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ขอตกลงและเงื่อนไขผูลงทุน 

ขอตกลงและเงื่อนไขผลูงทุนฉบับนี้ ("ขอตกลงผลูงทุน") ทำขึ้นระหวาง (ก) บริษัท ดรีมเมคเกอร อคิวิตี้ 

คราวดฟนดิ้ง จำกัด นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย มีสำนักงานตั้งอยูที่ 219/2 

ซอย สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งทำหนาที่ใหบริการ ผาน

แพลตฟอรม (ตามที่ระบุนิยามไว ดานลาง) และ (ข) ทาน ไมวาในฐานะผูลงทุนบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนนิติ

บุคคล โดยตัวแทนผมูีอำนาจลงนามของ ทาน โดยทานในฐานะผูใชงานแพลตฟอรม ซึ่งมีความประสงคจะเขา

รวมเปนสมาชิกของแพลตฟอรมเพ่ือลงทุนใน หลักทรัพยผานแพลตฟอรม 

THIS INVESTOR TERMS AND CONDITIONS (the “Investor Agreement") is made between: (a) 

DREAMAKER EQUITY CROWDFUNDING COMPANY LIMITED, a private company limited 

incorporated under the laws of Thailand having its registered address located at 219/2 Soi 

Sukhumvit 21 (Asok) Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 who provides Services through a 

Platform (as defined below); and (b) You, either as the individual user or corporate users 

represented as your authorized persons, as the Platform user with an aim to invest in Securities 

through a Platform. 

ขอตกลงผลูงทุนฉบับนี้เปนขอตกลงทีก่ำหนดความสัมพันธระหวางคสูัญญาทั้งสองฝาย ดังนี้ 

This Investor Agreement sets out terms of the relationship between the Parties as follows: 

1. คำนิยาม 

DEFINITIONS 

1.1 ในขอตกลงนี ้ถอยคำตอไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว 

In these terms and conditions, the following words and phrases shall have the following 

meanings: 

"บัญชผีใูชงาน" หมายถึง บัญชผีูใชงานทีบ่ริษัทเปดใหแกทานตามคำขอใชบริการของทาน 

"Account" means the account that we have set up for you and granted to you pursuant to 

your application; 

"ขอตกลง" หมายถึง ขอตกลงการใชบริการ ขอกำหนดและเงื่อนไขในขอตกลงฉบับนี้ และขอตกลงอ่ืนที่

ใช บังคบักับการเขาถึงและการใชแพลตฟอรมของทาน 

"Agreement" means the Terms of Services, terms and conditions in this Agreement and, 

other agreements that are applicable to your access to and use of the Platform; 
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"หนังสือแจงการจัดสรรหลักทรัพย" มีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 4.10  

"Allocation Letter" has the meaning ascribed in Clause 4.10; 

"กฎหมายที่เกี่ยวของ" หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ธรรมเนียมปฏิบัติ คำวินิจฉัย 

การต ี ความ ขอสั่งการ คำตัดสิน แนวปฏิบัติ คำบอกกลาว หนังสือเวียนและเอกสารอ่ืนๆ ของหนวยงาน 

และ สวนงานท่ีมีหนาที่กำกับดูแลที่เก่ียวของ หรือองคกรที่กำกับดูแลตนเองที่มีผลบังคับใชในเวลานั้น 

"Applicable Law" means the laws, rules, regulations, bye-laws, customs, usages, practices, 

rulings, interpretations, directives, directions, decisions, guidelines, notices, practice notes 

and circulars of all applicable regulatory bodies and agencies or self-regulatory organizations 

for the time being in force; 

"ผรูับมอบอำนาจ" ในกรณทีี่บัญชีผใูชงานเปนของนิติบุคคล ผูรับมอบอำนาจ หมายถึง เจาหนาที่ 

พนักงาน ผูรับมอบอำนาจ ตัวแทน ผใูหบริการ ผรูับจางชวง หรือผแูทนของทาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่ทาน

มอบอำนาจใน การเขาถึงและใชงานแพลตฟอรมผานบัญชีผใูชงานของทาน และยินยอมใหบุคคล

ดังกลาวกระทำการใดๆ ใน นามของทาน รวมถึงบุคคลอ่ืนที่ทานแจงใหบริษัททราบตามขอตกลงฉบับนี้ 

และหมายความรวมถึงบุคคลหลัก และผจูัดการ 

"Authorized Persons" in respect of any Account belonging to a juristic person means, where 

applicable, your officers, employees, authorized persons, agents, service providers, sub-

contractors or delegates or any other persons you have provided authority to access and 

use the Platform through your Account and permitted to take any actions on your behalf, 

including other individuals you have notified to us in accordance with the terms of this 

Agreement. This shall include Key Persons and Managers; 

"วันทำการ" หมายถึง วันที่ธนาคารในประเทศไทยเปดทำการตามปกติเพ่ือประกอบธุรกิจตามปกติของ

ธนาคาร (ยกเวนวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) 

"Business Day" refers to a day (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) on which 

banks are open in Thailand for the transaction of normal banking business;  

"วันสิ้นสุดโครงการ" หมายถึง วันทีโ่ครงการสิ้นสุดลงซึ่งระบุไวในแตละโครงการ 

"Campaign Closing Date" means the end of the Campaign, which is stipulated in each of 

the Campaign;  

"เอกสารโครงการ" หมายถึง ขอมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการหรือผูออกและเสนอขาย

หลักทรัพยซึ่ง บริษัท จัดใหมีบนแพลตฟอรมหรือที่บริษัท จัดใหแกทานดวยวิธีการอ่ืน 
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"Campaign Documents" means any information, documents or materials in connection with 

any Campaign or Issuer which is publish on the Platform or otherwise provided to you; 

"ระยะเวลาเสนอโครงการ" หมายถึง ระยะเวลานับแตวันเริ่มโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ โดยทาน 

สามารถสงคำเสนอซื้อหลักทรัพยผานแพลตฟอรมไดภายในระยะเวลาดังกลาว  

"Campaign Period" in connection with any particular Campaign means the period from the 

start of the Campaign to the Campaign Closing Date during which you may submit a Tender 

via the Platform;  

"โครงการ" หมายถึง โครงการทีผู่ออกและเสนอขายหลักทรัพยเชิญชวนใหทานยื่นคำเสนอซื้อ

หลักทรัพยที ่ออกจำหนาย โดยผูออกและเสนอขายหลักทรัพย  

"Campaign" refers to the event in which an Issuer invites applications from you for the 

subscription of Securities issued by the Issuer;   

“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” (CDD) หมายถึง 

กระบวนการดำเนินการดวยจุด ประสงคในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

และขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใดรายหนึ่ง ตามที่กำหนดไวในกฎหมายที่ เก่ียวของ 

โดยเฉพาะกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“Customer Due Diligence (CDD)” means the process undertaken with an aim to verify the 

information and facts about the specific customer as required under the applicable laws 

relating to Anti-Money Laundering; 

"บัญชีเก็บรักษาทรัพยสินผูลงทุน" หมายถึง บัญชีธนาคารที่บริษัท เปดไวกับสถาบันการเงินท่ีไดรับ

