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บันทึกแนบท้าย สัญญาให้ยมืและยมืหลักทรัพย์ 

 
บนัทกึแนบท้ายนีจ้ดัท าขึน้ ระหวา่ง   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ยืม”)  และ 
 (“ลูกค้าผู้ให้ยืม”)  
โดยคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบนัทกึแนบท้ายฉบบันี ้เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี    
 

1. การเปิดบัญชี  วิธีการให้ยืมหลักทรัพย์   ลกูค้าผู้ ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลกัทรัพย์จะต้องลงนามในสญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์ พร้อม
บนัทกึแนบท้าย  หรือแสดงความจ านงให้ยืมหลกัทรัพย์ด้วยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทก าหนด  

 

2. หลักทรัพย์ท่ีตกลงให้ยืม  เป็นหลกัทรัพย์ท่ี บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ดงักล่าว หรือ 
หลกัทรัพย์อื่นๆ ท่ีได้รับอนญุาตให้ท าการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

  

3. ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์  การให้ยืมหลกัทรัพย์จะให้ยืมตดิตอ่กนัไม่เกิน 1 ปี  
 

4. การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืม กรณีมีลูกค้าผู้ ให้ยืมหลายรายท่ีพร้อมจะให้ยืมหลกัทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกันบริษัทจะจัด
กระบวนการจดัสรรการยืมหลกัทรัพย์จากลกูค้าผู้ให้ยืมแตล่ะรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยจดัสรรตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้

4.1 จดัสรรการให้ยืมตามอตัราคา่ธรรมเนียมการให้ยืมจากน้อยไปหามาก 
4.2 เลือกจ านวนหุ้นท่ีให้ยืมมากท่ีสดุก่อน 
4.3 เลือกตามล าดบัเวลาของการแจ้งความจ านงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน) 
 

5. ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน   
5.1 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนดประเภทหลกัประกนัเป็นเงินสดสกลุบาท  หลกัประกนัจะต้องไม่มีภาระค า้ประกันหนีส้ินอ่ืนหรือภาระผูกพนัใดๆ  ทัง้นี ้
หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกนั โดยบริษัทจะวางหลกัประกันขัน้ต ่าให้ลกูค้าผู้ ให้ยืมไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 100 ของ
มูลค่าหลกัทรัพย์ท่ียืม โดยลกูค้าผู้ ให้ยืมตกลงให้บริษัทในฐานะผู้ ยืมฝากเงินสดเพ่ือเป็นหลกัประกันการยืมตามสญัญาฉบบันีไ้ว้ในบญัชี “บมจ. หลกัทรัพย์ 
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  (ประเทศไทย) เพ่ือลกูค้า“ โดยลกูค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลกัประกนัสว่นนี ้
 

 

6. การค านวณมูลค่าหลักประกัน และ การฝาก / ถอนหลักประกัน             
6.1   กรณีมูลค่าหลกัทรัพย์ในราคาตลาด ลดลง ท าให้อตัราหลกัประกันเพิ่มขึน้นัน้ มากกว่าอตัราหลกัประกันขัน้ต ่าในข้อ 5 บริษัทอาจจะพิจารณา

เรียกหลกัประกนัจากบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เพ่ือลกูค้า” คืนจากลกูค้าผู้ ให้ยืมภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ค านวณ มลูคา่ โดยให้อตัราหลกัประกนัเทา่กบัอตัราหลกัประกนัขัน้ต ่าในข้อ 5 

6.2 กรณีมลูคา่หลกัทรัพย์ในราคาตลาด เพิ่มขึน้ ท าให้อตัราหลกัประกนัลดลงต ่ากว่าอตัราหลกัประกนัขัน้ต ่าในข้อ 5 บริษัทจะน าส่งหลกัประกันเพิ่ม
เข้าบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เพ่ือลกูค้า” ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ีต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อตัราหลกัประกัน
เทา่กบัอตัราหลกัประกนัขัน้ต ่าในข้อ 5  

 
7. การเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม / การคืนหลักทรัพย์ท่ียืม  

7.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมได้ทัง้จ านวนทุกเวลา   ตามวิธีการท่ีบริษัทก าหนด 
7.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ท่ียืมได้ทุกเวลา  โดยบริษัทจะด าเนินการคืนหลกัทรัพย์ท่ียืมให้กบัลกูค้าผู้ให้ยืมและจะน าสง่ “หนงัสือยืนยนัการยืม

