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สัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ 

 

สญัญานีทํ้าขึน้  ณ  วนัท่ีท่ีได้ระบุไว้ในตอนท้ายของสญัญานี ้ ระหว่าง    

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึง่เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทมหาชนจํากดั ตัง้อยู่ท่ี 999/9 

อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่ง

ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี) และคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งผู้ลงนามท้ายสญัญานี ้ 

 อาศัยอยู่ ณ เลขท่ี  

 (ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายตรง

ข้าม” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี) 

โดยท่ี คู่สญัญาประสงค์จะเข้าทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ซึง่ในการทําธุรกรรมดงักล่าว คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจจะกระทําการ

ในฐานะผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมก็ได้ แล้วแต่กรณี 

ดงันัน้ คูส่ญัญาจึงได้ตกลงกนัดงัต่อไปนี ้

1. ข้อตกลงท่ัวไป 

 (ก) ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลกัทรัพย์ (“หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม”) แก่ผู้ ยืมเป็นคราวๆ เม่ือได้รับหลกัประกนัซึง่ผู้ ยืมจะมอบให้ไว้

และผู้ ยืมมีหน้าท่ีต้องส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ ให้ยืมตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญานีแ้ละตามหนงัสือยืนยนั 

 (ข) ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์ใดๆ และทัง้ปวงระหว่างคู่สญัญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกนั

หลายรายการว่า “การให้ยืมหลักทรัพย์”) นัน้ ให้อยู่ภายใต้บังคบัของข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้ตามท่ีอาจมีการเพ่ิมเติม แก้ไข 

หรือปรับปรุงโดยคู่สญัญาตามหนงัสือยืนยนัธุรกรรม 

 (ค)  บรรดาธุรกรรมทัง้ปวงตามสญัญานีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความเข้าใจว่าสญัญานี ้รวมถึงการให้ยืมหลกัทรัพย์ทัง้หลายประกอบ

กนัเป็นสญัญานีแ้ต่เพียงฉบบัเดียวระหว่างคู่สญัญา 

 (ง) หลกัประกนัทัง้หลายท่ีได้วางไว้ตามสญัญานีน้ัน้ ให้ถือเป็นหลกัประกนัสําหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทัง้ปวงในปัจจบุนัหรือ

ในอนาคตอนัเก่ียวกบัการให้ยืมหลกัทรัพย์  

 (จ) ในสญัญานี ้

 (1) “วนัทําการ” หมายถึง วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทําการ 

 (2) “ผู้ประกอบการ” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 9/1 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กด. 29/2540 ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และท่ีอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  

 (3) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมเป็นคราวๆ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับการ

ให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์ ตามท่ีอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกําหนดซึง่ออกตาม

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 331) พ.ศ. 2541 รวมทัง้กฎหมาย 

ประกาศ และระเบียบอ่ืนๆ วา่ด้วยภาษีอากร ตามท่ีอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

2. หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมได้และวัตถุประสงค์ของการยืม 

(ก)  หลกัทรัพย์ ได้แก่ หลกัทรัพย์ทุกประเภทตามท่ีได้นิยามหรือกําหนดไว้ให้เป็นหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม ซึง่เป็นหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั หรือธนาคาร



             

(สญัญาหลกั) 

 

 ผู้ ยืม/ผู้ ให้ยืม  หน้า 2 / 13 

V02361107 

แห่งประเทศไทย ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีได้รับอนุญาตให้ทําการยืมหรือให้ยืมได้ตาม

กฎระเบียบ 

 (ข) วตัถปุระสงค์การให้ยืมหลกัทรัพย์ การให้ยืมหลกัทรัพย์อาจจดัทําขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี ้

  (1) เพ่ือให้ผู้ ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดการส่งมอบภายใต้ธุรกรรมการขายได้ 

(2) เพ่ือให้ผู้ ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถคืนหลกัทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ก่อนหน้านัน้ได้ หรือ 

(3) เพ่ือให้ผู้ ยืมสามารถจะปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ใดๆ ตามท่ีกฎระเบียบพงึอนุญาตให้ทําได้ 

3. ธุรกรรมท่ีจัดทําในฐานะตัวแทน 

 (ก) ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี ้ผู้ ให้ยืมอาจจะทําการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะท่ีเป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า 

“ตวัแทน”) ของบคุคลภายนอก (ซึง่จะเรียกว่า “ตวัการ”) ทัง้นี ้ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์หรือผู้จดัการลงทุนหรืออ่ืน ๆ ด้วยก็

ได้ (การให้ยืมท่ีได้ทําขึน้ดงักลา่วจะอ้างถึงในข้อสญัญาข้อนีว้่า “ธุรกรรมการเป็นตวัแทน”) 

 (ข) ผู้ให้ยืมอาจจะเข้าทําธุรกรรมการเป็นตวัแทน ได้เฉพาะในกรณีต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

 (1) เม่ือมีการระบุวา่เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทนในขณะเข้าทํารายการนัน้ 

 (2) ผู้ให้ยืมทําการให้ยืมดงักล่าวแทนตวัการรายเดียว โดยได้เปิดเผยตวัการนัน้ต่อผู้ ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุ

ช่ือหรือการอ้างอิงถึงรหสัหรือเคร่ืองหมายบ่งชีต้ามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนัให้นํามาใช้ในการอ้างอิงถึงตวัการ

ท่ีได้ระบุไว้นัน้) ในขณะท่ีตนทําการให้ยืมนัน้ 

 (3) ในขณะท่ีทําการให้ยืม ผู้ ให้ยืมมีอํานาจทําการให้ยืมและชําระหนีท้ัง้ปวงของตัวการนัน้ตามสญัญาท่ีได้ระบุ

ไว้ในข้อ (ง) (2) ข้างล่างนี ้แทนตวัการดงักล่าว 

 (ค) ผู้ ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทําธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทนัทีท่ีตนทราบ 

และจะจดัหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ยืมเม่ือผู้ ยืมร้องขอตามสมควรเก่ียวกบั 

  (1) กรณีใด ๆ ท่ีถือเป็นการมีหนีสิ้นล้นพ้นตวัของตวัการท่ีเก่ียวข้อง หรือ 

  (2) การทําผิดคํารับรองใด ๆ ท่ีได้ให้ไว้ในข้อ 3 (จ) ข้างล่างนี ้หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อนัยงัผลให้คํารับรอง 

ใด ๆ ดงักล่าวนัน้ไม่เป็นความจริง หากมีการให้คํารับรองซํา้โดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบนั 

 (ง) (1) ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ยืมและไม่มีบุคคลใด

นอกจากตวัการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ยืมเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้ มีสิทธิหรือภาระหน้าท่ีภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนัน้  อนึ่ง โดยไม่

เป็นการจํากดัความหมายของข้อความก่อนหน้านี ้ผู้ ให้ยืมไม่จําต้องรับผิดในฐานะตวัการในการปฏิบติัการชําระหนีภ้ายใต้ธุรกรรมการเป็น