อนุญาต เพ่ือใชเก็บรักษาเงินของทาน 

"Client Account" means the bank account which we maintain with a licensed financial 

institution to hold monies belonging to you;  

"ระยะเวลาที่สามารถยกเลิกคำเสนอซ้ือได" (Cooling-Off Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ทานสามารถ

ยก เลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพยได ยกเวนเพียงคาธรรมเนียมการโอนเงินที่อาจมีการเรียกเก็บ ซึ่งสามารถ

ยกเลิกได จนถึงระยะเวลาเหลือนอยกวา 48 ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอโครงการ อนึ่ง ในกรณทีี่

ขอมูลของผูออก และเสนอขายหลักทรัพย หรือขอมูลของโครงการที่ไดเปดเผยไวมีการเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสำคญั แมในชวง ระยะเวลาเสนอโครงการเหลือนอยกวา 48 ชั่วโมง ทานสามารถยกเลิกคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยไดภายใน 5 วัน นับแตวันทีบ่ริษัท ไดแจงขอมูลดังกลาวใหทานทราบ  
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"Cooling-Off Period" means a period during which you have the right to cancel the Tender 

free of charge except the Campaign Period remains less than 48 hours; provided that the 

bank transfer fee (if any) shall be collected; provided that in case there is any significant 

change concerning the disclosed information of the Issuer or the Campaign, you shall be 

entitled to cancel, even when the Campaign Period remains less than 48 hours, the Tender 

within 5 days from the date we notify you of such change  

"คำเสนอซ้ือหลักทรัพยทีเ่ขาเกณฑ" หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพยที่ไดรับผานทาง แพลตฟอรมซึ่ง

เปนไป ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 4.6 

"Eligible Tenders" means all Tenders received via the Platform which meets the eligibility 

criteria as set out in Clause 0; 

"ขอตกลงการระดมทุน" หมายถึง ขอตกลงฉบับลาสุดที่ระบุขอกำหนด และ เงื่อนไขทั่วไปที่ใชบังคับ

กับผใูช งานซึ่งเปนผูออกและเสนอขายหลักทรัพย นอกเหนือจากขอตกลงการใชบริการ 

"Fundraising Agreement" means the latest applicable general terms and conditions which 

apply to all users who are the Issuer in addition to the Terms of Services; 

"ผลูงทุนสถาบัน" หมายถึง ผูลงทุนซึ่งมีลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขตามทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศ กำหนดไวในระเบียบขอบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวของที่มีผลบังคบัใช 

"Institutional Investor" means the investor who has the characteristics, qualifications and 

conditions defined under the applicable and relevant rules issued by SEC Regulations in 

effect; 

"ระดับการลงทุน" หมายถึง ปริมาณการลงทุนสูงสุดและต่ำสุดที่ทานสามารถเสนอตอผูออกและเสนอ

ขายหลัก ทรัพยเพ่ือซื้อหลักทรัพยในโครงการใดโครงการหนึ่ง 

"Investment Amount Range" means the maximum and minimum investment amounts that 

you are allowed to make a Tender for Securities to an Issuer in connection with any 

particular Campaign; 

“ผลูงทุน” หมายถึง บุคคลซึ่ง (i) เขาถึงและใชบริการแพลตฟอรม 

เพ่ือการตรวจสอบและประเมินขอมูลเก่ียว กับโครงการ หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของ และ/หรือ (ii) 

ไดสงหรือมีจุดประสงคสงคำเสนอซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้เพ่ือ หลีกเลี่ยงขอสงสัย 

ผูลงทุนนี้หมายความรวมถึง โดยไมจำกัดประเภทของผลูงทุน เชน ผูลงทุนสถาบัน กิจการ รวมลงทุน 

นิติบุคคลรวมลงทุน ผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ และ/หรือผลูงทุนรายยอย 
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"Investor" means a person who (i) accesses and uses the Platform to view or evaluate any 

information regarding any Campaign or other related matters and/or (ii) has made or intends 

to make a Tender. For the avoidance of doubt, the Investor shall include without limitation 

any type of the investors (i.e. Institutional Investor, Private Equity Firm, Venture Capital, 

Qualified Investors and/or other retail investors; 

“ขอตกลงผลูงทุน” หมายถึง 

ขอตกลงฉบับลาสุดที่ระบุขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใชบังคับกับผใูชงานซึ่ง เปนผูลงทุน 

นอกเหนือจากขอตกลงการใชบริการ 

"Investor Terms and Conditions" means the latest applicable general terms and conditions 

which apply to all users who are Investors in addition to the Terms of Services; 

"ผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย" หมายถึง บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเชิญชวน

ใหทาน ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย ดวยการลงประกาศโครงการบนแพลตฟอรม 

"Issuer" means a private company limited, public company limited or any other entities 

which have made an invitation to you to make a Tender by posting a Campaign on the 

Platform;  

"กระบวนการทำความรูจักลูกคา " (KYC) หมายถึง กระบวนการในการทำความรูจักลูกคา 

"KYC" means know-your-customer measures; 

"ความเสียหาย" หมายรวมถึง ความรับผิด ความเสียหาย คาชดเชย คำชี้ขาด (รวมทั้งคำชี้ขาดของ

อนุญาโต ตุลาการ) คาใชจาย คาใชจายดานกฎหมาย คาบริการทางวิชาชีพประเภทอ่ืน การดำเนิน

กระบวนพิจารณา การดำเนินคดี การทวงถาม คาภาษีอากร คาปรับ หรือเงนิท่ีตองจายประจำ 

"Losses" shall include any liability, damage, loss, compensation, award (including any 

tribunal award), cost, legal expenses, other professional fees, proceedings, actions, demands, 

expense, taxation, charge, fine, penalty or outgoing; 

"แพลตฟอรม" หมายถึง แพลตฟอรมออนไลนทีบ่ริษัทเปนผูใหบริการ ซึ่งสามารถเขาถึงไดจาก www. 

dreamaker.co.th 

"Platform" means the online platform (accessible at www. dreamaker.co.th/en) operated 

by us; 
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"กิจการรวมลงทุน" หมายถึง กิจการรวมลงทุน ซึ่งมีลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่สำนักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดไวในระเบียบขอบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวของที่มีผลบังคับใช 

"Private Equity Firm" means the private equity firm who has the characteristics, 

qualifications and conditions defined under the applicable and relevant rules issued by SEC 

Regulations in effect; 

"ผลูงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ" หมายถึง ผลูงทุนซึ่งมีลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขตามท่ีสำนักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดไวในระเบียบขอบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวของที่มีผลบังคับใช 

"Qualified Investor" means the investor who has the characteristics, qualifications and 

conditions defined under the applicable and relevant rules issued by SEC Regulations in 

effect; 

"หลักทรัพย" ในกรณีของแพลตฟอรม หมายถึง หุนหรือหลักทรัพยประเภทอื่นตามที่ระเบียบขอบังคับ

ของ สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต 

"Securities" in the context of the Platform, refers to shares or any other types of securities 

as permitted by the SEC Regulations; 

"บริการ" มีความหมายตามที่กำหนดไวในขอตกลงการใชบริการ 

"Services" has the meaning ascribed to it in the Terms of Services; 

"หนังสือยืนยันการจองซื้อ" มีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 4.10 