และให้ยืมหลกัทรัพย์” ให้ลกูค้าผู้ให้ยืม พร้อมสง่มอบหลกัทรัพย์คืนลกูค้าผู้ให้ยืมเม่ือบริษัทได้รับเงินสดหลกัประกนัคืนเรียบร้อยแล้ว   
หมายเหต ุ 1. บริษัทมีสทิธิจะคืนหลกัทรัพย์ได้ทนัที หากหลกัทรัพย์ท่ียืมนัน้ มีการปิดสมุดทะเบียน เพ่ือจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงิน

ปันผล สทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เป็นต้น โดยลกูค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเง่ือนไขการยืม 
2. บริษัทจะด าเนินการสง่คืนหลกัทรัพย์เม่ือได้รับหลกัประกนัคืนเรียบร้อยแล้ว 

  
8. ค่าธรรมเนียมการยืม      

 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อวนัหรือต่อปีตามท่ีระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลกัทรัพย์ท่ียืม
ตามราคาปิดของสิน้วนัท าการ  
หมายเหต ุ: คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงอตัราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอตัราค่าธรรมเนียมท่ีตกลงกันในเอกสารยืนยนัรายการ
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 ระยะเวลาท่ีค านวณคา่ธรรมเนียมจะนบัจากวนัรับหลกัทรัพย์จากผู้ให้ยืม จนถึงวนัท าการก่อนหน้าวนัสง่คืนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ให้ยืม โดยจะไม่คิด
คา่ธรรมเนียมในวนัสง่คืนหลกัทรัพย์ (ซึง่จ านวนวนัท่ีใช้ค านวณเป็นรายปีเทา่กบั 365 วนั) ทัง้นี ้บริษัทจะช าระคา่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นราย
เดือน หรือเม่ือมีการยกเลกิสญัญา (โดยค านวณคา่ธรรมเนียมจากราคาปิดของหลกัทรัพย์ท่ียืมในแตล่ะวนั) ตามอตัราคา่ธรรมเนียมท่ีได้ตกลงไว้
กบัริษัท และบริษัทจะช าระคา่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืม ภายในวนัท าการวนัแรกของเดือนถดัไป หรือวนัท่ียกเลกิสญัญา 

 
9. ค ารับรอง  

9.1 ลกูค้าผู้ ให้ยืมรับทราบถึงลกัษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึน้จากการให้ยืมหลกัทรัพย์ตามบันทกึแนบท้ายฉบับนีเ้ป็นอย่างดีแล้ว เช่น 
ความผนัผวนขึน้ลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ ความผนัผวนของมูลค่าของหลกัทรัพย์ ความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ กบัธุรกรรมนี ้ลกูค้าผู้ให้ยืมรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบนัทกึแนบท้ายฉบบันีถื้อว่าเป็นการลง
นามรับทราบถึงความเสี่ยงตา่งๆ ทัง้ปวงด้วย 

9.2 ลกูค้าผู้ให้ยืมเข้าท านิตกิรรมกบับริษัทในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าท าสญัญาในฐานะตวัแทนของบคุคลอ่ืน 
9.3 บริษัทสงวนสทิธิท่ีจะท าการแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไขใดๆ แหง่สญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์ และบนัทกึนี ้ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับ

ความยินยอมจากลกูค้าผู้ให้ยืมก่อน แตท่ัง้นี ้บริษัทจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ลกูค้าผู้ให้ยืมทราบ และลกูค้าผู้ให้ยืมตกลงท่ีจะปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขท่ีบริษัทได้แก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างเคร่งครัด 

9.4 บรรดาข้อชีแ้จงต่างๆ ซึง่บริษัทได้แจ้งต่อลกูค้าผู้ ให้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี ้ หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาให้ยืมและยืม
หลกัทรัพย์   

 

ข้อความและข้อตกลงตามท่ีระบใุนเอกสารฉบบันี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์  โดยลกูค้าผู้ ให้ยืมได้รับทราบและเข้าใจเง่ือนไข
ทัง้หมดส าหรับการท าธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักล่าว  และเพ่ือเป็นหลกัฐาน จึงได้มีการลงนามใน
บนัทกึแนบท้ายนี ้เม่ือวนัท่ี     

  
          หมายเหต ุ:  คูส่ญัญาตกลงว่า การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้อตกลงใดๆ ในบนัทกึแนบท้ายนี ้คูส่ญัญาจะระบใุนเอกสารใบยืนยนัรายการเป็นคราวๆ ไป และให้
ถือว่าเอกสารใบยืนยนัรายการดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์ และบนัทกึแนบท้ายฉบบันี  ้
 

 

ช่ือของลกูค้าผู้ให้ยืม 

ลงนามโดย     

 ( )   

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ลงนามโดย     

 ( )   

 

พยาน    พยาน    

(  ) (  ) 