ตวัแทนรายการใด  แตท่ัง้นีข้้อความดงักล่าวจะไม่เปล่ียนแปลงความรับผิดใด ๆ ของผู้ ให้ยืมตามบทบญัญัติอ่ีนใดในข้อนี ้ 

  (2) บทบญัญัติแห่งสัญญานีท้ัง้ปวงจะนํามาใช้บงัคับแยกต่างหากในระหว่างผู้ ยืมกบัตวัการแต่ละรายท่ีตวัแทน

ได้เข้าทําธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพ่ือตัวการนัน้ เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้

สญัญากบัผู้ ยืมแยกต่างหาก โดยสญัญานัน้มีข้อความเหมือนกบัสญัญานีทุ้กประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี ้และเสมือนว่าตวัการเป็นผู้

ให้ยืมภายใต้สญัญาดงักล่าวด้วย 

   ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขท่ีว่า 

   หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หากผู้ ยืมมีหนงัสือบอกกล่าวแล้ว ให้ผู้ ยืมมี

สิทธิท่ีจะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการ (ซึ่งจะถือว่าได้มีการส่งหนังสือดังกล่าวโดยชอบ หากได้ส่งต่อผู้ ให้ยืมตามความในข้อ 18. เพ่ือ

ประกาศว่าเกิดกรณีผิดนดัขึน้แล้วในส่วนท่ีเก่ียวกบัตวัการ หากผู้ ยืมมีหนงัสือบอกกล่าวเช่นนัน้แล้วเน่ืองจากกรณีดงักล่าว ให้ถือว่าได้เกิด

กรณีผิดนดัขึน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตวัการในขณะท่ีถือได้ว่ามีการส่งหนงัสือบอกกล่าวเช่นนัน้ 



             

(สญัญาหลกั) 

 

 ผู้ ยืม/ผู้ ให้ยืม  หน้า 3 / 13 

V02361107 

  (3) บทบัญญัติข้างต้นในข้อสัญญาข้อนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สัญญานีใ้นระหว่างผู้ ยืมกับผู้ ให้ยืม

เก่ียวกบัธุรกรรมใดๆ ท่ีผู้ให้ยืมอาจจะทําขึน้เพ่ือประโยชน์ของตนเองในฐานะตวัการ 

 (จ) ผู้ ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ ยืมว่า ทุกครัง้ท่ีตนเข้าทําธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทําธุรกรรมใดท่ีเป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทน 

ตนจะต้องได้รับมอบอํานาจโดยชอบให้ทําการให้ยืมดงักล่าว รวมทัง้ชําระหนีอ้นัเกิดขึน้ตามธุรกรรมดงักล่าวแทนบุคคลท่ีตนระบุไว้ว่าเป็น

ตวัการในสว่นของธุรกรรมนัน้ ๆ และชําระหนีท้ัง้ปวงของบุคคลดงักล่าวตามสญัญาท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 3 (ง) (2) แทนบุคคลดงักล่าวด้วย 

4. การยืนยันธุรกรรม 

(ก) หากคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงเก่ียวกับข้อกําหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว 

บริษัทจะส่งหนงัสือยืนยนัธุรกรรมให้แก่คู่สญัญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชกัช้า (“หนงัสือยืนยนั”) โดยระบถุึงข้อกําหนดและเง่ือนไขของธุรกรรม

ดงักล่าว พร้อมทัง้รายละเอียดของหลกัประกนั (ตามท่ีได้กําหนดนิยามไว้ในสญัญานี)้ ท่ีผู้ ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย 

 (ข) หากคู่สญัญาฝ่ายตรงข้ามต้องการคัดค้านข้อความในหนงัสือยืนยันดงักล่าว จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในไม่เกิน

วนัทําการถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือยืนยนัท่ีบริษัทส่งให้โดยทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ หรือให้คนนําไปส่งเอง และหากมิได้มีการคดัค้าน

ภายในระยะเวลาข้างต้น คู่สญัญาตกลงให้ถือว่าข้อกําหนดและเง่ือนไข ท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือยนัยนัดงักล่าวมีผลผูกพนัทัง้คู่สญัญาทัง้สอง

ฝ่าย 

 (ค) ในกรณีท่ีเกิดข้อขัดแย้งหรือความคลาดเคล่ือนระหว่างข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้และหนงัสือยืนยนัคู่สญัญา

ตกลงให้นําข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งหนงัสือยืนยนัมาใช้บงัคบั 

5. การส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 

(ก)  ผู้ ให้ยืมจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมแก่ผู้ ยืมในวันท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันโดยการลงนาม

สลกัหลงั หรือจดัให้มีการลงนามสลกัหลงัในใบหลกัทรัพย์ท่ียืมในกรณีของหลกัทรัพย์ท่ีมีการออกใบหลกัทรัพย์หรือในกรณีของหลกัทรัพย์ท่ี

ให้ยืม ซึง่เป็นแบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) โดยการลงบนัทึกเพ่ิมยอดหลกัทรัพย์ในบญัชีหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ยืมกําหนด 

(ข)  โดยสญัญานี ้ผู้ ให้ยืมตกลงว่าจะจดัทําและส่งมอบเอกสารอนัจําเป็นทัง้ปวง พร้อมทัง้จดัทําคําสัง่อนัจําเป็นทัง้ปวงเพ่ือ

จดัให้สิทธิ กรรมสิทธ์ิ และส่วนได้เสียทัง้หมดในหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมโอนเปล่ียนมือมายังผู้ ยืมเม่ือมีการส่งมอบหลักทรัพย์นัน้ตามสัญญานี ้

โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลกัประกนัและภาระผกูพนัอย่างใดๆ ทัง้ปวง 

6. ค่าธรรมเนียม 

(ก)  ผู้ให้ยืมอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้ยืม (“ค่าธรรมเนียม”) สําหรับการให้ยืมหลกัทรัพย์แต่ละรายการได้ โดย

ให้ชําระในอตัราท่ีได้ตกลงกนัระหว่างคู่สญัญาตามท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือยืนยนั ทัง้นี ้ให้คิดคํานวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวนัจากมูลค่า (ซึ่ง

ได้กําหนดนิยามไว้ในข้อ 7. (ฉ) นี)้ ของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมโดยถือว่าปีหนึง่มี 360 วนั หรือ 365 วนั ตามท่ีระบไุว้ในบนัทกึแนบท้าย และตาม

จํานวนวนัท่ีผ่านพ้นไปจริง (โดยให้นบัรวมวนัท่ีผู้ ให้ยืมส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมด้วย แตไ่ม่รวมถึงวนัท่ีผู้ ยืมส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่า) 

(ข)  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยนัให้ผู้ ให้ยืมคํานวณค่าธรรมเนียม ณ วัน

