบัเอกสำรกำรลงทุนหรือเอกสำรธุรกรรมหรอืข้อตกลงอื่น หรอืเอกสำรที่เข้ำท ำ 
จดัท ำ หรอืลงนำมตำมควำมคำดหมำย ภำยใต ้หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนหรอืทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรลงทุน 

(ช) จ ำนวนเงนิทีข่ำดไปจำกกำรบงัคบัหรอืกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุน 
(ซ)  กำรสูญหำยหรอืควำมเสยีหำย (ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม) ทีเ่กดิจำกไวรสัคอมพวิเตอร์ โทรจนั วอร์ม 

หรอืสิง่หรอืกระบวนกำรทีค่ลำ้ยกนัอนัเกดิขึน้จำกกำรใชเ้วบ็ไซตน์ี้ และ/หรอืแพลตฟอรม์ของท่ำน 
(ฌ) กำรลงทะเบยีนผูล้งทุนพรอ้มกบั และ/หรอืกำรใชแ้พลตฟอรม์ 
(ญ) ผูล้งทุนลงนำมในเอกสำรธุรกรรมทีถู่กตอ้ง 
(ฎ) พนัธสญัญำกำรลงทุนของผูล้งทุนทีย่ื่นบนแพลตฟอรม์ไม่ส ำเรจ็ 
(ฏ) กำรมส่ีวนร่วมของผูล้งทุน ในเอกสำรธุรกรรม หรอืบนแพลตฟอรม์หรอืกำรใชบ้รกิำรของผูล้งทุน 
(ฐ) กำรไม่ปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรมของเอมเอม็อ ี 
(ฑ) กำรบ ำรุงรกัษำ กำรจดัหำ และกำรด ำเนินกำรเวบ็ไซตน์ี้ แพลตฟอรม์ และบรกิำรโดยวำลดิสั  
(ฒ) ควำมล่ำชำ้ (หรอืผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง) ในกำรน ำเขำ้บญัชหีรอืโอนซึง่จ ำนวนเงนิตำมเอกสำรธุรกรรมไป

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

(ณ) ควำมประมำทเลนิเล่อ กำรผดินัด หรอืฉ้อโกง โดยบุคคลภำยนอกทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำร ผูท้วงถำมหนี้ หรอื
ส ำนักงำนกฎหมำยในกำรใหบ้รกิำรของบุคคลนัน้ๆ ซึ่งท ำใหไ้ม่สำมำรถกู้คนืจ ำนวนเงนิทีค่้ำงช ำระซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัเอกสำรธุรกรรม 

12.3 ในกรณีทีศ่ำลทีม่อี ำนำจตดัสนิว่ำวำลดิสัตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำย กำรสญูเสยี ค่ำใชจ้่ำยหรอืหนี้สนิอื่น แม้
จะมขีอ้ 12.2 ขำ้งต้นนี้ ควำมรบัผดิโดยรวมของวำลดิสัต่อผู้ลงทุนคนใดก็ตำม ส ำหรบักำรเรยีกร้องต่อวำลดิสั 
(ไม่ว่ำจะอยู่ในสญัญำ กำรละเมดิ ควำมรบัผดิ ควำมรบัผดิทีเ่ขม้งวด หรอื อื่นใด รวมกำรประมำทเลนิเล่อ กำร
ผดินัด กำรฉ้อฉล หรอือื่นใด)  จะจ ำกดัอยู่ที่ทรพัย์สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอสเอ็มอีดงักล่ำวทีไ่ด้รบัโดยวำลดิสั (ใน
ฐำนะตวัแทนของเอสเอม็อี) และไดค้นืภำยใต้เอกสำรธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง และจะไม่รวมไปถงึสนิทรพัย์อื่นทีว่ำ
ลดิสัถอืเพื่อตนเอง (นอกเหนือจำกทีว่ำลดิสัถอืครองในฐำนะผูล้งทุน) หรอืบุคคลอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน
ดงักล่ำว 
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13.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 
โดยไม่กระทบต่อขอ้ก ำหนดอื่นของเอกสำรฉบบันี้  ผูล้งทุนแต่ละรำยจะด ำเนินกำรแทนกนั เพื่อชดใชค้่ำเสยีหำย 
และท ำใหคู้่สญัญำทีไ่ด้รบักำรชดใชค้่ำเสยีหำยได้รบัค่ำเสยีหำยทัง้หมดภำยในสำมวนัท ำกำรเมื่อมกีำรรอ้งขอ 
(ตำมสดัส่วนพนัธสญัญำกำรลงทุนกรณีเป็นกำรลงทุนและเตม็จ ำนวนส ำหรบักรณีอื่นๆ)  อนัเนื่องจำกกำรกระท ำ 
กำรด ำเนินกำร ต้นทุน กำรเรยีกรอ้ง ค่ำใช้จ่ำย (รวมค่ำใชจ้่ำยด้ำนกฎหมำย บนพื้นฐำนกำรชดใชค้่ำเสยีหำย
แบบเตม็รูปแบบ) ขอ้เรยีกรอ้ง หนี้สนิ กำรสูญเสยี  (ไม่ว่ำทำงตรง ทำงอ้อม หรอืทีเ่ป็นผลสบืเนื่อง) และควำม
เสียหำย (ไม่ว่ำจะในกำรละเมิด สัญญำ หรืออื่น ๆ) ไม่ว่ำใด ๆ ก็ตำมที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรเรียกร้องโดย
บุคคลภำยนอก กำรเรยีกรอ้งเนื่องจำกกำรหมิน่ประมำท  กำรละเมดิสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำ กำรเสยีชวีติ  
กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย กำรใช้คอมพวิเตอร์โดยมชิอบ กำรเขำ้ถึงคอมพวิเตอร์โดยไม่ได้รบัอนุญำตหรอืผดิ
กฎหมำย (รวมถงึกำรแฮค็) ควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิ หรอืกำรสูญเสยีทำงกำรเงนิ ที่คู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใช้
ค่ำเสยีหำยไดร้บั ประสบ รบัเครำะห ์หรอื ทีช่ ำระไปอนัเกดิขึน้จำกหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

13.1 กำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ หรอืขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน หรอือื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรใช้
งำนของเวบ็ไซต์และเนื้อหำบนเวบ็ไซต์ แพลตฟอร์มหรอืบรกิำรโดยผูล้งทุน รวมถงึกำรฝ่ำฝืนกำรรบัรอง กำร
รบัประกนั ขอ้ตกลงและกำรตกลงภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนน้ี 

13.2 ต้นทุน ควำมสูญหำย หรอื กำรรับผดิทีเ่กิดขึ้นกบัคู่สญัญำที่ต้องได้รบัค่ำชดเชย ที่กระท ำกำรในฐำนะตวัแทน
ของผูล้งทุนดงักล่ำว ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน หรอื เอกสำรธุรกรรม (เวน้แต่ วำลดิสัไดร้บัช ำระเงนิคนื
หรอืไดร้บักำรชดเชยโดยเอสเอม็อทีีเ่กีย่วขอ้งกบั ตน้ทุน ควำมสญูหำย หรอื ควำมรบัผดิ ตำมเอกสำรธุรกรรม) 

13.3 กำรเขำ้ถงึ และ/หรอืกำรใชเ้วบ็ไซต์นี้ แพลตฟอร์มหรอืบรกิำรโดยผูล้งทุนดงักล่ำว ไม่ว่ำกำรเขำ้ถงึหรอืกำรใช้
งำนดงักล่ำวจะไดร้บัอนุญำตหรอืไม่กต็ำม หรอืเกดิจำกกำรกระท ำหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำของผูล้งทุน รวมถงึ
ขอ้ผดิพลำดในกำรส่ง หรอืควำมล่ำชำ้ผ่ำนทำงอนิเทอรเ์น็ตของค ำสัง่หรอืพนัธสญัญำกำรลงทุน 

13.4 กำรฝ่ำฝืนเอกสำรธุรกรรมของผูล้งทุนดงักล่ำว รวมถงึกำรฝ่ำฝืนกำรรบัรอง กำรรบัประกนั หน้ำที ่ขอ้ตกลงและ
กำรด ำเนินกำรตำมนัน้ 

