
สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย



(ส ำหรับลูกค้ำ) 

  
 

วันท่ี______________________________ 

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ชื่อ (ลูกค้ำ) _____________________________________________________________________________________________ 

□  ผู้ให้ยืมหลกัทรัพย ์ □  ผู้ยืมหลักทรัพย ์
 

ประสงค์ให้ยมืหลักทรัพย์ในบัญชซีื้อขำยหลักทรัพย ์
□  ประเภทบัญชวีางเงนิล่วงหน้า (Cash Balance) 
        เลขที่บัญชี__________________________ 
□  ประเภทบัญชีเงนิสด (Cash) 
        เลขที่บัญชี__________________________ 
 

 

ประสงค์ยืมหลักทรัพยใ์นบัญชซีือ้ขำยหลักทรัพย ์
□ ประเภทบัญชกีู้ยืมเงนิเพือ่ซื้อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) 

        เลขที่บัญชี______________________ 

         

 

ประสงค์ให้ยมืหลักทรัพย์ทีอ่ัตรำค่ำธรรมเนียม 

□  Low Rate (ปัจจุบันบริษัทฯ ก ำหนดให้คิดร้อยละ 3* ต่อป)ี  

□  High Rate (ปัจจุบันบริษัทฯ ก ำหนดให้คิดร้อยละ 5.5* ต่อป)ี 
 

* หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรยมืและให้ยมืหลักทรัพย์ดังกลำ่วไดต้ำมที่ 
บริษัทฯ ประกำศก ำหนด โดยไมต่้องได้รับควำมยินยอมจำกลูกคำ้ 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ส ำหรับผู้แนะน ำกำรลงทุน) 

ชื่อ (ผู้แนะน ำกำรลงทุน) ____________________________ เบอร์ติดต่อ ________________สำขำ _______________________ 
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สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
 
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับน้ี ท ำขึ้นเมื่อวันท่ี_____________________________________ โดยและระหว่ำง 
(1) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีส ำนักงำนจดทะเบียนต้ังอยู่ท่ี 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเออร์ (ชั้น 7) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 (ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “บริษัท ”หรือ  “ ผู้ให้ยืม ”หรือ  “ ผู้ยืม ”แล้วแต่กรณี)  ฝ่ำยหน่ึง  

กับ 

(2)              _______________________________________________ ซึ่งมีท่ีอยู่อยู่ที_่_______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกวำ่“คู่สัญญำฝ่ำยตรงขำ้ม” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แลว้แต่กรณี) 
 โดยที ่คู่สัญญำประสงค์จะเข้ำท ำธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ซึ่งในกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยอำจจะกระท ำกำร ในฐำนะผู้ให้ยมื 

หรือ ผู้ยืม ก็ได้ แล้วแต่กรณ ี                                                                                                                                                                           
คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปน้ี 

1. ข้อตกลงท่ัวไป 
1. 1 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยมืหลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์ที่ให้ยืม”) แก่ผู้ยืมเป็นครำวๆเมื่อได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้ไวแ้ละผู้ยืมมีหน้ำท่ีต้องส่งมอบ

หลักทรัพย์เทียบเท่ำให้แก่ผู้ให้ยมืตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำน้ี 
1. 2 ธุรกรรมกำรให้ยมืและยมืหลักทรัพยใ์ด ๆ และท้ังปวงระหว่ำงคู่สัญญำ (โดยจะเรยีกแยกแต่ละรำยกำรและเรียกรวมกันหลำยรำยกำรว่ำ “กำรให้ยืม

หลักทรัพย์”) น้ัน ให้อยู่ภำยได้บังคับของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญำน้ี ตำมท่ีอำจมีกำรเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญำในหนังสือยืนยัน
ธุรกรรม 

1. 3 บรรดำธุรกรรมท้ังปวงตำมสัญญำน้ีใด้ท ำขึ้นด้วยควำมเข้ำใจว่ำสัญญำน้ี รวมท้ังกำรให้ยืมหลักทรพัย์ทั้งหลำยประกอบกันเปน็สัญญำแต่เพียงฉบับเดียว
ระหว่ำงคู่สัญญำ 

1. 4 หลักประกันท้ังหลำยท่ีใด้วำงไว้ตำมสัญญำน้ีน้ัน ให้ถือเป็นหลักประกันส ำหรับสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือในอนำคต เกี่ยวกับกำรให้ยมื
หลักทรัพย ์

1. 5 ในสัญญำน้ี  หำกไม่ได้นิยำมไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ให้มีควำมหมำยตำมท่ีได้นิยำมไว้ดังต่อไปน้ี 
(ก) “กฎระเบียบ” หมำยถึง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำมท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำวๆ ประกำศของ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจน
กฎหมำยและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับกำรให้ยืมและกำรยืมหลักทรัพย์ ตำมท่ีอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระรำชก ำหนดซึ่ง
ออกตำม ประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับท่ี 331) พ.ศ. 2541 รวมท้ังกฎหมำย ประกำศ และระเบียบอื่น ๆ 
ว่ำด้วยภำษีอำกร ตำมท่ีอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

(ข) “บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
(ค) “ผู้ประกอบกำร” หมำยถึง นิติบุคคลใดท่ีใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กธ. 8/2551 

ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2551 และท่ีอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
(ง) “วันท ำกำร” หมำยถึง วันท่ีธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรโดยทั่วไปในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมิใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันท่ีธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 
(จ) “ตลำดหลักทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ และแหล่งกลำงใน

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
(ฉ) “ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับ

อนุญำตตำมกฎหมำยให้เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรรับฝำกและถอนหลักทรัพย์ รวมท้ังบริกำรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรหักบัญชี
หลักทรัพย์และให้บริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังในและต่ำงประเทศ   

(ช) “เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุสุดวิสัยตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
 
2. หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมและวัตถุประสงค์ของการยืม 

2.1      หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หมำยถงึ หลักทรัพย์ทุกประเภทตำมท่ีได้นิยำมหรือก ำหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆท่ี
ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรยืมหรือให้ยืมได้ตำมกฎระเบยีบ โดยคู่สัญญำจะตกลงกันก ำหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรำยกำรไว้ในเอกสำรยืนยันรำยกำร
ส ำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยมืแต่ละรำยกำร 
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2.2     วัตถุประสงค์กำรให้ยมืหลักทรัพย ์กำรให้ยมืหลักทรัพย์อำจจัดท ำขึ้นเพื่อวัตถปุระสงค์ดังต่อไปน้ี 
(ก) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรส่งมอบภำยได้ธุรกรรมกำรขำยได้ 
(ข) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสำมำรถคืนหลักทรัพย์ภำยใต้ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้ำน้ันได้ หรือ 
(ค) เพื่อให้ผู้ยืมสำมำรถจะปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ใด ๆ ตำมท่ีกฎระเบียบพึงอนุญำตให้ท ำได้ 

 
3. ธุรกรรมท่ีจัดท าในฐานะตัวแทน 

3. 1 ภำยใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อน้ี ผูใ้ห้ยมือำจจะท ำกำรให้ยืมหลักทรัพย์ในฐำนะท่ีเป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกวำ่“ตัวแทน”) ของบุคคลภำยนอก (ซึ่งจะเรยีกว่ำ 
“ตัวกำร”) ท้ังนี้ ไม่ว่ำตนจะมีฐำนะเป็นผูเ้กบ็รักษำทรัพย์หรือผู้จัดกำรลงทุนหรืออ่ืน ๆ ด้วยก็ได้ (กำรให้ยืมที่ได้ท ำขึ้นดังกล่ำวจะอ้ำงถึงในข้อสัญญำข้อน้ีว่ำ 
“ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน”) 