เร่ิมต้นของเดือนแต่ละเดือนสําหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านัน้ ผู้ ยืมจะต้องชําระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวนัทําการซึง่เป็นวนัครบรอบหนึง่

สัปดาห์หลังจากวันทําการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินท่ีเก่ียวข้องกับการชําระเงินจํานวนดังกล่าว ทัง้นีเ้ว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็น

ประการอ่ืนในหนงัสือยืนยนั 

7.  หลักประกัน 

(ก)  ผู้ ยืมมีหน้าท่ีต้องจดัหาทรัพย์สินอนัเป็นท่ียอมรับของผู้ ให้ยืม (“หลกัประกนั”) มอบให้แก่ ผู้ ให้ยืมโดยมีมลูค่า (ตามท่ีได้

นิยามไว้ในในข้อ 7. (ฉ) นี)้ เท่ากบัมูลค่าหลกัประกนัท่ีกําหนด เม่ือมีการส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ให้ยืมเป็นผู้ประกอบการ    

(Market Professional) คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืนโดยระบุไว้ในหนงัสือยืนยนัตามท่ีพงึทําได้ตามกฎระเบียบ ทัง้นี ้ผู้ ให้ยืมจะต้องให้

การยืนยนัและรับรองไว้ในหนงัสือยืนยนัว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ ให้ยืมจะชําระดอกเบีย้สําหรับหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสดในอตัราท่ีตกลง
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กนัระหว่างคูส่ญัญา “มูลค่าหลกัประกนัท่ีกําหนด” จะเท่ากบัมูลคา่ของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลกัประกนัตามท่ีได้

ตกลงกนัไว้ (“สว่นต่าง”) 

(ข)  เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืนในหนงัสือยืนยนั ผู้ ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้ยืมเม่ือมี

การส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมและจะต้องจัดทําและส่งมอบเอกสารท่ีจําเป็นทัง้ปวง หรือ สัง่การต่างๆ เพ่ือจดัการให้สิทธิ กรรมสิทธ์ิ และ

ส่วนได้เสียทัง้หมดเหนือหลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องนัน้ โอนเปล่ียนมือมายงัผู้ ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลกัประกนัและภาระผูกพนัทัง้

ปวง 

(ค)  หลกัประกนัจะต้องอยู่ในประเภทท่ีได้ระบุรายการไว้ในภาคผนวก 1 ซึ่งหลกัประกนัดงักล่าวอาจจะถูกยึดหรือชําระคืน 

ไมว่่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้กไ็ด้ 

(ง)  ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนัน้จัดให้ไว้สําหรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปล่ียน

ทดแทนหลกัประกนันัน้ ยอ่มทําได้ตามข้อ 9 (ฉ) 

(จ) เว้นแต่กฎระเบียบจะกําหนดไว้เป็นประการอ่ืน ให้คํานวณมูลค่าหลกัประกนั ดงันี ้ 

(1) ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด หนังสือคํา้ประกัน หรือแสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต(Stand-by letter of 

credit) ท่ีได้กําหนดจํานวนเงินไว้เป็นเงินบาท มลูค่าหลกัประกนัได้แก่มูลค่าท่ีตราไว้ และ  

(2) ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิดของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามท่ีได้รายงานไว้โดย

ตลาดรอง (Secondary Market) สําหรับหลกัทรัพย์ดงักล่าว ในวนัทําการก่อนหน้าวนัคํานวณมูลค่าท่ีเก่ียวข้อง 

หรือหากไม่ปรากฏราคาปิดดงักล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ 

 (ฉ) คําว่า “มูลค่า” ท่ีกล่าวถึงในสัญญานี ้ในส่วนท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่า

อ้างอิงของหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนัดงักล่าว ซึง่ได้กําหนดขึน้ตามความในวรรคก่อนหน้านี ้

8. การปรับมูลค่าหลักประกัน 

 (ก) ณ เวลาสิน้สุดวันทําการวันใด หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ท่ียังไม่ได้คืนทัง้หมดในวัน

เดียวกันนัน้ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันท่ีกําหนด และเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ ให้ยืม ให้ผู้ ยืมจัดให้มีหลักประกัน

เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ให้ยืมเป็นจํานวน ตามประเภท และภายในวันท่ีผู้ ให้ยืมกําหนดขึน้ตามสมควรเพ่ือเติมมูลค่าหลักประกันท่ีขาดไปให้ครบ

มลูค่าหลกัประกนัท่ีกําหนด 

 (ข) ณ เวลาสิน้สดุวนัทําการวนัใด หากมูลค่ารวมของหลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องสําหรับการยืมหลกัทรัพย์ท่ียงัไม่ได้คืนทัง้หมด

ในวันเดียวกันนัน้ มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันท่ีกําหนดและเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ ยืม ให้ผู้ ให้ยืมชําระคืน

หลักประกันท่ีเป็นเงิน หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่า ให้แก่ผู้ ยืมตามท่ีผู้ ยืมจะกําหนดขึน้ตามสมควร เพ่ือกําจัดมูลค่าหลักประกัน

สว่นเกิน 

(ค)  หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่ายแรก”) จําต้องชําระคืนหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่า 

หรือจดัให้มีหลกัประกันเพ่ิมเติม ในขณะท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่ายท่ีสอง”) พึงต้องชําระคืนหลักประกนัท่ีเป็นเงินสด หรือส่ง

มอบหลกัประกนัเทียบเท่าหรือจดัหาหลกัประกนัเพ่ิมเติมให้เช่นเดียวกนั ให้นํามูลค่าของหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด หรือหลกัประกนัเทียบเท่า 

หรือหลกัประกนัเพ่ิมเติมท่ีคู่สญัญาฝ่ายแรกจะต้องส่งมอบ (“X”) นัน้ มาหกักลบกบัมูลค่าหลกัประกนัเป็นเงินสด หรือหลกัประกนัเทียบเท่า

หรือหลักประกันเพ่ิมเติมท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีสอง (“Y”) จะต้องส่งมอบและภาระหน้าท่ีในการชําระหลักประกันท่ีเป็นเงินสด ส่งมอบ

หลกัประกนัเทียบเท่า หรือ ส่งมอบหลกัประกนัเพ่ิมเติม ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง X และ Y ให้เป็นภาระหน้าท่ีของคู่สญัญาฝ่าย

แรก (ในกรณีท่ีค่า X สงูกว่า Y) หรือ ให้เป็นภาระหน้าท่ีของคู่สญัญาฝ่ายท่ีสอง (ในกรณีท่ีค่า Y สงูกว่า X) แล้วแต่กรณี 

9. การส่งมอบคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกันเทียบเท่า 
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 (ก) คําว่า “เทียบเทา่” ให้หมายถงึ หลกัทรัพย์ท่ีได้ออกให้โดยผู้ออกหลกัทรัพย์รายเดียวกนัและอยู่ในประเภท มีมลูค่าท่ีตรา

ไว้ ลักษณะ และจํานวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม หรือหลักทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกแปลง

สภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซือ้ตามคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ถูกเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ มีการออก

หลกัทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ ถือหลักทรัพย์จองซือ้หลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีมี

ลกัษณะคล้ายคลึงกบักรณีท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สญัญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ดงักล่าว

ได้หากตนยงัคงถือครองหลกัทรัพย์อยู่ ให้คําว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดงัต่อไปนี ้

(1)  ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ ได้แก่ หลกัทรัพย์

ท่ีเป็นผลจากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าได้มีการบอก

กล่าวตามข้อ 11 (ข) แล้ว ในกรณีท่ีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลกัทรัพย์ดงักล่าวนัน้จดัทํา

ขึน้โดยสมคัรใจ 

(2)  ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินท่ีได้จากการไถ่ถอนนัน้ ทัง้นี ้หากการไถ่ถอน

ดงักล่าวเป็นการไถ่ถอนก่อนกําหนดเม่ือมีคําขอให้ไถ่ถอนดงักล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11 (ข) 

ด้วย 

(3)  ในกรณีท่ีมีการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ได้แก่ จํานวนเงินหรือหลกัทรัพย์ท่ีเป็นค่าตอบแทน

หรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีเป็นทางเลือก ตามท่ี คู่สัญญาซึง่เป็นผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 

11 (ข) 

(4)  ในกรณีท่ีมีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนสั ได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมพร้อมทัง้หลกัทรัพย์

ท่ีจดัสรรให้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนสั สําหรับหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมนัน้ 

(5)  ในกรณีการให้สิทธิผู้ ถือหลักทรัพย์จองซือ้หลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ท่ีได้

จดัสรรให้สําหรับหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมนัน้ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11 (ก) และผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืม 

(แล้วแต่กรณี) ได้ชําระเงินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจํานวนใดๆ ทัง้ปวงซึง่จะต้องชําระให้สําหรับหลกัทรัพย์

ดงักล่าวแล้ว 

(6)  ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดท่ีได้รับมา

สําหรับหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมอนัเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการได้สิทธิใน

หลกัทรัพย์และหรือเงินสดดงักล่าวนัน้เป็นกรณีสมคัรใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11 (ข) ด้วย 

(7)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมพร้อมกับเงิน

หรือหลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ท่ีผู้ ให้ยืมพึงได้รับเก่ียวกับหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมอันเป็นผลจากการเกิด

เหตกุารณ์ดงักล่าวหากผู้ ให้ยืมยงัคงถือหลกัทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลกัทรัพย์เทียบเท่า

ดงักล่าวท่ีแทนท่ีหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 

 (ข) หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนีย้ังผลให้หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืม

หลักทรัพย์รายการใด ถูกแทนท่ีทัง้หมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมสําหรับหลักทรัพย์ดงักล่าวนัน้สิน้สุดลง และให้ผู้ ยืมชําระเงิน

จํานวนดังกล่าวแก่ผู้ ให้ยืมภายในวันทําการใดท่ีคู่สัญญาตกลงกนัไว้ หลังจากวันท่ีได้กําหนดไว้สําหรับการชําระเงินโดยผู้ ออกหลกัทรัพย์

ดงักล่าวนัน้ หากเหตุการณ์ดงักล่าวยงัผลให้หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีเป็นหลกัประกนัถกูแทนท่ีด้วยเงินสด ผู้ ให้ยืมอาจยึดถือเงินจํานวนดงักล่าวไว้

เป็นหลกัประกนัแทนท่ีหลกัทรัพย์ท่ีถูกทดแทนนัน้ก็ได้ 

(ค)  ภายใต้บงัคบัแห่งข้อ 9 (ข) แห่งสญัญานี ้ผู้ ยืมตกลงจะส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่าตามสญัญานี ้และตามข้อกําหนด

ของหนังสือยันยันหรือเม่ือผู้ ให้ยืมเรียกให้ดําเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทําได้ อนึ่ง ผู้ ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้

ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพ่ือมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดงักล่าวคงค้างอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทัง้นี ้โดยมิต้อง

คํานงึถงึข้อกําหนดการส่งมอบท่ีกล่าวมาข้างต้น  ในการส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่า ผู้ ยืมจะต้องจดัทําและส่งมอบเอกสารอนัจําเป็นทัง้ปวง 



             

(สญัญาหลกั) 
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พร้อมทัง้ออกคําสั่งต่างๆ เพ่ือจดัการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และส่วนได้เสียทัง้หมดในหลกัทรัพย์เทียบเท่านัน้เปล่ียนมือไปยงัผู้ ให้ยืม

โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลกัประกนัและภาระผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ 

(ง)  ภายใต้บังคับแห่งข้อ 14 ของสญัญานีแ้ละข้อกําหนดต่างๆ ในหนงัสือยืนยนั ผู้ ให้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบ

หลกัทรัพย์เทียบเท่าใดๆ และทัง้ปวงในเวลาใดก็ได้ โดยจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวนัทําการวนัใดวนัหนึ่ง โดยระบุถึง

วนัท่ีประสงค์ให้ส่งมอบซึ่งวนัดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากําหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลกัทรัพย์ประเภทนัน้ๆ และผู้ ยืมจะต้องส่ง

มอบหลกัทรัพย์เทียบเท่าดงักล่าวก่อนวนัสิน้สดุของระยะเวลาท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือบอกกล่าวนัน้ 

(จ)  ผู้ให้ยืมตกลงจะสง่มอบหลกัทรัพย์เทียบเท่า ตามสญัญานี ้และตามข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีระบไุว้ในหนงัสือยืนยนั 

 (ฉ) ผู้ ยืมอาจเรียกให้ชําระคืนหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด หรือเรียกให้สง่มอบคืนหลกัประกนัเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไป ก่อนท่ี

จะถึงวนัอนัพึงจะต้องชําระคืนหรือส่งมอบหลกัประกันเทียบเท่านัน้ ทัง้นี ้ในขณะท่ีทําการชําระคืนเงินหรือส่งมอบหลกัประกนั ผู้ ยืมจะต้อง

สง่มอบหลกัประกนัอ่ืนทดแทนท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้ ให้ยืม 

  อนึง่ คูส่ญัญาตกลงกนัอีกว่า 

 (1) ในกรณีท่ีมีการส่งมอบหลกัประกนัอ่ืนๆ (นอกจากหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด) ท่ีอาจก่อให้เกิดเงินได้ใดๆ ผู้ ยืม

อาจเรียกร้องให้มีการส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เ พ่ือทําให้มีการส่งมอบ

หลกัประกนัเทียบเท่าดงักล่าวก่อนถึงวนัท่ีกําหนดสิทธิในการได้รับเงินได้ดงักล่าว ในเวลาเดียวกนักบัเวลาท่ี

ทําการส่งมอบดงักล่าว ผู้ ยืมจะต้องส่งมอบหลกัประกนัทดแทนซึง่เป็นท่ียอมรับของผู้ ให้ยืมและ 

