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สัญญากู้ยืมเงนิ 

จากการให้บริการจดัหาและจบัคู่ ธุรกรรมสนิเชื>อระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

สญัญากู้ ยืมเงินฉบบันี 2 (“สัญญาฉบบันี F”) ทําขึ 2นเมื<อวนัที< [•] โดยและระหวา่ง 

บุคคลที>มีชื>อและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสญัญาฉบบันี 2 ซึ<งตอ่ไปในสญัญาฉบบันี 2

จะเรียกวา่ “ผู้ให้กู้” หรือ “ผู้ให้กู้ทั Fงหลาย” ฝ่ายหนึ<งกบั 

[•] ผู้ ถือบตัรประชาชนเลขที< [•] ที<อยูเ่ลขที< [•] ซึ<งตอ่ไปในสญัญาฉบบันี 2จะเรียกวา่ “ผู้กู้ ” อีกฝ่ายหนึ<ง 

โดยที<  

ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายมีความประสงค์ที<จะให้ผู้กู้กู้ ยืมเงินและผู้กู้ มีความประสงค์ที<จะกู้ ยืมเงินจากผู้ ให้กู้ทั 2งหลายผ่านบริการจดัหา

และจบัคู่ธุรกรรมสินเชื<อระหว่างบคุคลกบับคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที<ให้บริการโดยบริษัท เนสท์ติฟลาย จํากดั (“การกู้ยืม

เงนิ”) โดยมีหลกัทรัพย์ของผู้กู้ซึ<งเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนและมีการซื 2อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที<ฝากไว้ในรูปแบบไร้ใบหุ้นกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์”) ซึ<งเป็นนายทะเบียนของหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว 

คูส่ญัญาทั 2งสองฝ่ายได้ตกลงกนัดงัตอ่ไปนี 2 

1. บทนิยาม 

เว้นแต่ข้อความหรือบริบทในสัญญาฉบับนี 2จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื<น ให้ถ้อยคําที<ระบุในสัญญาฉบับนี 2ต่อไปนี 2 มี

ความหมายดงันี 2 

LIB หมายถงึ บริษัท หลกัทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากดั ในฐานะเป็นผู้ เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และ

หลักประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที< สนส. 14/2563 เรื<องการ

กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื<อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื<อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer 

lending platform) ประกาศ เมื<อวนัที< 31 กรกฎาคม 2563 และในฐานะผู้ฝากตาม

ข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมวด 500  

NTF หมายถงึ บริษัท เนสท์ติฟลาย จํากัด ในฐานะผู้ ให้บริการจัดหาและจับคู่ธุรกรรมสินเชื<อ

ระหวา่งบคุคลกบับคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

การบงัคับหลักประกันเพื>อชาํระหนี F  

หมายถงึ การบงัคบัหลกัประกนัทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัในบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุ

และรักษาหลักทรัพย์ของผู้ กู้ ตามหลักเกณฑ์การบังคับหลักประกันสําหรับ

หลักประกันบนหลักทรัพย์ไร้ใบตามมาตรา 228/1 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ<ง

กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี 2 ข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมวด 500 พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอื<นที<เกี<ยวข้อง 

ข้อบงัคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมวด 500  

หมายถงึ ข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ในส่วนที<เกี<ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย์) ว่า

ด้วยการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั (ตามที<ได้มีการแก้ไขเพิ<มเตมิ) 
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ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ข้อมลูสว่นบคุคลตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

ทรัพย์สนิที>เป็นหลักประกัน  

 หมายถงึ บรรดาหลักทรัพย์ซึ<งเป็นของผู้ กู้  ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ที<ผู้กู้ นํามาเป็นหลกัประกนั) และ

สิทธิที<เกี<ยวข้อง ซึ<งใช้เป็นประกันเพื<อประโยชน์ของผู้ ให้กู้ ทั 2งหลายภายใต้สญัญา

ฉบบันี 2  

บญัชีหลักทรัพย์เพื>อการลงทนุและรักษาหลักทรัพย์ 

 หมายถงึ บญัชีหลกัทรัพย์ซึ<งผู้ ให้กู้หรือผู้กู้ เปิดไว้กบั LIB เพิ<มเติมจากบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการ

ซื 2อขายหลกัทรัพย์และผู้ ให้กู้หรือผู้กู้ กําหนดให้เป็น “บญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุ

และการรักษาหลกัทรัพย์” ของตนซึ<งเป็นบญัชีที<ผู้ ให้กู้ และผู้กู้ ให้ความยินยอมแก่ 

LIB ในการหกัหรือโอนเงินในบญัชีเพื<อการดําเนินการเกี<ยวกบัการให้กู้ ยืมเงิน การ

กู้ ยืมเงินและการชําระคืนเงินกู้  ตลอดจนการจัดการหลกัทรัพย์ที<อยู่ในบัญชีเพื<อ

ประโยชน์ในการนําหลักทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นประกันในการกู้ ยืมเงิน และขาย

หลกัทรัพย์เพื<อการชําระหนี 2ในกรณีที<มีเหตกุารณ์ที<อาจบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระ

หนี 2ตามที<กําหนดให้สญัญาฉบบันี 2  

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

 หมายถงึ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที<ได้มีการแก้ไข

เพิ<มเตมิ) 

วันทาํการ หมายถงึ วนัที<ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดทําการปกติเป็นการทั<วไป ยกเว้น วนัหยดุ

ทําการของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย และวนัเสาร์

และวนัอาทิตย์ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

  หมายถงึ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หลักทรัพย์ หมายถงึ หุ้นสามญัแบบไร้ใบหุ้นที<จดทะเบียนและมีการซื 2อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที<มีศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียนตามเกณฑ์ที< NTF กําหนด  

เหตุการณ์ที>อาจบงัคับหลักประกันเพื>อชาํระหนี F  

หมายถงึ  เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ<งหรือหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี 2  

(1)  เมื<อผู้กู้ผิดนดัชําระหนี 2การกู้ ยืมเงินเมื<อหนี 2ถงึกําหนด ตามข้อ 3.1 

(2)  เมื<อมูลค่าของหลกัทรัพย์ที<ผู้ กู้ นํามาวางเป็นหลกัประกันสําหรับหนี 2การ

กู้ ยืมเงินภายใต้สัญญาฉบับนี 2 ลดตํ<าลงจนทําให้อัตราส่วนของหนี 2ต่อ

มลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value – LTV) สงูกว่าอตัราตามที<กําหนดไว้

ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ที<ผู้กู้

นํามาเป็นหลกัประกนั) ตามข้อ 3.6 
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2. การกู้ยืมเงนิระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้  

2.1. ผู้ ให้กู้ ทั 2งหลายตกลงให้กู้ ยืมเงินแก่ผู้ กู้ และผู้กู้ ตกลงกู้ ยืมเงินจากผู้ ให้กู้ ทั 2งหลายเป็นจํานวนเงินทั 2งสิ 2น [•] บาท 

(“เงินกู้ยืม”) เป็นระยะเวลา [•] เดือนนบัแต่วนัที<ของสญัญาฉบบันี 2 (“ระยะเวลากู้ยืม”) โดยรายละเอียดของ

จํานวนเงินที<ผู้ ให้กู้ ทั 2งหลายแต่ละรายตกลงให้ผู้ กู้ กู้ ยืมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ชื<อและ

รายละเอียดของผู้ ให้กู้ ) และผู้กู้ ยืนยนัว่าผู้กู้จะนําเงินกู้ ยืมทั 2งหมดไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที<ได้แจ้งไว้ต่อ NTF โดย

ในวนัที<ของสญัญาฉบบันี 2 ผู้กู้ ได้รับเงินกู้ ยืมดงักลา่วเตม็จํานวนจากผู้ให้กู้ทั 2งหลายแตล่ะรายตามจํานวนที<ปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ชื<อและรายละเอียดของผู้ ให้กู้ ) โดย LIB (ซึ<งปฏิบตัิตามคําสั<งของ NTF ใน

ฐานะตวัแทนของผู้ ให้กู้ ทั 2งหลาย) ได้โอนเงินกู้ ยืมตามจํานวนดงักล่าวจากบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทุนและ

รักษาหลกัทรัพย์ของผู้ ให้กู้ แต่ละรายไปยงับญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทุนและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้  และผู้กู้

รับทราบและยืนยนัว่าสญัญาฉบบันี 2และหลกัฐานว่าเงินกู้ ยืมจํานวนดงักล่าวได้ถกูโอนเข้าบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อ

การลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้ เป็นหลกัฐานของการกู้ ยืมเงินที<แนช่ดัแล้ว 

2.2. เว้นแตก่รณีที<เกิดการผิดนดัในการกู้ ยืมเงินตามสญัญาฉบบันี 2 คูส่ญัญาทั 2งสองฝ่ายตกลงคิดดอกเบี 2ยในอตัราร้อย

ละ [•] ต่อปี ซึ<งจะคิดดอกเบี 2ยตลอดระยะเวลากู้ ยืมและชําระจํานวนดอกเบี 2ยดังกล่าวครั 2งเดียวในวันที<ของ

สญัญาฉบบันี 2และผู้กู้ตกลงและยินยอมให้ LIB (ในฐานะผู้ เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สนิ และหลกัประกนัซึ<งปฏิบตัิตาม

คําสั<งของ NTF ในฐานะตัวแทนของผู้ กู้ ) ทําการหักจํานวนดอกเบี 2ยดังกล่าวจากเงินกู้ ยืมที<ผู้ กู้ ได้รับในวันทํา

สญัญาฉบบันี 2เพื<อนําไปชําระให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายแตล่ะรายตามสดัสว่นจํานวนเงินกู้ ยืมของผู้ ให้กู้ทั 2งหลายแตล่ะ

ราย ในกรณีที<ถึงกําหนดชําระหนี 2แล้ว หากผู้กู้ผิดนดัชําระหนี 2 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ ให้กู้คิดดอกเบี 2ยผิดนดัได้ในอตัราร้อย

ละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปี โดยคดิเป็นรายวนัจนกวา่ผู้กู้จะชําระหนี 2ครบถ้วนสมบรูณ์  

2.3. ในการกู้ ยืมเงินตามสญัญาฉบบันี 2 ผู้ กู้ รับทราบและตกลงให้ NTF หกัค่าบริการจัดหาและจับคู่ธุรกรรมสินเชื<อ

ระหว่างบุคคลกับบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนเงิน [•] บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ<มแล้ว) โดย NTF จะมี

คําสั<งให้ LIB หกัคา่บริการดงักลา่วจากเงินกู้ ยืมที<ผู้กู้ ได้รับในวนัทําสญัญาฉบบันี 2เพื<อนําไปชําระให้แก่ NTF ตาม

ข้อตกลงและเงื<อนไขที<ผู้กู้ มีอยูก่บั NTF ตอ่ไป 

3. การชาํระหนี Fและการเรียกให้ชาํระหนี Fก่อนถงึกาํหนด 

3.1. คู่สญัญาทกุฝ่ายรับทราบและตกลงว่าเงินกู้ ยืมตามสญัญาฉบบันี 2จะครบกําหนดชําระคืนในวนัที< [•] (“วันครบ

กําหนดชําระหนี F”) ในกรณีที<วนัครบกําหนดชําระหนี 2เป็นวนัหยดุหรือเกิดเหตกุารณ์ที<ทําให้ระบบไม่สามารถรับ

ชําระคืนเงินกู้ ยืมได้ คู่สญัญาทกุฝ่ายตกลงให้เลื<อนวนัครบกําหนดชําระหนี 2เป็นวนัทําการถดัไปที<ระบบสามารถ

รับชําระคืนเงินกู้ ยืมได้ โดยในการชําระคืนเงินกู้ ยืมนั 2น ผู้กู้จะต้องนําเงินที<จะชําระหนี 2ฝากเข้าในบญัชีหลกัทรัพย์

เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ที<ผู้กู้ เปิดไว้กบั LIB ภายในเวลา 14.00 น. ของวนัครบกําหนดชําระหนี 2เพื<อที< 

LIB (ในฐานะผู้ เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สนิ และหลกัประกนัซึ<งปฏิบตัติามคําสั<งของ NTF ในฐานะตวัแทนของผู้กู้ ) จะ

ทําการหกัเงินในบญัชีดงักล่าวเพื<อนํามาชําระให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายตามสดัส่วนจํานวนเงินกู้ ยืมที<เป็นของผู้ ให้กู้

ทั 2งหลายแต่ละราย ในกรณีที<เงินในบญัชีของผู้กู้ มีไม่เพียงพอที<จะชําระหนี 2เงินกู้ ยืมทั 2งจํานวนจะถือว่าผู้กู้ผิดนดั