3. 2 ผู้ให้ยืมอำจจะเข้ำท ำธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนได้เฉพำะในกรณีต่อไปน้ีเท่ำน้ัน 
(ก) เมื่อมีกำรระบวุ่ำเป็นธรุกรรมกำรเป็นตัวแทนในขณะเขำ้ท ำรำยกำรน้ัน 
(ข) ผู้ให้ยืมท ำกำรให้ยืมดังกล่ำวแทนตัวกำรรำยเดียว โดยได้เปิดเผยตัวกำรน้ันต่อผู้ยืมแล้ว(ไม่ว่ำโดยกำรระบุชื่อหรือกำรอำ้งอิงถงึรหัสหรือ

เครื่องหมำยบง่ชี้ตำมท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกนัให้น ำมำใช้ในกำรอ้ำงอิงถึงตัวกำร ที่ได้ระบุไว้น้ัน) ในขณะท่ีตนท ำกำรให้ยืมนั้น 
(ค) ในขณะท่ีท ำกำรให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอ ำนำจท ำกำรให้ยมืและช ำระหน้ีท้ังปวงของตัวกำรน้ันตำมสัญญำท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 3.4 (ข) ข้ำงล่ำงนี้ แทน

ตัวกำรดังกล่ำว 
3. 3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่ำหำกตนเข้ำท ำธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทรำบถึงข้อเท็จจริงในทันทีท่ีตนทรำบ และจะจัดหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้

ยืมเมื่อผู้ยมืร้องขอตำมสมควรเกี่ยวกับ 
(ก) กรณใีด ๆ ที่ถือเป็นกำรมีหน้ีสินล้นพ้นตัวของตัวกำรท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
(ข) กำรท ำผิดค ำรับรองใด ๆ ที่ได้ให้ไวใ้นข้อ 3.5 ข้ำงล่ำงนี้ หรือกรณีหรือเหตุกำรณ์ใด อนัยังผลให้ค ำรับรองใด ๆ ดังกล่ำวน้ันไมเ่ปน็ควำมจริง 

หำกมีกำรให้ค ำรับรองซ้ ำโดยอ้ำงอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. 4 (ก)   ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนแต่ละรำยกำรจะเป็นธุรกรรมระหว่ำงตัวกำรท่ีเกี่ยวข้องกับผูย้ืมและไมม่ีบุคคลใดนอกจำกตัวกำรท่ีเกีย่วข้องกับผู้ยืม

 เป็นคู่สัญญำหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภำระหน้ำท่ีภำยใต้ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนรำยกำรน้ัน อน่ึง โดยไม่เป็นกำรจ ำกัดควำมหมำยของข้อควำม
 ก่อนหน้ำน้ี ผู้ให้ยืมไม่จ ำต้องรับผิดในฐำนะตัวกำรในกำรปฏิบัติกำรช ำระหน้ีภำยใต้ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนรำยกำรใด แต่ท้ังนี้ข้อควำม
 ดังกล่ำวจะไมเ่ปล่ียนแปลงควำมรับผิดใด ๆ ของผู้ให้ยืมตำมบทบัญญัติอื่นใดในข้อน้ี 

 (ข) บทบัญญัติแห่งสัญญำน้ีท้ังปวงจะน ำมำใช้บังคับแยกต่ำงหำกในระหว่ำงผู้ยืมกับตัวกำรแต่ละรำยท่ีตัวแทนได้เข้ำท ำธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน
  รำยกำรหน่ึงหรือหลำยรำยกำรเพื่อตัวกำรน้ัน เสมือนว่ำตัวกำรดังกลำ่วแต่ละรำยเปน็คู่สัญญำภำยใต้สัญญำกบัผู้ยืมแยกต่ำงหำก โดย 
  สัญญำน้ันมีข้อควำมเหมือนกับสัญญำน้ีทุกประกำร ยกเว้นข้อควำมในวรรคน้ี และเสมือนว่ำตัวกำรเป็น ผู้ให้ยืมภำยใต้สัญญำดังกล่ำวด้วย  
  ท้ังนี้ โดยมีเงื่อนไขท่ีว่ำ  
  หำกปรำกฏกรณีผิดนัดหรือเหตุกำรณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หำกผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่ำวแล้ว ให้ผู้ยืมมีสิทธิท่ีจะส่งหนังสือบอกกล่ำวต่อ
  ตัวกำร (ซึ่งจะถือว่ำได้มกีำรส่งหนังสือดังกล่ำวโดยชอบ หำกได้ส่งต่อผู้ให้ยืมตำมควำมในข้อ 18 ) เพื่อประกำศว่ำเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วใน
  ส่วนท่ีเกี่ยวกับตัวกำร หำกผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่ำวเช่นน้ันแล้วเนื่องจำกกรณีดังกล่ำว ให้ถือว่ำไดเ้กิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนท่ีเกี่ยวกับตัวกำร
  ในขณะท่ีถือได้ว่ำมีกำรสง่หนังสือบอกกลำ่วเช่นน้ัน 
 (ค) บทบัญญัติข้ำงต้นในข้อสัญญำข้อน้ี จะไมม่ีผลกระทบต่อกำรบงัคับใช้สัญญำน้ีในระหว่ำงผู้ยืมกับผูใ้ห้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ให้ยืม 
   อำจจะท ำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองในฐำนะตัวกำร 

  3.5   ผู้ให้ยมืขอรบัรองต่อผู้ยืมวำ่ ทุกครั้งท่ีตนเข้ำท ำธุรกรรมใดหรือพยำยำมเข้ำท ำธุรกรรมใดท่ีเป็นธรุกรรมกำรเป็นตัวแทน ตนจะต้องได้รับมอบอ ำนำจโดยชอบ
ให้ท ำกำรให้ยืมดังกล่ำว รวมท้ังช ำระหน้ีอันเกิดขึ้นตำมธุรกรรมดังกล่ำวแทนบุคคลท่ีตนระบุไว้ว่ำเป็นตัวกำรในส่วนของธุรกรรมน้ันๆ และช ำระหน้ีท้ังปวง
ของบุคคลดังกล่ำวตำมสัญญำท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 3.4 (ข)  แทนบุคคลดังกล่ำวด้วย 

 
4. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม 

4.1   หำกคู่สัญญำได้บรรลขุ้อตกลงเกี่ยวกับข้อก ำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรำยกำรแล้ว บรษิัทจะส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่
คู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมโดยไม่ชกัข้ำ (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบุถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขของธรุกรรมดังกล่ำว พร้อมท้ังรำยละเอียดของหลักประกัน (ตำมท่ี
ได้ก ำหนดนิยำมไว้ในสัญญำน้ี) ท่ีผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย 

4.2    หำกไม่มีค ำคัดค้ำนเป็นหนังสือจำกผู้รับหนังสือยืนยันภำยในระยะเวลำท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณมีีข้อผิดพลำดท่ีปรำกฏชัด
แจ้งให้ถือวำ่คู่สัญญำท้ังหลำยผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นหนังสือยืนยันกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว   