"Subscription Receipt" has the meaning ascribed to it in Clause 4.10; 

"จำนวนเงินท่ีเสนอซื้อหลักทรัพย" หมายถึง ราคาหลักทรัพยที่ทานประสงคจะชำระเพ่ือจองซื้อ

หลักทรัพย จำนวนหนึ่งในโครงการใดโครงการหนึ่ง 

"Tender Amount" means the total price that you are willing to pay to subscribe for such 

number of Securities in connection with any particular Campaign; 

"คำเสนอซ้ือหลักทรัพย" หมายถึง คำเสนอซื้อที่ทานที่อยใูนประเทศไทยทำขึ้น เพ่ือจองซื้อหลักทรัพย

ทีผู่ออก และเสนอขายหลักทรัพยออกจำหนายตามโครงการที่ประกาศบนแพลตฟอรม 

"Tender" means an offer made by you who reside in Thailand to subscribe for any Securities 

to be issued by an Issuer pursuant to any Campaign posted on the Platform; 
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"ขอตกลงการใชบริการ" หมายถึง ขอตกลงฉบับลาสุดที่ระบุขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใชบังคับกับ

ผูใชงาน แพลตฟอรม 

"Terms of Services" means the latest applicable general terms and conditions which apply 

to all users of the Platform; 

"เรา/บริษัท" "ของเรา/ของบริษัท" ("we", "us", "ours") หรือคำอื่นที่ใชแทนคำดังกลาวหมายถึง บริษัท 

ดรีมเมคเกอร อิควิตี้ คราวดฟนดิ้ง จำกัด 

"we", "us", "ours" or any of its derivatives refer to Dreamaker Equity Crowdfunding Company 

Limited; and 

"ทาน" "ของทาน" ("you", "your", "yours") หรือคำอื่นที่ใชแทนคำดังกลาวหมายถึง ทานซึ่งใชและเขาถึง 

แพลตฟอรม หรือประสงคที่จะใชและเขาถึงแพลตฟอรมในฐานะผูลงทุน 

"you", "your", "yours" or any of its derivatives refer to you, who use and access the Platform 

or intend to do so in your capacity as an Investor. 

1.2 เวนแตกรณีท่ีบริษัท ระบุไวในขอกำหนดเปนประการอ่ืน คำนิยามที่ใชในขอตกลงฉบับนี้มีความหมาย 

ดังที ่กำหนดไวในขอตกลงการใชบริการ 

Unless stated otherwise these terms, capitalized terms used in this Agreement shall have 

the same meaning as ascribed in the Terms of Services. 

2. ขอกำหนดท่ัวไป 

GENERAL PROVISION 

2.1 ขอกำหนดและเงื่อนไขเหลานี้ใชบังคับกับทานเพ่ิมเติมจาก และถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงการใช

บริการ (ตอ ไปนี้จะเรียกรวมกันวา "ขอตกลง") ในกรณีท่ีทานเขาถึงและใชแพลตฟอรมในฐานะผลูงทุน  

These terms and conditions shall apply to you in addition to, and form part of, the Terms of 

Services (collectively, the "Agreement"), when you access and use the Platform as an 

Investor.  

2.2 เมื่อลงทะเบียนและไดรับการตรวจสอบรับเปนผูลงทุนแลว จะถือวา ทานรับประกันและรับรองวา ทานได

อาน และตกลงตามขอกำหนดที่ระบุในขอตกลงผลูงทุนนี้เปนทีเ่รียบรอย 

Upon registering and being accepted as the Investor, you shall be deemed to represent and 

undertake that you have read and accepted the terms of this Investor Agreement. 
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3. คุณสมบัตขิองผูลงทุน 

INVESTOR ELIGIBILITY 

3.1 สิทธิในการลงทุน และสิทธิในการใชแพลตฟอรมในฐานะผลูงทุนของทานจะดำรงอยูตอเม่ือ ทานมีและ

รักษา คุณสมบัติตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้ (เวนแตบริษัท จะยกเวนใหและแจงใหทานทราบ) 

Your right to invest and use of the Platform as an Investor is subject to you meeting and 

preserving the eligibility criteria below (unless waived by us and notified to you):  

(ก) ทานไดดำเนินการตามข้ันตอนในการสมัครสมาชิกและลงทะเบียน ตามขอตกลงการใชบริการ

เปนที ่เรียบรอย 

you have completed the requisite application and registration process under the 

Terms of Services; 

(ข) ทานไดผานกระบวนการทำความรจูักลูกคา ตามวิธีการและข้ันตอนภายในของบริษัท เปนที่

เรียบ รอยและปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืนที่บริษัท อาจกำหนดและแจงใหทานทราบ ตามวิธีการ

และขั้นตอน ภายในของบริษัท และภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ 

you have passed our KYC checks in accordance with our internal procedures and 

process and complied with other criteria as may be determined by us and notified to 

you in accordance with our internal procedures and processes and the Applicable 

Law; 

(ค) ทานไดผานการทดสอบความรดูานการลงทุนเปนทีเ่รียบรอย โดยผลการผานการทดสอบ

ดังกลาวตอง ไดรับการทดสอบไมนานกวา 3 (สาม) เดือนกอนการลงทุนและการสงคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย ในโครง การตางๆ เวนแตทานเปนผูลงทุนท่ีไดรับการยกเวนในการทำการทดสอบ

ความรูดังกลาว ตามท่ีระบุไว ในกฎหมายที่เก่ียวของ 

you have passed the investment knowledge test that shall be taken no longer than 3 

(three) month prior or to each Tender submission for any Campaign, except in case 

that you are the Investors who are exempted from the requirement to pass the 

investment knowledge test as defined under the Applicable Law;  

(ง) ทานไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ กับบริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือ 

บุคคลทีเ่ก่ียวของกับบริษัทหรือผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือ สมาชิกรายอ่ืนของ

บริษัท เวนแตเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระเบียบขอบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. 

กำหนด 
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you do not have any conflict of interest with us or the Issuer, or the respective 

person and/or other members, unless certain criteria and conditions as described in 

the SEC Regulations are met; 

(จ) ในกรณทีี่ทานเปนบุคคลธรรมดา ทานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

where you are an individual, you:  

(1) มีอายุไมต่ำกวา 18 ป 

are at least 18 years of age;  

 (2) ไมเปนบุคคลที่ยังไมถูกปลดจากลมละลาย 

are not an undischarged bankrupt; 

(3) มีเอกสารแสดงตนที่ยังไมหมดอายุ (เชน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) 

have valid identification (i.e. identification card or passport); 

(4) มีที่พักอาศัยประจำในประเทศไทย 

have a permanent residential address in Thailand; 

(5) มีหมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดในประเทศ มีที่อยอีูเมลท่ีสามารถติดตอได และ

ม ีบัญชีธนาคารในประเทศไทยซึ่งเปดไวกับธนาคารที่ไดรับอนุญาต และ 

have a valid local contact number, contactable email address and local bank 

account with a licensed bank in Thailand; and 

(6) ไดจัดสงเอกสารและขอมูลท่ีบริษัท รองขอใหกับบริษัท เปนทีเ่รียบรอย และเอกสาร 

รวม ถึงขอมูลท้ังหมดท่ีทานสงใหแกบริษัทนั้นถูกตอง และยังคงมีผลบังคับใชทั้งหมด 

have furnished all required documents and information that we require from 

you and represented that all of the information and documentation provided 

by you are all accurate and valid; 