ชําระหนี 2 และจะถือเป็นเหตกุารณ์ที<อาจบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2ซึ<งผู้ ให้กู้ทั 2งหลายมีสทิธิดําเนินการตามข้อ 

5 ของสญัญาฉบบันี 2ได้ 

3.2. ในกรณีที<ผู้ กู้ ไม่นําเงินมาชําระหนี 2เงินกู้ ยืมเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที<กําหนดตามข้อ 3.1 ผู้ กู้ ตกลงและ

ยินยอมให้ LIB (ในฐานะผู้ เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สนิ และหลกัประกนัซึ<งปฏิบตัิตามคําสั<งของ NTF ในฐานะตวัแทน

ของผู้ ให้กู้ ) ทําการบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2ได้ตามเงื<อนไขและวิธีการที<กําหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญาฉบบั

นี 2และกฎหมายที<เกี<ยวข้องเพื<อประโยชน์ของผู้ให้กู้ทั 2งหลาย 
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3.3. ในระหว่างที<ผู้ กู้ ผิดนัดชําระหนี 2ตามข้อ 3.1 จนถึงก่อนที<จะมีการบังคับหลกัประกันเพื<อชําระหนี 2โดยการขาย

ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้เสร็จสมบรูณ์ หากผู้กู้ ได้มีการนําฝากหรือโอนเงินมายงับญัชี

หลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและการรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้จนมีจํานวนเพียงพอตอ่การชําระหนี 2เงินกู้ ยืมทั 2งจํานวน 

NTF จะมีคําสั<งให้ LIB ยุติการบงัคบัหลกัประกันเพื<อชําระหนี 2และนําเงินในบญัชีดงักล่าวไปชําระให้แก่ผู้ ให้กู้

ทั 2งหลายตามสดัสว่น อนึ<ง การชําระหนี 2ในวนัทําการใดๆ จะมีผลสมบรูณ์เมื<อผู้กู้ โอนเงินเข้ามายงับญัชีหลกัทรัพย์

เพื<อการลงทนุและการรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้ก่อนเวลา 14.00 น. ในกรณีที<ผู้กู้ โอนเงินเข้ามาในบญัชีหลกัทรัพย์

เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ภายหลงัเวลาดงักลา่วจะถือวา่เป็นการชําระหนี 2ในวนัทําการถดัไป 

3.4 ในกรณีดงัต่อไปนี 2 (แล้วแต่เหตกุารณ์ใดจะเกิดขึ 2นก่อน) NTF จะมีคําสั<งให้ LIB ดําเนินการระงบัการทําธุรกรรม

ทั 2งหมดทั 2งการโอนเงินเข้าและออกจากบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้  และ NTF จะ

ดําเนินการแจ้งให้ผู้กู้ และผู้ ให้กู้ทราบเพื<อให้ผู้กู้ดําเนินการชําระหนี 2เงินกู้ ยืมที<ค้างชําระและถึงกําหนดชําระแล้ว

ทั 2งหมดให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายโดยตรงตอ่ไป 

(1) เมื<อพ้นระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการ นับถัดจากวันที<การบังคับหลักประกันเพื<อชําระหนี 2ได้เสร็จ

สมบูรณ์แล้วแต่จํานวนเงินที<ได้รับจากการบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี 2

เงินกู้ ยืมทั 2งจํานวน 

(2) เมื<อพ้นระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนัทําการ นบัตั 2งแตว่นัที<มีการบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2 ในกรณีที<

การบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2ไมส่ามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) 

วนัทําการดงักล่าว ทั 2งนี 2 รวมถึงกรณีที<ไม่สามารถขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในข้อ 5.6 และ ข้อ 5.7 ด้วย 

3.5 หากผู้กู้ มีการโอนเงินเข้ามายงับญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้ภายในระยะเวลาใด ๆ 

ตั 2งแต่วันที<ผิดนัดชําระหนี 2ถึงวันที<มีการระงับการทําธุรกรรมทั 2งหมดดังกล่าวข้างต้น NTF จะมีคําสั<งให้ LIB 

ตรวจสอบและหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วเพื<อนําไปชําระหนี 2ให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายตามสดัสว่นเป็นรายวนั 

3.6 ในระหว่างที<หนี 2เงินกู้ ยืมยังไม่ถึงกําหนดชําระ หากมูลค่าของทรัพย์สินที<เป็นหลักประกันลดตํ<าลงจนทําให้

อตัราสว่นเงินกู้ ยืมตอ่มลูคา่ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัสงูกวา่อตัราสว่นที<กําหนดไว้สําหรับกรณีที<ผู้ ให้กู้ มีสิทธิจะ

เรียกให้ผู้กู้ ชําระหนี 2เงินกู้ ยืมบางส่วนก่อนถึงกําหนดหรือดําเนินการขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2

เงินกู้ ยืมบางส่วนตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที<ผู้ กู้ นํามาเป็น

หลกัประกนั) NTF (ในฐานะผู้กระทําการแทนและในนามผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย และเพื<อประโยชน์ของผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย) 

จะแจ้งผู้กู้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยงัที<อยู่ที<ผู้กู้

ได้แจ้งไว้เพื<อให้ผู้กู้ นําเงินมาฝากหรือโอนเงินเข้าบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้ เพื<อ

นําเงินดงักลา่วมาชําระหนี 2เงินกู้ ยืมบางสว่นเพื<อให้อตัราสว่นเงินกู้ ยืมต่อมลูค่าทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัลดลง

จนมีจํานวนไม่เกินกว่าอัตราส่วนหนี 2ต่อมูลค่าหลักประกัน ณ วันที< ทําสัญญาฉบับนี 2ตามที< กําหนดใน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ที<ผู้กู้ นํามาเป็นหลกัประกนั) โดยผู้กู้ จะต้องนํา

ฝากหรือโอนเงินเข้าบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้ภายในเวลา 14.00 น. ของวนัทํา

การที<สอง นบัแตว่นัที<การแจ้งดงักลา่วไปถงึผู้กู้    

หากผู้กู้ นําฝากหรือโอนเงินเข้าบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้  ในจํานวนที<เพียงพอตอ่

การลดอตัราสว่นดงักลา่วภายในระยะเวลาที<กําหนด NTF จะมีคําสั<งให้ LIB นําเงินในบญัชีดงักลา่วไปชําระหนี 2

