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ขอตกลงการใชบริการ 

TERMS OF SERVICES 

ขอตกลงการใชบริการฉบับนี้ ("ขอตกลงการใชบริการ") ทำขึ้นระหวาง (1) บริษัท ดรีมเมคเกอร อคิวิตี้ คราวดฟนดิ้ง 

จำกัด ("บริษัท") นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสำนักงานตั้งอยทูี่ 219/2 ซอย สุขุมวิท 

21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งเปนผูใหบริการผานแพลตฟอรม (ตามที่ระบุนิยามไว) 

และ (2) ทาน ในฐานะผูใชแพลตฟอรม ซึ่งมีความประสงคจะเขารวมเปนสมาชิกของแพลตฟอรม เพ่ือซื้อหลักทรัพยที ่

ออกจำหนายโดยผอูอกและเสนอขายหลักทรัพยที่เก่ียวของ และ/หรือเพ่ือเสนอขายหลักทรัพยตอผลูงทุน 

THIS TERMS OF SERVICES (the "TOS") is made between: (1) DREAMAKER EQUITY CROWDFUNDING COMPANY 

LIMITED, a private company limited incorporated under the laws of Thailand having its registered address located 

at 219/2 Soi Asok Sukhumvit 21 Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 who provides Services through a 

Platform (as defined hereunder); and (2) You, as a user of the Platform who wish to join the Platform with an aim 

to purchase Securities to be issued by the relevant Issuer and/or to  offer Securities  to the Investor  

(ซึ่งตอไปในขอตกลงการใชบริการฉบับนี้จะเรียกแทน บริษัท ดรีมเมคเกอร อิควิตี้ คราวดฟนดิ้ง จำกัด และทาน แตละ 

ฝายวา "คสูัญญา" และเรียกรวมกันวา "คสูัญญาทั้งสองฝาย") 

(In this Agreement, Dreamaker Equity Crowdfunding Company Limited, and you shall each be referred to as a 

"Party", and collectively as the "Parties" 

ขอตกลงการใชบริการฉบับนี้ไดกำหนดขอตกลงระหวางคสูัญญาทั้งสองฝาย ดังนี้ 

This TOS sets out terms of the relationship between Parties as follows. 

1. คำนิยาม 

DEFINITIONS 

1.1 ในขอตกลงนี ้ขอความและถอยคำดังตอไปนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว 

In these general terms, the following words and phrases shall have the following meanings: 

"วิธีการเขาถึงแพลตฟอรม" หมายถึง การระบุตัวตนผใูชงาน รหัสผาน และรหัสรักษาความปลอดภัยอ่ืน ซึ่งให 

ไวแกทาน และจำเปนเพื่อใชในการเขาถึงและใชงานแพลตฟอรม 

"Access Methods" means user identification, passwords and other security credentials assigned to you 

and required to access and use the Platform  

"บัญช"ี หมายถึง บัญชีผใูชงานทีบ่ริษัท เปดใหแกทานตามคำขอใชบริการของทาน 
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"Account" means the account that we have set up for you and granted to you pursuant to your 

application; 

"ขอตกลง" มีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 2.1 

"Agreement" has the meaning ascribed to it in Clause 0; 

"กฎหมายที่เกี่ยวของ" หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ธรรมเนียมปฏิบัติ คำวินิจฉัย การ 

ตีความ ขอสั่งการ คำตัดสิน แนวปฏิบัติ คำบอกกลาว หนังสือเวียนและเอกสารอื่นๆ ของหนวยงานและสวน 

งานที่มีหนาที่กำกับดูแลที่เกี่ยวของ 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" ในกรณีท่ีบัญชเีปนของผใูชงานที่เปนนิติบุคคล หมายถึง เจาหนาที่ พนักงาน ผรูับมอบอำ 

นาจ ตัวแทน หรือผแูทนของทาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่ทานมอบอำนาจในการเขาถึง และใชงานแพลตฟอรม ผาน 

บัญชีของทานในนามของทาน และบุคคลอ่ืนที่ทานแจงใหบริษัททราบตามขอกำหนดในขอตกลงฉบับนี้  

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

your officers, employees, authorized persons, agents, or delegates or any other persons you have 

provided authority to access and use the Platform through your Account on behalf of you,  including 

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

"วันทำการ" หมายถึง วันที่ธนาคารในประเทศไทยเปดทำการเพ่ือประกอบธุรกิจตามปกตขิองธนาคาร (ยกเวน 

วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) 

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

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

"เอกสารของโครงการ" หมายถึง ขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือผูออกและเสนอขายหลักทรัพย 

ซึ่งบริษัท จัดใหมบีนแพลตฟอรมแทนผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย หรือที่จัดสงใหแกผูลงทุน 

"Campaign Documents" means any information, documents or materials in connection with any 

Campaign or the Issuer which we post on the Platform on the Issuer’s behalf or otherwise provided to 

Investors;  

"โครงการ" หมายถึง กรณีทีผู่ออกและเสนอขายหลักทรัพยเชิญชวนใหผูลงทุนทำคำขอจองซื้อหลักทรัพยที่ออก 

จำหนายโดยผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย 
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"Campaign" refers to the event in which an Issuer invites applications from Investors for the subscription 

of Securities issued by the Issuer;   

"ขอตกลงเพื่อการระดมทุน" หมายถึง ขอตกลงฉบับลาสุดทีร่ะบุขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใชบังคับกับการ 

ระดมทุนบนแพลตฟอรมทั้งหมดของผูออกและเสนอขายหลักทรัพย นอกเหนือไปจากขอตกลงการใชบริการ 

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

Issuers' fundraising on the Platform in addition to the TOS; 

"คำสั่ง" หมายถึง การติดตอสื่อสาร คำสั่ง คำเสนอซื้อ คำเสนอขาย ขอมูลขาวสารที่บริษัท ไดรับผาน หรือสืบ 

เนื่องจากแพลตฟอรม หรือโดยวิธีการอ่ืน หรือผานทางวิธีการเขาถึงแพลตฟอรมของทาน และขอมูลท่ีสงให 

บริษัท โดยไมไดผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

"Instruction(s)" means any communication, instruction, bid, offer, order, message data or information 

received by us through or pursuant to the Platform or any other alternative methods, or otherwise 

referable to your Access Methods, and any information delivered to us offline; 

"ผลูงทุน" หมายถึงบุคคลซึ่ง (1) เขาถึงและใชแพลตฟอรมเพ่ือดูหรือประเมินขอมูลเก่ียวกับโครงการหรือเรื่อง 

อ่ืนใด และ/หรือ (2) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยหรือประสงคจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย 

"Investor" means a person who (i) accesses and uses the Platform to review or evaluate any information 

regarding any Campaign or other matters and/or (ii) has made or intends to make a Tender; 

"ขอตกลงผลูงทุน" หมายถึง ขอตกลงฉบับลาสุดที่ระบุขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใชบังคับกับการลงทุนบน 

แพลตฟอรมท้ังหมดของผูลงทุน นอกเหนือจากขอตกลงการใชบริการ 

"Investor Agreement" means the latest applicable general terms and conditions which apply to all 

Investors' investment on the Platform in addition to the TOS; 

"ผอูอกและเสนอขายหลักทรัพย" หมายถึง บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เชิญชวนให ผู

ลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย โดยการลงประกาศโครงการของผูออกและเสนอขายหลักทรัพยบนแพลต 

ฟอรม 

"Issuer" means private company limited, public company limited or any other entities which have made 

an invitation to Investors to make a Tender by posting the Issuer's Campaign on the Platform;  

"ความเสียหาย" หมายรวมถึง ความรับผิด ความเสียหาย คาชดเชย คำชี้ขาด (รวมทั้งคำชี้ขาดของอนุญาโต 

ตุลาการ) คาใชจาย คาใชจายดานกฎหมาย คาบริการทางวิชาชีพประเภทอื่น การดำเนินกระบวนพิจารณา 

การดำเนินคดี การทวงถาม คาภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับ หรือเงินที่ตองจายประจำ 
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"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; 

"เครื่องหมาย" (Mark) มีความหมายตามที่กำหนดไวในขอ 13.1 

"Marks" has the meaning ascribed to it in Clause 0; 

"บุคคล" หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท องคกรธุรกิจ คณะบุคคล รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ ผูกระทำการ 

หรือผูจัดการของบุคคลนั้น  

"Person" means any individual, firm, company, body corporate, unincorporated association, government 

or state agency or a person’s executors or administrators; 

"ขอมูลสวนบุคคล" หมายถึง ขอมูลท่ีสามารถนำมาใชเพ่ือระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา 

"Personal Data" means any data that can be used to identify a natural person; 

"แพลตฟอรม" หมายถึง แพลตฟอรมออนไลนทีบ่ริษัทเปนผูใหบริการ ซึ่งสามารถเขาถึงจาก www. 

dreamaker.co.th 

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

"หนวยงานท่ีมีหนาที่กำกับดูแล" หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงองคกรที่มีหนาที่กำกับดูแล องคกรของรัฐหรือ 

หนวยงานก่ึงราชการ หนวยงาน กรม หนวยงานหรือองคกร ที่มีหนาที่กำกับดูแล ในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งรวม 

ถึงแตไมจำกัดเพียงสำนักงาน ก.ล.ต. 

"Regulatory Body" means any person (including any regulatory or government organization or quasi-

governmental authority, agency, department), in any jurisdiction, including but not limited to the SEC; 

"สำนักงาน ก.ล.ต." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

"SEC" means the Office of the Securities and Exchange Commission; 

"ระเบียบขอบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต." หมายถึงระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. 

"SEC Regulations" means the applicable rules and regulations of the office of the Securities and Exchange 
Commission of Thailand; 

"หลักทรัพย" ในกรณีของแพลตฟอรม หมายถึงหุน หรือหลักทรัพยประเภทอื่นตามที่ระเบียบขอบังคับของ 

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; 
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"บริการ" มีความหมายตามท่ีกำหนดไวในขอ 6.3 

"Services" has the meaning ascribed to it in Clause 0; 

"ระบบ" หมายถึง ฮารดแวร ซอฟตแวร และการเชื่อมตอโทรคมนาคมทั้งหมด หรือสวนใดสวนหนึ่ง ท่ีใชเพ่ือ 

ประโยชนในการใหบริการแพลตฟอรม การสนับสนุนการใหบริการแพลตฟอรม การเขาถึงแพลตฟอรม และ/ 

หรือการดำเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับแพลตฟอรม 

"System" means the hardware, software and all telecommunication links or any part thereof used from 

time to time for the purpose of providing, supporting, accessing and/or otherwise referable to the 

Platform; 

"คำเสนอซ้ือหลักทรัพย" หมายถึง คำเสนอซื้อที่ผูลงทุนทำข้ึนเพ่ือจองซื้อหลักทรัพยทีผู่ออกและเสนอขายหลัก 

ทรัพยออกจำหนายในโครงการ 

"Tender" means an offer made by an Investor to subscribe for any Securities to be issued by an Issuer 

pursuant to any Campaign; 

"ขอตกลงการใชบริการ" หมายถึง ขอตกลงฉบับนี้ ที่ระบุขอกำหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับกับผใูชงานแพลต 

ฟอรมทุกราย 

"TOS" refers to these terms and conditions which apply to all users of the Platform; 

"เรา/บริษัท" "ของเรา/ของบริษัท" หรือคำอื่นใดที่ใชแทนคำดังกลาวหมายถึง บริษัท ดรีมเมคเกอร อิควิตี้ 

คราวดฟนดิ้ง จำกัด 

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

"ทาน" "ของทาน" หรือคำอื่นใดที่ใชแทนคำดังกลาวหมายถึง บุคคลซึ่งใชและเขาถึงแพลตฟอรม หรือประสงค 

ที่จะใชและเขาถึงแพลตฟอรม 

"you", "your", "yours" or any of its derivatives refer to whoever uses or accesses the Platform or intends to 

do so. 

2. ขอกำหนดท่ัวไป 

GENERAL PROVISIONS 

2.1 (ก) ขอตกลงการใชบริการ (ขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป) และ (ข) ขอตกลงเพ่ือการระดมทุน หรือ ขอตกลง ผู

ลงทุนแลวแตกรณี (ซึ่งจะเรียกรวมกันวา "ขอตกลง") ถือเปนขอตกลงอันสมบูรณระหวางทาน ในฐานะผูใช 

แพลตฟอรม และบริษัท ในฐานะเจาของและผคูวบคุมแพลตฟอรม ทั้งนี ้ การเขาถึงและการใชเนื้อหาและ 

บริการบนแพลตฟอรมทั้งหมด อยภูายใตบังคับของขอตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ
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ปรับปรุงแพลตฟอรมหรือบริการตองเปนไปตามที่ระบุในขอตกลงฉบับนี้ เวนแตในกรณีที่บริษัท ระบุไวโดย ชัด

แจงใหเปนอยางอ่ืน 

These (a) TOS (general terms and conditions) and (b) the Fundraising Agreement or the Investor 

Agreement, as the case may be (collectively the “Agreement”), constitute the entire agreement between 

you, as a user of the Platform, and us, as the owner and operator of the Platform. All access and use of 

the contents and Services provided on the Platform shall be governed by this Agreement. Unless we 

expressly indicate otherwise, any changes, updates, modification to the Platform or any Service, shall be 

subject to this Agreement. 