(ฉ) ในกรณทีี่ทานไมใชบุคคลธรรมดา ทานตองมีคณุสมบัตดิังตอไปนี้ 

where you are a non-individual, you:  

(1) เปนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทย 
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are a private company limited or public company limited incorporated under 

Thai law;  

(2) มีที่อยูทีส่ามารถติดตอไดในประเทศ มีหมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมลทีส่ามารถติดตอได 

และ มีบัญชีธนาคารในประเทศไทยซึ่งไดเปดไวกับธนาคารท่ีไดรับอนุญาต และ 

have a valid local address, contact number, contactable email, and bank 

account with a licensed bank in Thailand; and 

(3) ไดจัดสงเอกสารและขอมูลท่ีบริษัท รองขอใหแกบริษัท เปนทีเ่รียบรอย และเอกสาร 

รวมถึง ขอมูลท้ังหมดท่ีทานสงใหแกบริษัทนั้นถูกตอง และยังคงมีผลบังคับใชทั้งหมด 

have furnished all required documents and information that we require from 

you and represented that all of the information and documentation provided 

by you are all accurate and valid;  

(ช) ในกรณทีี่ทานเปนผูลงทุนสถาบัน กิจการรวมลงทุน นิติบุคคลรวมลงทนุ หรือ ผูลงทุนท่ีมี

ลักษณะ เฉพาะ ทานตองมีคุณสมบัติที่กำหนดตามที่ระบุในขอ 1.1 (ตามแตกรณี) 

where you are registering as the Institutional Investor, Private Equity Firm, Venture 

Capital Business or Qualified Investor, you shall possess the required qualifications 

prescribed in Clause 1.1 (as applicable). 

4. ขั้นตอนการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย 

TENDER PROCESS  

4.1 การที่ทานสมัครเปนสมาชิกของแพลตฟอรมถือวา ทานไดแสดงความสนใจโดยชัดแจงทีจ่ะไดรับขอมูล 

เก่ียวกับ โครงการตางๆ ทีผู่ออกและเสนอขายหลักทรัพยประกาศบนแพลตฟอรม 

By signing up to be a member of the Platform, you expressly indicate your interest to 

receive any information relating to the Campaigns submitted by any Issuers on the Platform.  

4.2 เมื่อบริษัท ตกลงรับทานเปนผูใชงานแพลตฟอรมในฐานะผูลงทุน ทานมีสิทธิเขารวมลงทุนในโครงการ

ใดๆ ที ่ ประกาศบนแพลตฟอรม (เวนแตบริษัท แจงเปนประการอื่น) โดยยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยของ 

โครงการ ผานแพลตฟอรมในระหวางระยะเวลาเสนอโครงการ 

Once you have been accepted by us as a user of the Platform in your capacity as an 

Investor, you shall be entitled to participate in any Campaign posted on the Platform (unless 
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we notify you otherwise), by submitting a Tender on the Platform for any Campaign at any 

time during the Campaign Period.  

4.3 ทานรับทราบวาการที่ทานยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยถือวา ทานไดรับรองวาไดอานและยอมรับตาม

ขอกำหนด ในขอตกลงทั้งหมดเปนทีเ่รียบรอย 

You acknowledge that by submitting a Tender, you represent and undertake and are 

deemed to have read, and agreed to this Agreement.  

4.4 ทานตองสงคำเสนอซื้อหลักทรัพยของทานผานแพลตฟอรม โดยคำเสนอซื้อหลักทรัพยของทาน ตองมี

รายละ เอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

You shall submit your Tender through the Platform, and your Tender shall, at minimum, 

include the following details: 

(ก) จำนวนเงินที่เสนอซื้อหลักทรัพยซึ่งทานประสงคจะชำระเปนคาหลักทรัพย 

the Tender Amount that you intend to pay for the Securities;  

(ข) คำเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาวไมอาจเพิกถอนได เวนแตอยใูนชวงระยะเวลาที่สามารถยกเลิกคำ

เสนอ ซื้อได และ 

the Tender must be irrevocable, except during the Cooling-Off Period; and 

(ค) ขอมูลอ่ืนตามทีบ่ริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยอาจกำหนด 

other information as we or the Issuer may require. 

4.5 ทานตองชำระจำนวนเงนิท่ีเสนอซื้อหลักทรัพยไปยังบัญชีเก็บรักษาทรัพยสินผลูงทุน ภายในหนึ่งวัน

หลังจากวัน ที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย 

You shall pay the Tender Amount into the Client Account within one day after the 

submission of the Tender. 

4.6 คำเสนอซื้อหลักทรัพยที่ทานยื่นผานแพลตฟอรมในระหวางชวงระยะเวลาเสนอโครงการ จะเขาเกณฑทีผู่

ออก และเสนอขายหลักทรัพยจะรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว ตอเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  

A Tender submitted by you via the Platform at any time during the Campaign Period will be 

eligible for acceptance by the Issuer under the following terms and conditions:   

(ก) คำเสนอซื้อหลักทรัพยที่ยื่นมีรายละเอียดข้ันต่ำครบถวนตามท่ีบริษัท กำหนดดวยดุลพินิจฝาย

เดียว โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในขอ 4.4 
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the Tender submitted contains all minimum required information as determined by 

us in our sole discretion, in particular as defined under Clause 4.4;  

(ข) จำนวนเงินที่เสนอซื้อหลักทรัพย อยูในระดับการลงทุนที่กำหนดไวสำหรับโครงการดังกลาว และ

อยใูน ระดับการลงทุนของทาน (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ระดับการลงทุนที่กำหนดไวสำหรับผู

ลงทุนราย ยอย ตามที่กำหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ) 

the Tender Amount falls within the defined Investment Amount Range for the 

Campaign and within the Investment Amount Range (including without limitation the 

investment amount range determined for retail investor as defined in the Applicable 

Law);  

(ค) เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีผูออกและเสนอขายหลักทรัพยกำหนดและตามที่ระบุไวในโครงการทีล่งบน

แพลต ฟอรม 

such other conditions as may be imposed by the Issuer and as indicated in the 

Campaign posted on the Platform, 

(ตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา "คำเสนอซ้ือหลักทรัพยที่เขาเกณฑ") 

(referred hereunder as the "Eligible Tender"). 

4.7 ทานไมสามารถยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพยได เวนแตอยใูนระหวางชวงระยะเวลาที่สามารถยกเลิกคำ

เสนอซื้อ ได ทั้งนี้ ทานตกลงยินยอมวาคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่ทานทำเปนคำเสนอซื้อทีเ่ปนทีสุ่ด และไม

สามารถเพิก ถอนได เวนแตและจนกวาบริษัท ไดแจงใหทานทราบวาคำเสนอซื้อหลักทรัพยของทานถูก

ปฏิเสธ  

Except during the Cooling-Off Period, any Tender made by you shall be irrevocable. You 

agree that all Tenders that you make are final and cannot be withdrawn, unless and until we 

have notified you that your Tender is not accepted. 