เงินกู้ ยืมบางสว่นให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายตามสดัสว่นจํานวนเงินกู้ ยืมที<ให้กู้  แต่หากผู้กู้ ไม่นําเงินมาฝากหรือโอนเงิน

เข้าบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้  ในจํานวนที<เพียงพอตอ่การลดอตัราสว่นดงักลา่ว
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ภายในระยะเวลาที<กําหนด จะถือวา่ผู้กู้ผิดสญัญาและให้หนี 2เงินกู้ ยืมบางสว่นซึ<งมีจํานวนที<เทา่กบัจํานวนที<หากมี

การชําระหนี 2เงินกู้ ยืมบางส่วนแล้วจะทําให้อตัราส่วนเงินกู้ ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกันลดลงจนมี

จํานวนไม่เกินกวา่อตัราสว่นหนี 2ตอ่มลูคา่หลกัประกนั ณ วนัที<ทําสญัญาฉบบันี 2ตามที<กําหนดในเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ที<ผู้กู้ นํามาเป็นหลกัประกนั) ถึงกําหนดชําระในทนัที และถือเป็น

เหตทีุ<อาจบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2 และผู้ ให้กู้ทั 2งหลายมีสิทธิดําเนินการตามข้อ 5 โดย NTF จะมีคําสั<งให้ 

LIB ทําการบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2บางส่วนในจํานวนที<จะทําให้อตัราส่วนเงินกู้ ยืมต่อมลูค่าทรัพย์สินที<

เป็นหลกัประกนัลดลงจนมีจํานวนไม่เกินกว่าอตัราสว่นหนี 2ต่อมลูค่าหลกัประกนั ณ วนัที<ทําสญัญาฉบบันี 2ตามที<

กําหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ที<ผู้กู้ นํามาเป็นหลกัประกนั) โดยเงินที<

ได้รับจากการบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2บางสว่นนั 2นจะนํามาชําระหนี 2เงินกู้ ยืมแก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายตามสดัสว่น

ตอ่ไป ในการนี 2 ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายและผู้กู้ตกลงให้ NTF และ LIB นําเอาเงื<อนไขและวิธีการในการบงัคบัหลกัประกนั

เพื<อชําระหนี 2ที<กําหนดไว้ในข้อ 5 ของสญัญาฉบบันี 2มาใช้กบัการบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2บางสว่นในกรณีนี 2

โดยอนโุลม  

ในกรณีที<มีการบงัคบัหลกัประกันเพื<อชําระหนี 2บนทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกันทั 2งหมดแล้วยงัไม่สามารถทําให้

อัตราส่วนเงินกู้ ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สินที<เป็นหลักประกันลดลงจนมีจํานวนไม่เกินกว่าอัตราส่วนหนี 2ต่อมูลค่า

หลกัประกัน ณ วนัที<ทําสญัญาฉบบันี 2ตามที<กําหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ชื<อและรายละเอียดของ

หลกัทรัพย์ที<ผู้กู้ นํามาเป็นหลกัประกนั) ได้ ให้นําความตามข้อ 3.3 และข้อ 3.4 มาใช้บงัคบัในเรื<องการชําระหนี 2

และระยะเวลาในการระงบัการทําธรุกรรมโดยอนโุลม 

4. หลักประกัน 

4.1. การใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

เพื<อเป็นประกันการชําระหนี 2อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ กู้ ในฐานะเจ้าของแต่เพียงผู้ เดียวของทรัพย์สินที<เป็น

หลกัประกนัที<เกี<ยวข้อง ตกลงที<จะใช้ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัเป็นประกนัหนี 2เงินกู้ ยืมตามสญัญาฉบบันี 2เพื<อ

ประโยชน์ของผู้ให้กู้ทั 2งหลาย โดยเป็นไปตามมาตรา 228/1 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยสญัญาฉบบันี 2 NTF (เพื<อ

ประโยชน์ของผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย) ตกลงและยอมรับทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัดงักลา่วเป็นประกนัสําหรับการชําระ

หนี 2เพื<อประโยชน์ของผู้ให้กู้ทั 2งหลาย 

4.2. การทําให้การใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนัมีผลสมบรูณ์ 

(1) ผู้กู้ ยืนยนัและรับรองวา่ ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัได้ถกูเก็บรักษาอยู่ในบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุ

และรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้แล้ว ณ วนัที<ของสญัญาฉบบันี 2 

(2) โดยสัญญาฉบับนี 2 NTF ในฐานะตัวแทนของผู้ กู้ จะทําการแจ้งและสั<งให้ LIB ในฐานะผู้ ฝากตาม

ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมวด 500 ดําเนินการก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินที<เป็น

หลกัประกนั เพื<อประโยชน์ของผู้ ให้กู้ทั 2งหลายตามมาตรา 228/1 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และสญัญา

ฉบบันี 2 

เพื<อหลีกเลี<ยงข้อสงสยัที<อาจเกิดขึ 2น การดําเนินการต่าง ๆ ที<ระบใุนข้อ (2) ข้างต้น และการดําเนินการและสิ<งทั 2ง

ปวงที< LIB ได้กระทําโดยเกี<ยวข้องกบัหลกัประกนัซึ<งก่อให้เกิดขึ 2นโดยสญัญาฉบบันี 2 จะเป็นการดําเนินการเพื<อ

ประโยชน์และในนามของผู้ให้กู้ทั 2งหลาย 
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5. การบงัคับหลักประกันเพื>อชาํระหนี F 

5.1. ในกรณีที<เกิดเหตุการณ์ที<อาจบังคับหลักประกันเพื<อชําระหนี 2 ผู้ ให้กู้ ทั 2งหลายจะมีสิทธิบังคับหลักประกันบน

ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกันภายใต้สญัญาฉบบันี 2และตามบทบญัญัติของกฎหมาย (รวมถึงโดยวิธีการขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตามวิธีการที<ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด หรือการขายทอดตลาด หรือโดยวิธีการอื<นใด

ตามที<กฎหมายกําหนด) โดย 

(1) NTF ในฐานะตวัแทนของผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย มีหนงัสือบอกกล่าวถึงเหตผุิดนดัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยงัที<อยู่ที<ผู้ กู้ ได้แจ้งไว้เพื<อเรียกให้ผู้กู้

ชําระหนี 2เงินกู้ ยืมภายใน 2 (สอง) วนัทําการนบัแต่วนัที<การแจ้งดงักลา่วได้ไปถึงผู้กู้  และแจ้งว่าหากผู้กู้