4.3  ในกรณีท่ีข้อควำมหรือเงื่อนไขในสัญญำฉบับน้ีและในหนังสือยืนยันมีควำมขัดแย้งกนัคู่สัญญำตกลงให้ยึดถือ ข้อควำมหรือเงือ่นไขในหนังสือยืนยันเป็น
หลักในกำรใช้บังคับ  
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5. การส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 
5. 1 ผู้ให้ยืมมีหน้ำท่ีส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยมืและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรปูแบบของหลักทรัพย ์โดยวิธีต่อไปน้ี    

(ก) กรณีท่ีเป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยรับวำ่จะสลักหลัง หรือด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรสลักหลังใบหลักทรพัยข์องหลักทรัพย์ที่
ให้ยืม ในกรณีท่ีหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลกัประกันจะต้องมีวิธกีำรโอนนอกเหนือจำกกำรสลักหลัง คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีหน้ำท่ีจัดท ำและส่ง
มอบเอกสำรท่ีจ ำเป็นท้ังหลำยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีบังคับใช้ดังกลำ่ว หรือ    

(ข) กรณีท่ีเป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรพัย์ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยตกลงจะด ำเนินกำรให้มีกำรฝำกหลักทรัพย์ทีใ่ห้ยืมหรือหลักประกันเข้ำบญัชีรับฝำก
ทรัพย์ตำมข้อตกลงท่ีมีขึ้นระหวำ่งคู่สัญญำท้ังสองฝ่ำย หำกหลักทรพัย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันได้มีกำรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ
แล้ว ผู้ให้ยมืและผู้ยืมมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรส่งมอบให้เป็นไป ตำมระเบียบของศูนย์รับฝำกหลักทรัพยฯ์  

5. 2 โดยสัญญำน้ี ผู้ให้ยืมตกลงวำ่จะจัดท ำและส่งมอบเอกสำรอันจ ำเป็นท้ังปวง พร้อมท้ังจัดท ำค ำสั่งอันจ ำเป็นท้ังปวงเพื่อจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ  และส่วนได้เสีย
ท้ังหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโอนเปล่ียนมอืมำยังผู้ยืมเมื่อมีกำรส่งมอบหลักทรพัย์นัน้ตำมสัญญำน้ี โดยปรำศจำกสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกันและภำระ
ผูกพันอย่ำงใดๆท้ังปวง 
 

6. หลักประกัน 
6.1 ผู้ยืมมีหน้ำท่ีต้องจัดหำทรัพย์สินอันเป็นท่ียอมรับของผู้ให้ยืม (“หลักประกัน”) มอบใหแ้ก่ผู้ให้ยืมโดยมีมูลค่ำ (ตำมท่ีได้นิยำมไวใ้นในข้อ 6.6 น้ี) เท่ำกับ

มูลค่ำหลักประกันท่ีก ำหนด เมื่อมีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้ยืมเป็นผู้ประกอบกำร (Market Professional) คู่สัญญำจะตกลงกันเป็น
อย่ำงอื่นโดยระบุไวใ้นหนังสือยืนยันตำมท่ีพึงท ำได้ตำมกฎระเบียบ ทั้งน้ี ผู้ให้ยืมจะตอ้งให้กำรยืนยันและรับรองไวใ้นหนังสือยืนยันว่ำ ตนเป็น
ผู้ประกอบกำร ผู้ให้ยมืจะช ำระดอกเบี้ยส ำหรับหลักประกันท่ีเป็นเงินสดในอัตรำท่ีตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ“มูลค่ำหลักประกันท่ีก ำหนด” จะเท่ำกับมูลค่ำ
ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกด้วยมูลค่ำส่วนต่ำงของหลักประกันตำมท่ีได้ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่ำง”) 

6.2 เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่ำจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อมีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและ
จะต้องจัดท ำและส่งมอบเอกสำรท่ีจ ำเป็นท้ังปวง หรือ สั่งกำรต่ำงๆ เพื่อจัดกำรให้สิทธิ กรรมสิทธิ  และ ส่วนได้เสยีทั้งหมดเหนือหลักประกันท่ีเกี่ยวข้องน้ัน 
โอนเปล่ียนมือมำยังผู้ให้ยืมโดยปรำศจำกสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและภำระผูกพันท้ังปวง 

6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทท่ีได้ระบรุำยกำรไว้ดังต่อไปน้ี ซึง่หลักประกันดังกลำ่วอำจจะถูกยึดหรือช ำระคืนไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ตำม
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญำน้ี ก็ได้   

(ก)    เงินสดเป็นเงินบำท 
(ข)  หนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรพำณชิย์อันเป็นท่ียอมรับของหรือก ำหนดไว้โดยผู้ให้ยืม 
(ค)  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ใหม ่
(ง)  หลักทรัพย์อื่นใดตำมท่ีบรษิัทจะได้มีกำรประกำศก ำหนดเป็นครำวๆไป 

6.4    ให้คู่สัญญำตกลงโดยระบใุนหนังสือยืนยันว่ำหลักประกันน้ันจัดให้ไว้ส ำหรับกำรให้ยืมหลักทรพัยร์ำยใด กำรเปล่ียนทดแทนหลักประกันน้ัน ย่อมท ำได้ตำม
ข้อ 8.6 

       6.5    เว้นแต่กฎระเบียบจะก ำหนดไว้เป็นประกำรอื่น ให้ค ำนวณมูลค่ำหลักประกัน ดังนี้ 
(ก) ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค ้ำประกัน หรือแสตนบำยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต(Stand-by letter of credit) ท่ีได้ก ำหนดจ ำนวนเงินไว้

เป็นเงินบำท มูลค่ำหลักประกันได้แกมู่ลค่ำท่ีตรำไว้ และ 
(ข) ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ รำคำอ้ำงอิงได้แกร่ำคำปิดของหลักทรัพย์ดังกลำ่วตำมท่ีได้รำยงำนไว้โดยตลำดรอง (Secondary 

Market) ส ำหรับหลักทรัพย์ดังกล่ำว ในวันท ำกำรก่อนหน้ำวันค ำนวณมูลค่ำท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือหำกไม่ปรำกฏรำคำปิดดังกล่ำว ให้ใช้รำคำอ้ำงอิง
ตำมกฎระเบยีบ 

        6.6    ค ำว่ำ “มูลค่ำ” ท่ีกล่ำวถึงในสัญญำน้ีในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใด ๆ หมำยถึง รำคำหรือมูลค่ำอ้ำงอิงของหลักทรพัย์หรือ   หลักประกัน
ดังกล่ำว ซึ่งได้ก ำหนดขึ้นตำมควำมในวรรคก่อนหน้ำน้ี 

 
7. การปรับมูลค่าหลักประกัน 

7. 1 หำกมูลค่ำรวมของหลักประกันส ำหรับกำรยืมหลักทรัพย์ที่ยงัไม่ได้คืนท้ังหมดในวันเดียวกันน้ันมีมูลค่ำรวมน้อยกวำ่มูลค่ำรวมของมูลค่ำหลักประกันท่ี
ก ำหนด ณ เวลำส้ินสุดวันท ำกำรวันใดๆ และเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผูใ้ห้ยืม ผูย้ืมจะต้องจัดหำหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจ ำนวนเงินและตำม
ประเภทท่ีผู้ให้ยืมก ำหนดขึ้นตำมสมควร เพื่อเพิม่เติมมูลค่ำหลักประกันท่ีขำดไปให้ครบมูลค่ำหลักประกันท่ีก ำหนด หำกผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกัน
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกเงินสด ผู้ยืมมีสิทธติำมดุลพินิจของตนท่ีจะส่งมอบเงินสดในจ ำนวนท่ีเท่ำกับมูลค่ำหลักประกันท่ีเพิม่ขึน้ตำมท่ีผู้ให้ยืมก ำหนดภำยใต้
บังคับของวรรคน้ี 