4.8 ในกรณทีี่ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑของทาน ทานรับทราบวา

บริษัท มีอำนาจใชวิธีการจัดสรรหลักทรัพยในลักษณะตามลำดับกอนหลัง (first-come, first-served) 

หรือดวยวิธีการ อื่นตามที่ผอูอกและเสนอขายหลักทรัพยอาจกำหนดเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร 

สำหรับแตละโครงการ ภายใตเงื่อนไขที่วา ทานยืนยันวา ทานตกลงยอมรับที่จะผูกพันตนตามผลของ

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามขอ นี้อยางไมมีเงื่อนไข และทานตกลงรับทราบวาบริษัท มีดุลยพินิจ

เด็ดขาดในวิธีการจัดสรรหลักทรัพย และ บริษัท อาจแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกลาวโดยไมตองแจงให

ทานทราบลวงหนา 
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In the event that an Issuer receives your Eligible Tender, you acknowledge that we have the 

authority to apply a first-come, first-served allocation process or otherwise as defined in 

writing by the Issuer for any specific Campaign; provided that You hereby confirm that you 

unconditionally accept and agree to be bound by the results of the allocation process 

described in this Clause. You acknowledge and agree that we retain absolute discretion over 

the allocation process and may change, amend or vary such process without prior notice to 

you. 

4.9 ทานยืนยันและรับทราบวาบริษัท และผูออกและเสนอขายหลักทรัพยไมมีหนาที่ตองตกลงรับคำเสนอซื้อ

หลัก ทรัพยที่เขาเกณฑ นอกจากนี้ การตกลงรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑผานแพลตฟอรมไม

ทำใหบริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยมหีนาที่ตามกฎหมายที่จะตองดำเนินการหรือทำตามคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว โดยบริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยอาจพิจารณาปฏิเสธหรือ

ยกเลิกคำเสนอซื้อดังกลาว เมื่อใดก็ได ทั้งนี้ บริษัท ไมรับรองหรือรับประกันวาจะมีการตกลงรับคำเสนอ

ซื้อหลักทรัพยของทาน แมวา จะเปนคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑก็ตาม อยางไรก็ตามในกรณีท่ีคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑของ ทานถูกปฏิเสธ ภายหลังจากที่ทานไดชำระจำนวนเงินที่เสนอซื้อ

หลักทรัพยแลว ทางบริษัทจะประสานงานใน การคืนจำนวนเงนิท่ีเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาวใหแกทาน

จากบัญชีเก็บรักษาทรัพยสินผูลงทุน  

ทานยืนยันและรับทราบวาบริษัท และผูออกและเสนอขายหลักทรัพยไมมีหนาที่ตองตกลงรับคำเสนอซื้อ

หลัก ทรัพยที่เขาเกณฑ นอกจากนี้ การตกลงรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑผานแพลตฟอรมไม

ทำใหบริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองดำเนินการหรือทำตามคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว โดยบริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยอาจพิจารณาปฏิเสธหรือ

ยกเลิกคำเสนอซื้อดังกลาว เม่ือใดก็ได ทั้งนี้ บริษัท ไมรับรองหรือรับประกันวาจะมีการตกลงรับคำเสนอ

ซื้อหลักทรัพยของทาน แมวา จะเปนคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑก็ตาม อยางไรก็ตามในกรณีท่ีคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยที่เขาเกณฑของ ทานถูกปฏิเสธ ภายหลังจากที่ทานไดชำระจำนวนเงินที่เสนอซื้อ

หลักทรัพยแลว ทางบริษัทจะประสานงานใน การคืนจำนวนเงนิท่ีเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาวใหแกทาน

จากบัญชีเก็บรักษาทรัพยสินผูลงทุน 

You confirm and acknowledge that we and the Issuer are not obliged to accept any Eligible 

Tender. Furthermore, the acceptance of any Eligible Tender through the Platform shall not 

constitute any legal obligation on our or the Issuer's part to process or fulfill the Tender, and 

such Tender may be rejected or revoked by us or the Issuer at any time. We do not warrant 

or guarantee the acceptance of your Tenders, even if they constitute Eligible Tenders.; 

provided that in case that your Eligible Tender is rejected after the payment of the Tender 

Amount has been made, we shall coordinate for the return of the Tender Account from the 

Client Account. 
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4.10 บริษัทจะยืนยันรับการจองซื้อใหกับทานเพ่ือยืนยันวา บริษัทไดรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยจากทานแลว ("

หนัง สือแจงการจองซื้อ") และจะแจงใหทานทราบวามีการตกลงรับคำเสนอซื้อ และจัดสรร หลักทรัพย

ใหทานแลว หรือไม ("หนังสือแจงการจัดสรรหลักทรัพย") ผานทางอีเมลของทาน ทั้งนี้ หนังสือ แจง

การจัดสรรหลักทรัพย จะระบุจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด และรายละเอียดเก่ียวกับการชำระเงินจำนวน

ดังกลาว สำหรับแตละคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย 

We shall confirm the receipt of your subscription to you by issuing the subscription receipt 

(the “Subscription Receipt”) and we will notify you whether or not your Tender has been 

accepted and whether securities allocation has been made to you (“Allocation Letter”) via 

your email. The Allocation Letter shall set out the total investment amount and the details 

in respect of the payment and settlement of such amount for each Tender. 

4.11 ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยจะดำเนินการเพื่อบันทึกความเปนเจาของในหลักทรัพยของทาน และทาน

ยิน ยอมใหเปดเผยชื่อของทานในสมุดทะเบียนผูถือหุนของผูออกและเสนอขายหลักทรัพย เมื่อโครงการ

เสร็จสิ้น  

The Issuer shall proceed to record your ownership in the Securities, and you consent that 

your name shall be disclosed in the Issuer's register book upon the completion of a 

Campaign.  

4.12 ทานตกลงจะลงนามในขอตกลงฉบับอ่ืน เอกสาร หนังสือสำคัญ หรือตราสารอ่ืนใด ตลอดจนดำเนินการ

อ่ืนใด ตามท่ีกำหนดไวตามสมควรและใหความรวมมือกับบริษัท หรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยเพ่ือ

ดำเนินการ ใหการออกหลักทรัพยแกทานเสร็จสมบูรณ ซึ่งอาจรวมถึงการลงนามในหนังสือรับรองความ

เปนเจาของหรือ ตราสารใดๆ หรือการลงนามในสัญญาผถูือหุน 

You undertake that you shall execute such other agreement, document, deed or instrument 

and take any other actions as may be reasonably required and co-operate with us or the 

Issuer to complete the issuance of Securities to you. Without limitation, this may include 

signing any certificate of ownership or instruments or signing any shareholders' agreement. 