ไมด่ําเนินการชําระหนี 2ภายในระยะเวลาดงักลา่ว จะดําเนินการบงัคบัหลกัประกนัพร้อมทั 2งระบวุนั เวลา 

วิธีการ และสถานที<ที<จะบงัคบัหลกัประกนั 

(2) หากผู้กู้ยงัไม่ชําระหนี 2เงินกู้ ยืมภายในระยะเวลาตามที<ระบไุว้ในหนงัสือบอกกล่าวตามข้อ 5.1(1) NTF 

จะดําเนินการหรือสง่คําสั<งให้ LIB ดําเนินการขายทรัพย์สนิที<เป็นประกนัตามวิธีการที<กําหนดในหนงัสือ

บอกกลา่ว หรือเป็นไปตามที<กฎหมายที<เกี<ยวข้องกําหนด   

5.2. ในกรณีที<ต้องมีการทวงถามการชําระหนี 2เงินกู้ ยืมใดๆ หรือจํานวนเงินที<ค้างชําระใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี 2 

คูส่ญัญาทั 2งสองฝ่ายตกลงวา่ระยะเวลา 2 (สอง) วนัทําการ เป็นเวลาอนัควรสําหรับการทวงถามและการชําระหนี 2

ดงักลา่วตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

5.3. เมื<อผู้ ให้กู้ ทั 2งหลายมีสิทธิบงัคบัหลกัประกันบนทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกันตามข้อ 5.1 ของสญัญาฉบบันี 2 ผู้ กู้      

ตกลงและยินยอมให้ NTF (เพื<อประโยชน์ของผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย) ดําเนินการบงัคบัหลกัประกนัโดยการขายทรัพย์สนิ

ที<เป็นหลกัประกนัตามวิธีการในข้อ 5 นี 2ได้ทนัที ซึ<งรวมถึงการส่งคําสั<งให้ LIB ในฐานะผู้ เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน 

และหลักประกัน ดําเนินการขายทรัพย์สินที<เป็นหลักประกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามวิธีการที<ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ กําหนด  

5.4. ในการบังคับหลักประกันเพื<อชําระหนี 2นั 2น ผู้ กู้ ทราบ ตกลงและยินยอมให้ NTF มีคําสั<งให้ LIB ทําการบังคับ

หลักประกันเพื<อชําระหนี 2ทั 2งหมดหรือบางส่วนที<ผู้ กู้ นํามาวางเป็นหลักประกันในกระดานซื 2อขายของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ในจํานวนและราคาที< NTF เห็นว่าสามารถขายได้โดยเร็วที<สดุเพื<อนําเงินค่าขายหลกัทรัพย์มาชําระ

หนี 2ให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย โดยในกรณีที<การขายหลกัทรัพย์นั 2นได้เงินมาเพียงพอที<จะชําระหนี 2แล้ว NTF อาจมีคําสั<ง

ให้ LIB หยดุขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัที<เหลือก็ได้ ทั 2งนี 2 ผู้กู้ตกลงยินยอมวา่ NTF และ LIB จะไม่มีความรับ

ผิดใด ๆ อันเนื<องมาจากการขายหรือจากวิธีการขายทรัพย์สินที<เป็นหลักประกันดังกล่าว ไม่ว่าผลการขาย

ทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนัดงักลา่วจะได้เงินมาเพียงพอที<จะชําระหนี 2เงินกู้ ยืมทั 2งหมดหรือไมก็่ตาม 

5.5. ในกรณีที<ขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2ทั 2งหมดแล้วได้เงินไม่เพียงพอที<จะชําระหนี 2เงินกู้ ยืมทั 2งหมด 

ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายรับทราบและตกลงว่า NTF และ LIB จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อผู้ ให้กู้ทั 2งหลายหรือร่วมกบัผู้กู้ ใน

หนี 2เงินกู้ ยืมที<ยงัชําระไม่ครบถ้วนดงักลา่ว หรือจํานวนเงินที<ค้างชําระใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี 2 และผู้ ให้กู้ทั 2งหลาย

ตกลงที<จะเรียกร้องหนี 2เงินกู้ ยืมที<ผู้กู้ยงัชําระไมค่รบถ้วนดงักลา่ว หรือจํานวนเงินที<ค้างชําระใด ๆ ตามสญัญาฉบบั

นี 2โดยตรงจากผู้กู้แตเ่พียงผู้ เดียวเทา่นั 2น 

5.6. ในกรณีที<ทรัพย์สินที<เป็นหลักประกันนั 2นไม่สามารถขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เนื<องจากหลักทรัพย์ที<เป็น

ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนันั 2นถกูพกัการขาย (Suspension - SP) หรือเกิดเหตกุารณ์อื<นที<คล้ายคลงึกนั หากได้

ดําเนินการขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัอื<นที<สามารถขายได้แล้วจนหมดแล้วเงินที<ได้รับจากการขายทรัพย์สิน
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ที<เป็นหลกัประกนัอื<นนั 2นไม่เพียงพอที<จะชําระหนี 2เงินกู้ ยืมทั 2งหมดให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายได้ ให้นําความข้อ 3.4และ

ข้อ 3.5 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม โดยหากมีการยกเลกิคําสั<งพกัการขายทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนัหรือเหตอืุ<นใดที<

ทําให้ไมส่ามารถขายทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนันั 2นสิ 2นสดุลงภายในระยะเวลาตามที<กําหนดไว้ในข้อ 3.4 NTF จะ

มีคําสั<งให้ LIB ดําเนินการขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนันั 2นต่อไปจนกว่าจะได้เงินจากการขายมาชําระหนี 2เงิน

กู้ ยืมที<เหลือทั 2งหมดหรือจนกว่าจะขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัดงักล่าวจนหมด ทั 2งนี 2 ไม่ว่าระยะเวลาที<ใช้ใน

การขายทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนัที<เหลอืดงักลา่วจะพ้นระยะเวลาตามที<กําหนดไว้ในข้อ 3.4 แล้วหรือไมก็่ตาม 

5.7. ในกรณีที<เมื<อพ้นกําหนดระยะเวลาตามที<กําหนดไว้ในข้อ 3.4 แล้ว ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัยงัไม่สามารถขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ NTF จะมีคําสั<งให้ LIB ดําเนินการระงบัการทําธุรกรรมทั 2งหมดทั 2งการโอนเงินเข้าและ

ออกจากบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ของผู้กู้  และ NTF จะยตุกิารดําเนินการใด ๆ เกี<ยวกบั

ทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัที<ไม่สามารถดําเนินการขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงักลา่ว ไม่ว่าในภายหลงัจะมีการ

ยกเลิกคําสั<งพักการขายทรัพย์สินที<เป็นหลักประกันหรือเหตุอื<นใดที<ทําให้ไม่สามารถขายทรัพย์สินที<เป็น

หลกัประกนันั 2นสิ 2นสดุลงหรือไมก็่ตาม เว้นแตมี่เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี 2เกิดขึ 2น 

(1) ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายทกุรายมีคําสั<งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ NTF ดําเนินการขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนั

ส่วนที<เหลือนั 2น โดย NTF จะแจ้งการขายทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกนัดงักล่าวให้ผู้กู้ทราบ หากผู้กู้มิได้

คัดค้านการขายดังกล่าวภายในระยะเวลาที< NTF กําหนด NTF จะดําเนินการขายทรัพย์สินที<เป็น

หลกัประกนัสว่นที<เหลอืนั 2นเพื<อนําเงินมาชําระหนี 2เงินกู้ ยืมให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายตอ่ไป 

(2) มีคําสั<งศาลหรือคําสั<งของเจ้าพนักงานที<ชอบด้วยกฎหมายให้ NTF ทําการขายทรัพย์สินที<เป็น

หลกัประกันส่วนที<เหลือนั 2นหรือกระทําการอื<นใดเกี<ยวกับทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกันส่วนที<เหลือนั 2น

ตามที<กฎหมายกําหนด หรือ 

(3) ผู้กู้ ได้แสดงหลกัฐานโดยชอบด้วยกฎหมายและผ่านการตรวจสอบตามสมควรของ NTF แล้วว่าผู้กู้ ได้

ชําระหนี 2ทั 2งหมดให้แก่ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายแล้วหรือหนี 2ดงักลา่วได้ระงบัลงแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย  

โดย NTF จะมีคําสั<งให้ LIB ดําเนินการปลดการจดทะเบียนหลกัประกันของทรัพย์สินที<เป็นหลกัประกันส่วนที<

เหลือดงักลา่วและโอนหลกัทรัพย์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้กู้ตอ่ไป 

6. การทาํสัญญากู้ยืมเงนิในรูปแบบธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

6.1. คู่สญัญาทกุฝ่ายทราบและยินยอมให้การทําสญัญาฉบบันี 2สามารถทําในรูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

โดยจะอยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ตามที<ได้มีการแก้ไข

เพิ<มเติม) นอกเหนือจากบทบญัญัติทั<วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมี NTF กระทําการเป็น

ตวัแทนของผู้กู้และผู้ให้กู้ทั 2งหลายในการทําสญัญาฉบบันี 2 

6.2. ในการทําสญัญาฉบบันี 2 ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายและผู้กู้  ตกลงแตง่ตั 2ง NTF เป็นตวัแทนของตนในการลงนาม (โดยการลง

นามทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื<นใดตามที<ผู้กู้และผู้ ให้กู้ทั 2งหลายจะได้ตกลงกบั NTF) ในสญัญาฉบบันี 2แทน

และในนามของตนและให้มีอํานาจแตง่ตั 2งตวัแทนชว่งด้วย โดยผู้ให้กู้ทั 2งหลายและผู้กู้ยินยอมให้ NTF และตวัแทน

ช่วงสามารถลงนามในสญัญาฉบบันี 2ในฐานะเป็นตวัแทนของผู้กู้ และผู้ ให้กู้ทั 2งหลายซึ<งเป็นคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ<ง

ได้ 

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบญัชีหลักทรัพย์เพื>อการลงทนุและรักษาหลักทรัพย์ 

7.1. ในการเก็บ การรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผย (รวมถงึการโอนไปยงัตา่งประเทศ) ซึ<งข้อมลูสว่นบคุคลของ

คู่สญัญาฝ่ายหนึ<ง คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ<งตกลงที<จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที<ใช้
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บงัคบักําหนด ข้อตกลงและเงื<อนไขตลอดจนนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที< NTF ประกาศ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ<ง 

(1) คู่สญัญาฝ่ายหนึ<งจะต้องดําเนินการให้เป็นที<แน่ใจว่าได้มีการแจ้ง และ/หรือ (ในกรณีที<ต้องขอความ

ยินยอม) ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ<งเพื<อให้สามารถเก็บ 

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (รวมถงึการโอนไปยงัตา่งประเทศ) ไปยงับคุคลภายนอกได้ และ 

(2) ในกรณีที<มีการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของคู่สญัญาฝ่ายหนึ<งให้แก่บคุคลภายนอก คู่สญัญาอีกฝ่าย

หนึ<งจะต้องดําเนินการให้เป็นที<แน่ใจว่าบคุคลภายนอกดงักล่าวอยู่ภายใต้หน้าที<เช่นเดียวกบัคู่สญัญา

ฝ่ายที<เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที<จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที<ใช้

บงัคบักําหนดและข้อกําหนดของสญัญาฉบบันี 2 

7.2. คู่สญัญาทกุฝ่ายรับทราบและตกลงให้ NTF และ/หรือ LIB เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

ของตนและ/หรือข้อมลูบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทุนและรักษาหลกัทรัพย์ของตน เช่น ประเภท จํานวน และ

มลูคา่ของหลกัทรัพย์เฉพาะของผู้กู้หรือจํานวนเงินในบญัชีหลกัทรัพย์เพื<อการลงทนุและรักษาหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้กู้

หรือผู้ ให้กู้ทั 2งหลายหรือระหว่าง NTF และ LIB ทราบเพื<อประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือปฏิบตัิตามหน้าที<ของตน

ตามสญัญาฉบบันี 2 

คูส่ญัญาทกุฝ่ายตกลงอย่างชดัแจ้งและไม่มีเงื<อนไขใด ๆ วา่ ตลอดระยะเวลาที<สญัญาฉบบันี 2ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่

คู่สญัญาทุกฝ่ายจะไม่ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี<ยนแปลงข้อตกลงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เว้นแต่ การ

ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี<ยนแปลงดงักลา่วสามารถทําได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ทั 2งนี 2 ใน

กรณีที<การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี<ยนแปลงข้อตกลงให้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว อาจส่งผลให้ NTF และ/

หรือ LIB และ/หรือคู่สญัญาฝ่ายที<มีความจําเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าที<ตามสญัญาฉบบันี 2ได้ ซึ<งรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียง การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของผู้กู้ต่อผู้ ให้กู้ ใน