13.5 กำรทีผู่ล้งทุนดงักล่ำวละเมดิสทิธขิองบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น หรอืกำรที่ผูล้งทุนดงักล่ำวละเมดิขอ้ก ำหนดตำม
กฎหมำย หรอื หน้ำที ่หรอื กฎหมำย หรอื 

13.6 กำรกระท ำทีด่ ำเนินกำรโดยคู่สญัญำทีไ่ดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยตำมควำมในขอ้ 12 (รวมค่ำธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงำนกำรตดิตำมทวงหนี้ทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก หรอืค่ำบรกิำรดำ้นกฎหมำย) 

13.7 กำรกระท ำทีส่มเหตุสมผลในเชงิธุรกจิโดยวำลดิสั ภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้และเอกสำร
ธุรกรรม  

14. กำรรกัษำควำมลบั 
14.1 ผูล้งทุนตอ้งรกัษำควำมลบัอย่ำงเขม้งวดใน 

(ก)  ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่ป็นกรรมสทิธิห์รอืมลีกัษณะเป็นควำมลบัทีไ่ดร้บัผ่ำนแพลตฟอรม์ และตำมหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัเอกสำรธุรกรรม (รวมถงึขอ้มลูของเอสเอม็อ ีวำลดิสั หรอื ผูล้งทุนอื่น) และ 

(ข) กำรสื่อสำรทัง้หมดกบัวำลดิสัผ่ำนแพลตฟอรม์หรอืดว้ยวธิอีื่น 
14.2 หน้ำทีข่องผูล้งทุน ในขอ้ 14.1 จะไม่ใชบ้งัคบักบั 

(ก)  ขอ้มลูทีผู่ล้งทุนตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั หรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำยทีอ่อก
โดยศำล หรอืหน่วยงำนของรฐัที่มอี ำนำจ หรอื กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่
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เกี่ยวขอ้ง แต่เฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งและเท่ำทีจ่ ำเป็น และเฉพำะกบับุคคลตำมที ่ศำล กฎหมำย ระเบยีบหรอื
ขอ้บงัคบั ก ำหนดเท่ำนัน้ 

(ข) ขอ้มลูทีเ่ป็นหรอืจะเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไปของสำธำรณชน นอกเหนือจำกเหตุผลของกำรละเมดิขอ้ผกูพนัใน
กำรรกัษำควำมลบั และ 

(ค) ขอ้มลูทีผู่ล้งทุนไดม้ำดว้ยตนเองโดยไม่ใชข้อ้มลูลบัใดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 14.1 
14.3 ผูล้งทุนจะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้จ ำกดัดงักล่ำวขำ้งตน้นี้ และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพื่อลดควำมเสีย่ง

ในกำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบั โดยสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำ มเีพยีงพนักงำน กรรมกำร ผูใ้หค้ ำปรกึษำ และที่
ปรกึษำ (ถ้ำม)ี ซึ่งตำมหน้ำทีต่อ้งมขีอ้มลูดงักล่ำวเท่ำนัน้ทีจ่ะสำมำรถเขำ้ถงึได้ และจะไดร้บัค ำสัง่ใหร้กัษำขอ้มลู
ดงักล่ำวเป็นควำมลบั 

14.4  หน้ำทีน่ี้จะตอ้งคงอยู่โดยไม่จ ำกดัเวลำ เวน้แต่และจนกว่ำขอ้มลูลบันัน้จะเป็นทีท่รำบของสำธำรณะ ตำมทีร่ะบุไว้
ขำ้งตน้นี้  (นอกเหนือจำกทีเ่ป็นผลจำกกำรฝ่ำฝืนเงือ่นไขขอ้น้ีหรอืหน้ำทีก่ำรรกัษำควำมลบัอื่น) 

 
15. เหตุสุดวิสยั 
15.1 วำลดิสัจะไม่ฝ่ำฝืนขอ้ตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้ และไม่ต้องรบัผดิชอบต่อกำรไม่ปฏิบตัิหน้ำที่หรอื