5. หนาที่และความรับผิดชอบของทาน 

YOUR DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

5.1 กอนยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย ทานตองทำคำยืนยันหรือคำแถลงเพ่ิมเติมบนแพลตฟอรม ตามทีบ่ริษัท

อาจ กำหนดใหกระทำ ทั้งนีค้ำแถลงดังกลาวอาจรวมถึงแตไมจำกัดเพียง คำรับรองเก่ียวกับการมี

คุณสมบัติท่ีครบ ถวนของทานและการรับทราบความเสี่ยงตางๆ เก่ียวกับโครงการ โดยเปนความ

รับผิดชอบของทานในการอาน และทำความเขาใจกับขอมูลทั้งหมดในคำยืนยันหรือคำแถลงดังกลาว 
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รวมถึงรับรองวาคำยืนยัน คำแถลง หรือ ขอมูลท้ังหมดที่ทานจัดสงใหกับบริษัท มีความถูกตอง แทจริง 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิดในสาระสำคัญ 

You shall, before submitting a Tender, make such additional confirmations or declarations 

on the Platform as we may request. Such declarations may include without limitation, 

confirmation on your eligibility and acknowledgement of the risks associated with the 

specific Campaign. It is your responsibility to read and understand all information contained 

in such confirmations or declarations, and to ensure that all confirmations, declarations or 

information that you provide to us are true, accurate and complete and not misleading in 

any material particular.  

5.2 เมื่อทานไดรับหนังสือแจงการจองซื้อ ทานจะโอนจำนวนเงินเงินที่เสนอซื้อหลักทรัพยเขาบัญชีเก็บรักษา

ทรัพย สินผลูงทุน โดยทั้งนี้จะตองไมชากวาวันสุดทายของการโอนเงินที่ระบุในหนังสือแจงการจัดสรร

หลักทรัพย และ ทานตกลงรับทราบวา บริษัทจะไมจัดหาเงินทุน ใหยืมเงินหรือใหกูเงินใดๆ แกทาน เพ่ือ

นำมาชำระจำนวนเงินที ่เสนอซื้อหลักทรัพย 

You shall, upon receipt of a Subscription Receipt, and no later than the funding deadline 

specified in the Allocation Letter, ensure that the Tender Amount is transferred into the 

Client Account. You agree and acknowledge that no leverage, financing or loans shall be 

extended by us to you to fund any Tender. 

5.3 ทานอนุญาตใหบริษัท หักเงนิในบัญชีเก็บรักษาทรัพยสินผูลงทุนในนามของทาน เพ่ือชำระเงินทีท่านตอง

ชำระ ใหกับผูออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือบริษัท โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ ไมวา

บัญชีเก็บ รักษาทรัพยสินผูลงทุนดังกลาวจะอยภูายใตความดูแลของผรูับฝากทรัพยสิน หรือวิธีการอ่ืน

ตามที่กฎหมายที ่ เก่ียวของอนุญาตใหกระทำได ภายใตเงื่อนไขที่บริษัทจะแจงใหทานทราบถึงการหัก

เงินดังกลาว  

You hereby authorize us to deduct any monies held in the Client Account on behalf of you, 

whether under custodian or any other means which are allowed under Applicable Laws, 

without prior notice to you, to make any payments due to any Issuer or us; provided that 

the notice shall be made to you of such deduction. 

6. คำรับรองและคำยืนยัน 

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES  

6.1 ทานตกลง รับรอง และยืนยันในเรื่องดังตอไปนี้ 
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You represent, undertake and warrant the following: 

(ก) คำเสนอซื้อหลักทรัพยที่ทานทำขึ้นนั้นเปนคำเสนอซื้อที่ทำขึ้นเพ่ือทานเอง โดยทานรับความเสี่ยง

ดังกลาวได และทานไมไดทำแทนบุคคลอื่น 

any Tender that you make is made for yourself at your own risk and you do not proceed on 

behalf of any other person; 

(ข) ทานจะไมเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของ กับโครงการหรือผูออกและเสนอขาย

หลัก ทรัพย รวมถึงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ทานไดมาจากการที่ทานเขาถึง แพลตฟอรมแกบุคคลอ่ืน

และไมประกาศ หรือโฆษณาโครงการใดๆดวยจุดประสงคและลักษณะที่ผิดกฎหมาย ไมวาจะในประเทศ

ไทยหรือในตางประเทศ 

you shall not, in an illegal manner, disclose or disseminate any information, document or 

material relating to any Campaign or the Issuer, or any other information, document or 

material which you obtain from your access of the Platform, to any other person, or 

otherwise publicize or advertise any Campaign whether in Thailand or elsewhere;  

(ค) ทานไมไดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย และ/หรือจองซื้อหลักทรัพยโดยมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขาย

หลักทรัพยดัง กลาวใหกับบุคคลอ่ืนตอ เวนแตการเสนอขายตอบุคคลอื่นนั้นจะเปนการเสนอขายที่เปนไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียว ของ ทั้งนี้ ทานจะปฏิบัติตามขอจำกัดของการขายหลักทรัพยใหกับบุคคลอ่ืนตอ

ตามที่กฎหมายที่เก่ียวของและ/ หรือ ผูออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือพวกเรากำหนดไว 

you do not make a Tender and/or subscribe for Securities with an aim to offer such 

Securities for sale to any other persons, unless the subsequent offer resulting in the 

subsequent sale is made in accordance with any Applicable Law. You shall comply with any 

resale restrictions imposed under Applicable Laws and/or by the Issuer or us;  

 (ง) ในกรณทีี่ทานมีคณุสมบัติไมครบถวนหรือสิ้นสุดสภาพการมีคุณสมบัติที่ครบถวน ทานจะแจงใหบริษัท

ทราบ ทันที และยุติการเขาถึงแพลตฟอรม (ซึ่งรวมถึงการดูรายละเอียดของโครงการ หรือการยื่นคำ

เสนอซื้อหลัก ทรัพย) 

in the event that you do not or cease to meet the eligibility criteria, you shall immediately 

notify us and cease to access the Platform (including viewing any Campaign details or 

submitting any Tender);  



 

 17

(จ) ขอมูลท้ังหมดที่ทานใหหรือสงใหกับบริษัท ซึ่งรวมถึงคำยืนยันหรือคำแถลงเพ่ิมเติมที่บริษัท รองขอจาก

ทาน กอนยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย เปนขอมูลท่ีถูกตอง แทจริง ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิดใน

สาระสำคัญ 

all information that you provide or submit to us, including any additional confirmations or 

declarations which we require from you before submitting a Tender are true, accurate, 

complete and not misleading in any material particular; 

6.2 โดยไมกระทบกระเทือนตอขอกำหนดในขอตกลงการใชบริการ ขอ 15.4 ของขอตกลงการใชบริการ ทาน

สละ สิทธิทั้งหมดที่ทานอาจมีในการฟองรองตอบริษัท ไมวาดวยเหตุและในลักษณะใด และทานตกลง

รับผิดชอบ ชดใชใหกับบริษัท และผูออกและเสนอขายหลักทรัพย ดวยคาใชจายฝายเดียวของทาน 

สำหรับความเสียหาย ใดๆที่อาจไดรับ ซึ่งเกิดขึ้นไมวาจะโดยตรงหรือ โดยออมจากการที่ทานผิดคำ

รับรอง คำยืนยัน และขอตกลงใด ในขอ 6.1  

Without prejudice to Clause 15.4 of the Terms of Services, you shall waive all the rights that 

you may have against us in whatsoever nature and shall, at your own and sole expenses and 

costs, indemnify us and the Issuer for any Losses that we may suffer that is caused directly 

or indirectly by your breach of any of the representation, undertaking and warranty made 

under any Clauses under this Agreement, in particular in Clause 0. 