7.2   หำกมูลค่ำรวมของหลักประกันส ำหรบักำรยมืหลักทรัพย์ที่ยงัไม่ได้คืนท้ังหมดในวันเดียวกันน้ันมีจ ำนวนเกินกว่ำมูลค่ำรวมของมูลค่ำของหลักประกันท่ี
ก ำหนด ณ เวลำส้ินสุดวันท ำกำรวันใดๆ และเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผูย้ืม ผู้ให้ยืมจะต้องช ำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่ำวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึง่
หลักประกันท่ีเทียบเท่ำตำมท่ีผู้ยืมก ำหนดขึ้นตำมสมควร เพื่อลดจ ำนวนมูลค่ำท่ีเกินให้น้อยลง   
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7.3   หำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิม่เติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันท่ีเทียบเท่ำให้แก่กนั มูลค่ำของหลักประกันเพิม่เติม
หรือหลักประกันท่ีเทียบเท่ำซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยน้ัน จะต้องถูกน ำมำหักกลบกันก่อนเพื่อหำส่วนต่ำงท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึง
มีอยู่เกินกวำ่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงและเป็นจ ำนวนท่ีเกินกว่ำจ ำนวนท่ีคู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยตกลงไมเ่รียกให้วำงหรือคืนหลักประกนั (“ควำมเสี่ยงสุทธิ”)
ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและคู่สัญญำฝ่ำยที่มีส่วนต่ำงเกินกว่ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่ง
มอบคืนหลักประกันท่ีเทียบเท่ำให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นจ ำนวนเท่ำกบัควำมเสีย่งสุทธิเท่ำน้ัน   

 
8. การส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีเทียบเท่าหรือหลักประกันท่ีเทียบเท่า 

8.1 ค ำว่ำ “เทียบเท่ำ” ให้หมำยถึง หลักทรัพยท่ี์ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รำยเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่ำท่ีตรำไว ้ลักษณะ และจ ำนวนเช่นเดียวกับ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรพัย์ที่เป็นหลักประกัน แลว้แต่กรณี หำกหลักทรพัย์ดังกล่ำวถูกแปลงสภำพ แบ่งแยก รวม ไถถ่อน ถูกเสนอซ้ือตำมค ำเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ในกำรครอบง ำกิจกำร ถูกเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ มกีำรออกหลักทรพัย์ปันผล มีกำรให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซือ้หลักทรัพย์ มกีำรควบ
บริษัท หรือกำรรวมกิจกำรในรปูแบบอ่ืน หร่ือกรณีอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกรณีท่ีใด้ระบุไวข้้ำงต้น และคู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมพึงมีสิทธิท่ีจะเข้ำรว่ม
ในกิจกรรมหรือกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ดังกล่ำวได้หำกตนยังคงถือครองหลักทรพัย์อยู ่ให้ค ำว่ำ “เทียบเท่ำ” มีควำมหมำยดังต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีมีกำรแปลงสภำพ กำรแบ่งแยก หรือกำรรวม หรือกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผลจำกกำรแปลงสภำพ 
แบ่งแยก หรือรวมหลักทรพัย์ที่ให้ยมื ท้ังนี้ ภำยได้เงื่อนไขท่ีว่ำได้มกีำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.2 แล้ว ในกรณีท่ีกำรแปลงสภำพ กำรแบง่แยก 
หรือกำรรวมหลักทรัพย์ดังกล่ำวน้ันจัดท ำขึน้โดยสมัครใจ 

(ข) ในกรณขีองกำรไถถ่อน ได้แก ่จ ำนวนเงินเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรไถ่ถอนน้ัน ทั้งน้ี หำกกำรไถ่ถอน ดังกล่ำวเป็นกำรไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดเมื่อมีค ำขอให้ไถ่ถอนดังกล่ำว จะต้องมีกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.2 ด้วย 

(ค) ในกรณีท่ีมีกำรเสนอซ้ือหลักทรัพย์ในกำรครอบง ำกิจกำร ได้แก ่จ ำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่ำตอบแทน หรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นท่ี
เป็นทำงเลือก ตำมท่ีคู่สัญญำซึ่งเป็นผู้ให้ยมืหรือผู้ยืมจะได้บอกกล่ำวไว้ตำมข้อ 11.2 

(ง) ในกรณีท่ีมีกำรออกหุ้นทุน จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ทีใ่ห้ยืมพร้อมท้ังหลักทรพัย์ ท่ีจัดสรรให้โดยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ส ำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น 

(จ) ในกรณกีำรให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรพัย์ที่ให้ยมืพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้ส ำหรับหลักทรัพย์ที่
ให้ยืมนั้น ทั้งน้ี เมื่อได้มีกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.1 และผู้ให้ยืมหรือผู้ยมื (แล้วแต่กรณี) ได้ช ำระเงินให้แก่บุคคลภำยนอกเป็นจ ำนวนใด ๆ 
ท้ังปวงซึ่งจะต้องช ำระให้ส ำหรับหลักทรพัย์ ดังกล่ำวแล้ว 

(ฉ) ในกรณขีองกำรควบบรษิัทหรือกำรรวมกิจกำรในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ หลักทรพัยแ์ละ/หรือเงินสดท่ีได้รับมำ ส ำหรับหลักทรพัย์ทีใ่ห้ยืมอันเป็น
ผลของกำรควบบริษัทหรือรวมกิจกำรดังกล่ำว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกำรได้สิทธิใน หลักทรัพย์และหรือเงินสดดังกล่ำวน้ันเป็นกรณีสมัครใจ
จะต้องมีกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.2 ด้วย 

(ช) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกรณีต่ำงๆ ข้ำงต้น ได้แก่ หลักทรพัย์ที่ให้ยืมพร้อมกับเงิน หรือหลักทรพัย์เทียบเท่ำกับ
หลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเกีย่วกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมอันเป็นผลจำกกำรเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว หำกผู้ให้ยมืยังคงถือหลักทรพัย์ดังกล่ำว
อยู่หรือหมำยเฉพำะเงินหรือหลักทรัพยเ์ทียบเท่ำ ดังกล่ำวท่ีแทนท่ีหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 

8.2  หำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมท่ีได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อน้ียังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ทีใ่ห้ยืมไว้ภำยใต้ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรพัย์รำยกำรใด ถูกแทนท่ี
ท้ังหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธรุกรรมกำรให้ยืมส ำหรับหลักทรัพย์ดังกล่ำวน้ันสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมช ำระเงิน จ ำนวนดังกล่ำวแก่ผูใ้ห้ยืมภำยในวันท ำกำรใดท่ี
คู่สัญญำตกลงกันไว้ หลังจำกวันท่ีได้ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรช ำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่ำวน้ัน หำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวยังผลให้หลักทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็น
หลักประกันถูกแทนท่ีด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอำจยึดถือเงินจ ำนวนดังกล่ำวไว้เป็นหลักประกันแทนท่ีหลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนน้ันก็ได้ 