2.2 การใชแพลตฟอรมของทานอยภูายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของขอตกลงฉบับนี ้และ 

Your use of the Platform is subject to the terms and conditions of this Agreement and: 

(ก) ขอตกลงเพ่ือการระดมทุน ในกรณีที่ทานใชแพลตฟอรมในฐานะผูออกและเสนอขายหลักทรัพย 

the Fundraising Agreement, where you use the Platform as an Issuer; 

(ข) ขอตกลงและเงื่อนไขผูลงทุน ในกรณทีี่ทานใชแพลตฟอรมในฐานะผลูงทุน และ 

the Investor Agreement, where you use the Platform as an Investor; and  

(ค) ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่บริษัทแจงใหทานทราบเปนครั้งคราว 

any other terms and conditions as we may notify you from time to time. 

2.3 เมื่อทานตกลงยอมรับหรือรับทราบขอตกลงฉบับนี้ผานวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวยการเปดบัญชีและ

ลงทะเบียนบนแพลตฟอรม และ/หรือเมื่อทานเริ่มใชงานบนแพลตฟอรม บริษัทถือวา ทานไดอานและตกลง

ตามขอ กำหนดที่ระบุในขอตกลงฉบับนี้เรียบรอยแลว  

By electronically accepting or acknowledging this Agreement by signing up and registering on the Platform 

to get the Account and/or commencing the use of the Platform, you are deemed to have read and 

accepted the terms of this Agreement.  

2.4 บริษัทสงวนสิทธใินการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอกำหนดในขอตกลงนี้ โดยมีผลใชบังคับทันทีที่ 

บริษัทแจงใหทานทราบ โดยบริษัทจะแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงนี้ บนแพลตฟอรม หรือแจงใหทาน 

ทราบโดยตรง เปนความรับผิดชอบของทานในการทบทวน ขอตกลงฉบับนี้ในขณะที่ทานเขาถึง หรือใชงาน 

แพลตฟอรม เพ่ือใหแนใจวาทานทราบถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีบริษัททำขึ้น ทั้งนี้ การที่ทานยังคงเขา 

ถึงหรือใชงานแพลตฟอรม และ/หรือบริการตอไปภายหลังจากที่บริษัท ไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงบน 

แพลตฟอรมหรือแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหทานทราบโดยตรงแลว ถือวาทานยินยอมผูกพันตนตามกฎหมาย 

ที่จะปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดมีการแกไขปรับปรุง และ/หรือแกไขเพิ่มเติม และถือวาขอตกลงท่ีมีการแกไข 
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เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลบังคับใชกับการใชงานแพลตฟอรมนี้ของทานที่มีอยูในปจจุบัน หากทาน ไมยินยอมที่ 

จะผูกพันตนตามขอตกลงท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทานตองหยุดใชงานแพลตฟอรมและบริการของทาน โดยบริษัท ไม

มีหนาที่ที่จะตองใหบริการแกทานในการเขาถึงแพลตฟอรมหรือใชบริการตอไป 

We reserve the right to supplement, vary or amend the terms of this Agreement from time to time 

immediately upon notification to you. Changes to this Agreement will be posted on the Platform or 

specifically notified by us to you. It is your responsibility to review this Agreement upon each access or 

use to ensure that you are aware of any changes made by us. The continued access or use of the 

Platform and/or the Services by you after any such changes are posted or notified to you constitutes your 

agreement to be legally bound by this Agreement as updated and/or amended and for such revised 

Agreement to apply to all current usage by you of this Platform. In the event that you do not agree to 

any of the changes, you must stop using the Platform and Services and we are not obliged to continue 

providing you with any Service or access to the Platform. 

3. ขั้นตอนการสมัคร และลงทะเบยีน 

APPLICATION AND REGISTRATION PROCESS 

3.1 บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการพิจารณาวาจะรับทานเปนผูใชงานแพลตฟอรมหรือไม และบริษัทอาจปฏิเสธไมให 

ทานเขาถึงแพลตฟอรมโดยไมแจงเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณารับทานเปนผูใชงานแพลตฟอรม 

บริษัทจะสงขอความผานชองทางอิเล็กทรอนิกสถึงทานเพ่ือยืนยันวาบริษัท ตกลงรับทานเปนผูใชงาน และเพ่ือ 

ยืนยันบัญชีของทานสำหรับการใชงานแพลตฟอรม  

We have the absolute discretion in deciding whether to admit you as a user of the Platform. We may 

refuse to grant access to you without giving any reason. If we decide to admit you as a user of the 

Platform, we will provide an electronic confirmation to you, confirming that you have been accepted as a 

user and your Account has been verified to use the Platform.  

3.2 สิทธิในการใชงานแพลตฟอรม และ/หรือบริการของทานจะคงอยตูอเม่ือทานไดดำเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

และกรณีที่บริษัทรองขอ เมื่อทานไดจัดสงขอมูลและเอกสารใหแกบริษัท เพ่ือยืนยันวาทานไดดำเนินการตาม 

หลักเกณฑดังกลาวแลว  

Right to use of the Platform and/or the Services is subject to you fulfilling the following general criteria, 

and upon our request, providing us with such information and documents to prove that you fulfill the 

criteria: 

(ก) ทานไดกรอกใบสมัคร หรือใบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสตามแบบที่บริษัท กำหนดไวผานทางชองทาง 

ออนไลนหรือโดยวิธีการอ่ืนที่บริษัทแจงใหทานทราบ เพ่ือระบุตัวตนที่แทจริงของทานในฐานะผใูชงาน 

และ/หรือผูไดรับผลประโยชน โดยสอดคลองกับเงื่อนไขและขอกำหนดที่ระบุไวในกฎหมายที่เก่ียวของ 
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you shall have completed an electronic application or registration form required by us either 

online or other method as we notify you to identify the real identity of you as the user and/or 

beneficial owner pursuant to the terms and conditions of the Applicable Laws;  

(ข) ทานไดรับขอความการยืนยันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจากบริษัทวา ทานไดรับการยอมรับเปนผูใชงาน 

ยืนยันบัญชีเพ่ือใชบริการบนแพลตฟอรม และทานสามารถเริ่มใชงานและ/หรือเขาถึงแพลตฟอรมได 

you have received an electronic confirmation from us confirming that you have been accepted as 

a user and your Account with us has been confirmed and you are entitled to use and/or access 

the Platform; and 

(ค) ทานไดปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่บริษัทอาจกำหนดตามแตละระยะเวลา 

You have complied with other criteria as we may determine from time to time. 

 บริษัทอาจปฏิเสธไมรับทานเปนผูใชงาน หากทานไมใหขอมูลขางตนอยางเพียงพอ ใหขอมูลเท็จ ใหขอมูลไม 

ครบถวน หรือใหขอมูลท่ีไมเปนปจจุบันในสวนที่เปนสาระสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยซึ่งทำใหการระบุตัวตน 

ที่แทจริงของผูใชงานหรือผไูดรับผลประโยชนไมสามารถกระทำได รวมถึงกรณีอ่ืนใดก็ตามที่บริษัทพิจารณา 

ดวยดุลพินิจฝายเดียวอยางเปนที่สุดวาเหมาะสม ภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทไมมีหนาที่ในการแจงทานโดยตรง 

ถึงเหตุผลในการปฏิเสธการรับทานเปนผูใชบริการ และไมตองรับผิดสำหรับการปฏิเสธดังกลาว 

We may refuse to admit you as a user if you refuse to give sufficient information required above, make 

false disclosure, make incomplete disclosure or not up-to-date information in materiality or there is 

reasonably suspicious to cause the identification of the real identity of the user or beneficiary not feasible 

or in any other circumstances that we, with our sole and absolute discretion, deem appropriate; provided 

that we shall have no obligation to inform you explicitly of the justification for the refusal and shall not 

be held liable for not admitting you as a user. 

4 บัญชีผใูชงาน 

USER ACCOUNT  

4.1 ผูใชงานตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในการเปนผูใชบริการ ภายใตขอตกลงเพ่ือการระดมทุน (ในกรณี 

ผูใชงานที่เปนผูออกและเสนอขายหลักทรัพย) หรือภายใตขอตกลงและเงื่อนไขผูลงทุน (ในกรณีผูใชงานที่เปนผู 

ลงทุน)  

The user shall have the pre-requisite eligibility as defined for the user as defined under the Fundraising 

Agreement (in case the user acts as the Issuer); or under the Investor Agreement (in case the user acts as 

the Investor) 
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4.2 การเขาถึงแพลตฟอรม และบัญชีผใูชที่บริษัทใหแกทานตองถูกใชและครอบครองแตเพียงฝายเดียวโดยทาน 

และตองไมสามารถโอนใหแกบุคคลอ่ืนได ภายใตเงื่อนไขที่วา คสูัญญาทั้งสองฝายรับทราบวา ทานตองรับผิด 

เพียงฝายเดียวในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผใูชงาน โดยปองกันการเขาถึงหรือใชบัญชีโดยไมไดรับ 

อนุญาต และทานตองยอมรับวา บริษัทจะพิจารณาและถือวาการกระทำหรือธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภาย 

ใตบัญชีผใูชงานของทานจะมีผลบังคับผูกพันทาน จนกวาทานจะไดแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร 

เก่ียวกับการใชหรือการเขาถึงบัญชีผใูชงานโดยไมไดรับอนุญาต 

The access to the Platform and the Account which we grant to you shall belong exclusively to you and is 

not transferable to any other person; provided that it is understood by the Parties that You shall be 

solely responsible to keep the security of the Account from unauthorized use and you acknowledge that 

we shall consider and deem that any action or transaction undertaken under your Account shall be 

binding upon you until you have notified us in writing of any unauthorized use and access to your 

Account. 

4.3 ทานตกลงวาจะไมลงทะเบียนเพ่ือเปดบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชีหรือลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นนอกจากตัวทานเอง  

ทั้งนีใ้นกรณีท่ีทานเปนนิติบุคคล ทานสามารถลงทะเบียนเพ่ือเปดบัญชีกับบริษัท ผานผูรับมอบอำนาจของทาน 

You undertake not to register for more than one Account or register an Account on behalf of any person 

other than yourself. If you are an entity, you may register for an Account through your Authorized Persons.  

4.4 ทานรับรองวาจะแจงใหบริษัททราบโดยเร็วที่สุดหากพบวาทานขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูใชงานตอไป โดยบริษัท 

จะระงับการเปนสมาชิกของทานทันทเีมื่อทานแจงใหบริษัททราบ หรือในกรณีท่ีบริษัทพบวาทานขาดคุณสมบัต ิ

ที่จะเปนผูใชงานตอไป บริษัทจะระงับการเปนสมาชิกของทานทันท ีอยางไรก็ดี หากภายหลังทานมคีุณสมบัติท่ี 

จะเปนผูใชงานและทานไดแจงใหบริษัททราบ บริษัทอาจพิจารณาคืนสมาชิกภาพ การใชบัญชีผใูชงานใหแก 

ทาน ทั้งนี้ดวยการใชดุลพินิจฝายเดียวเปนที่สุดของบริษัท 

You undertake to inform us as soon as reasonably practicable if you cease to be eligible to be a user. If 

you inform us or if we otherwise discover that you have ceased to be eligible as a user, your Account will 

be suspended immediately. If you later become eligible to be a user again and you inform us of this, your 

Account may be reinstated at our sole and absolute discretion.  

5. ความสัมพันธระหวางคสูัญญา 

RELATIONSHIP BETWEEN PARTIES 

5.1 ทานรับทราบและรับรองวาคูสัญญาทั้งสองฝายเปนอิสระจากกัน และไมไดกระทำการแทนคสูัญญาอีกฝาย 

หรือกระทำการในฐานะตัวแทนของคสูัญญาอีกฝายไมวาในทางใด  

You agree and acknowledge that the Parties are independent parties and do not in any way represent 

each other or act as agents for each other. 
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5.2 ทานรับทราบและรับรองวา ทานตองรับผิดชอบเพียงฝายเดียวตอการกระทำการและการไมกระทำการใดๆ 

ของทานบนแพลตฟอรม โดยทานกระทำการไปเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง และการกระทำการทั้งปวง ที่

ทานกระทำบนแพลตฟอรมเปนความเสี่ยงและอยใูนความรับผิดชอบของทานเอง 

You agree and acknowledge that you are solely responsible for your actions and non-actions on the 

Platform. You are acting for your own account and all actions made by you on the Platform are made on 

your own risk and responsibility. 

5.3 ทานตกลงวา จะไมถือเอาการติดตอสื่อสาร (ไมวาจะดวยลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา) ของบริษัท เปน 

คำแนะนำการลงทุน หรือการเสนอแนะใหทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ ทานเขาใจวา ขอมูลและคำอธิบาย 

เก่ียวกับโครงการที่เปดเผยผานแพลตฟอรม ไดรับการจัดทำและนำสงโดยผูออกและเสนอขายหลกัทรัพยที่ 

เก่ียวของโดยตรง และบริษัทในฐานะผูใหบริการแพลตฟอรม จะไมถูกถือวา ใหคำแนะนำการลงทุนหรือ การ

เสนอแนะใหทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย รวมถึงไมไดใหการรับประกันไมวาในลักษณะใดแกทานสวนของ ผลลัพธ

ที่คาดหมายของคำเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว 

You agree that you are not relying on any communication (written or oral) of us as investment advice or 

as a recommendation to make a Tender. You understand that information and explanations regarding the 

Campaigns posted on the Platform have been solely and exclusively prepared and submitted by the 

relevant Issuer and we, as the Platform provider, shall not be considered providing any investment advice 

or a recommendation to make a Tender or any guarantee in whatsoever form to you of the expected 

results of that Tender. 