6.3 เมื่อเกิดกรณีในขอ 6.1 (ง) ทานตองสงคืนและทำลายขอมูลและเอกสารท้ังหมดที่ทานไดรับ จากการที่

ทานเขา ถึงหรือใชแพลตฟอรม (รวมถึงเอกสารโครงการ)  และเมื่อบริษัทรองขอ ทานตองสงหนังสือ

ยืนยันการทำลาย ขอมูลและเอกสารดังกลาวใหกับบริษัท โดยไมชักชา และการกระทำใดที่ทานได

ดำเนินการไปบนแพลตฟอรม ภายหลังจากที่เกิดกรณีตามขอ 6.1 (ง) ถือวาถูกยกเลิกโดยทานและไมมี

ผลตามกฎหมายใดๆ เวนแตบริษัท จะ ตกลงใหเปนประการอื่นเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี ้ ทานอนุญาต

ใหบริษัทดำเนินการใดๆ ท่ีจำเปนเพ่ือใหเกิดผล ตามท่ีระบุไวขางตน 

Upon the occurrence of the event in Clause 00, you shall immediately return and destroy all 

information, documents, data or materials which you obtained from your access or use of 

the Platform (including any Campaign Documents). Upon request, you shall without delay, 

provide a confirmation to us in writing of such destruction. Any acts which you carry out on 

the Platform after the occurrence of the event in Clause 0 shall be deemed to be revoked 

by you and is invalid unless we agree otherwise in writing. You shall permit us to take any 

required actions to achieve the aforementioned effect. 

7. ขอปฏิเสธความรับผิดและการยกเวนความรับผิด 
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DISCLAIMERS AND EXCLUSION OF LIABILITY 

7.1 ขอจำกัดในการขายหลักทรัพยตอ ทานรับทราบวาหลักทรัพยที่ทานจองซื้อจะอยภูายใตบังคับของ

ขอจำกัดใน การขายหลักทรัพยตอ ซึ่งทานมีความรับผิดชอบในการทำความเขาใจและปฏิบัติตาม

ขอจำกัดดังกลาว ตามที่ กฎหมายที่เก่ียวของกำหนด หรือตามที่กำหนดโดยผูออกและเสนอขาย

หลักทรัพย หรือบริษัท 

Resale Restrictions. You acknowledge that any Securities that you subscribe for will be 

subject to resale restrictions. It is your own responsibility to acquaint yourself and comply 

with such restrictions as required by Applicable Laws or by the Issuer or us. 

7.2 บริษัท ไมไดเปนที่ปรึกษาของทาน และทานรับทราบวา 

We are not your adviser and you acknowledge that: 

(ก) บทบาทของบริษัท คือเปนผูดำเนินการในนามของผูออกและเสนอขายหลักทรัพยในการเชิญให

ผูสนใจ ลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย ผานระบบที่ไดจัดทำขึ้นผานแพลตฟอรม บริษัท ไมได

เปน และไมได แสดงตัววาเปนที่ปรึกษา (ไมวาในดานการเงิน การลงทุน หรือดานอ่ืนๆ) หรือ

ผูจัดการการลงทุนของ ทาน หรือของผูออกและเสนอขายหลักทรัพยแตอยางใด และบริษัทไมมี

ภาระหนาที่ในการดูแลผล ประโยชนใหกับทาน  

our role is to invite, on behalf of the Issuers, potential Investors to make a Tender, 

through a streamlined process via the Platform. We are not and do not hold 

ourselves out as your or the Issuer’s adviser (financial, investment or otherwise) or as 

your or the Issuer’s investment manager. We do not owe you any fiduciary duties or 

obligations; 

(ข) ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยเปนผูจัดทำเอกสารโครงการ ตลอดจนเนื้อหา ขอมูลหรือเอกสาร

อ่ืนใด ที่เก่ียวของกับโครงการหรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพยแตเพียงผูเดียว บริษัทเพียง

จัดสงขอมูลและ เอกสารดังกลาวใหในนามของผูออกและเสนอขายหลักทรัพย นอกจากขอมูลที่

บริษัทจัดสงใหทานใน นามของผูออกและเสนอขายหลักทรัพยแลว ทานตองไมยึดเอาขอมูลใดที่

บริษัทจัดสงใหหรือที่บริษัท ประกาศบนแพลตฟอรมเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน หรือการ

ตัดสินใจในดานอ่ืนๆ โดยทานตอง ปรึกษาและขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับขอมูล

ดังกลาว ทั้งนี้ ไมมีขอความใดในแพลตฟอรมที่ เปนหรือถือเปนคำแนะนำดานการลงทุน 

คำปรึกษาดานกฎหมาย คำแนะนำดานภาษี หรือคำแนะนำ อ่ืนใด หรือการรับประกันใดจาก

บริษัทถึงทาน 
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any Campaign Documents, and any other contents, information, data or materials 

relating to the Campaign or the Issuer have been prepared solely by the relevant 

Issuer and are only provided by us on behalf of such Issuer. Other than information 

provided to you on behalf of an Issuer as afore-mentioned, you shall not rely on any 

information provided by us or contained on the Platform in making an investment or 

other decision, but shall obtain appropriate specific professional advice in connection 

therewith. Nothing contained on the Platform constitutes or should be construed as 

to constitute an investment, legal, tax or other advice or guarantee from us to you; 

(ค)  ทานตองตัดสินใจทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากการที่ทานตรวจสอบ

และ ประเมินผูออกและเสนอขายหลักทรัพยและขอกำหนดของโครงการ รวมถึงขอดีและความ

เสี่ยงที่เก่ียว ของกับหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัท ไมไดดำเนินการตรวจสอบกิจการ ของผูออกและ

เสนอขายหลักทรัพย เพ่ือประโยชนของผูลงทุนรายใดเปนการเฉพาะ นอกเหนือจากการ

ตรวจสอบสถานะในหนาที่ของผูให บริการระบบเสนอขายหลักทรัพยคราวดฟนดิงตามที่กำหนด

ไวในกฎหมาย โดยเฉพาะตามกฎระเบียบ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และทานรับทราบวาในการ

ตัดสินใจลงทุนใดๆ ผานแพลตฟอรม ทานมีหนาที่ ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของผู

ออกและเสนอขายหลักทรัพยเอง ในกรณีทีท่านมีขอสงสัย เก่ียวกับการดำเนินการ ทานควร

ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานการเงิน ที่ปรึกษาดานภาษี หรือที่ปรึกษาซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญในดานอ่ืนของทาน 

in making a decision to make a Tender, you shall rely on the information you have 

examined and assessed the Issuer and the terms of the Campaign, including the 

merits and risks involved in the Securities. We have neither done nor completed any 

audit or due diligence on any Issuer for the benefit of any specific Investor except for 

the due diligence process that we are undertaking as the crowdfunding platform 

operator as required under the SEC Regulations. You are aware that you have the 

responsibility to conduct your own due diligence for any investments conducted 

through the Platform, and should you be in any doubt, you should consult your own 

legal, financial, tax or other professional advisers; 

(ง)  ขอมูลท่ีประกาศบนแพลตฟอรมหรือขอมูลท่ีบริษัท จัดสงใหกับทานไมถือเปนขอแนะนำหรือการ