 (2) ในกรณีท่ีไม่มีการส่งมอบคืนหลกัประกนัเทียบเทา่ตามข้อ 9(ฉ)(1) ข้างต้น ผู้ ให้ยืมจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ ยืม

เป็นจํานวนเท่ากับเงินได้จํานวนดงักล่าว ภายในวันท่ีได้กําหนดไว้สําหรับการชําระเงินได้เช่นนัน้โดยผู้ออก

หลกัทรัพย์ดงักล่าวนัน้  

 (ช) ภายใต้บงัคบัแห่งข้อ 14 และข้อกําหนดอ่ืนๆ ของหนงัสือยืนยนั ผู้ ยืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลกัทรัพย์รายการ

ใดรายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ ให้ยืม และผู้ ให้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์

เทียบเท่าและชําระคืนหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสดในเวลาเดียวกบัการยอมรับการสง่มอบ หรือส่งมอบหลกัประกนัเทียบเท่าให้แก่ผู้ ยืม แต่ทัง้นี ้

ผู้ ยืมจะต้องมีหนงัสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ ให้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) วนัทําการ 

 (ซ) ในกรณีท่ีผู้ ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันท่ีกําหนดให้มีการส่งมอบดงักล่าวแล้ว หลงัจากท่ีได้บอกกล่าว

ให้ทราบล่วงหน้า และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผนัซึง่จะไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลกัทรัพย์เทียบเท่านัน้แล้ว      

ผู้ ให้ยืมอาจซือ้หลักทรัพย์เทียบเท่าในจํานวนเดียวกันนัน้ในวันเปิดซือ้ขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผัน

ตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ ยืมจะต้องรับผิดชอบชําระเงินคืนแก่ผู้ ให้ยืมเพ่ือชดเชยค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ปวง ท่ี

เกิดขึน้แก่ผู้ ให้ยืมเน่ืองจากการซือ้ดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีผู้ ให้ยืมแจ้งให้ทราบดงักล่าวด้วย 

 (ฌ) กรณีผู้ ให้ยืมเป็นผู้ประกอบการ (Market Professional) ผู้ ให้ยืมจะต้องชําระดอกเบีย้ในหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสดให้แก่

ผู้ ยืมในอัตราท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามท่ีคู่สัญญาอาจจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครัง้คราวไป ดอกเบีย้จะคิด

คํานวณนบัจากและรวมถงึวนัท่ีผู้ ให้ยืมได้รับหลกัประกนัเป็นเงินสดดงักล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถงึ) วนัท่ีได้มีการชําระคืนหลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสดให้แก่ผู้ ยืม และคํานวณตามจํานวนวนัท่ีผ่านพ้นไปจริง 

10. การชดเชยรายได้ 

 (ก) การชดเชยรายได้ประเภทดอกเบีย้   หากหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนีมี้ดอกเบีย้ และยงัไม่ถูกเรียกให้ส่งมอบคืน

ก่อนวนักําหนดสิทธิรับดอกเบีย้ตามข้อ 9 แล้ว ผู้ ให้ยืมมีสิทธิได้รับเงินจํานวนเท่ากบัดอกเบีย้ท่ีจ่ายให้สําหรับหลกัทรัพย์ดงักล่าว ไม่ว่าผู้ ยืม

ได้รับดอกเบีย้นัน้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นหนงัสือ ผู้ ยืมจะต้องชําระเงินจํานวนดงักล่าว ให้แก่ผู้ ให้ยืม

โดยเร็วเท่าท่ีจะทําได้หลังจากวันชําระดอกเบีย้ตามเง่ือนไขแห่งหลักทรัพย์ดังกล่าวนัน้ ในกรณีท่ีมีการผิดนัดชําระเงินจํานวนดังกล่าว         

คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบีย้สําหรับเงินจํานวนดังกล่าวนบัตัง้แต่วันท่ีครบกําหนดชําระเงินจนถึงวนัชําระเสร็จสิน้ 



             

(สญัญาหลกั) 
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ในอตัราดอกเบีย้สูงสุดตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของบริษัท(ปัจจุบนัอตัราร้อยละ 24 ต่อปี) ทัง้นี ้คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัตกลงให้สิทธิบริษัท

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้แต่ละคราวมี

ผลสมบูรณ์ตัง้แต่วนัท่ีบริษัทมีประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว  

 (ข) การชดเชยรายได้ประเภทเงินปันผล  หากหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหุ้ น ผู้ ให้ยืมมีสิทธิได้รับเงินจํานวนเท่ากับเงินท่ี

แจกจ่ายให้สําหรับหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าผู้ ยืมจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์

อกัษรโดยคู่สัญญา ให้ผู้ ยืมจะต้องชําระเงินจํานวนเท่ากบัเงินท่ีแจกจ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ ให้ยืมโดยเร็วเท่าท่ีจะทําได้หลังจากวนัท่ีผู้ ออกหุ้น

ดงักล่าวได้กําหนดเป็นวันชําระเงิน  ในกรณีท่ีมีการผิดนัดชําระเงินจํานวนดังกล่าว คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบีย้

สําหรับเงินจํานวนดังกล่าวนับตัง้แต่วันท่ีครบกําหนดชําระเงินจนถึงวันชําระเสร็จสิน้ ในอัตราดอกเบีย้ดอกเบีย้สูงสุดตามท่ีกําหนดไว้ใน

ประกาศของบริษัท(ปัจจุบนัอตัราร้อยละ 24 ต่อปี) ทัง้นี ้คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดังกล่าว โดย

ไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้แต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตัง้แต่วนัท่ีบริษัทมีประกาศ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 

 11. การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนและการมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียง 

 (ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามส่วน หากหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามส่วนโดยผู้ออกหุ้นดงักล่าวแล้ว ให้ผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแต่กรณี) (ซึง่พึงจะได้มีสิทธิจากการเสนอขาย

ดงักล่าวหากคู่สญัญานัน้ถือหลกัทรัพย์นัน้อยู่) มีหนงัสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของตนในการจองซือ้หุ้นหรือ

หลักทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีออกใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) วันทําการก่อนถึงวันกําหนดสิทธิท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกับชําระราคาจองซือ้จนเต็ม

จํานวนสําหรับหุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีประสงค์จองซือ้นัน้ เม่ือได้รับหนงัสือบอกกล่าวและเงินท่ีชําระให้ดงักล่าว ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งใช้

ความพยายามอย่างเต็มท่ีของตนจดัให้มีการจองซือ้หุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีมีการเสนอขายดังกล่าว แต่หากไม่มีการบอกกล่าวและ/หรือชําระ

เงินภายในระยะเวลาตามทีได้ระบุไว้แล้ว ผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าท่ีต้องจองซือ้หุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ดงักล่าวแต่