5.4 บริษัทเปนเพียงตัวกลางเทานั้น และไมไดเปนคสูัญญาในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอรม โดย 

เฉพาะอยางยิ่งไมมีสวนเก่ียวของในการนำเสนอโครงการ ดังนั้นการลงทุนตางๆ ผูใชบริการตองรับความเสี่ยง 

ดวยตนเอง  

We are an intermediary only and are not a party in any transactions taking place on the Platform, in 

particular for any Campaign or any investment undertaken; therefore, for any investment made, you are 

investing at your own risk  

5.5 บริษัทไมไดใหคำแนะนำหรือใหบริการเก่ียวกับธุรกรรมทีก่ระทำผานแพลตฟอรม และการใหบริการตามขอตก 

ลงนี้ไมถือเปนการกระทำในฐานะนายหนาหรือตัวแทนของผใูชงาน 

We do not provide advice or services with respect to any aspects of transactions conducted through the 

Platform and providing Services under this Agreement shall not be deemed as a broker or an agent of a 

user.  

5.6 บริษัทไมไดใหคำแนะนำดานการลงทุน ดานกฎหมาย ดานภาษี หรือคำแนะนำดานอ่ืนแกทาน นอกเหนือจาก 

คำแนะนำเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสำนักงานก.ล.ต. และขอมูลท่ัวไปที่เก่ียวของกับธุรกิจ 
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ระบบคราวดฟนดิง  หากจำเปน ทานควรปรึกษาท่ีปรึกษาดานการเงิน ดานกฎหมาย ดานภาษี หรือที่ปรึกษา 

ดานอ่ืนที่เหมาะสม 

We do not provide any investment, legal, taxation or other advice to you other than the advice related to 

compliance with the SEC Regulations and the general information related to funding portal business. You 

should consult an appropriate professional financial, legal tax or other advisor (if necessary). 

5.7 ขอตกลงฉบับนี้ไมกอใหเกิดความสัมพันธในลักษณะหุนสวนหรือกิจการรวมคาระหวางคสูัญญาทั้งสองฝาย 

This Agreement shall not be construed so as to create a partnership or joint venture between the Parties. 

6. การใชงานแพลตฟอรมและบริการ 

USE OF THE PLATFORM AND SERVICES 

6.1 การเขาถึงแพลตฟอรม 

Access to the Platform. 

(ก) ทานสามารถเขาถึงแพลตฟอรมไดโดยใชชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผานที่ทานตั้งขึ้น โดยทาน 

ตองเก็บขอมูลชื่อผใูชงาน (Username) และรหัสผานไวเปนความลับ 

You shall access the Platform by using a username and password to the Account set by you. You 

undertake to keep the username and password secure at all time.  

(ข) ทานตกลงและรับทราบวาแพลตฟอรมอาจถูกปดหรือไมสามารถเขาถึงไดชั่วคราว เนื่องจากมีการ 

ซอมบำรุงระบบ หรือดวยเหตุอ่ืนใด  ในกรณดีงักลาว บริษัทไมตองรับผิดตอผใูชงานในความเสียหาย 

คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผใูชงานไมสามารถเขาใชงานแพลตฟอรมได 

you agree and acknowledge that the Platform sometimes may be shut down and not accessible 

due to maintenance work or other reasons and we shall not be liable to the user for any losses, 

damages or costs arising from the user's inability to use the Platform.  

(ค) บริษัทสงวนสิทธใินการระงับการเขาถึงแพลตฟอรมทันทีโดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา ในกรณี 

ที ่ บริษัทพิจารณาดวยดุลพินิจฝายเดียวเปนที่สุดวา ทานใชแพลตฟอรมในลักษณะตอไปนี้ คือ (1) 

อาจละเมิดความปลอดภัยของชื่อผูใชงาน (Username) หรือรหัสผาน (2) ใชงานเพ่ือวัตถุประสงคที ่

ผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงคที่เปนความผิดทางอาญา (3) อาจสรางความเสียหายหรือกระทบการ 

ดำเนินการของแพลตฟอรม และ/หรือเว็บไซตของแพลตฟอรม (4) มีการสงหรือใชขอมูลใดๆ ท่ีสราง 

ความเสียหายหรือกอใหเกิดความไมสะดวกแกบุคคลภายนอก ขอมูลท่ีมีไวรัสซอฟตแวร ขอมูลใน 

ลักษณะจดหมายลูกโซ ขอมูลในลักษณะของการสงอีเมลจำนวนมาก (Mass mailings) หรือขอมูลใน 

ลักษณะสแปม (Spam) (5) กอใหเกิดความรำคาญ ความไมสะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไมจำเปน 
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(6) ทำใหหรืออาจทำใหบริษัท มคีวามรับผิดทางอาญา หรือความรับผิดอ่ืนๆ ทั้งนี ้ เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ 

สงสัย บริษัทสงวนสิทธทิี่จะลบขอมูลใดที่ทำใหเกิดหรืออาจทำใหเกิดกรณีในขอ (1) ถึงขอ (6) ขางตน 

ออกจากแพลตฟอรมทันท ี โดยไมตองอยภูายใตเงื่อนไขการแจงใหทานทราบลวงหนา และไมตองรับ 

ผิดสำหรับการกระทำ ที่ดำเนินการไปโดยสอดคลองกับขอตกลงฉบับนี้ 

we reserve the right, at our sole and absolute discretion,  to immediately suspend the access to 

the Platform without prior notice at any time in case you use the Platform in a way (i) that the 

security of its username or password may have been breached (ii) for illegal/criminal purposes, (iii) 

that may damage or interrupt the Platform and/or the website hosting the Platform, (iv) to send 

or use any material that is injurious or inconvenient to third parties, contains software viruses, 

chain letters, mass mailings or any spam, or (v) to cause annoyance, inconvenience or needless 

anxiety or (vi) which gives rise or may give rise to criminal or other liability on our part. For 

avoidance of doubt, we reserve the right to immediately remove any information which gives rise 

or may give rise to (i) - (vi) above from the Platform without giving you any advance notice and 

being liable for any of those action undertaken pursuant to the terms of the Agreement.  

(ง) เมื่อทานทำการลงชื่อเขาเขาใชงานแพลตฟอรม บริษัทมีหนาทีต่ามท่ีกำหนดไวในระเบียบขอบังคับ 

ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพิสูจนทราบตัวตนของทานและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคากับ 

ทาน โดยบริษัทอาจดำเนินการตรวจสอบเก่ียวกับทานเพ่ิมเติม ในการนี้ทานตกลงใหความรวมมือและ 

ใหขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันตามทีบ่ริษัทขอ โดยทานจะไมสามารถใชงานแพลตฟอรม 

ไดจนกวาบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบดังกลาวตามที่กำหนดแลวเสร็จ 

Upon logging into the Platform, we are required by the SEC Regulations to verify your identity and 

run the know-your-customer check on you. From time to time, we may need to run additional 

checks on you and for that purposes, you undertake to cooperate and provide the requested 

information that is complete, accurate, up to-date and free from error; provided that you will not 

be able to use the Platform until these checks are completed  

6.2 การใชงานแพลตฟอรมและบริการ 

Use of the Platform and Services. 

(ก) ทานตกลงและรับทราบวาแพลตฟอรมถูกใช เพ่ือเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการของผูออกและเสนอขาย 

หลักทรัพยเพ่ือใหผูใชงานซึ่งเปนผูลงทุนไดอาน และเปนการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจโดยผูลงทุน 

เพ่ือใหผูลงทุนมีสิทธยิื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยที่เก่ียวกับโครงการดังกลาว ใหผูออกและเสนอขายหลัก 

ทรัพยพิจารณารับคำเสนอซื้อ โดยเปนไปตามเงื่อนไขทีผู่ออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือบริษัท 

กำหนด ภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทไมมีอำนาจควบคุมหรือมีสวนรวมในการดำเนินธุรกรรมดังกลาว 
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และไมตองรับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการตางๆที่เกิดขึ้นระหวางผูลงทุน และผูออกและ 

เสนอขายหลักทรัพย 

You agree and acknowledge that the Platform shall only perform the function of posting 

information regarding Campaigns of Issuers for the users who are Investors to study and use to 

make a decision to submit Tenders, in relation to such Campaigns, for acceptance by the Issuers 

(subject to any eligibility criteria which may be imposed by Issuers or us); provided that we have 

no control or engagement in the whole transaction and shall not be held liable or responsible for 

the transaction undertaken between the Issuer and the Investor.  

(ข) ทานตกลงและรับทราบวาการลงทุนในโครงการของผูออกและเสนอขายหลักทรัพยทั้งหมด มีผลจำกัด 

เปนเพียงคำเชิญ ที่ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยมถีึงผลูงทุน เพื่อใหผูลงทุนทำการจองซื้อหรือซื้อ 

หลักทรัพยทีผู่ออกและเสนอขายหลักทรัพยจะออกจำหนาย อนึ่ง จะไมมีการเสนอหรือเชิญชวนให ผู

ลงทุนทำการจองซื้อ ซื้อ หรือขายหลักทรัพยที่ออกใหม หรือซื้อหรือขายหลักทรัพยตอ ในตลาดรอง 

บนแพลตฟอรม 

You agree and acknowledge that all investment in Issuers’ Campaigns is limitedly intend to be 

treated as an invitation by an Issuer to Investors to subscribe or purchase Securities to be issued 

by an Issuer. There would not be any offer or invitation to investors to subscribe, purchase or 

dispose of newly issued Securities, or resale or repurchase of Securities in a secondary market on 

the Platform.  

(ค) ทานตกลงรับทราบวาบริษัท อาจจำกัดการเขาถึงบางสวนหรือบางพ้ืนทีข่องแพลตฟอรมหรือจำกัดการ 

ใชบริการบางอยางบนแพลตฟอรม ซึ่งอาจรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการลงประกาศโครงการหรือเอก 

สารของโครงการ การพิจารณาดูโครงการหรือเอกสารของโครงการ และการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย 

ในโครงการใดโครงการหนึ่ง ไมวาจะเปนการจำกัดสำหรับผูใชงานบางกลมุ ผูงานใชทีม่ีคุณสมบัติตาม 

เงื่อนไขที่กำหนด หรือกรณีอ่ืนๆ  อนึ่ง ทานตกลงที่จะปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขทีบ่ริษัท 

กำหนดไวเก่ียวกับขอจำกัดของการเขาถึงแพลตฟอรม ซึ่งรวมถึงคำรับรองและคำยืนยันที่ทานใหไว 

และวิธีการเขาถึงแพลตฟอรมท่ีบริษัท เห็นวาเหมาะสม 

You agree and acknowledge that access to certain parts or areas of the Platform or use of the 

Platform for certain Services, which may include without limitation, posting Campaigns or 

Campaign Documents, viewing Campaigns or Campaign Documents and submitting Tenders in 

connection with any Campaign may be restricted (whether it is restricted to selected users, users 

who satisfy certain eligibility criteria or otherwise). You shall adhere to all terms and conditions 

regarding the restricted access of the platform which we impose from time to time , including any 

representations and warranties provided by you or any Access Methods which we deem 

appropriate.   
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(ง) ทานตกลงรับทราบวาวัตถุประสงคของการประกาศโครงการบนแพลตฟอรมเปนไปเพื่อ เชิญชวนใหผ ู

ลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทีผู่ออกและเสนอขายหลักทรัพยที่เก่ียวของจะออกจำหนาย ท้ังนีภ้าย 

ใตเงื่อนไขที่ผูออกและเสนอขายหลักทรัพยและบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไมเสนอขาย และ/หรือจัดสรร 

หลักทรัพยใหผูลงทุน ในกรณทีีก่ารเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหลักทรัพยแกผูลงทุนรายดังกลาว 

ถือเปนการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับในตางประเทศ หรือในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบ 

ขอบังคับในตางประเทศกำหนดใหตองดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไวในระเบียบ 

ขอบังคับเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยตามกฎหมายไทย หรือกำหนดใหตองดำเนินการ 

แตกตางไปจากวิธีการ กฎ และเงื่อนไขที่กำหนดไวสำหรับการจัดสรรหลักทรัพย 

You agree and acknowledge that the purpose of posting any Campaign on this Platform is for 

inviting applications from Investors to make a tender for Securities to be issued by the relevant 

Issuer; provided that the Issuers and we reserve the right not to offer and/or allocate any 

Securities to any Investors in case such offer and/or allocation constitutes the violation of the law 

or any rules and regulations of foreign jurisdictions, or may require any arrangement in addition to 

those required under the rules and regulations concerning the issuance and offering of Securities 

under the Applicable Law, or may be inconsistent with the methods, rules and conditions 

prescribed for the allocation. 

6.3 เมื่อทานไดเปนผูใชงานแพลตฟอรม ทานมีสิทธิใชบริการของบริษัท ผานแพลตฟอรม ("บริการ") ตลอด 

ระยะเวลาที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจในการพิจารณาเพ่ิมเติม แกไข ระงับ หรือยกเลิก 

บริการ ไมวาจะเปนกรณโีดยเฉพาะเจาะจงหรือกรณีทีเ่ก่ียวของกับทานโดยเฉพาะ โดยบริษัทไมจำเปนตองแจง 

ใหทานทราบลวงหนา อยางไรก็ดี บริษัทจะแจงใหทานทราบถึงการเพ่ิมเติม แกไข ระงับ หรือยกเลิกบริการ 

ดังกลาวโดยเร็วที่สุด 

After becoming a user of the Platform, you shall be entitled to use, for the duration stated in this 

Agreement, the services which we may provide through the Platform (“Services”). We reserve the right to 

add, modify, suspend or terminate of such Services whether specifically or only in relation to you, from 

time to time, at our absolute discretion without prior notice to you. We will notify you as soon as 

practicable after such event. 