กรณีที<เกิดเหตกุารณ์ที<อาจบงัคบัหลกัประกนัเพื<อชําระหนี 2 เหตดุงักลา่วไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายวา่ด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นเหตุผิดสญัญาฉบบันี 2 และ NTF และ/หรือ LIB และ/หรือคู่สญัญาฝ่ายที<มี

ความจําเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที<ตามสญัญา

ฉบบันี 2ได้โดยปราศจากความรับผิดใด ๆ  

8. ค่าใช้จ่ายและอากรแสตมป์ 

คู่สญัญาทั 2งสองฝ่ายตกลงว่า คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองที<เกี<ยวเนื<องหรือเกิดขึ 2นจากการ

กู้ ยืมเงินและการเข้าทําสญัญาฉบบันี 2 ทั 2งนี 2 ผู้กู้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ที<จะต้องชําระสาํหรับสญัญาฉบบันี 2 

9. การแก้ไขสัญญา 

เว้นแตกํ่าหนดไว้เป็นอยา่งอื<นในสญัญาฉบบันี 2 การแก้ไขสญัญาและข้อกําหนดตา่ง ๆ ในสญัญาฉบบันี 2จะกระทําได้ก็แต่

เฉพาะเมื<อคูส่ญัญาทั 2งสองฝ่ายตกลงกนัเป็นหนงัสอืเทา่นั 2น 

10. บททั>วไป 

10.1. ผู้สบืสทิธิและผู้ รับโอนสทิธิ 

คู่สญัญาจะโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที<ตามสญัญาฉบบันี 2ให้แก่บุคคลอื<นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น

หนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ<งและ NTF ก่อน อนึ<ง คู่สญัญาทั 2งหลายตกลงยินยอมให้ผู้ ให้กู้แต่ละรายสามารถโอนสิทธิ 

และ/หรือหน้าที<ตามสญัญาฉบบันี 2ให้แก่บคุคลอื<นได้โดยมิต้องแจ้งหรือขอความยินยอมใด ๆ เพิ<มเตมิจากคูส่ญัญาฝ่ายอื<น 
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10.2. หวัข้อในสญัญา 

หวัข้อในสญัญาฉบบันี 2กําหนดขึ 2นเพื<อความสะดวกในการอ้างอิงเทา่นั 2นและจะไม่เป็นการจํากดัหรือกระทบตอ่ความหมาย

หรือการตีความตามบทบญัญตัขิองสญัญาฉบบันี 2 

10.3. การสละสทิธิ 

เว้นแตส่ญัญาฉบบันี 2จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื<น การสละสทิธิในเงื<อนไขหรือบทบญัญตัใิดในสญัญาฉบบันี 2 หรือการให้ความ

ยินยอมภายใต้สญัญาฉบบันี 2 จะมีผลก็ต่อเมื<อได้ทําเป็นหนงัสือและลงนามโดยคู่สญัญาที<สละสิทธิหรือให้ความยินยอม

และจะต้องได้รับความยินยอมจาก NTF ด้วย ทั 2งนี 2 การสละสิทธิหรือการให้ความยินยอมดงักลา่วจะมีผลเฉพาะคราวที<ให้

ไว้และเพื<อวตัถปุระสงค์ของการให้ดงักลา่วเทา่นั 2น  

10.4. ข้อตกลงที<เป็นโมฆะหรือไมส่มบรูณ์ 

หากข้อกําหนด เงื<อนไข หรือข้อตกลงใด ๆ ในสญัญาฉบบันี 2เป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ ขดัต่อกฎหมายหรือใช้บงัคบัไม่ได้ไม่ว่า

เพราะเหตผุลใด ๆ คู่สญัญาตกลงให้แยกข้อกําหนด เงื<อนไข หรือข้อตกลงที<เป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ ขดัต่อกฎหมายหรือใช้

บงัคบัไม่ได้นั 2นตา่งหากจากข้อกําหนด เงื<อนไข หรือข้อตกลงสว่นที<สมบรูณ์ และให้ข้อกําหนด เงื<อนไข หรือข้อตกลงสว่นที<

สมบรูณ์นั 2นใช้บงัคบัได้ต่อไป ทั 2งนี 2 คู่สญัญาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที<และโดยสจุริตในการร่วมกนัแก้ไขข้อกําหนด 

เงื<อนไข หรือข้อตกลงที<เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขดัต่อกฎหมาย หรือใช้บงัคบัไม่ได้ดงักล่าวให้เป็นข้อกําหนด เงื<อนไข หรือ

ข้อตกลงที<สมบรูณ์และใช้บงัคบัได้ใกล้เคียงกนั หรือตรงตามความประสงค์แรกเริ<มของคูส่ญัญาตอ่ไป 

11. การบอกกล่าว 

11.1. การบอกกล่าว การเรียกร้อง หรือการสื<อสารอื<นใดที<มีขึ 2นภายใต้หรือเกี<ยวข้องกับสญัญาฉบบันี 2จะต้องทําเป็น

หนงัสือและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่คูส่ญัญาที<เป็นผู้ รับ โดย

กรณีผู้ ให้กู้ แต่ละรายให้จัดส่งไปยังรายละเอียดตามที<กําหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ชื<อและ

รายละเอียดของผู้ให้กู้ )และในกรณีผู้กู้ ให้จดัสง่ไปยงัรายละเอียดตามที<กําหนดในหน้าแรกของสญัญาฉบบันี 2 ทั 2งนี 2 

ในกรณีที<สง่ถงึ NTF และ/หรือ LIB ให้สง่ไปยงัที<อยูต่ามที<ระบไุว้ด้านลา่งนี 2 

ในกรณีส่งให้ NTF 

บริษัท เนสท์ตฟิลาย จํากดั 

เรียน: ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 

ที<อยู:่ เลขที< 944 โครงการสามยา่นมิตรทาวน์ ยนิูต 2807-2810 ชั 2น 28 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุ

วนั กรุงเทพมหานคร 10330 

Email address: support@nestifly.com 

ในกรณีส่งให้ LIB 

บริษัทหลกัทรัพย์ ลเิบอเรเตอร์ จํากดั  

เรียน: ทีมที<ปรึกษาการลงทนุ (IC) 

ที<อยู:่ เลขที< 944 โครงการสามยา่นมิตรทาวน์ ห้องเลขที< 2906 ชั 2น 29 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุ

วนั กรุงเทพมหานคร 10330 

Email address:  ic@liberator.co.th  
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11.2. ในกรณีที<คูส่ญัญาเปลี<ยนแปลงที<อยู่ หรือที<อยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (email address) คูส่ญัญาฝ่ายนั 2น ๆ ต้อง

แจ้งให้ NTF ทราบโดยสง่คําบอกกลา่วถงึการเปลี<ยนแปลงดงักลา่วไปยงั NTF ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 

5 (ห้า) วนัทําการ 

11.3. คําบอกกล่าว ข้อเรียกร้อง หรือการสื<อสารอื<นใดที<จะต้องส่งให้ทําขึ 2น และ/หรือจ่าหน้าถึงคู่สญัญาฝ่ายใด ๆ ใน

ครั 2งใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี 2 ให้ถือวา่ได้สง่มอบให้แล้ว และได้รับถกูต้องแล้ว ดงันี 2 

(1) ในกรณีที<เป็นคําบอกกลา่ว ข้อเรียกร้อง หรือการสื<อสารอื<นใดที<สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้

ถือวา่ได้สง่มอบให้แล้ว และคูส่ญัญาฝ่ายนั 2น ๆ ได้รับถกูต้องแล้วเมื<อคูส่ญัญาฝ่ายนั 2น ๆ ได้รับ 

(2) ในกรณีที<เป็นคําบอกกลา่ว ข้อเรียกร้อง หรือการสื<อสารอื<นใดที<สง่ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ให้ถือวา่

ได้ส่งมอบให้แล้ว และคู่สญัญาฝ่ายนั 2น ๆ ได้รับถูกต้องแล้วเมื<อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกจาก

ระบบของผู้สง่ และไมมี่ข้อความแจ้งกลบัไปยงัผู้สง่วา่การสง่ไมส่ําเร็จ อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการสง่คํา

บอกกลา่ว ข้อเรียกร้อง หรือการสื<อสารอื<นใดทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หลงั 20.00 น. ให้ถือวา่การสง่

คําบอกกลา่ว คําทวงถาม หรือการสื<อสารดงักลา่วได้สง่มอบให้คูส่ญัญาฝ่ายนั 2นในวนัถดัไป 

11.4. ผู้ ให้กู้ทั 2งหลายและผู้กู้ รับรู้และรับทราบวา่การสง่คําสั<งระหวา่ง NTF และ LIB นั 2นสามารถกระทําได้ทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ที<มีการเชื<อมตอ่กนัของ NTF และ LIB ทางโทรศพัท์ หรือโดยวิธีการอื<นใด

ตามที< NTF และ LIB จะได้ตกลงกนัให้เป็นวิธีการสง่คําสั<งที<มีผลใช้บงัคบั 

12. เอกสารแนบเป็นส่วนหนึ>งของสัญญา 

ให้เอกสารแนบของสญัญาฉบบันี 2 เป็นสว่นหนึ<งของสญัญาฉบบันี 2  

13. กฎหมายที>ใช้บงัคับ 

 สญัญาฉบบันี 2อยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย  

เพื<อเป็นหลกัฐานแห่งการนี 2 คู่สญัญาทกุฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจสญัญาฉบบันี 2โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื<อและ

ประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) ไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยานตามวนัที<ที<ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี 2 

แทนและในนามผู้ให้กู้ทั Fงหลาย     แทนและในนามผู้กู้  

 

บริษัท เนสท์ตฟิลาย จาํกัด     บริษัท เนสท์ตฟิลาย จาํกัด 

 

  

(     )      (     ) 

วนัที<       วนัที< 

 

 

ลงชื<อ      พยาน               ลงชื<อ               พยาน 

(     )                (     ) 
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  (Updated: 18 / 01 / 2023) 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

ชื>อและรายละเอียดของผู้ให้กู้ทั Fงหลาย 

ชื>อ-สกุล เลขที>บตัร
ประชาชน/ 

เลขทะเบยีนนิติ
บุคคล 

ที>อยู่  ที>อยู่จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ (email 

address) 

จาํนวนเงนิที>ให้กู้  
(บาท) 

     

     

รวม  
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 

ชื>อและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที>ผู้กู้ นํามาเป็นหลักประกัน 

หลักทรัพย์ มูลค่าที>ตราไว้ (Par 
Value) 

จาํนวน มูลค่าต่อ
หลักทรัพย์ ณ วันที>

ทาํการกู้ยืม 

มูลค่าของ
หลักทรัพย์รวม 

     

     

รวม  

   

● อตัราสว่นหนี 2ตอ่มลูคา่หลกัประกนั ณ วนัที<ทําสญัญาฉบบันี 2เทา่กบั [•] 

● อตัราสว่นหนี 2ตอ่มลูคา่หลกัประกนัที<ผู้ ให้กู้จะเรียกให้ผู้กู้ ชําระหนี 2เงินกู้ ยืมบางสว่นก่อนถงึกําหนด หรือดําเนินการ

ขายทรัพย์สนิที<เป็นประกนัเพื<อชําระหนี 2เทา่กบั [•] หรือสงูกวา่ 

วธีิการคาํนวณค่า LTV 

การคํานวณคา่ LTV ที<ใช้กบัสญัญาฉบบันี 2จะเป็นไปตามสตูรการคํานวณดงัตอ่ไปนี 2 

คา่ LTV = มลูคา่เงินกู้ ยืมตามสญัญาฉบบันี 2 / มลูคา่ของทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนั 

โดยที< 

มลูคา่ของทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนั หมายความวา่ มลูคา่โดยคํานวณจากราคาปิดของหลกัทรัพย์ที<นํามาเป็นทรัพย์สนิที<

เป็นหลกัประกนัในวนัที<คํานวณคา่ LTV และในกรณีตอ่ไปนี 2ให้ใช้ราคาปิดของหลกัทรัพย์ตามที<กําหนด 

● ในกรณีที<ไมส่ามารถหาราคาปิดของหลกัทรัพย์ที<นํามาเป็นทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนัในวนัที<คํานวณคา่ LTV ได้ 

ให้ใช้ราคาปิดของหลกัทรัพย์ดงักลา่วในวนัลา่สดุในการคํานวณ LTV 

● ในกรณีที<ทรัพย์สนิที<เป็นหลกัประกนัถกูพกัการขาย (Suspension - SP) ให้ใช้ราคาราคาปิดของหลกัทรัพย์

ดงักลา่วในวนัลา่สดุในการคํานวณ LTV 