อยา่งใด 

 (ข) สิทธิอ่ืนๆ   ในส่วนของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัใดๆ หากสิทธิใดๆ เก่ียวกับการแปลงสภาพ 

การแบ่งแยก การรวม การเปล่ียนมูลค่าท่ีตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิอนัเกิดขึน้จากคําเสนอซือ้เพ่ือการครอบงํากิจการ การควบ

บริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน หรือสิทธิอ่ืนๆ อนัจําต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนัน้ สามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ ให้ยืม

หรือผู้ ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึง่พึงมีสิทธิดงักล่าวหากคู่สญัญาดงักล่าวยงัคงถือหลกัทรัพย์นัน้อยู่) มีหนงัสือบอกกล่าวแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่าย

หนึ่งทราบถงึการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวนักําหนดสิทธิท่ีเก่ียวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้า (5) วนัทําการ   เม่ือได้รับการบอกกล่าวเช่นนัน้ 

ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งดงักล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีของตนในการใช้หรือบงัคบัตามสิทธิดงักล่าว  หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น 

คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จําต้องใช้หรือบงัคบัตามสิทธิดงักล่าวแต่อย่างใด 

12. ภาษีอากร 

(ก)  การชําระเงินและ/หรือ การรับเงินจํานวนใดๆ ทัง้ปวง โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสัญญานีใ้ห้ถูกหักภาษี ณ ท่ี

จ่ายตามกฎหมายไทย และนอกจากจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืนในหนงัสือยืนยนั คู่สญัญาฝ่ายตรงข้ามท่ีเป็น (ก) บุคคลธรรมดาซึง่เป็นผู้

อยู่ในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร หรือ (ข) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดซึ่งไม่เป็นผู้ อยู่ในประเทศไทยเพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร แสดงความประสงค์ว่า ตนประสงค์จะรับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินลงทุน 

(capital gain) เน่ืองจากการให้ยืมหลกัทรัพย์ตามสญัญานี ้และขอมอบอํานาจให้บริษัททําการหกัภาษีในอตัราท่ีใช้บงัคบัอยู่ จากการชําระ

เงินชดเชยเงินปันผลหรือดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จํานวนใด (แล้วแต่กรณี) พร้อมทัง้นําส่งเงินจํานวนท่ีได้หกัไว้ดงักล่าวต่อกรมสรรพากรในประเทศ

ไทย เพ่ือและในนามของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามนัน้  ในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีเกิดขึน้ไม่ได้ชําระให้เป็นเงินสดแล้ว ไม่ให้นําข้อกําหนดนีม้าใช้

บงัคบั 

(ข)  การชําระเงินและอัตราต่างๆ ทัง้ปวงท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญานี ้แสดงไว้โดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว (ถ้ามี) และ

คู่สัญญาผู้ ได้รับชําระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องจัดทําใบกํากับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือเป็นหลักฐานการเรียกเก็บ

ภาษีมลูค่าเพ่ิมของตนตามแบบและโดยมีข้อความตามท่ีกําหนดโดยประมวลรัษฎากร  



             

(สญัญาหลกั) 
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13. คํารับรองและคํารับประกัน 

โดยสัญญานี ้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างรับรองและรับประกันดังต่อไปนี ้และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคํารับรองและคํารับประกันของตนจะ

ยงัคงมีผลบงัคบัต่อไปภายหลงัจากท่ีธุรกรรมตามท่ีได้ระบุไว้ในสญัญานีสิ้น้สดุลงแล้ว 

 (ก) ตนได้รับมอบหมายและรับมอบอํานาจให้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและชําระหนีข้องตนตามสัญญานี ้และจะไม่กระทําการ 

ใดๆ อนัเป็นการกระทบต่อการดํารงสภาพของการมอบหมายและมอบอํานาจดงักล่าว 

 (ข) ตนไม่ได้ถูกจํากดัภายใต้ข้อกําหนดของตราสารจดัตัง้ของตนหรือในลักษณะอ่ืนใดในการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตาม

สญัญานีห้รือในการชําระหนีอ่ื้นๆ ของตนตามสญัญานี ้

 (ค) ตนมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายและส่วนได้เสียอ่ืนใดในหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมและหลกัประกันท่ี

ตนได้จดัให้ มีขึน้ตามสญัญานี ้ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) โดยปราศจากสิทธิยดึหน่วง สิทธิหลกัประกนัและภาระผกูพนัใดๆ  

หรือการรอนสิทธิใดๆ ทัง้สิน้ หากปรากฏภายหลงั วา่ หลกัทรัพย์ดงักลา่ว บกพร่อง ไม่สมบูรณ์  ผู้ ให้ยืมตกลงยกเลิกรายการให้ยืมหลกัทรัพย์ ดงักล่าว 

และจะดําเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์ ประเภท รุ่นชนิด และจํานวนเทียบเท่ากันให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือเป็นการทดแทน  และตกลงรับผิดชอบใน

ความเสียหายที่เกิดขึน้ จากความบกพร่องและความไมส่มบรูณ์ดงักลา่ว  

 ในกรณีหลกัทรัพย์ซึง่เป็นหลกัประกนั ผู้ยืมตกลงให้คํารับรองเชน่เดียวกบัที่ผู้ ให้ยืมรับรองตามที่กลา่วในในวรรคแรก 

 (ง) ในฐานะผู้ ยืม ตนได้เข้าทําธุรกรรมการยืมรายการใดและแต่ละรายการเพ่ือวตัถุประสงค์ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 2 (ข) 

14. กรณีผิดนัดผิดสัญญา 

 (ก) หากกรณีแต่ละกรณีดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ในส่วนของคู่สญัญาฝ่ายหน่ีง (“คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดั” คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะ

เรียกว่า “คูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดั”) ถือว่าเป็นกรณีผิดนดัผิดสญัญา 

(1)  ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืมไม่ชําระหรือไม่ชําระคืนหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลกัประกนัหรือหลกัประกนั

เทียบเท่า หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าท่ีในการชําระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญานี ้(แล้วแต่

กรณี) ณ วนัครบกําหนดชําระหรือส่งมอบ  

(2)  กรณีใดกรณีหนึ่งอนัเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนีสิ้นล้นพ้นตวัตาม พระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เกิดขึน้กบัผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมและ คู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนัด ได้มี

หนงัสือบอกกล่าวต่อคู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัแล้ว (ยกเว้นในกรณีท่ีมีการย่ืนคําร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การ

เลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีในลกัษณะเดียวกนันัน้ใดๆ หรือการแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีใน

ลกัษณะเดียวกนันัน้ ของคู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดั ซึง่ในกรณีเช่นนัน้ ไมจํ่าต้องมีการบอกกล่าวดงักล่าว) 

 (3) กรณีใดกรณีหนึ่งอนัเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนีสิ้นล้นพ้นตวัตาม พระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม เกิดขึน้ในส่วนของผู้ คํา้ประกนั ในกรณีท่ีมีการมอบหนังสือคํา้