6.4 เมื่อทานลงทะเบียนกับแพลตฟอรมสำเร็จแลว ทานตกลงจะไมดัดแปลงระบบหรือขัดขวางการดำเนินการของ 

ระบบที่เก่ียวของกับแพลตฟอรม และจะไมเขาถึงแพลตฟอรมโดยวิธีการอ่ืน นอกเหนือจากการเขาใชงาน 

แพลตฟอรมตามปกต ิ ทั้งนี้การใชแพลตฟอรมและระบบตองดำเนินการภายใตเงื่อนไขที่กำหนดไวภายใตขอ 

ตกลงอยางเครงครัด 

Upon successful registration with the Platform, you agree not to adapt or circumvent the Systems in place 

in connection with the Platform, nor access the Platform other than through the normal use of it and the 

use of the Platform and System shall be executed in strict compliance under the Agreement. 
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6.5 บริษัท อาจติดตามตรวจสอบการเขาถึงและใชงานแพลตฟอรมและการใชบริการของทาน เพ่ือตรวจหาการเขา 

ถึงและใชงานแพลตฟอรมหรือการใชบริการที่ไมเหมาะสม และทานตองดำเนินการสงขอมูลและเอกสารใดๆ 

ตามคำขอของบริษัท ภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทกำหนด 

We may monitor all your access to and use of the Platform and Services so as to detect any improper 

activity relating thereto. You shall comply in a timely manner with our requests for submitting information, 

documents and other material requested by us. 

6.6 ทานตกลงท่ีจะใชงานแพลตฟอรมเพ่ือวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น โดยเปนไปตามขอกำหนดในขอ 

ตกลงนี้ และจะไมละเมิดสิทธใินการใชงานบนแพลตฟอรมหรือจำกัดหรือขัดขวางการใชงานบนแพลตฟอรม 

ของบุคคลอ่ืน และตกลงท่ีจะปฏิบัตติามกฎหมายที่เก่ียวของ 

You agree to use the Platform only for lawful purposes, in accordance with the terms of this Agreement, 

and in a way that does not infringe the rights of, restrict or inhibit anyone else's use of the Platform, and 

to comply with all Applicable Laws.  

6.7 ทานรับรองวาจะไมดำเนินการติดตอสื่อสารโดยตรงกับผใูชงานรายอ่ืน ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย และจะไม 

ติดตอเพื่อเขาทำธุรกรรมที่มีลักษณะผิดกฎหมายกับผใูชงานรายอ่ืนบนแพลตฟอรม 

You undertake not to directly contact other users in an illegal manner and to enter into any illegal 

transactions with other users on the Platform.  

6.8 ทานสามารถดูขอมูลของผูใชงานรายอ่ืนบนแพลตฟอรมได แตทานไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยหรือใชขอมูล 

ดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากเพ่ือประเมินหรือติดตามตรวจสอบคำเสนอซื้อหลักทรัพย หรือดูรายละ 

เอียดและประเมินโครงการอ่ืน 

You may review information of other users on the Platform, but you are not authorized to disclose or 

otherwise use such information for any purpose other than to assess or monitor the Tenders or view and 

assess any other Campaigns.  

6.9 ขอรองเรียน 

Complaints 

หากทานมีขอรองเรียนเก่ียวกับการใชบริการหรือการใชงานแพลตฟอรม ทานสามารถแจงบริษัทไดทันท ี โดยสง เปน

อีเมลถึง contact@dreamaker.co.th  หรือแจงผานทางโทรศัพท  02 1099554 หรือ 093 991 5369 

If you have any complaints with respect to the use of Services or the Platform, you may notify us immediately by 

sending an email to contact@dreamaker.co.th or via telephone 02 1099554 or 093 991 5369 

7. หนาที่ และความรับผิดชอบของทาน 
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YOUR DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

7.1 ขอมูลท่ีจำเปน ทานตกลงใหที่อยูอีเมลทีส่ามารถติดตอได รหัสผาน คำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งไวเพ่ือรักษา 

ความปลอดภัย และขอมูลอื่นตามทีบ่ริษัทขอเพ่ือกำหนดวิธีการเขาถึงที่เหมาะสม เพ่ือใหทานสามารถเขาถึง 

บัญชีผใูชงานเพ่ือลงทะเบียนเขาถึงพ้ืนที่ควบคุมของแพลตฟอรม 

Information required. Upon request, you shall provide a valid email address, a password, and answers to 

security questions (or any other information we may request in order to establish the appropriate Access 

Methods), which are necessary for you to gain access to the Account to log-in to the restricted areas of 

the Platform. 

7.2 การใหขอมูลโดยทาน บริษัทอาจขอขอมูล คำยืนยัน หรือคำรับรองเพ่ิมเติมจากทานทุกครั้งท่ีทานเขาถึง 

แพลตฟอรม ท้ังหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง และทานตกลงใหขอมูล คำยืนยัน และคำรับรองดังกลาวทันที ทั้งนี้ 

ทานรับรองและยืนยันวาขอมูล คำยืนยัน และคำรับรองที่ทานใหกับบริษัทนั้นถูกตอง เปนจริง ครบถวน และ 

ไมทำใหเกิดความเขาใจผิดในสวนที่เปนสาระสำคัญ 

Provision of information by you. We may require additional information, confirmation or declaration from 

you each time you access the Platform (either in whole or in any particular parts), and you shall provide 

such information, confirmation or declaration promptly. You represent and warrant that each information, 

confirmation or declaration you provide to us is accurate, true and complete, and not misleading in any 

material way.  

7.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยและผูรับมอบอำนาจ  ทานและผูรับมอบอำนาจของทาน (ในกรณีที่ทานเปนนิติ 

บุคคล) เทานั้นที่สามารถเขาถึงและใชงานแพลตฟอรมผานบัญชีของทาน ทั้งนี้ ทานตกลงวา 

Security measures and Authorized Persons. Your access and use of the Platform through your Account 

shall be strictly limited to yourself and (if you are an entity) your Authorized Persons. You agree that: 

(ก) ทานจะรับผิดชอบในการดำเนินการ เพ่ือใหมั่นใจไดวาทานมีการควบคุมภายในและการควบคุมภาย 

นอกเก่ียวกับการเขาถึงและใชงานแพลตฟอรมที่มีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิธีการเขาถึงของ 

ทาน (เชน รหัสผานของทาน หรือคำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งไวเพ่ือรักษาความปลอดภัย) หากวิธีการ 

เขาถึงของทานถูกขโมยหรือถูกทำใหสูญหายหรือเสียหาย หรือหากทานสงสัยวามีการใชวิธีการเขาถึง 

ของทานโดยไมไดรับอนุญาต ทานตองแจงบริษัทเปนลายลักษณอักษรทันที ในกรณีทีบ่ริษัทไดรับ แจง

จากทานหรือในกรณีท่ีบริษัท เห็นวา มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของวิธีการเขาถึงของ ทาน 

บริษัทมสีิทธหิยุดหรือระงับซึ่งวิธีการเขาถึงของทาน ทั้งนี ้ทานยังคงตองรับผิดชอบตอการดำเนิน การ

ทีไ่ดทำขึ้นผานการใชวิธีการเขาถึงของทานกอนท่ีบริษัทจะมีการหยุด หรือระงับซึ่งวิธีการเขาถึงดัง 

กลาว 
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you shall be solely responsible for ensuring to secure internal and, to the fullest extent possible, 

external controls on the access  and use of the Platform, including but not limited to the security 

and confidentiality of your Access Methods (such as your password and answers to security 

questions). If your Access Methods are stolen, lost, damaged or compromised, or if you suspect 

any unauthorized use of your Access Methods, you shall immediately notify us in writing. If we 

receive such a notification from you or determine ourselves that the security of your Access 

Methods may have been breached, we shall be entitled to terminate or suspend your Access 

Methods, provided always that you shall remain responsible for any actions taken through the 

use of your Access Methods before they are terminated or suspended; and 

(ข) ทานตองรับผิดชอบและตองผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามเพียงฝายเดียว ในการกระทำหรือการงดเวนการ 

กระทำของบุคคลที่ใชวิธีการเขาถึงของทานเพ่ือเขาถึงและใชงานแพลตฟอรม  โดยบริษัทไมมีหนาที่ 

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันตัวตน อำนาจ หรือความสามารถในการเขาถึงและใชงานแพลตฟอรมของบุคคล 

ดังกลาว และบริษัทสามารถยึดถือ และดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลดังกลาวได ไมวาจะเปนการ 

กระทำการโดยฉอฉล หรือการ กระทำการทีข่ัดกับคำสั่งอ่ืนที่ทานใหไวก็ตาม 

you shall be solely responsible for, and be bound by, all acts or omissions of any person using 

the Platform through your Access Methods. We are under no duty of inquiry regarding the identity, 

authority or capacity of any such person in accessing and using the Platform and are entitled to 

rely on any Instructions submitted by such person through your Access Methods, even if they 

make it fraudulently or conflict with the terms of any other Instructions given by you. 

7.4 การกำกับดูแลผูรับมอบอำนาจของทาน ทานตกลงรับทราบวาทานตองรับผิดชอบกำกับดูแลใหผูรับมอบ 

อำนาจของทานทราบถึง ปฏิบัติตาม และผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขในขอตกลงนี้ 

Supervising your Authorized Persons. You agree and acknowledge that you shall be solely responsible for 

ensuring that each of your Authorized Persons is aware of, complies with and is bound by the terms and 

conditions contained in this Agreement. 

7.5 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ การเขาถึงและใชงานแพลตฟอรมของทาน และการเขาถึงและใชงานแพลต 

ฟอรมโดยผูรับมอบอำนาจของทาน ตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น การใชงาน 

แพลตฟอรมของทานตองเปนไปตามขอจำกัดและขอกำหนดและเงื่อนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงาน การเปด 

เผยขอมูล หรือคำชี้แจงทีบ่ริษัทแจงใหทานทราบท้ังการแจงเปนลายลักษณอักษร และการแจงโดยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส 

Compliance with Applicable Laws. You shall, ensure that you and your Authorized Persons , access and 

use the Platform in compliance with all Applicable Laws. Without limiting the generality of the foregoing, 

your use of the Platform shall be subject to such additional restrictions, terms and conditions of use, 
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disclosures or disclaimers that may be communicated to you (whether by written or electronic means) in 

connection with such use. 

7.6 การละเมิดการรักษาความปลอดภัยท่ีตองสงสัย ทานตองแจงใหบริษัททราบทันทีหากทานทราบ หรือมีขอ 

สงสัยโดยมีเหตุผลอันสมควรวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย มีการสูญหาย มกีารลักขโมย หรือการ ใช

ที่อยูอีเมล รหัสผาน หรือคำตอบสำหรับคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยไมไดรับอนุญาต 

Suspected breach of security. You must notify us immediately if you become aware of or have reasonable 

suspicion that there is any breach of security, loss, theft or unauthorized use of your email address, 

password or answers to the security questions. 

7.7 การรักษาความสมบูรณของแพลตฟอรม ทานจะไมนำเนื้อหา ขอมูล หรือรหัสซึ่งม ี Virus Trojan horse 

worm Time Bomb Cancelbot หรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอรที่มีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความเสียหาย 

แทรก แซง ขัดขวาง หรือยึดครองระบบ ขอมูล หรือขอมูลสวนบุคคล เขาสูแพลตฟอรม โดยทานรับรองวา จะ

ไม ปดการใชงาน กอกวน ระงับการใชงาน สรางภาระ หรือแทรกแซงการเขาถึงหรือขัดขวางการทำงานที่

เหมาะ สมของแพลตฟอรม บริการ หรือระบบ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการโจมตีระบบดวยการปกปด

แหลงที่มา (Spoof Attacks) การ Backing การลักลอบเก็บรวบรวมขอมูล (Sniffing) การปฏิเสธการใหบริการ 

(Denial-of-Service Attacks) การบอนทำลาย (Tampering) การทำวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse 

Engineering) หรือการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม (Reprogramming) 

Keeping the integrity of the Platform. You shall not introduce into the Platform any content, materials or 

code which contains any virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot or other computer 

programming routines that are intended to damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept 

or expropriate any system, data or Personal Data. You undertake not to back into, disrupt, disable, burden 

or otherwise interfere with the accessibility or impair the proper function of the Platform, the Services or 

the Systems, which shall include, without limitation, spoof attacks, backing, sniffing, denial-of-service 

attacks, tampering, reverse engineering or reprogramming.  