ควำมล่ำช้ำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมที่เกดิขึน้
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) กำรเปลี่ยนแปลงใดของกฎหมำยที่ท ำใหว้ำลดิสัไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข

ของผูล้งทุนฉบบันี้ 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   

15.2 หำกควำมล่ำชำ้ หรอืกำรขดัขอ้งดงักล่ำวยงัคงด ำเนินต่อไปเป็นระยะเวลำเกนิกว่ำสำมสบิ (30) วนัตำมปฏทินิ วำ
ลดิสัจะมสีทิธยิกเลกิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ได ้โดยแจง้ใหผู้ล้งทุนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบเจด็ (7) วนั
ท ำกำรก่อนกำรยกเลกิดงักล่ำว โดยไม่มผีลกระทบต่อสทิธสิะสมทีเ่กดิขึน้ก่อนกำรสิน้สุดดงักล่ำว   

 
16. หนังสือบอกกล่ำวและกำรส่ือสำร 
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16.1 หนังสอืบอกกล่ำว ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืกำรสื่อสำรอื่นโดยวำลดิสัทีแ่จง้ผูล้งทุน ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและ
เงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ แพลตฟอรม์ หรอืเอกสำรธุรกรรมใด อำจส่งในลกัษณะหรอืโดยสื่อใดกไ็ด ้รวมถงึผ่ำน
ระบบกำรส่งขอ้ควำมภำยในของแพลตฟอรม์โดยอปัเดตแดชบอรด์ของผูล้งทุนบนแพลตฟอรม์ ผ่ำนกำรเผยแพร่
บนเวบ็ไซตน์ี้ จดัส่งเป็นกำรส่วนตวั ส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีน พรอ้มกำรส่งทำงโทรสำร อเีมล โทรศพัท ์หรอื
ผ่ำนระบบส่งขอ้ควำมสัน้ ถงึผูล้งทุนทีบ่ญัช ีทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรสำร หมำยเลขโทรศพัท์ หรอืทีอ่ยู่อเีมล ทีใ่หไ้ว้
เมื่อลงทะเบยีนบนแพลตฟอร์มหรอืผ่ำนเวบ็ไซตน์ี้ กำรบอกกล่ำว ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืกำรสื่อสำรดงักล่ำวทีส่่งโดย
วำลดิสัใหก้บัผูล้งทุน จะถอืว่ำไดร้บัทนัททีีม่กีำรสื่อสำรหรอืกำรส่ง แลว้แต่กรณี 

16.2  หนังสอืบอกกล่ำวหรอืกำรสื่อสำรอื่นโดยผู้ลงทุนถึงวำลดิสั ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผู้ลงทุน
ฉบบันี้หรอืเอกสำรธุรกรรมจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัทีอ่ยู่ของวำลดิสั  
ทีอ่ยู่ของวำลดิสัจะเป็นทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ "ตดิต่อเรำ" (Contact Us) ของเวบ็ไซต์นี้ หรอืตำมกำรแจง้จำกวำ
ลิดสัถึงผู้ลงทุนเป็นครัง้ครำว กำรบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรดงักล่ำวโดยผู้ลงทุนถึงวำลิดสัจะถือว่ำส่งอย่ำง
ถูกตอ้งเมื่อวำลดิสัไดร้บัไวแ้ลว้จรงิ 

 16.3 ผู้ลงทุนจะไม่ติดต่อเอสเอ็มอี ธนำคำรที่เปิดบญัช ีผู้ลงทุนรำยอื่น โดยตรง หรือท ำหรือพยำยำมท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงนิหรอืกำรคำ้กบัผูล้งทุนรำยอื่นหรอืเอสเอม็อทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัหำเงนิ (ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม) 
นอกเหนือจำกผ่ำนแพลตฟอร์มและกำรใชบ้รกิำร ผูล้งทุนต้องแจง้ใหว้ำลดิสัทรำบทนัทหีำกมีเอสเอม็อตีดิต่อผู้
ลงทุนโดยตรง หรอืผูล้งทุนรำยอื่นขอรำยละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูล้งทุน รวมถงึกำรท ำธุรกรรมบนแพลตฟอรม์ 
หรอืรำยละเอยีดกำรตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ กรรมกำร เจำ้หน้ำทีห่รอืหุน้ส่วนของผูล้งทุน หรอืธุรกจิระหว่ำงวำลดิสักบั
ผู้ลงทุน ไม่ว่ำจะเกี่ยวขอ้งกบัแพลตฟอร์มหรอืไม่ เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้สงสยั กำรสื่อสำรทัง้หมดระหว่ำงผู้ลงทุน 
ธนำคำรทีเ่ปิดบญัช ีและเอสเอม็อจีะตอ้งท ำผ่ำนวำลดิสัเท่ำนัน้ 