รับ รองเก่ียวกับโครงการหรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพย และไมมีขอความใดบนแพลตฟอรม

หรือการ ดำเนินการใดของบริษัทที่เปนหรือถือเปน การใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำใหทานทำคำ

เสนอซื้อหลัก ทรัพย และ 
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the information contained on the Platform or otherwise provided by us to you shall 

in no way be construed to constitute a recommendation or an endorsement with 

respect to the Campaign or the Issuers. No statements on the Platform or any of our 

actions is intended or construed as an advice or recommendation to you to make a 

Tender; and 

(จ) บริษัท ไมไดใหคำรับรองหรือคำยืนยันเก่ียวกับผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือ

โครงการ ความสามารถของผูออกและเสนอขายหลักทรัพยในการชำระเงิน และความเสี่ยงดาน

เครดิตของผูออก และเสนอขายหลักทรัพย และบริษัทไมมีความรับผิดเก่ียวกับภาระหนาที่หรือ

หนี้ใดๆ ของผูออกและ เสนอขายหลักทรัพย โดยเปนความเสี่ยงของทานเองในการทีท่านทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพย และ/หรือ จองซื้อหลักทรัพย  

we are in no way making representation or warranty as to the Issuers and/or the 

Campaign, the ability of the Issuers to pay, and their credit risk, and we are in no way 

liable for the obligations and debts of Issuers. You are making a Tender and/or 

subscribing for Securities entirely at your own risk.  

7.3 ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบเอกสารโครงการแตเพียงผูเดียว บริษัท ไมไดทำคำ

รับรอง ใหสัญญา หรือใหคำยืนยันใดวาขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือผูออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาในเอกสารโครงการเปนขอมูลท่ีถูกตอง แทจริง และไมทำใหเกิดความ

เขาใจผิด บริษัทจะไม รับผิดชอบและขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในขอมูล เก่ียวกับผูออกและเสนอขาย

หลักทรัพยหรือโครงการที ่ทานไดรับผานแพลตฟอรม 

Issuer shall be solely responsible for the Campaign Documents. We do not make any 

representations or provide any undertakings or warranties that any information, data, 

documents or materials relating to a Campaign or an Issuer, including all contents of any 

Campaign Document is true, accurate, and not misleading. We accept no responsibility and 

disclaim all liability for any information about an Issuer or a Campaign made available to you 

through the Platform. 

7.4 บริษัท ไมไดใหคำยืนยันหรือคำรับประกัน  บริษัท ไมไดเปนและไมไดจะเปนคสูัญญาเก่ียวกับหลักทรัพย

ใด บริษัทไมรับรองวา ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยจะตกลงรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยของทาน และไม

รับรองวา ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยจะปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับหลักทรัพยนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทไมไดให คำยืนยันหรือคำรับประกันวาจะมีการทำคำเสนอซื้อเพียงพอที่จะใหเงินสนับสนุน

โครงการไดครบ หรือวาจะมี ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยเพียงพอใหทานลงทุนหรือพิจารณาลงทุน 
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We make no warranties or guarantees. We are not and will not be a party to any of the 

Securities. We do not warrant that your Tender will be accepted by an Issuer, or that any 

Issuer will perform the terms and conditions attached to any Securities. We are not providing 

any warranty or guarantee that there will be sufficient Tenders to fully fund any Campaign or 

that there will be sufficient Issuers for you to invest or consider investments. 

7.5 ความเสี่ยงดานการลงทุน ทานรับทราบวาการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยหรือการจองซื้อหลักทรัพยมี

ความเสี่ยง ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงกรณีท่ีทานอาจสูญเสียเงนิลงทุนสวนใหญหรือทั้งหมด 

Investment risks. You acknowledge that the submission of any Tender or the subscription for 

any Securities involves risks. The risk of investing means that you may lose all or most of 

your investment.  

 นอกจากการเปดเผยความเสี่ยงอ่ืนในเอกสารโครงการแลวความเสี่ยงในการจองซื้อหลักทรัพยผาน

แพลตฟอรม รวมถึงแตไมจำกัดเพียงความเสี่ยงตอไปนี้ 

Without limiting any other risk disclosures in the Campaign Documents, the risks of 

subscribing to any Securities through the Platform include, but are not limited to, the 

following:  

(ก) ความเสี่ยงที่ทานอาจสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมดของทานที่ลงในหลักทรัพยนั้น ซึ่งอาจรวมถึงกรณี

หุน ของบริษัทที่ธุรกิจยังอยใูนระยะเริ่มแรก (Early-Stage) หรือกรณบีริษัทที่ไมมขีอมูลที่

สามารถติดตาม สืบคนไดซึ่งทำใหมคีวามเสี่ยงสูงที่ธุรกิจจะลมเหลว 

the risk that you may lose your entire investment on such Securities, which may 

include shares of early-stage companies or companies without a proven track record 

and consequently have a high risk of business failure; 

(ข) ความเสี่ยงในดานสภาพคลองของการลงทุน โดยอาจเปนการยากหากทานประสงคที่จะถอนการ 

ลงทุนเนื่องจากการลงทุนดังกลาว อาจอยใูตขอจำกัดเรื่องการขายหลักทรัพยตอ ภายใต

กฎหมายที ่เก่ียวของ หรืออาจไมมีตลาดรองสำหรับการขายหลักทรัพยตอดังกลาว และ 

the risk in investments liquidity: It may be difficult for you to disinvest as such 

investments may be subject to resale restrictions under Applicable Laws, or there 

may not be a secondary market for resale such securities; and 

(ค) ในสวนของการลงทุนในตราสารทุน ทานอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับเงินปนผล ความเสี่ยงที่

สัดสวน ผูถือหุนของทานอาจลดลงอยางมีนัยสำคญัหากมีการออกหุนใหม และความเสี่ยงทีท่าน
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ยังคงตอง รับผิดชอบชำระเงินที่ทานยังคางชำระกับผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย (ในกรณีของ

หุนที่ยังไมได ชำระคาหุนหรือหุนที่ชำระคาหุนแลวบางสวน)  

with respect to equities investments, you may have the risk that you do not receive a 

dividend, that your shareholdings could be significantly diluted if new shares are 

issued, and that you will still be liable to pay any unpaid partly paid shares, with the 

outstanding amount owed to the Issuer. 

 หากทานไมมีความเขาใจอยางถองแท เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอ

ขายบน แพลตฟอรมนี้หรือขอความใดๆ ขางตน ทานควรขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญอิสระ 

You should seek independent professional advice if you do not fully understand the risks 

associated with the investment in Securities offered on this Platform or any of the 

statements mentioned above. 

8. ขอกำหนดท่ัวไป 

GENERAL PROVISION 

 เพ่ือหลีกเลี่ยงขอสงสัย เงื่อนไขและขอกำหนดขอ 11 ขอ 15  ขอ 16 และขอ 17 ของขอตกลงการใช

บริการ มีผลบังคับใชกับขอตกลงผลูงทุนฉบับนี้ดวย 

For the avoidance of doubt, Clause 11, Clauses 15, Clause 16 and Clause 17 of the Terms of 

Services shall also apply to this Investor Agreement. 

 