7.8 เนื้อหา ทานตองรับผิดชอบตอเนื้อหาที่ทานลงบนแพลตฟอรม ทานจะตองไมลง สง หรือแบงปนซึ่งขอมูลท่ีไม 

ชอบดวยกฎหมายบนแพลตฟอรมหรือขอมูลทีท่านไมไดเปนเจาของหรือไมไดรับอนุญาตใหใช แสดง เผยแพร 

หรือลงประกาศ หากบริษัทตรวจพบเนื้อหาในลักษณะดังกลาว บริษัทมีสิทธินำเนื้อหาดังกลาวออกจากแพลต 

ฟอรม และทานตกลงรับผิดชดเชยใหแกบริษัท สำหรับการฟองรอง การรองเรียน หรือความเสียหายใดๆที่อาจ 

เกิดขึ้นจากการละเมิดหนาที่ท่ีทานตกลงไวภายใตขอตกลงนี้ 

Content. You shall be solely responsible for any content you post on the Platform. You shall not post, 

transmit or share information on the Platform that are unlawful, or you do not own or have permission to 

use, display, publish or post. If we found any of such content, we are entitled to take down such content 
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from the Platform and you shall indemnify and hold us harmless from all the claims, demands or any 

other damages incurred from the breach that you have committed under this Clause. 

8. คำสั่ง 

INSTRUCTIONS 

8.1 เวนแตในกรณีที่ทานเปนบุคคลธรรมดา ในขณะที่ทานลงทะเบียน ทานตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณ 

อักษรถึงการแตงตั้งผรูับมอบอำนาจ ภายใตเงื่อนไขที่วาบริษัทมีดุลพินิจเด็ดขาดเพียงฝายเดียว ในการปฏิเสธ 

การแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูรับมอบอำนาจของทาน และหากทานประสงคที่จะเพิกถอนอำนาจในการ 

เขาถึงและใชงานแพลตฟอรมของผูรับมอบอำนาจรายใดรายหนึ่ง ทานตองทำหนังสือแจงการเพิกถอนดังกลาว 

ใหบริษัททราบทันที 

Unless you are a natural person, you shall, at the time of registration, notify us in writing of the 

appointment of the Authorized Persons; provided that we may, in our sole and absolute discretion, reject 

your appointment of any of your Authorized Person. If you intend to revoke the authority of any 

Authorized Person to access and or use the Platform, you shall notify us immediately in writing of such 

revocation. 

8.2 ทานตกลงรับทราบวา 

You agree to the following: 

(ก) จะถือวาบริษัทไดรับคำสั่งที่ทานสงผานแพลตฟอรม ตอเมื่อระบบดำเนินการแพลตฟอรมของบริษัท 

ไดรับคำสั่งดังกลาว บริษัทจะพยายามดำเนินการหรือสงผานคำเสนอซื้อที่ไดรับทั้งหมดโดยเร็ว ทั้งนี ้

สวนของคำสั่งทีบ่ริษัทไดรับนอกเวลาทำการหรือไดรับในวันที่ไมใชวันทำการ บริษัทอาจถือวา บริษัท 

ไดรับคำสั่งดังกลาวในวันทำการถัดไป โดยเปนดุลยพินิจของบริษัท 

we shall be deemed to have properly received Instructions transmitted by you through the 

Platform only upon such Instruction being received by our System hosting the Platform. We will 

endeavor to process or transmit all Tenders received in a timely manner. For any other 

Instruction received by us after the close of business on a Business Day or on a non-Business Day, 

we may, in our sole discretion, treat such Instruction as an Instruction received on the next 

Business Day;  

(ข) ทานตองรับผิดชอบในความถูกตองครบถวนของคำสั่งของทาน 

you are responsible for the accuracy and completeness of your Instructions; 
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(ค) บริษัทไมมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและสามารถยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งท่ีสงโดยบุคคลที่ใชวิธ ี

การเขาถึงของทานหรือใชวิธีการอื่นในการเขาถึงหรือใชงานแพลตฟอรม แมวาจะเปนคำสั่งท่ีทำข้ึน 

โดยฉอฉลหรือเปนคำสั่งท่ีขัดกับคำสั่งอื่นที่ทานทำขึ้นก็ตาม 

we are under no duty of inquiry and are entitled to rely on any Instructions submitted by any 

person accessing or using the Platform through your Access Methods or through alternative 

methods, even if made fraudulently and even if they conflict with the terms of any other 

Instructions given by you; 

(ง) บริษัทอาจดำเนินการตอไปนี้ตามแตดุลยพินิจของบริษัท โดยไมตองใหเหตุผล และไมตองรับผิดใดๆ 

ตอทาน 

at our discretion and without giving any reason, and without any liability to you, we may:  

(1) กำหนดใหทาน และ/หรือผูรับมอบอำนาจของทานแสดงหลักฐานพิสูจนตัวตนเพ่ิมเติม 

require you and/or your Authorized Persons to provide additional proof of identity;  

(2) กำหนดใหยืนยันคำสั่งใดๆ ผานวิธีการอ่ืน 

require any Instructions to be confirmed through alternative means;  

(3) ปฏิเสธที่จะดำเนินการหรือปฏิเสธที่จะไมดำเนินการใดในทันทีเม่ือมีคำสั่ง และ/หรือ 

decline to act or refrain from acting promptly upon any Instructions; and/or  

(4) กำหนดลำดับความสำคัญในการทำใหคำสั่งและขอตกลงเดิมที่ทานทำไวกับบริษัท มีผล 

determine the order of priority to put any Instructions and other existing arrangements you 

have made with us into effect. 

9. คำรับรองและคำยืนยัน 

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES  

9.1 ทานรับรองและยืนยันวา 

You represent and warrant that:  

(ก) ขอมูลและเอกสารทั้งหมดท่ีทานใหกับบริษัท เปนจริง ถูกตอง ครบถวนและไมทำใหเกิดความเขาใจ 

ผิดในสาระสำคัญ 

all information and documents provided to us is true, accurate and complete and not misleading 

in any material way; 
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(ข) ทานมคีวามสามารถและมีอำนาจในการเขาทำขอตกลง ใชสิทธิ และดำเนินการปฏิบัติตามภาระหนาที่ 

ของทานตามขอตกลงฉบับนี้ 

you have the capacity, power and authority to enter into, exercise your rights and perform and 

comply with your obligations under this Agreement; 

(ค) หากทานเปนนิติบุคคล ทานไดรับการจัดตั้งและดำรงอยูโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่ทานจด 

ทะเบียนจัดตั้ง 

if you are an entity, you are validly existing and duly incorporated, established or constituted 

under the laws of the jurisdiction in which you are incorporated, established or constituted; 

(ง) ทานไดกระทำการ กระทำตามเงื่อนไข และกระทำการใดๆ ที่ตองดำเนินการเพ่ือ (1) ใหทานสามารถ 

เขาทำขอตกลงฉบับนี้ ใชสิทธ ิ และดำเนินการปฏิบัติตามภาระหนาที่ของทาน ตามขอตกลงฉบับนี้ได 

โดยชอบดวยกฎหมาย และ (2) ใหภาระหนาที่ดังกลาวมีผลสมบูรณ มีผลผูกพันตามกฎหมาย และ

สามารถบังคับใชไดตามกฎหมาย เปนทีเ่รียบรอยแลว  

all actions, conditions and things required to be taken, fulfilled and done, in order: (i) to enable 

you to lawfully enter into, exercise your rights and perform and comply with your obligations 

under this Agreement, and (ii) to ensure that those obligations are valid, legally binding and 

enforceable, have been taken, fulfilled and done; 

(จ) ภาระหนาที่ของทานตามขอตกลงนี้มีผลสมบูรณ มีผลผูกพัน และมีผลบังคับตามกฎหมาย 

your obligations under this Agreement are valid, binding and enforceable; and 

(ฉ) ทานมีสถานะการเงินที่ดีและสามารถชำระหนี้ไดเมื่อถึงกำหนดชำระ และเปนธุรกิจที่ประกอบกิจการ 

อย ูและไมไดเปนบุคคลที่ยังไมไดถูกปลดจากการลมละลาย 

you are solvent, able to pay your debts as they fall due and are a going concern or not an 

undischarged bankrupt.  

10. ขอมูลท่ีเปนความลับ 

CONFIDENTIAL INFORMATION 

1.1 หนาที่ของบริษัท นอกจากกรณกีารเปดเผยขอมูลตามขอ 10.2 บริษัท จะรักษาขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับทาน 

ผูรับมอบอำนาจของทาน ผูรับผลประโยชนของทาน และบัญชีของทาน ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ไว

เปนความลับตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษทั 

Our duty. Except for the disclosure permitted under Clause 0, we shall treat all information relating to 

you, your Authorized Persons, your beneficial owners and your Accounts (including any Personal Data) as 

confidential in accordance with our Privacy Policy. 
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10.2 ขอยกเวนหนาที่ในการรักษาขอมูลไวเปนความลับ ทานอนุญาตใหบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทาน ผูรับมอบ 

อำนาจของทาน ผรูับผลประโยชนที่แทจริงของทาน และบัญชีของทานใหกับบุคคลดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต 

เงื่อนไขและขอตกลงของนโยบายขอมูลสวนบุคคล 

Exceptions from duty of confidence. You give us permission to disclose information relating to you, your 

Authorized Persons, your beneficial owners and your Account to the following parties under the terms 

and conditions defined under the privacy policy: 

(ก) กรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ผูแทน ตัวแทน หรือผูไดรับมอบหมายของบริษัท 

any of our directors, officers, employees, representatives, agents or delegates; 

(ข) บริษัทในเครือของบริษัท (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนของบริษัท หรือบริษัทที่เก่ียวของกับบริษัท และผูสืบสิทธ ิ

และผรูับโอนสิทธขิองบริษัทดังกลาว) และกรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ผูแทน ตัวแทน หรือผไูด รับ

มอบหมายของบริษัทดังกลาว  

any of our affiliates (including our shareholders or related corporations and any of their 

successors or assigns) and their directors, officers, employees, representatives, agents or 

delegates; 

(ค) ที่ปรึกษา ผูใหคำปรึกษา และผูสอบบัญชีของบริษัท 

our professional advisers, consultants and auditors;  

(ง) ผูใหบริการหรือผูรับจางอ่ืน ซึ่งบริษัทแตงตั้งเพ่ือใหบริการแกบริษัท เก่ียวกับแพลตฟอรมหรือบริการที่ 

บริษัทใหบริการแกทาน ซึ่งรวมถึงกรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ผแูทน ตัวแทน และผูไดรับมอบ 

หมายของผูใหบริการหรือผูรับจางรายดังกลาว 

any other service providers or contractors which we may appoint from time to time to provide us 

with services in connection with the Platform or the Services that we offer to you, including their 

directors, officers, employees, representatives, agents or delegates; 

(จ) บุคคลใดก็ตามที่เขารับสิทธิและภาระหนาทีห่รือจะเขารับสิทธิและภาระหนาที่ของบริษัท ตามขอตกล 

งนี้ทั้งหมดหรือบางสวน หรือบุคคลใดท่ีไดรับโอนหรือจะไดรับโอนสิทธิตามขอตกลงนี้ หรือสวนใดสวน 

หนึ่งของขอตกลงนี้ 

anyone who takes over or may take over all or part of our rights or obligations under this 

Agreement or anyone this Agreement (or any part of it) is transferred to or may be transferred to; 

(ฉ) บุคคลใดก็ตามที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตวา เปนผูรับมอบอำนาจของทาน หรือกรรมการ เจาหนาที่ ผถูือ 

หุน ผไูดรับผลประโยชนของทาน หรือผูรับผลประโยชน หรือที่ปรึกษากฎหมายหรือผเูชี่ยวชาญดาน 

อ่ืนของทาน 
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any person who we believe in good faith to be your Authorized Person or other director, officer, 

shareholder, partner (in the case of a partnership), your beneficial owners or the beneficiary of 

the Account, or your legal advisers or other professionals;  

(ช) หนวยงานกำกับดูแลในประเทศตางๆ ทีบ่ริษัทมีหนาทีเ่ปดเผยขอมูลเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียว 

ของ หรือที่บริษัท เชื่อโดยสุจริตวาบริษัท ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

any Regulatory Body in any jurisdiction, in so far as we need to do so to keep to Applicable Laws, 

or which we in good faith believe that we should keep to; 

(ซ) เปดเผยตามคำขอของหนวยงานท่ีมีหนาที่กำกับดูแล (โดยไมคำนึงถึงเหตุผลของคำขอดังกลาว และไม 

วาจะเปนคำขอตามคำสั่งศาลหรือกรณีอื่นๆ) 

pursuant to a request by any Regulatory Body (regardless of the reason for such request and 

whether such request is exercised under a court order or otherwise); 

(ฌ) ผูใชรายอ่ืนของแพลตฟอรม ในกรณทีี่จำเปนสำหรับการทีผู่ใชบริการบนแพลตฟอรม ตองใชขอมูลนั้น 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายใหแกผูใชบริการอ่ืน โดยเฉพาะการเปดเผยสงตอขอ 

มูลผูลงทุนใหแกผูออกและเสนอขายหลักทรัพยเพ่ือประโยชนในการออกหลักทรัพย และ 

other users of the Platform in case of necessity for any user to perform any contractual or legal 

obligations against the other users, in particular the disclosure of the investor to the relevant 

issuer for the issuance of the Securities; and 

(ญ) บุคคลอ่ืนหรือในกรณีอ่ืนที่ทานตกลงใหความยินยอม (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง กรณีที่ระบุไวในขอ 

ตกลงผลูงทุนหรือขอตกลงเพ่ือการระดมทุน) 

other persons or under other circumstances as you agree (including without limitation under 

circumstances as set out in the Investor Agreement or Fundraising Agreement, as the case may 

be), 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลตามกรณใีนขอ (ก) ถึง (ง) บริษัท จะกำกับดูแลใหผูไดรับขอมูลมี หนาที่

รักษาความลับของขอมูลเชนเดียวกัน 

provided that in the case of any disclosures under any of the circumstances in (a) to (d), we shall procure 

that the recipient is subject to the same duty of confidence.   