8.3  ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 แห่งสัญญำน้ี ผูย้ืมตกลงจะส่งมอบหลักทรพัยเ์ทียบเท่ำตำมสัญญำน้ี และตำมข้อก ำหนดของหนังสอืยันยันหรือเมื่อผู้ให้ยืมเรียก
ให้ด ำเนินกำรหำกกฎระเบยีบยอมให้ท ำได้ อน่ึง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพยเ์ทียบเท่ำภำยใต้ ธรุกรรมกำรให้ยืมใด ๆ เพื่อมใิห้ธุรกรรมกำรให้ยืม
ดังกล่ำวคงค้ำงอยูเ่ป็นเวลำเกินกวำ่ระยะเวลำท่ีกฎระเบียบจะพึงอนุญำต ทั้งน้ี โดยมิต้องค ำนึงถึงข้อก ำหนดกำรส่งมอบท่ีกลำ่วมำขำ้งต้น ในกำรส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่ำ ผู้ยมืจะต้องจัดท ำและส่งมอบเอกสำรอันจ ำเป็นท้ังปวงพร้อมท้ังออกค ำส่ังต่ำง ๆ เพื่อจัดกำรให้มีกำรโอนสิทธิ กรรมสิทธิ  ส่วนได้เสยี
ท้ังหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่ำน้ันเปล่ียนมือไปยังผู้ให้ยมืโดยปรำศจำกสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกันและภำระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.4 ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 14 ของสัญญำน้ีและข้อก ำหนดต่ำงๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ยืมอำจจะเรียกร้องให้มีกำรส่งมอบหลักทรพัย์เทียบเท่ำใด ๆ และท้ังปวง
ในเวลำใดก็ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำในวันท ำกำรวันใดวนัหน่ึง โดยระบุถึง วันท่ีประสงคใ์ห้ส่งมอบซึ่งวันดังกล่ำวจะต้องไมเ่ร็ว
กว่ำก ำหนดเวลำส่งมอบมำตรฐำนส ำหรับหลักทรัพย์ประเภทน้ัน ๆ และผูย้ืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพยเ์ทียบเท่ำดังกล่ำวก่อนวนัสิ้นสุดของระยะเวลำท่ีได้
ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่ำวน้ัน 

8.5 ผู้ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรพัยเ์ทียบเท่ำ ตำมสัญญำน้ี และตำมข้อก ำหนดอื่นๆท่ีระบุไว้ในหนังสือยืนยัน 
8.6 ผู้ยืมอำจจะเรยีกให้ช ำระคืนหลักประกันท่ีเป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำได้เป็นครำวๆไป ก่อนท่ีจะถึงวันอนัพึงจะต้องช ำระคืนหรือ

ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำน้ัน ท้ังนี้ ในขณะท่ีท ำกำรช ำระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอืน่ทดแทนท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้
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ให้ยืม 
 อน่ึง คู่สัญญำตกลงกันอีกว่ำ 

(ก) ในกรณีท่ีมีกำรส่งมอบหลักประกันอื่น ๆ (นอกจำกหลักประกันท่ีเป็นเงินสด) ท่ีอำจก่อให้เกิดเงินได้ใด ๆ ผูย้ืมอำจเรียกร้องให้มกีำรส่งมอบ
หลักประกันเทียบเท่ำภำยในเวลำอันควร เพื่อท ำให้มีกำรส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำดังกล่ำวก่อนถึงวันท่ีก ำหนดสิทธิในกำรได้รับเงินได้
ดังกล่ำว ในเวลำเดียวกันกับเวลำท่ีท ำกำรส่งมอบดังกล่ำว ผูย้ืมดังกล่ำวจะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นท่ียอมรับของผู้ให้ยืมและ 

(ข) ในกรณีท่ีไม่มกีำรสง่มอบหลักประกันเทียบเท่ำตำมข้อ 8.6 (ก) ข้ำงต้น ผู้ให้ยืมจะตอ้งช ำระเงินให้แก่ผูย้ืม เป็นจ ำนวนเท่ำกับเงินได้จ ำนวน
ดังกล่ำว ภำยในวันท่ีได้ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรช ำระเงินได้เช่นน้ันโดยผู้ออกหลักทรัพยดั์งกล่ำวน้ัน 

8.7 ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 14 และข้อก ำหนดอื่นๆของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอำจจะบอกเลิกธุรกรรมกำรยืมหลักทรพัยร์ำยกำรใดรำยกำรหน่ึง ณ เวลำใดเวลำหน่ึงก็
ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำให้แก่ผูใ้ห้ยืม และผู้ให้ยืมจะต้องยอมรับกำรส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำและช ำระคืนหลักประกันท่ีเป็นเงินสดในเวลำ
เดียวกับกำรยอมรับกำรส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำให้แก่ผู้ยืม แต่ท้ังนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้ผู้ให้ยืมทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อยหน่ึง (1) วันท ำกำร 

8.8 ในกรณีท่ีผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรพัย์เทียบเท่ำภำยในวันท่ีก ำหนดให้มีกำรส่งมอบดังกล่ำวแล้ว หลังจำกท่ีได้บอกกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำ และเมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำส่งมอบมำตรฐำนส ำหรับหลักทรัพยเ์ทียบเท่ำน้ันแล้ว ผูใ้ห้ยืม อำจจะซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่ำใน
จ ำนวนเดียวกันน้ันในวันเปิดซื้อขำยหลักทรัพยว์ันแรกถัดจำกวันท่ีครบก ำหนดระยะเวลำผ่อนผัน ตำมท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่ำวก็ได ้และผู้ยืมจะต้อง
รับผิดชอบช ำระเงินคืนแก่ผู้ให้ยืมเพื่อชดเชยค่ำต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ยืมเน่ืองจำกกำรซื้อดังกล่ำวภำยในระยะเวลำท่ีผู้ให้ยมืแจ้งให้
ทรำบดังกล่ำวด้วย 

8.9 ผู้ให้ยืมจะต้องช ำระดอกเบี้ยในหลักประกนัท่ีเป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตรำท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตรำตำมท่ีคู่สัญญำอำจจะตกลงกันเป็นลำย
ลักษณ์อักษรเป็นครั้งครำวไป ดอกเบีย้จะคิดค ำนวณนับจำกและรวมถึงวันท่ีผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสัดดงกล่ำว และจนกว่ำ (แต่ไมร่วมถงึ) วันท่ี
ได้มีกำรช ำระคืนหลักประกันท่ีเป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และค ำนวณตำมจ ำนวนวันท่ีผ่ำนพ้นไปจริง 

 
9. ค่าธรรมเนียม 

9. 1 ค่ำธรรมเนียมกำรยืมหลักทรพัย์ (“ค่ำธรรมเนียม”)  ให้ค ำนวณในอัตรำท่ีได้ระบุไวใ้นหนังสือยืนยัน โดยคิดค ำนวณค่ำธรรมเนียมเป็นรำยวันจำกมูลค่ำของ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่อวัน โดยถือว่ำปีหน่ึงม ี365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วัน และ ตำมจ ำนวนวันท่ีผ่ำนพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันท่ีผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่
ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันท่ีผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพยเ์ทียบเท่ำ   

9. 2 เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นตำมท่ีใด้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผู้ให้ยืมค ำนวณค่ำธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนส ำหรับ
เดือนตำมปฏิทินก่อนหน้ำน้ัน ผู้ยืมจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรซึง่เป็นวันครบรอบหน่ึงสัปดำห์หลังจำกวันท ำกำรวันสุดท้ำยของเดือน
ปฏิทินท่ีเกี่ยวข้องกับกำรช ำระเงินจ ำนวนดังกล่ำว ท้ังนี้เว้นแต่คู่สัญญำจะตกลงไวเ้ป็นประกำรอื่นในหนังสือยืนยัน 