ประกนัเป็นหลกัประกนั หรือธนาคารผู้ออกในกรณีท่ีมีการออกหนงัสือสแตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือ

เป็นหลักประกัน หรือผู้ คํา้ประกันหรือธนาคารผู้ ออก ได้รับคําสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ กํากับ

ดูแลอ่ืนๆ ให้ระงบัการดําเนินธุรกิจตามปกติของตนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการชําระเงินจํานวนใด

ตามภาระหน้าท่ีในการชําระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ตกอยู่

ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ กํากับดูแลอ่ืนๆ ของ

สถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นท่ียอมรับของผู้ ให้ยืมเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัหนงัสือคํา้ประกนัหรือหนงัสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตท่ีได้ออกให้โดยสถาบันการเงิน

ดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีได้ระบุไว้โดยผู้ ให้ยืม 

(4) คํารับรองหรือคํารับประกนัใดๆ ท่ีผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมได้ให้ไว้นัน้ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ในเร่ืองอันมี

นยัสําคญัในขณะท่ีให้หรือให้ซํา้ หรือถือว่าให้หรือให้ซํา้ 



             

(สญัญาหลกั) 

 

 ผู้ ยืม/ผู้ ให้ยืม  หน้า 9 / 13 

V02361107 

(5) ผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมยอมรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถชําระหนีห้รือประสงค์จะไม่ชําระหนีใ้ดๆ 

ของตนตามสญัญานีแ้ละ/หรือหนีเ้ก่ียวกบัการให้ยืมใดๆ ตามสญัญานี ้ 

(6) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนดั หรือไม่ฎิบติัตามเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใด ของสญัญานี ้

 (ข) หากเกิดกรณีผิดนดัผิดสญัญากบัฝ่ายคู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนีใ้นการชําระเงินและในการส่งมอบ ของคู่สญัญาทัง้สอง

ภายใต้ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลกัทรัพย์ทัง้ปวงซึง่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานีถ้ึงกําหนดชําระและ/หรือถึงกําหนดส่งมอบในทนัที

ท่ีเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดงักล่าวขึน้ (“วันเลิกสัญญา”) คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดนดัจะต้องรับผิดต่อคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัสําหรับจํานวน

ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอ่ืนๆ บรรดาท่ีเกิดขึน้ตามสมควรแก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัเก่ียวกบัหรือเน่ืองมาจากกรณี

ผิดนดัผิดสญัญาแต่ละกรณี พร้อมทัง้ดอกเบีย้สําหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าว ในอตัราดอกเบีย้ดอกเบีย้สูงสุดตามท่ีกําหนดไว้ใน

ประกาศของบริษัท (ปัจจุบนัอตัราร้อยละ 24 ต่อปี) ทัง้นี ้คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัตกลงให้สิทธิบริษัทเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว โดย

ไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้แต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตัง้แต่วนัท่ีบริษัทมีประกาศ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนัดคํานวณมูลค่า (ตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 7(ฉ) นี)้ ของหลักทรัพย์

เทียบเท่า พร้อมทัง้มูลค่า (ตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 7(ฉ)นี)้ ของหลักประกนัเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากท่ีได้

พิจารณาถึงมูลค่าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม มูลค่าของหลักประกนั ค่าธรรมเนียมการให้ยืมท่ีค้างชําระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอ่ืนๆ 

รวมทัง้เงินจํานวนอ่ืนๆ ท่ีชําระไปหรือจะต้องชําระด้วยเหตุแห่งการผิดนดัดงักล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นํายอดเงินท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งจะต้อง

ชําระมาหักกลบกับยอดเงินท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชําระ และให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิเรียกร้องอนัมีมูลค่าจํานวนน้อยกว่าตามท่ีได้

ระบไุว้ข้างต้นนัน้ เป็นฝ่ายต้องชําระยอดเงินคงเหลือเท่านัน้  ทัง้นี ้ให้ชําระภายในวนัท่ีเลิกสญัญา 

(ค)  กรณีคูส่ญัญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทเป็นคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สญัญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สญัญาฝ่ายที่ไม่

ผิดนัด มีสิทธินําเงิน  หรือหลักทรัพย์ที่วางไว้ หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัท ออกขายหรือนํามาหักชําระหนี ้หรือดําเนินการตามวิธีการที่บริษัท

เห็นสมควร เพ่ือนําเงินที่ได้มาหกักลบลบหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วนได้ทนัที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทัง้นี ้ไม่

เป็นการตดัสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคูส่ญัญาที่ผิดนดัในหนีส้ว่นที่ยงัค้างชําระ 

 (ง)  คู่สญัญาตกลงใหดํ้าเนินการในกรณีทีมี่การผิดนดั ดงันี ้

 (1)  ในกรณีทีผู่้ยืมไม่คืนหลกัทรพัย์ทียื่ม และ/หรือ ผลประโยชน์ ทีไ่ด้จากหลกัทรพัย์ทียื่มแก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืม ตกลงให้ผู้ให้ยืม

ดําเนินการ ดงันี ้ 

ก. ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืม ทําการยืมหลกัทรพัย์ ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกนั จากผู้ให้ยืมรายอืน่  โดยค่าใช้จ่ายของ  

ผู้ยืมหรือให้ผู้ให้ยืมดําเนินการซ้ือหลกัทรัพย์ที่เหมือนกนัในปริมาณเท่ากนั เพือ่ทดแทนหลกัทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้ส่งมอบ  

โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม  หากผู้ให้ยืมได้ชําระเงินทดรองแทนผู้ยืมๆ ตกลงชําระหนีคื้นผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอตัรา

ตามทีร่ะบใุนข้อ 14 (ข) 

ข. ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืม มีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัได้ทนัที 

ในกรณีหลกัประกนัเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธินําเงินนัน้ไปหกัชําระหนี ้หรือนําเงินไปซ้ือหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ตามจํานวนหลกัทรัพย์ซ่ึงผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ  ผู้ให้ยืมอาจชําระค่าซ้ือพร้อมค่าธรรมเนียมในการซ้ือ

ขายแทนล่วงหนา้ 

ในกรณีหลกัประกนัประเภทอืน่ นอกจากเงินสด  ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมบงัคบัขายหลกัประกนัซ่ึงผู้ยืมวางไว้  เพือ่นําเงินมาชําระค่า

หลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนตามข้อ 14 (ข) โดยอาจนําออกขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เพือ่นําเงินมาหกัชําระหนี ้ 

(2) ในกรณีทีผู่้ให้ยืมผิดนดัไม่คืนหลกัประกนัแก่ผู้ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์จากหลกัประกนันัน้ แก่ผู้ยืม ผู้ให้ยืมตกลงให้ 

ผู้ยืมมีสิทธิซ้ือหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในหลกัทรพัย์ประเภทเดียวกนั ปริมาณเดียวกนัหลกัทรัพย์ที่ส่งมอบ