10.3 หนาทีข่องทาน ขอมูลหรือขอความที่สงถึงทานผานระบบของบริษัท และ/หรือแพลตฟอรมเปนขอมูลท่ีเปน 

ความลับ และมีวัตถุประสงคเพ่ือสงใหแกผูรับทีร่ะบุตัวตนไวแนนอนใชแตเพียงผูเดียว หากทานไมใชผูรับทีร่ะบุ 

ไว ทานตองแจงใหบริษัททราบทันที และดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลหรือขอความดังกลาว รวมทั้งสำเนา 

ของขอมูลหรือขอความดังกลาวทั้งหมดในทันที 
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Your duties. Any data, information or message transmitted to you through our System and/or the Platform 

is confidential and intended for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended 

recipient, you should immediately notify us and delete or destroy such data, information or message, 

including all copies thereof. 

10.4 การรักษาขอมูลอ่ืนเปนความลับ ทานตองรักษาและควบคุมดูแลใหผูรับมอบอำนาจของทานรักษาขอมูลเก่ียว 

กับแพลตฟอรม ระบบของบริษัท ตลอดจนขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากการที่ทานเขาถึงแพลตฟอรม หรือที่ 

บริษัทอาจสงใหและสงตอใหแกทานดวยวิธีการตางๆ ไมวาออนไลนหรือออฟไลน ไวเปนความลับ อนึ่ง ทาน 

สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับผรูับมอบอำนาจของทานเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนในการใชแพลตฟอรม 

Confidentiality of Other Information. You must keep, and must procure that each of your Authorized 

Persons keeps confidential, all information about the Platform, our System and any information, data, 

materials or documents provided through your access of the Platform or that we have submitted and 

shared with you via various means and methods either online or offline. You may only disclose such 

information to your Authorized Persons to the extent strictly necessary for the proper use of the Platform. 

11. คาธรรมเนียมและคาใชจาย 

CHARGES AND FEES 

11.1 บริษัทอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใหบริการแพลตฟอรมและบริการท่ีเก่ียวของ ตามจำนวน 

ที่แจงใหทานทราบเปนหนังสือหรือแจงบนแพลตฟอรมของบริษัท และทานตองชำระคาธรรมเนียมและคาใช 

จายที่ถึงกำหนดชำระตามขอตกลงฉบับนี้ โดยไมมีการหักภาษีหรือคาธรรมเนียมประเภทอ่ืนที่มีอยใูนปจจุบัน 

หรือในอนาคต 

We may impose charges, costs and expenses for providing the Platform and any and all ancillary services 

in accordance with the scale of charges as notified to you in writing or on our Platform from time to time. 

You shall make all payments due under this Agreement free and clear of, and without deduction, 

withholding or set-off on account of, any tax or any other charges present and future. 

11.2 ทานตกลงทีจ่ะรับผิดชอบชำระภาษี ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด 

จากเงินที่ทานตองชำระใหบริษัท  ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหบริษัท เปนผูเรียกเก็บและชำระเงินที่เก่ียวกับ 

ภาษีดังกลาว ทานตกลงจะชดใชเงินจำนวนดังกลาวใหแกบริษัท 

You will be liable for tax, value-added tax or any other tax of a similar nature chargeable by law on any 

payment you are required to make to us. If we are required by law to collect and make payment in 

respect of such tax, you will indemnify us against such payments. 

12. ขอมูลสวนบุคคล 
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PERSONAL DATA 

ทานรับรองและยืนยันกับบริษัทวา ผูรับมอบอำนาจของทาน ผไูดรับผลประโยชนทีข่องทาน และบุคคลภาย 

นอกรายอื่นซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ทานจัดสงใหกับบริษัท ไดยินยอมใหบริษัทสามารถรับขอมูลของ 

ของบุคคลดังกลาวและยินยอมใหบริษัท ใช ประมวลผล เปดเผย และถายโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคล 

ดังกลาว ภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดที่ระบุไวในนโยบายขอมูลสวนบุคคลเรียบรอยแลว 

You represent, warrant and undertake to us that your Authorized Persons, beneficial owners and any 

other third parties whose Personal Data has been provided by you to us, have provided their consents for 

us to receive their information and for us to use, process, disclose and transfer their Personal Data 

pursuant to the defined Privacy Policy.  

13. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  

13.1 ชื่อ ภาพ ตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายการคาอ่ืน ("เครื่องหมาย") ที่เก่ียวของกับบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

ตลอดจนผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือบุคคลภายนอก เปนลิขสิทธิ์ สิทธกิารออกแบบ และเครื่อง 

หมายการคาของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก 

The names, images and logos or any other trademarks (“Marks”) identifying us or third parties, including 

our their products and services are subject to copyright, design rights and trade marks of us and/or third 

parties.  

13.2 บริษัทเปนเจาของ และถือครองสิทธ ิกรรมสิทธิ์ และผลประโยชนใน (ก) แพลตฟอรม (ข) ฮารดแวร ซอฟตแวร 

และสิ่งอ่ืนที่ใชในการใหบริการ และ (ค) บรรดาขอมูล ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล ฐานขอมูล เอกสาร 

ภาพที่อยูในระบบออนไลน (online graphics) ภาพและเสียง (audio and video) บนแพลตฟอรม ที่เปน

ขอมูลท่ีเปนทรัพยสิน และเปนความลับที่ไดรับความคุมครองจากกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และ กฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของ  ทานตองไมทำสำเนา ดัดแปลง แกไข แยกองคประกอบ ทำวิศวกรรมยอนกลับ เผย แพร 

สงผาน แจกจาย แสดง จัดแสดง หรือขายขอมูลท่ีเปนทรัพยสิน ใบอนุญาต หรือสรางงานสืบเนื่องจาก 

แพลตฟอรม บริการ หรือขอมูล ผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีไดรับ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจากแพลตฟอรมหรือ 

การใหบริการของบริษัท เวนแตบริษัทไดอนุญาตโดยชัดแจงเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ทานตองไมแยก 

องคประกอบ หรือทำวิศวกรรมยอนกลับ หรือพยายาม คนหารหัสตนฉบับ (source code) ของเนื้อหา ใดๆ

บนแพลตฟอรม ยกเวนในกรณเีฉพาะทีบ่ริษัทไดอนุญาต ไวอยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษร 

We own and retain all rights, titles and interests in and to (a) the Platform; (b) all hardware, software, and 

other items used to provide the Services; and (c) all materials, including without limitation, the 

information, databases, data, documents, online graphics, audio and video, in the Platform, which 

contains proprietary and confidential information that is protected by applicable intellectual property and 
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other laws. Except as expressly authorized by us in writing, you shall not copy, modify, decompile, 

dissemble, reverse engineer, publish, transmit, distribute, perform, display or sell any of our proprietary 

information, license or create any derivative work from, in full or in part and in anyway, the Platform or 

the Services or any information, data, products or services obtained from the Platform. You shall also not 

decompile, reverse engineer or otherwise attempt to discover the source code of any content available 

on the Platform except under the specific circumstances expressly permitted by us in writing.  

13.3 การที่ทานสง ลง หรือแสดงเนื้อหาบนหรือผานแพลตฟอรม ถือวาทานอนุญาตโดยไมจำกัดแตเพียงผูเดียว 

(non-exclusive) ใหบริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพรเนื้อหาดังกลาวบนแพลตฟอรมเพ่ือวัตถุประสงคใน 

การแสดง เผยแพร และโปรโมทแพลตฟอรมหรือบริการอื่นของบริษัท ไดทั่วโลกโดยไมเสียคาสิทธ ิ  นอกจากนี ้

ทานอนุญาตโดยไมสามารถเพิกถอนได (irrevocable) และไมจำกัดแตเพียงผูเดียว (non-exclusive) ใหบริษัท 

ใชเนื้อหาดังกลาว ซึ่งรวมถึงความคิด งานประดิษฐ แนวความคิด เทคนิค หรือความรูเชิงกระบวนการ (Know-

How) ที่เปดเผยในเนื้อหาดังกลาว เพ่ือวัตถุประสงคใดๆ รวมถึงเพ่ือการพัฒนา และ/หรือการตลาดของ 

บริการของบริษัท  ทั้งนี ้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บบันทึกหลักฐานของเนื้อหาดังกลาวทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ 

ทานไดลบทิ้งหรือนำออกไป 

By submitting, posting or displaying content on or through the Platform, you shall be deemed to grant us 

a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to reproduce, adapt and publish such content on the 

Platform for the purpose of displaying, distributing and promoting the Platform or any other of our 

Services. You further grant to us an irrevocable non-exclusive license to use such content submitted, 

posted or displayed, including any ideas, inventions, concepts, techniques or know-how disclosed herein, 

for any purpose, including the developing and/or marketing of our Services. We reserve the right to retain 

an archival record of all such content including those deleted or removed by you.  

14. การระงับการใหบริการและการยกเลิกการใหบริการ 

SUSPENSION AND TERMINATION OF SERVICE  

14.1 การที่บริษัทยกเลิกการใหบริการโดยทันท ีบริษัทสงวนสิทธิที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของทาน หรือการ 

ดำเนินการของแพลตฟอรมหรือบริการใดไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวรในเวลาใดก็ไดโดยใหมีผลทันที หาก 

มีกรณใีดกรณหีนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้น 

Immediate termination by us. We reserve the right to restrict, temporarily or permanently suspend or 

terminate your Account, or the operation of the Platform or any Services, at any time and with immediate 

effect, if any of the following events occur: 

(ก) ทานไมชำระเงินใหบริษัท หรือบุคคลอ่ืนเม่ือถึงกำหนดชำระไมวาจะตามขอตกลงฉบับนี้ หรือที่เก่ียว 

กับแพลตฟอรมหรือบริการ 
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you fail to make any payment to us or any other party when due, whether under this Agreement 

or in relation to the Platform or Services;  

(ข) คำรับรองหรือคำยืนยันท่ีทานใหไวตามสัญญานี้หรือใหผานแพลตฟอรมหรือบริการไมครบถวน ไมเปน 

จริง ไมถูกตอง หรือทำใหเขาใจผิดในสาระสำคัญ 

any representation or warranty made by you under this Agreement or through the Platform or 

Services is incomplete, untrue, incorrect or misleading in any material respect;  

(ค) ทานทำผิดขอกำหนดในขอตกลงฉบับนี้ 

you have breached the terms of this Agreement;  

(ง) ทานใชแพลตฟอรมหรือบริการในลักษณะที่อาจทำใหบริษัทกระทำผิดกฎหมายที่เก่ียวของ มีความรับ 

ผิดตามกฎหมาย หรือรบกวนการใชงานแพลตฟอรมของบุคคลอ่ืน 

you use the Platform or the Services in a manner that may cause us to breach Applicable Laws, 

have legal liability or disrupt others’ use of the Platform; 

(จ) ทานใชแพลตฟอรมหรือบริการเพ่ือการกระทำท่ีผิดกฎหมาย หรือในกรณีท่ีบริษัทสงสัยโดยมีเหตุผล 

อันสมควรดวยดุลพินิจฝายเดียวเปนที่สุดของบริษัท วาทานอาจกระทำเชนนั้น หรือบริษัททราบหรือ 

สงสัยวามีการนำบัญชขีองทานไปใชหรือ จะนำไปใชประโยชนเพ่ือการที่ผิดกฎหมาย เปนการฉอฉล 

หรือไมไดรับอนุญาต 

you use the Platform or the Services for any illegal activities or where we have reasonable 

suspicion at our sole and absolute discretion that you may be doing so, or we become aware or 

suspect that your Account is or will be used for illegal, fraudulent or unauthorized uses; 

(ฉ) บริษัทรูหรือสงสัยวาวิธีการเขาถึงของทานถูกขโมย สูญหาย เสียหาย หรือถูกละเมิด 

we become aware or suspect that your Access Methods are stolen, lost, damaged or 

compromised; 

(ช) บริษัท รูหรือสงสัยวาผูทีล่งชื่อเขาใชงานเขามาในบัญชีของทานไมใชทานหรือผูรับมอบอำนาจของทาน 

we become aware or suspect that the person logged into your Account is not you or your 

Authorized Person(s),  

(ซ) กฎหมายที่เก่ียวของกำหนดใหบริษัทดำเนินการเชนนั้น หรือหนวยงานท่ีมีหนาที่กำกับดูแลมีคำขอให 

บริษัทดำเนินการเชนนั้น 

we are required to do so by Applicable Laws or pursuant to a request by any Regulatory Body; 
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(ฌ) เกิดเหตุสุดวิสัย 

a force majeure event; 

(ญ) ทานเผยแพร ลงขอมูล ถายโอน แจกจาย หรืออัพโหลดเนื้อหาหรือขอมูลที่เปนเท็จ ทำใหเขาใจผิด 

หรือไมถูกตอง หรือใชภาษาท่ีหยาบคายและไมเหมาะสม ตามคำสั่งหรือการกำกับดูแลของบริษัท หรือ

เนื้อหาหรือขอมูลท่ีทำใหเกิดความ เขาใจวาบริษัทสนับสนุนหรือรับรองเนื้อหาดังกลาว บนแพลต 

ฟอรม  

you publish, post, transfer, distribute or upload any content or information to the Platform which 

is false, misleading or inaccurate, contains rude and inappropriate language according to the 

instruction and supervision given by us or which creates the impression that any content is 

sponsored or endorsed by us; 