 
10. การชดเชยสิทธิประโยชน์  

10.1 ในช่วงระยะเวลำกำรยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ และยังไม่ได้มีกำรส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันน้ัน หำกผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน
มีกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมท่ีเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันหรือตรำสำรที่เป็น
หลักประกัน และเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงพึงได้รับหำกยังคงถือหลักทรัพย์ทีใ่ห้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่ถือ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ในขณะน้ันตกลงจ่ำยชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวให้แก่ที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงนั้น เป็นเงนิจ ำนวนเท่ำกับสิทธิ
ประโยชน์ท่ีผู้ออกหลักทรัพย์หรือตรำสำรจำ่ยให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยมืท่ีเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตรำสำรนั้น ทั้งน้ี ไม่ว่ำผูย้ืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์
หรือตรำสำรนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์น้ันหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่นเป็นหนังสือ โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์
หรือตรำสำรนั้นน ำหลักทรัพย์ที่ยืมไปดังกล่ำวมำส่งมอบให้แก่คู่สัญญำอกีฝ่ำยหน่ึงโดยเร็ว แต่ไมเ่กิน 3 (สำม) วันท ำกำรหลังจำกวันท่ีพึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์น้ัน    

10.2 ในกรณีท่ีมีกำรผิดนัดช ำระเงินจ ำนวนดังกล่ำวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบช ำระดอกเบีย้ ส ำหรับเงินจ ำนวนดังกล่ำวนับต้ังแต่
วันท่ีครบก ำหนดช ำระเงินจนถึงวันท่ีช ำระเงินเสร็จสิ้นในอัตรำดอกเบีย้สูงสุดตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศของบริษัท (ปัจจุบันอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี) 
ท้ังนี้ คู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ย ดังกล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอควำมยินยอมอีกแต่อย่ำงใด และให้กำร
เปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยแต่ละครำวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันท่ีบรษิัทมีประกำศเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบีย้ดังกล่ำว  

 
11. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อ่ืนในหลักทรัพย์ 

11.1    กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หำกหลักทรัพย์ทีใ่ห้ยืมหรือหลักประกันเปน็หุ้น และมีกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ออกหุ้นดังกล่ำวแล้ว 
ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แลว้แต่กรณี)  ซึง่พงึจะได้สิทธิเข้ำร่วมในกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมดังกล่ำวหำกคู่สัญญำน้ันถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันน้ันอยู่  
จะต้องมีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบถึงควำมประสงค์ของตนในกำรจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นๆท่ีออกใหม่ภำยในเวลำท่ีตกลงกันไว้
ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม  ก่อนวันแรกของระยะเวลำปิดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยดังกล่ำว พร้อมกับช ำระรำคำจองซื้อจนเต็มจ ำนวนส ำหรับ
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หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นท่ีประสงค์จะจองซื้อน้ัน เมื่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงได้รับหนังสือบอกกล่ำวและได้รับกำรช ำระเงินดังกล่ำวแล้ว ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง
จัดให้มีกำรจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีกำรเสนอขำยดังกล่ำวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ำตำมค ำส่ังของคู่สัญญำท่ีเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม
(แล้วแต่กรณี) หำกไม่มีกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวและ/หรือกำรช ำระเงินภำยในระยะเวลำตำมท่ีได้ระบุไวแ้ล้ว ผู้ให้ยมืหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี)ไม่มีหน้ำท่ีต้อง
จองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกลำ่วแต่อย่ำงใด  

11.2 สิทธิอ่ืน ๆในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรอืหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใด ๆ หำกสทิธิใด ๆ เกี่ยวกับกำรแปลงสภำพ กำรแบ่งแยก กำรรวม กำรเปล่ียน
มูลค่ำท่ีตรำไว้ กำรไถถ่อนก่อนก ำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจำกค ำเสนอซ้ือเพื่อกำรครอบง ำกิจกำร กำรควบบรษิัทหรือกำรรวมกิจกำรในรูปแบบอ่ืน หรือสิทธิอ่ืน 
ๆ อันจ ำต้องได้รับกำรตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนั้น สำมำรถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ให้ยมืหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่ำวหำกคู่สัญญำดังกล่ำว
ยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้คู่สัญญำอีก ฝ่ำยหน่ึงทรำบถึงกำรเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันก ำหนดสิทธทีเกี่ยวข้องเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำห้ำ (5) วันท ำกำรเมื่อได้รับกำรบอกกล่ำว เช่นน้ัน ให้คู่ลัญญฺำอีกฝ่ำยหน่ึงดงักล่ำวใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีของตนในกำรใช้หรือบังคับตำม
สิทธิดังกล่ำว หำกไม่มกีำรบอกกล่ำว ข้ำงต้น คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงไม่จ ำต้องใช้หรือบังคับตำมสิทธิดังกล่ำวแต่อยำ่งใด 

 
12. ภาษีอากร 

12.1 กำรช ำระเงินและ/หรือ กำรรบัเงินจ ำนวนใด ๆท้ังปวง โดยคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดของสัญญำนี้ให้ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมกฎหมำยไทย และนอกจำกจะ
ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นในหนังสือยืนยัน คู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมท่ีเป็น (ก) บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศใทยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษี
อำกร หรือ (ข) บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลใดซ่ึงไม่เป็นผู้อยูใ่นประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรแสดงควำมประสงค์ว่ำ ตนประสงค์จะรับ
ประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จำกเงินลงทุน (capital gain) เน่ืองจำกกำรให้ยืมหลักทรพัย์ตำมสัญญำน้ี และขอมอบอ ำนำจให้บริษัทท ำกำรหัก
ภำษีในอัตรำท่ีใช้บังคับอยู ่จำกกำรช ำระ เงินชดเชยเงินปันผลหรือดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นจ ำนวนใด (แล้วแตก่รณี) พร้อมท้ังน ำส่งเงนิจ ำนวนท่ีได้หักไว้ดังกล่ำว
ต่อกรมสรรพำกรในประเทศไทย เพื่อและในนำมของคู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมน้ัน ในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ช ำระให้เป็นเงนิสดแล้ว ไม่ให้น ำข้อก ำหนด
น้ีมำใช้บังคับ 

12.2 กำรช ำระเงินและอัตรำต่ำงๆ ทั้งปวงที่ได้ก ำหนดไว้ในสัญญำน้ี แสดงไว้โดยรวมภำษมีูลค่ำเพิ่มไว้แล้ว (ถ้ำมี) และคู่สัญญำผู้ได้รับช ำระเงินจำกคู่สัญญำอีก
ฝ่ำยหน่ึง จะต้องจัดท ำใบก ำกับภำษีให้แกคู่่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเพื่อเป็นหลักฐำนกำรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพิ่มของตนตำมแบบและโดยมีข้อควำมตำมท่ี
ก ำหนดโดยประมวลรัษฎำกร 

 
13. ค ารับรองและค ารับประกัน  

คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยรบัรองและรับประกันดังต่อไปน้ีและตกลงต่ออีกฝ่ำยหน่ึงว่ำค ำรบัรองและค ำรบัประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับต่อไปภำยหลังจำกท่ีธุรกรรม
ใดๆ ตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำน้ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว  
13.1 ตนมีอ ำนำจและได้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและช ำระหน้ีของตนตำมสัญญำน้ีและจะไม่กระท ำกำรใดๆอันเป็นกำรเสียหำยต่อกำรด ำรงสภำพ