เป็นหลกัประกนั  โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืม และ/หรือ นําหลกัทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่นําเงิน

มาชําระหนี ้ 
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 (จ) ข้อกําหนดแห่งสญัญานีร้ะบกุารแก้ไขใหไ้วแ้ก่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายในเร่ืองของกรณีผิดนดัผิดสญัญาใดๆ อย่างสมบูรณ์

ครบถ้วน  คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่อาจจะเรียกร้องเงินจํานวนใดเพือ่ชดเชยความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อม (Consequential loss 

or damage) ในกรณีทีคู่่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ชําระหนีใ้ดๆ ของตนตามสญัญานีท้ัง้ส้ิน 

 

15. ข้อกําหนดเบ็ดเตล็ด 

 (ก) การอนญุาโตตุลาการและเขตอํานาจ บรรดาข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท และข้อโต้แย้งระหว่างคูส่ญัญาอนัเกิดขึน้เน่ืองจาก

หรือเก่ียวกบัสญัญานีใ้ห้เสนอหรือย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานครตามวิธีพิจารณาการอนุญาโตตลุาการภายใต้ระเบียบว่าด้วย

การอนุญาโตตุลาการ ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม โดยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

แต่งตัง้ หรือในกรณีท่ีไม่มีการตกลงกัน โดยอนุญาโตตุลาการคนเดียวท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ตามคําร้องขอของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ข้อกําหนดนีจ้ะมีผลบงัคบัใช้โดยไม่คํานึงถงึการไม่มีผลบงัคบัใช้ หรือการสิน้สดุลงในทางอ่ืนของสญัญานี ้

(2) คู่สัญญาจะไม่ฟ้องร้องดําเนินคดีในประเด็นข้อพิพาทใดๆ ในระหว่างคู่สัญญาตามหรือเก่ียวกับสัญญานี ้

จนกว่าจะได้มีการย่ืนประเด็นดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามสญัญานี ้และได้มีการชีข้าดแล้ว 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่านนัน้ ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ กําหนด และให้คู่สัญญา    

แต่ละฝ่ายมีสิทธิท่ีจะดําเนินคดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งในศาลแพ่งท่ีมีเขตอํานาจในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพ่ือบังคบั

ตามคําตดัสินหรือคําชีข้าดท่ีได้จากการดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

 (ข) การแยกจากกันได้ หากข้อกําหนดใดๆ แห่งสัญญานีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทางอ่ืน โดย

องค์กรตุลาการหรือองค์กรท่ีมีอํานาจอ่ืนๆ แล้ว ให้แยกข้อกําหนดดงักล่าวออกจากสญัญานี ้และให้ข้อกําหนดท่ียังเหลืออยู่ของสัญญานี ้

ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนัน้ ให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญานีด้้วยวิธีการอันสมควรเพ่ือให้สามารถบรรลุ

เจตนารมณ์ของคู่สญัญาเก่ียวกบัข้อกําหนดท่ีแยกออกไปนัน้ได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (ค) สกลุเงิน การชําระเงินทัง้ปวงให้ชําระเป็นเงินบาท 

 (ง) การบนัทึกคู่สญัญาตกลงกนัว่าแต่ละฝ่ายอาจบนัทึกบทสนทนาทางโทรศพัท์ระหว่างตนด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์

กไ็ด้ 

16. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

 ให้สญัญานีอ้ยู่ภายใต้บงัคบัของและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย 

17. การชําระหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจง 

 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าในการฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไม่เรียกให้มีการชําระหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจงโดย      

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เทียบเท่า หลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่า  แต่ทัง้นี ้โดยไม่มี

ผลกระทบใดๆ ตอ่สิทธิอ่ืนใดท่ีตนมีอยู ่

18. การบอกกล่าว 

บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทัง้หลายระหว่างคู่สัญญานัน้ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่า การติดต่อ 

โดยทางโทรศพัท์  หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์  หรือให้คนนําไปส่งเองนัน้ หากเป็นการติดต่อไปยงัหมายเลข หรือ

ส่งไปยังสถานท่ีท่ีคู่สัญญาระบุไว้ในสญัญาฉบับนีแ้ล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือส่งโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไม่คํานึงถึงว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่งจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้ อ่ืนรับไว้แทนหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าจะไม่สามารถแจ้งหรือส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายได้ เพราะหมายเลขท่ี

ให้ไว้เปล่ียนไป หรือสถานท่ีในสัญญามีการเปล่ียนแปลง หรือถูกรือ้ถอน ถูกปิดทิง้ไว้ หรือไม่มีผู้ ใดยอมรับ หรือหาท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ไม่พบ ก็ให้
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ถือว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบการติดต่อ หรือหนงัสือติดต่อ หรือหนังสือบอกกล่าวของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว เพราะถือว่าเป็น

หน้าท่ีของคู่สญัญาท่ีต้องมีหนงัสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

19. การโอนสิทธิและหน้าท่ี 

 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะก่อสิทธิหลกัประกนั มอบ หรือโอนสิทธิหรือภาระหน้าท่ีใดๆ ทัง้ปวงของตนตามสญัญานีไ้ม่ได้ เว้นแต่ได้รับ

ความยินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 

20. การไม่สละสิทธิ 

 การท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไม่บงัคบัใช้สิทธิ อํานาจ หรือเอกสิทธ์ิใดๆ ตามสญัญานี ้หรือบงัคบัใช้ล่าช้านัน้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ

อํานาจหรือเอกสิทธ์ิดังกล่าว  อนึ่ง การบังคับใช้สิทธิ อํานาจ หรือเอกสิทธ์ิแต่เพียงอย่างเดียวหรือแต่บางส่วนนัน้ ไม่เป็นการจํากัดการใช้

สิทธิหรืออํานาจหรือเอกสิทธ์ิ อ่ืนใดหรือในคราวต่อไป หรือการใช้สิทธิ อํานาจ หรือเอกสิทธ์ิ อ่ืนใดตามท่ีได้ระบุไ ว้ในสัญญานี ้
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คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้อา่นและเข้าใจ ข้อความในบนัทกึนีโ้ดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลกัฐาน จงึได้ลงลายมือช่ือไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั เม่ือวนัที่

  

ช่ือของคู่สญัญาฝ่ายตรงข้าม 

 

ลงนาม     

 ( )   

 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ลงนามโดย     

 ( )   

ในฐานะกรรมการผู้ มีอํานาจ / ผู้ รับมอบอํานาจของบริษัท 

 

 

พยาน    พยาน   

 ( )  (  ) 
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ภาคผนวก 1 

 

หลกัประกนัอนัเป็นท่ียอมรับได้ 

(ก) เงินสดเป็นเงินบาท 

(ข) หนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์อนัเป็นท่ียอมรับของหรือกําหนดไว้โดยผู้ ให้ยืม 

(ค) หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(mai)  