(ฎ) ทานดัดแปลง แกไข หรือทำวิศวกรรมยอนกลับแพลตฟอรม หรือบางสวนของแพลตฟอรม 

you modify, adapt or reverse engineer the Platform or any part thereof; 

(ฏ) ทานสง virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot หรือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะเปนอันตราย หรืออาจละเมิดความปลอดภัยของแพลตฟอรม 

you transmit any virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot, other computer programming 

or any other items of a destructive nature, or that may otherwise compromise the security of the 

Platform; 

(ฐ) ทานสรางบัญชีเกินกวาหนึ่งบัญชี 

you create multiple Accounts; 

(ฑ) ทานสรางบัญชีดวยวิธีการอัตโนมัติ หรือโดยมพีฤติกรรมอันเปนเท็จหรือฉอฉล 

you create Accounts by automated means or under false or fraudulent pretenses;  

(ฒ) บริษัทเห็นวาทานมีขาวในดานเสียหายหรือเก่ียวของกับการฟองรองดำเนินคดีที่บริษัท เชื่อโดยมีเหต ุ

ผลอันสมควรวาอาจทำใหผลประโยชนของบริษัท ไดรับความเสียหาย 

you are, in our opinion, the subject of any adverse publicity or involved in any litigation that we 

reasonably believe would be detrimental to our interests; or 

(ณ) กรณีอ่ืนใดทีบ่ริษัท กำหนดตอไป ดวยดุลพินิจฝายเดียวเปนที่สุด 

any other event as we may determine from time to time with our sole and absolute discretion. 
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14.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงขอสงสัย การทีบ่ริษัทไมปฏิบัตติามหรือลาชาในการปฏิบัติตามภาระหนาทีใ่ดๆ ตามขอตกลง 

ฉบับนี้ ในกรณีที่บริษัทมีสิทธิยกเลิกการใหบริการตามขอ 14.1 ไมถือวาบริษัทผิดสัญญาและบริษัทไมตองรับ 

ผิดใดๆ ตอทาน  

For the avoidance of doubt, we shall not be in breach of this Agreement, nor liable for any failure or 

delay in the performance of any other obligations under this Agreement arising from or attributable to any 

of the circumstances giving rise to a right to termination under Clause 0. 

14.3 การเลิกขอตกลงโดยคำบอกกลาวของบริษัท บริษัทอาจบอกเลิกขอตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกไมใหทานเขา 

ถึงแพลตฟอรมในเวลาใดก็ได โดยไมตองรับผิดใดๆตอทาน  ในกรณีดังกลาวบริษัทจะสงหนังสือแจงใหทราบ 

ลวงหนาอยางนอย 14 วัน อยางไรก็ดีในบางกรณีบริษัทอาจยกเลิกบัญชี ยุติการใหบริการ หรือเลิกขอตกลงนี้ 

โดยแจงใหทราบลวงหนาเปนระยะเวลาที่สั้นกวาเวลาที่ระบุขางตน หรือแจงใหทราบโดยมีผลบังคบัทันที การ 

บอกเลิกดังกลาวไมมีผลกระทบตอคำสั่งของทานทีบ่ริษัท ไดรับโดยชอบกอนวันที่ทำคำบอกกลาวนั้น 

Termination by notice from us. We may, at any time and without liability to you, terminate this 

Agreement including your access to the Platform. In such cases, we will endeavor to provide you with not 

less than 14 days' written notice. However, in certain cases, we may terminate your Account, the Services 

or this Agreement by providing shorter notice or providing notice with immediate effect. No such 

termination will affect any Instruction given by you which is properly received by us before the date of 

such notice.  

14.4 การเลิกขอตกลงโดยคำบอกกลาวของทาน ทานอาจสงหนังสือบอกกลาวเลิกขอตกลงฉบับนี้หรือยกเลิกบัญช ี

ของทานใหกับบริษัทลวงหนาอยางนอย 14 วัน ทั้งนี ้ การยกเลิกดังกลาวไมมีผลกระทบตอคำสั่งของทานที่ 

บริษัทไดรับโดยชอบกอนวันที่ทำคำบอกกลาวนั้น 

Termination by notice from you. You may give us not less than 14 days' written notice at any time to 

terminate this Agreement or your Account. No such termination will affect any Instruction given by you 

which is properly received by us before the date of such notice. 

14.5 ผลของการเลิกสัญญา เวนแตกรณีที่บริษัทสงคำบอกกลาวที่มีผลบังคับทันที หากคูสัญญาฝายใดทำคำบอก 

กลาวเลิกขอตกลงฉบับนี้หรือยกเลิกการเขาถึงแพลตฟอรม ทานตกลงวาจะดำเนินการตอไปนี้ภายในเวลาอยาง 

นอย 24 ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาของคำบอกกลาวดังกลาว 

Effect of termination. If either Party gives a notice to terminate this Agreement or access to the Platform, 

you agree to proceed as follows, unless we serve a notice of termination with immediate effect, at least 

24 hours before the expiry of such notice of termination: 

(ก) หยุดใชวิธีการเขาถึงตางๆ 

stop using any Access Methods; 
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(ข) ชำระคาธรรมเนียม คาบริการ และ/หรือคาใชจายท้ังหมดทีถ่ึงกำหนดชำระตามขอตกลงนี้แกบริษัท 

หรือบุคคลภายนอก และ 

pay all charges, costs and/or expenses due to us or any third parties under this Agreement; and  

(ค) สงคืน ทำลาย หรือลบทิ้งซึ่งขอมูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวกับหรือไดรับผานแพลตฟอรม และซอฟตแวรที ่

บริษัท จัดหาให รวมทั้งสำเนาของขอมูลหรือเอกสารดังกลาว เม่ือบริษัท มีคำขอใหดำเนินการดังกลาว 

โดยมีเหตุผลอันสมควร  

upon our request (acting reasonably), return, destroy or delete any information or documents 

pertaining to or received via the Platform and any software provided by us, including any copies 

thereof. 

15. ขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิด 

DISCLAIMERS AND LIABILITIES 

15.1 การรับความเสี่ยง ทานรับทราบถึงความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงจากความผิด 

พลาดในการสงและความเสี่ยงเก่ียวกับการไมสามารถใชขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรไดอยางตอเนื่อง หรือใน 

เวลาที่ตองการ (availability risk) ที่เก่ียวของกับการใชแพลตฟอรม และตกลงรับความเสี่ยงดังกลาวเทาที ่

กฎหมายที่เก่ียวของอนุญาตใหกระทำได ทานตกลงใหบริษัทไมตองมีความรับผิดหรือรับผิดชอบตอความเสีย 

หายประเภทใดๆ และทานยินยอมใหบริษัทหลุดพนจากสิทธิเรียกรองใดๆ ที่ทานอาจมีจากความเสี่ยงขางตน 

และความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวไมวาบริษัทจะไดรับแจงหรือทราบถึงความเปนไปไดที ่

จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวหรือไมก็ตาม  

Assumption of risks. You acknowledge the risk of certain security, transmission error and availability risks 

associated with using the Platform and agree, to the maximum extent permitted under Applicable Law, to 

assume such risks. You agree that we shall not bear any liability or Losses of any kind, and you shall 

release us from any claim you may have, with respect to or referable to the above risks and any Losses 

arising therefrom, regardless of whether we had been advised, or were aware of the possibility, of such 

risks.  

15.2 การยกเวนความรับผิด ทานตกลงและรับทราบเทาที่กฎหมายที่เก่ียวของอนุญาตใหกระทำไดวาบริษัท (และ 

กรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ บริษัทยอย ผูรับจาง ผจูัดหา ผูสืบสิทธ ิหรือ ผูรับโอน

สิทธขิองบริษัท) ไมตองรับผิดตอทานในความเสียหายโดยตรงหรือโดยออม ความเสียหายอันเปน ผลสืบเนื่อง

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิด กับทาน

หรือบุคคลภายนอก  ไมวาจะเกิดขึ้นจากขอเรียกรองตามสัญญา ละเมิด (รวมทั้งกรณีที่เกิดจากความ ประมาท

เลินเลอ) การไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใด ซึ่งเกิดจากหรือเก่ียวของกับเรื่องดังตอไปนี้ 
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Exclusion of Liability. To the maximum extent permitted under Applicable Law, you agree and 

acknowledge that we (and any of our directors, officers, employees, agents, affiliates, subsidiaries, 

contractors, suppliers, successors or assigns) are not liable to you for any direct, indirect, consequential, 

incidental, special or punitive Losses suffered by you or any third party, whether arisen from a claim in 

contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise from or in connection with: 

(ก) การไมสามารถใชแพลตฟอรมไดอยางตอเนื่อง และ/หรือการที่ทานเขาถึงหรือใชงาน (หรือการที่ทาน 

ไมสามารถเขาถึงหรือใชงาน) แพลตฟอรม 

any unavailability of the Platform and/or your access or use (or inability to access or use) the 

Platform;  

(ข) ความลมเหลวของระบบ และ/หรือแพลตฟอรม 

any failure of our System and/or the Platform;  

(ค) ความผิดพลาดของขอมูลอันเก่ียวเนื่องกับระบบ และ/หรือแพลตฟอรม 

any inaccuracies contained in information relating to the System and/or the Platform;  

(ง) การไมไดรับหรือความลาชาในการไดรับคำสั่งเนื่องจากเกิดความลมเหลวกับระบบของทาน สิ่งอำนวย 

ความสะดวกอื่น หรือการเชื่อมตอโทรคมนาคมที่ใชในการสงคำสั่ง 

any failure to receive or delay in receiving Instructions because of any failure of your System or 

other facilities or the telecommunication links used to transmit the Instructions;  

(จ) ความลาชาในกรณีที่เนื้อหาของคำสั่งมีความกำกวม ไมครบถวน หรือไมถูกตอง 

any delay where the contents of an Instruction are ambiguous, incomplete or otherwise 

inaccurate;  

(ฉ) การใชแพลตฟอรมหรือวิธีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

any unauthorized use of the Platform or Access Methods;  

(ช) การละเมิดความปลอดภัย หรือการใชระบบหรือสิง่อำนวยความสะดวกอื่นโดยไมไดรับอนุญาต และ 

ความผิดพลาดในการสงขอมูล ที่เก่ียวกับระบบของทานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น 

any breach of security or unauthorized use of, or transmission error associated with, your System 

or other facilities;  

(ซ) การกระทำหรืองดเวนการกระทำของผูประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ผใูหบริการอินเตอรเน็ต หรือ 

ผูใหบริการอ่ืน ที่อยนูอกเหนือการควบคุมดูแลของบริษัท 
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any act or omission of telecommunications carriers, internet service providers or any other third 

party service providers that are beyond the scope of control and supervision of us;  

(ฌ) การใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่งของบริษัท ตามขอตกลงนี้ 

the exercise of any of our rights under this Agreement;  

(ญ) การทีบ่ริษัท ยึดถือตามขอมูลท่ีทานสงใหกับบริษัท  

our reliance on such information submitted to us;  

(ฎ) การสูญเสียรายไดหรือโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินสะสมหรือธุรกิจที่คาดหมายไว 

การสูญเสียขอมูล การสูญเสียคาความนิยม หรือการสูญเสียมูลคาของอุปกรณรวมท้ังซอฟตแวร หรือ 

any loss of revenue or business opportunities, loss of profit, loss of anticipated savings or 

business, loss of data, loss of goodwill or loss of value of any equipment including software; or  

(ฏ)  กรณหีรอืเหตุการณที่อยนูอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย 

any event or circumstance beyond our control, including any Force Majeure Events. 