ของกำรมีอ ำนำจดังกล่ำว  
13.2 ตนไม่ได้ถูกจ ำกัดภำยใต้ข้อก ำหนดของตรำสำรจัดต้ังของตนหรือในลักษณะอื่นใดในกำรยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตำมสัญญำน้ีหรือในกำรช ำระหน้ี โดย

ประกำรอื่นของตนตำมสัญญำน้ี  
13.3    ตนมีสิทธิในกำรโอนกรรมสิทธิ ในหลักทรัพย์ที่ให้ยมืและหลักประกันท่ีตนได้จัดให้มีขึ้นตำมสัญญำน้ีให้แก่คู่สัญญำอีกฝำ่ยหน่ึง (แล้วแต่กรณี) โดย

ปรำศจำกภำระติดพันใดๆ  
13.4 ในฐำนะผู้ยืม ตนได้เข้ำท ำธรุกรรมกำรยมืรำยกำรใดและแต่ละรำยกำรเพื่อวัตถุประสงค์ตำมท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 2.2  

 
14. กรณีผิดนัดผิดสัญญา 

14.1 มีเหตุกำรณใ์ดเหตุกำรณ์หน่ึงหรือหลำยเหตุกำรณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ให้ถือวำ่เป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญำตำมสัญญำน้ี  

(ก) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ช ำระหรือไม่ช ำระคืนหลักประกันท่ีเป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่ำ หรือไมป่ฏิบัติ
ภำระหน้ำท่ีในกำรช ำระเงินหรือส่งมอบใด ๆ ตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำน้ี (แล้วแตก่รณี) ณ วันครบก ำหนดช ำระหรือส่งมอบ 

(ข) กรณใีดกรณีหน่ึงอันเป็นข้อสมมุติฐำนตำมกฎหมำยข้อหน่ึงของกำรมีหน้ีสินล้นพ้นตัวตำม พระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผูใ้ห้ยืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่ำวต่อคู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีท่ีมีกำร
ยื่นค ำร้องขอให้มกีำรฟื้นฟูกิจกำร กำรเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธใีนลักษณะเดียวกันน้ันใดๆ หรือกำรแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีในลักษณะเดียวกันน้ันของคู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัด ซึ่งในกรณเีช่นน้ัน ไม่จ ำต้องมีกำรบอกกล่ำวดังกล่ำว) 

(ค) กรณใีดกรณีหน่ึงอันเป็นข้อสมมุติฐำนตำมกฎหมำยข้อหน่ึงของกำรมีหน้ีสินล้นพ้นตัวตำม พระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค ้ำประกันในกรณีท่ีมีกำรมอบหนังสือค้ ำประกันเป็นหลักประกัน หรือธนำคำรผู้ออกในกรณีท่ีมีกำรออกหนังสือ 
สแตนบำยเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกัน หรือผู้ค ้ำประกัน หรือธนำคำรผู้ออก ได้รับค ำสั่งจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือผู้
ก ำกับ ดูแลอ่ืน ๆ ให้ระงับกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของตนไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึง หรือระงับกำรช ำระเงินจ ำนวนใด ตำมภำระหน้ำท่ีในกำร
ช ำระเงินของตน หรือกำรประกอบธุรกิจของตนไม่ว่ำท้ังหมดหรือแต่บำงส่วน ตกอยูภ่ำยใต้กำรแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆโดย
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ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือผู้ก ำกับดูแลอื่น ๆ ของสถำบันกำรเงินดังกล่ำวและผู้ยมืไม่อำจจัดหำหลักประกันทดแทนอันเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปล่ียนกับหนังสือค ้ำประกนัหรือหนังสือสแตนบำยเล็ตเตอร์ออฟเครดิตท่ีได้ออกให้โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำท่ีได้ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม 

(ง) ค ำรับรองหรือค ำรบัประกันใดๆ ท่ีผู้ให้ยมืหรือผู้ยืมได้ให้ไว้น้ันไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นควำมจริงในเรื่องอันมีนัยส ำคัญในขณะท่ีให้หรือให้ซ้ ำ 
หรือถือว่ำให้หรือให้ซ้ ำ 

(จ) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงว่ำตนไม่สำมำรถช ำระหน้ีหรือประสงค์จะไม่ช ำระหน้ีใดๆของตนตำมสัญญำน้ีและ/หรือหน้ี
เกี่ยวกับกำรให้ยืมใด ๆ ตำมสัญญำน้ี 

(ฉ) คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อหน่ึงข้อใดของสัญญำน้ี 
14.2 หำกเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญำกับฝ่ำยคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึง ให้หน้ีในกำรช ำระเงินและในกำรส่งมอบของคู่สัญญำท้ังสองภำยใต้ธรุกรรมกำรยืมและ/หรือ

ให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภำยใต้บงัคับแห่งสัญญำนี้ถงึก ำหนดช ำระและ/หรือถงึก ำหนดส่งมอบในทันทีท่ีเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญำดังกล่ำวขึ้น (“วัน
เลิกสัญญำ”) คู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ผิดนัดส ำหรับจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกฎหมำยหรือค่ำบริกำรวิชำชีพอื่น ๆ บรรดำท่ี
เกิดขึ้นตำมสมควรแก่คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ผดินัดเกี่ยวกับหรือเน่ืองมำจำกกรณีผิดนัดผิดสัญญำแต่ละกรณี พร้อมท้ังดอกเบีย้ส ำหรับกำรทดรองจำ่ย
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศของบรษิัท(ปัจจุบันอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี) ท้ังนี้ คู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัดตกลงให้สิทธิ
บริษัทเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอควำมยินยอมอกีแต่อย่ำงใดและให้กำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยแต่ละครำวมีผล
สมบูรณ์ตั้งแต่วันท่ีบรษิัทมีประกำศเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว และให้คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ผิดนัดค ำนวณมูลค่ำ (ตำมท่ีได้นิยำมไว้ในข้อ 6.6 น้ี) ของ
หลักทรัพย์เทียบเท่ำ พร้อมท้ังมูลค่ำ (ตำมท่ีได้นิยำมไว้ในข้อ 6.6 น้ี) ของหลักประกันเทียบเท่ำ ซึง่จะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลกิสัญญำ หลังจำกท่ีได้ 
พิจำรณำถึงมูลค่ำของหลักทรพัย์ที่ให้ยืม มูลค่ำของหลักประกัน ค่ำธรรมเนียมกำรให้ยืมที่ค้ำงช ำระ ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกฎหมำยและอื่นๆ รวมท้ังเงิน
จ ำนวนอื่น ๆ ที่ช ำระไปหรือจะต้องช ำระด้วยเหตุแห่งกำรผิดนัดดังกล่ำวมำพิจำรณำแล้ว ให้น ำยอดเงินท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงจะต้องช ำระมำหักกลบกับ
ยอดเงินท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงจะต้องช ำระ และให้คู่สัญญำฝ่ำยท่ีมีสิทธิเรยีกร้องอันมีมูลค่ำจ ำนวนน้อยกว่ำตำมท่ีได้ระบุไวข้้ำงต้นน้ัน เป็นฝ่ำยต้องช ำระ
ยอดเงินคงเหลือเท่ำน้ัน ทั้งน้ี ให้ช ำระภำยในวันท่ีเลิกสัญญำ 