 
17. ควำมสมัพนัธข์องวำลิดสัและ ผู้ลงทุน 

ไม่มขีอ้ก ำหนดภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขนี้ทีจ่ะถูกตคีวำมว่ำเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์ำรเป็นหุน้ส่วน กำร
ร่วมทุน หรอืกำรจำ้งงำนระหว่ำงวำลดิสักบัผูล้งทุน  หรอื   ถอืว่ำวำลดิสัเป็นผูด้แูลหรอืผูร้บัมอบหมำยของบุคคล
ใด ทัง้นี้ นอกเหนือจำกทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้ เอกสำรธุรกรรม วำลดิสัไม่มอี ำนำจท ำ
ขอ้ตกลงอย่ำงใดแทนผูล้งทุน และไม่ถอืว่ำวำลดิสัเป็นตวัแทนของผูล้งทุนใด ๆ  

 
18. กำรโอนสิทธิ 

เวน้แต่ไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้ ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้
และสทิธหิรอืขอ้ผูกพนัของผูล้งทุนไม่สำมำรถโอนหรอืโอนสทิธโิดยผูล้งทุนได ้แต่อำจถูกโอนหรอืโอนสทิธโิดย
วำลดิสัได ้โดยไม่จ ำเป็นต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูล้งทุน ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงคู่สญัญำโดยผูล้งทุนจะต้อง
ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัแจง้จำกวำลดิสั 

 

19. กำรแยกจำกกนั 
หำกข้อก ำหนดใดของข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ลงทุนฉบบันี้หรือบำงส่วนเป็นโมฆะ ผิดกฎหมำย หรือไม่
สำมำรถบงัคบัใชไ้ด้โดยกฎหมำยที่บงัคบัใชก้บัเอกสำรดงักล่ำว จะถือว่ำเป็นโมฆะ ผดิกฎหมำย หรอืไม่มผีล
บงัคบัในขอบเขตดงักล่ำวเท่ำนัน้ 
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20. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและกำรระงบัข้อพิพำท 
20.1 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของผูล้งทุนฉบบันี้อยู่ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
20.2  ในกรณีทีข่อ้พพิำทหรอืกำรรอ้งเรยีน หรอืขอ้พพิำททีย่กขึน้โดยผูล้งทุนไม่สำมำรถระงบัไดภ้ำยใต้กระบวนกำร

กำรจดักำรกำรรอ้งเรยีนและขอ้พพิำทที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน ผูล้งทุนตกลงว่ำศำลแห่งรำชอำณำจกัร
ไทยมเีขตอ ำนำจเดด็ขำดในกำรพจิำรณำคด ี(Exclusive jurisdiction) เพื่อแกไ้ขหรอืระงบัขอ้พพิำททีอ่ำจเกดิขึน้
จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของผูล้งทุนฉบบันี้ ทัง้นี้ ภำยในขอบเขตสงูสุดทีก่ฎหมำยอนุญำต ผู้
ลงทุนสละสทิธ ิ(โดยไม่อำจเพกิถอนได)้ ในกำรคดัคำ้นทีผู่ล้งทุนรำยใดอำจจะมใีนขณะนี้หรอืในอนำคต ส ำหรบั
กำรยื่นฟ้องโดยวำลดิสั ณ สถำนทีข่องขอ้พพิำท ในศำลใดกต็ำม หรอืขอ้พพิำทดงักล่ำวที่ถูกโอนไปใหอ้กีศำล
พจิำรณำ 

 

 