15.3 การรับผิดชดใชใหกับบริษัท  ทานจะรับผิดชดใชความเสียหายตางๆ ในจำนวนสูงสุดเทาที่กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

อนุญาตใหแกบริษัท ตลอดจนกรรมการ เจาหนาที่ พนักงานและตัวแทนของบริษัท  ซึ่งความเสียหายดังกลาว 

รวมถึงคาใชจาย คาธรรมเนียมทางกฎหมาย คาบริการดานวิชาชีพอ่ืนๆ สำหรับการดำเนินการเก่ียวกับ ขอ

พิพาท หรือเพ่ือตอสูคดี ฟองรอง หรือดำเนินกระบวนการใดท่ีบริษัท (ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม) เปน 

ผูดำเนินการ หรือในกรณทีีบ่ริษัทถูกฟองรองไมวาในเขตอำนาจใดก็ตาม เนื่องจาก เก่ียวกับ หรือเกิดขึ้นจาก 

(1) การที่ทานใชแพลตฟอรมหรือบริการ (2) การดำเนินการเก่ียวกับแพลตฟอรมของบริษัท หรือการใหบริการ 

ตามสัญญานี้ เวนแตในกรณทีี่ความเสียหายดังกลาวเกิดข้ึนโดยตรงจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

หรือความผิดโดยจงใจของบริษัท หรือเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือความผิดโดยจงใจของ 

กรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท นอกจากขอกำหนดทั่วไปขางตน ทานตกลงทีจ่ะ 

รับผิดชอบชดใชความเสียหายที่บริษัทไดรับ (ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม) จากกรณีดังตอไปนี้ 

Your indemnities to us. To the maximum extent permitted under Applicable Law, you shall indemnify, 

and shall keep indemnified, us and our directors, officers, employees and agents against any Losses, 

including expenses and legal or other professional fees for disputing or defending any action, claim or 

proceeding, which we may incur or sustain (directly or indirectly) or which may be made against us in any 

jurisdiction as a result of or in connection with or arising out of: (i) your use of the Platform or Services, (ii) 

our operation of the Platform or the provision of the Services pursuant to this Agreement, save such 

Losses directly caused by our own gross negligence or willful default or that of our directors, officers, 

employees or agents. Without prejudice to the generality of the foregoing, you shall indemnify us for any 

Losses we may incur (directly or indirectly), from:  
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(ก) การที่ทาน และ/หรือผูรับมอบอำนาจของทานผิดขอตกลงนี้หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงนี้ 

any breach of, or non-compliance with, this Agreement by you and/or your Authorized Persons; 

(ข) การที่บุคคลใดใชวิธีการเขาถึงของทาน หรือใชงานแพลตฟอรมหรือสวนใดสวนหนึ่งของแพลตฟอรม 

โดยไมไดรับอนุญาต 

any unauthorized use by any party of your Access Methods or the Platform or any part thereof; 

(ค) ความลมเหลวหรือการทำงานที่ผิดปกตใินระบบของทานอันเก่ียวเนื่องกับการใชงานแพลตฟอรม 

any failure or malfunction in your System used in connection with the Platform; 

(ง) การที่ทานนำไวรัสคอมพิวเตอร หรือรหัส agent โปรแกรม macros หรือชุดคำสั่งซอฟตแวรอ่ืน หรือ 

สวนประกอบของฮารดแวรที่เปนอันตราย สรางความเสียหาย ซึ่งไดรับการออกแบบ ใหสามารถใน 

การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งมีผลกระทบหรือทำใหแพลตฟอรม ฮารดแวร ซอฟตแวร และ/หรือ 

ระบบอัตโนมัติอื่นของบริษัท ลมเหลวหรือทำงานผิดปกติ 

any computer viruses or other malicious, destructive or corrupting code, agent, program, macros 

or other software routine or hardware components designed to permit unauthorized access 

which have been introduced by you, which affects or causes the Platform and/or our hardware, 

software and/or other automated systems to fail or malfunction;  

(จ) การที่ทานใหขอมูลหรือเอกสารทีไ่มถูกตอง ไมครบถวน หรือทำใหเขาใจผิดในสาระสำคัญ หรือที ่

ไดรับการพิสูจนแลววาเปนเชนนั้นกับบริษัทหรือการที่ทานงดเวนที่จะใหขอเท็จจริง และขอมูลท่ีเปน 

สาระสำคัญ ซึ่งทำใหขอมูลท่ีบริษัท ยึดถือไมถูกตอง ไมครบถวน หรือทำใหเขาใจผิด 

any information or documents furnished by you to us, which is or proves to have been incorrect, 

incomplete or misleading in any material respect when provided, or any omission of material 

facts and information by you which would render any information relied upon by us to be 

misleading, inaccurate or incomplete;  

(ฉ) การใชสิทธิของบริษัทตามขอตกลงนี้ 

the exercise of our rights under this Agreement;  

(ช) การทีบ่ริษัททำตามคำสั่งหรือยึดถือตามคำสั่ง 

our acting or relying on the Instructions;  

(ซ) การที่ทานใชหรือไมใชแพลตฟอรม 

your use or failure to use the Platform;  
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(ฌ) ผูรับมอบอำนาจของทาน ผูไดรับผลประโยชนทีข่องทาน หรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของกับการที่ 

บริษัทจัดเก็บ ใช ประมวลผล เปดเผย หรือสงผานขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาว 

your Authorized Persons, beneficial owners or any other third parties in relation to our collection, 

use, processing, disclosure or transfer of their Personal Data; 

(ญ) เนื้อหาที่ทานลงไวบนแพลตฟอรม 

the content you post on the Platform; or 

(ฎ) ขอมูลท่ีอยูในคำสั่งหรือที่ทานสงใหกับบริษัท ทางอื่นฝาฝนกฎหมายที่เก่ียวของหรือละเมิดสิทธิของ 

บุคคลภายนอกซึ่งรวมทั้งสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

material comprised in the Instructions or otherwise provided by you violating any Applicable 

Laws or third party rights including intellectual property rights.   

16. การบอกกลาวระหวางคสูัญญา 

NOTICES  

16.1 ภายใตบังคับขอ 16.2 การทำคำบอกกลาว การทวงถาม หรือการติดตอสื่อสารทั้งหมดที่ทำขึ้นตามขอตกลงนี้ 

("คำบอกกลาว") ตองทำเปนลายลักษณอักษร และใหจัดสงคำบอกลาวดังกลาวใหกับผูรับดวยตนเอง หรือสง 

ทางไปรษณียลงทะเบียนชำระลวงหนา ทางโทรสาร หรืออีเมลโดยสงไปยังที่อยซูึ่งทานไดระบุไว ระหวาง การ

ลงทะเบียน ทั้งนีท้านตองทำหนังสือแจงบริษัททันทีเมื่อมีการเปลี่ยนที่อยทูี่ใชในการสงไปรษณีย หมาย เลข

โทรสาร และ/หรืออีเมลแอดเดรสของทานทีใ่ชสำหรับการติดตอสื่อสาร หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราย 

ละเอียดอ่ืนๆ ในบันทึกของบริษัท (เชน ลายมือชื่อ ขอมูลเก่ียวกับผมูีอำนาจลงนาม และ/หรือการมอบอำนาจ) 

และสงเอกสารประกอบที่กำหนดใหกับบริษัท ทั้งนี ้ บริษัทจะใชเวลาตามสมควรไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ทำ

การนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลง และเอกสารประกอบที่กำหนดเพ่ือดำเนินการเปลี่ยน แปลง

บันทึกหลักฐานของบริษัท  และหลังจากไดดำเนินการแลว บริษัทจะยึดถือขอมูลตามที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว 

Subject to Clause 0, all notices, demands or other communications required or permitted to be given 

under this Agreement (“Notices”) must be in writing. Such Notices shall be delivered personally or sent 

by prepaid registered post or by facsimile or by electronic mail addressed that you have given us during 

the registration purpose. You must promptly inform us in writing of any change in your mailing address, 

fax number and/or email address for communication or any of your relevant particulars available in our 

records (including signature, authorized signatory and/or mandate) and send us all required supporting 

documents to us. We will need a reasonable time period, not less than seven (7) Business Days from the 

receipt of those documentation, to act and effect the change in our records, after which, we may rely on 

the change.  
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16.2 ทานตองสงคำถาม และคำสั่งอ่ืนที่เก่ียวของกับคำเสนอซื้อหลักทรัพยในโครงการใดโครงการหนึ่งผานวิธีการ 

ติดตอสื่อสารที่แพลตฟอรมจัดไวให โดยทานรับทราบวาบริษัทไมไดตรวจสอบและไมรับผิดชอบในความถูกตอง 

ครบถวนของการติดตอสื่อสารดังกลาว นอกจากนี้ทานตกลงและรับทราบวาบริษัทจะไมรับผิดตอความเสียหาย 

ใดๆ ที่ทานอาจไดรับ (ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) เนื่องจากการที่ทานยึดถือตามการติดตอสื่อสารดังกลาว 

All queries and other Instructions relating to Tenders in respect of a Campaign shall be sent via the mode 

of communication provided on the Platform. You acknowledge that we do not review, and are not 

responsible for the accuracy and completeness of, such communications. You also agree and 

acknowledge that we shall not be liable for any Losses that you may suffer (directly or indirectly) due to 

your reliance upon such communications. 

17. ขอกำหนดท่ัวไป 

GENERAL  

17.1 การโอนสิทธ ิ ทานไมสามารถโอนสิทธิ สัญญา หนาที่ ความรับผิด และ/หรือภาระหนาที่ตาม สัญญานี้ใหแก

บุคคลอ่ืนได เวนแตกรณีท่ีทานไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สามารถโอน

สิทธขิองบริษัท ตามขอตกลงนี้ใหบุคคลใดก็ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน  

Assignment. You shall not have the right to assign or transfer any of such rights, undertakings, agreements, 

duties, liabilities and/or obligations hereunder, except with our written consent. We may assign or transfer 

any of our rights hereunder to any party without your consent.   

17.2 ขอตกลงทั้งหมด ขอตกลงฉบับนี้และเอกสารที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้เปนขอกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที ่

ทานและบริษัทเห็นชอบในสาระสำคัญ โดยขอตกลงและเอกสารดังกลาวมีผลใชบังคับแทนและยกเลิก บรรดา 

เอกสาร ขอตกลง หนังสือแสดงเจตจำนง และขอสัญญาอื่นใดทั้งปวงท่ีทำขึ้นระหวางบริษัทกับทาน ในเรื่อง ที่

เก่ียวกับสาระสำคัญของขอตกลงนี้ ไมวาจะไดทำเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ขอกำหนดทั้งปวง ใน

ขอตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคบัโดยสมบูรณเทาที่สามารถทำตามหรือยึดปฏิบัติตามได โดยไมคำนึงวาเรื่องที ่ ระบุ

ไวในขอกำหนดนั้นเสร็จสิ้นแลวหรือไม เวนแตในเรื่องท่ีไดดำเนินการเรียบรอยแลวหรือในกรณีทีข่อกำหนด 

ดังกลาวระบุไวโดยชัดแจงใหเปนประการอื่น ขอตกลงฉบับนีม้ีผลผูกพันและคงอยเูพ่ือประโยชนของผูสืบฐานะ 

หรือผูแทนตามกฎหมายของทานและของบริษัท 

Entire Agreement. This Agreement and the documents referred to in this Agreement collectively embody 

the entire terms and conditions agreed upon by you and us as to the subject matter of the same and 

supersedes and revokes in all respects all other documents, agreements, letters of intent, and 

undertakings entered into between you and us, whether in writing or oral, with respect to the subject 

matter hereof. All provisions of this Agreement shall so far as they are capable of being performed or 

observed in full force and effect notwithstanding completion of the matters set out therein except in 

respect of those matters already performed or in case of such provision clearly stated to the contrary. 
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This Agreement shall be binding on and shall endure for the benefit of each of your and our successors in 

title or legal personal representatives.  

17.3 ความมีผลของขอตกลง ขอมูลที่เปนความลับตามขอ 10 ขอปฏิเสธความรับผิด การชดเชยความรับผิดและ การ

รับผิดชดใชตามขอ 15 คำบอกกลาวตามขอ 16 และขอกำหนดทั่วไปตามขอ 17 ของขอตกลงฉบับนี้ จะมีผล

บังคับตอไปแมวาขอตกลงฉบับนี้จะระงับหรือมีการยกเลิกบัญชขีองทานไป 

Survival. Confidential information under Clause 0, all disclaimers, liabilities and indemnities under Clause 0, 

notice under Clause 0 and general provisions under Clause 0 in this Agreement shall survive the 

termination of this Agreement or of your Account. 

17.4 การแยกขอสัญญาสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่ไมเปนโมฆะ หากขอกำหนดใดในขอตกลงฉบับนี้หรือบางสวน 

ของขอตกลงฉบับนี้ตกเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมสามารถบังคับใชไดตามกฎหมายท่ีขอตกลงนี ้อยู

ภายใตบังคับ ใหถือเฉพาะขอกำหนดดังกลาวเทานั้นที่เปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมสามารถ บังคับ

ใชได โดยขอตกลงสวนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอยางสมบูรณตอไป และไมกระทบตอความชอบดวย 

กฎหมาย ความมีผลตามกฎหมาย และการบังคบัใชไดของขอตกลงฉบับนี้ทั้งฉบับในเขตอำนาจอื่น 

Severance. If any provision of this Agreement or part thereof is rendered void, illegal or unenforceable by 

any legislation to which it is subject, it shall be rendered void, illegal or unenforceable to that extent and 

no further and, the rest of this Agreement shall continue in full force and effect and the legality, validity 

and enforceability of the whole of this Agreement in any other jurisdiction shall not be affected.  

17.5 บุคคลภายนอกไมมสีิทธบิังคับใชขอตกลงฉบับนี้ ผูที่ไมไดเปนคสูัญญาในขอตกลงฉบับนี้ไมมีสิทธิตามขอตกลง 

ในการบังคับตามขอกำหนดในขอตกลงฉบับนี้ 

No Third Party Rights. A person who is not a party to this Agreement shall have no right under the 

Contracts to enforce any provision in this Agreement.  

17.6 กฎหมายที่ใชบังคับและเขตอำนาจ  ขอตกลงฉบับนี้ใหอยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ 

ขอพิพาทใดท่ีเกิดขึ้นจากหรือทีเ่ก่ียวกับสัญญานี้ และ/หรือเอกสารท่ีระบุไวในสัญญานี้ รวมทั้ง ขอสงสัย 

เก่ียวกับการมีอย ู ความมีผลตามกฎหมาย หรือการเลิกสัญญา ใหศาลในประเทศไทยเปนผูตัดสินชี้ขาด โดย 

ทานและบริษัทยินยอมอยางไมมีเงื่อนไขและไมสามารถเพิกถอนได ที่จะอยภูายใตเขตอำนาจของศาลในประ 

เทศไทยซึ่งเปนศาลท่ีมีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว  

Governing Law and Jurisdiction. This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, 

the laws of Thailand. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement and/or the 

documents referred to herein, including any question regarding their existence, validity or termination, 

shall be referred to and finally resolved by the Courts of Thailand. Both you and we hereby 

unconditionally and irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Thailand.  