14.3 กรณีคู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมกับบรษิัทเป็นคู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัด คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดยินยอมให้บรษิัทในฐำนะคู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ผิดนัด มีสิทธิน ำเงินหรือ
หลักทรัพย์ที่วำงไว้หรือฝำกไวใ้นครอบครองของบริษัท ออกขำยหรือน ำมำหักช ำระหน้ี หรือด ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีบรษิัทเห็นสมควร เพื่อน ำเงินท่ีได้มำหัก
กลบลบหน้ีท้ังหมดหรือบำงส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกคู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดนัดอีกแต่อย่ำงใด ทั้งน้ี ไมเ่ป็นกำรตัดสิทธิบริษัทในกำรเรียกร้อง
จำกคู่สัญญำที่ผิดนัดในหน้ีส่วนท่ียังค้ำงช ำระ 

14.4 คู่สัญญำตกลงให้ด ำเนินกำรในกรณีท่ีมีกำรผิดนัด ดังน้ี 
(ก) ในกรณีท่ีผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์ ที่ได้จำกหลักทรัพย์ที่ยมืแก่ผู้ให้ยมื ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมด ำเนินกำร ดังน้ี 

1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมท ำกำรยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกัน จำกผูใ้ห้ยืมรำยอื่น โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้ยืมหรือใหผู้้
ให้ยืมด ำเนินกำรซื้อหลักทรพัย์ที่เหมือนกันในปริมำณเท่ำกัน เพื่อทดแทนหลักทรัพยท่ี์ผู้ยืมมิได้ส่งมอบ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้ยืม หำกผู้
ให้ยืมได้ช ำระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผูย้ืมตกลงช ำระหน้ีคืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำตำมท่ีระบใุนข้อ 14.2 

2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธิน ำเงินน้ันไปหักช ำระหน้ี หรอืน ำ
เงินไปซ้ือหลักทรัพยใ์นตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมจ ำนวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมีหน้ำท่ีต้องคืน ถ้ำเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืม
อำจช ำระค่ำซื้อพร้อมค่ำธรรมเนียมในกำรซื้อขำยแทนล่วงหน้ำ ในกรณีหลักประกันประเภทอื่นนอกจำกเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืม
บังคับขำยหลักประกันซึ่งผู้ยมืวำงไว้ เพื่อน ำเงินมำช ำระค่ำหลักทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึ้นตำมข้อ 14.2 โดยอำจน ำออกขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน ำเงินมำหักช ำระหน้ี 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์จำกหลักประกันน้ันแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยมืตกลงให้ผู้ยมืมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมำณเดียวกนัหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้
ให้ยืม และ/หรือ น ำหลักทรพัย์ที่ยืมออกขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อน ำเงินมำช ำระหน้ี 

 14.5 ข้อก ำหนดแห่งสัญญำน้ีระบกุำรแก้ไขให้ไว้แก่คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยในเรื่องของกรณีผดินัดผิดสัญญำใด ๆ อย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน คู่สัญญำฝ่ำยใดฝำยหน่ึง
ไม่อำจจะเรยีกร้องเงินจ ำนวนใดเพื่อชดเชยควำมสูญเสยีหรือเสียหำยทำงอ้อม (Consequential loss or damage) ในกรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงไม่ช ำระ
หน้ีใด ๆ ของตนตำมสัญญำน้ีท้ังสิ้น 

 
15. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

15.1 กำรอนุญำโตตุลำกำรและเขตอ ำนำจ บรรดำข้อเรยีกร้อง ข้อพิพำท และข้อโต้แย้งระหว่ำงคู่สัญญำอันเกิดขึ้นเน่ืองจำก หรือเกีย่วกับสัญญำน้ีให้เสนอหรือ
ยื่นต่ออนุญำโตตุลำกำรในกรุงเทพมหำนครตำมวิธีพิจำรณำกำรอนุญำโตตุลำกำรภำยใต้ระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร ของสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร กระทรวงยุติธรรม โดยอนุญำโตตุลำกำรเพยีงคนเดียวตำมท่ีคู่สัญญำจะได้ตกลงกันแต่งตั้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีกำรตกลงกัน โดย
อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวท่ีได้รับกำรเสนอช่ือโดยศำลแพ่งในกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ตำมค ำร้องขอของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ท้ังนี้ ภำยใต้
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เงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

(ก) ข้อก ำหนดน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ค ำนึงถงึกำรไม่มีผลบังคับใช้หรือกำรสิ้นสุดลงในทำงอื่นของสัญญำนี้ 

(ข) คู่สัญญำจะไม่ฟ้องร้องด ำเนินคดีในประเด็นข้อพิพำทใด ๆ ในระหว่ำงคู่สัญญำตำมหรือเกี่ยวกับสัญญำน้ี จนกว่ำจะได้มกีำรยื่นประเด็น
ดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำรตำมสัญญำน้ี และได้มีกำรชี้ขำดแล้ว  
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บรกิำรของอนุญำโตตุลำกำรหน่ึงท่ำนน้ัน ให้อนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้ก ำหนดและให้คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสทิธิท่ีจะ
ด ำเนินคดีต่ออีกฝ่ำยหน่ึงในศำลแพ่งที่มีเขตอ ำนำจในกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย เพื่อบังคับตำมค ำตัดสินหรือค ำชีข้ำดท่ีได้จำกกำร
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร 

15.2 กำรแยกจำกกันได้ หำกข้อก ำหนดใด ๆ แห่งสัญญำน้ีได้รับกำรประกำศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทำงอื่น โดยองค์กรตุลำกำรหรือองค์กรท่ีมีอ ำนำจ
อื่น ๆ แล้ว ให้แยกข้อก ำหนดดังกล่ำวออกจำกสัญญำน้ี   และให้ข้อก ำหนดท่ียังเหลอือยู่ของสัญญำนี้ ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม 
หลังจำกน้ัน ให้คู่สัญญำแกไ้ขสัญญำน้ีด้วยวิธีกำรอันสมควรเพื่อให้สำมำรถบรรลุเจตนำรมณ์ของคู่สัญญำเกีย่วกับข้อก ำหนดท่ีแยกออกไปน้ันได้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย 

15.3 สกุลเงิน กำรช ำระเงินท้ังปวงให้ช ำระเป็นเงินบำท 
15.4 กำรบันทึก คู่สัญญำตกลงกันว่ำแต่ละฝ่ำยอำจบันทึกบทสนทนำทำงโทรศัพท์ระหว่ำงตนด้วยวิธีกำรทำงอเิล็คทรอนิคส์ก็ได้ 
 

16.  กฎหมายท่ีใช้บงัคับ 
ให้สัญญำน้ีอยู่ภำยใต้บงัคับของและตีควำมตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
 

17.  การช าระหน้ีโดยเฉพาะเจาะจง 
คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยตกลงกันว่ำในกำรฟ้องร้องค ำเนินคดีตำมกฎหมำย ตนจะไม่เรียกให้มีกำรช ำระหน้ีโดยเฉพำะเจำะจงโดยคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง ในกำรสง่มอบ

หรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เทียบเท่ำ หลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่ำ แต่ท้ังนี้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิอ่ืนใดท่ีตนมีอยู่ 
 

18. การบอกกล่าว 
 กำรบอกกล่ำวหรือกำรแจง้ควำมใดๆ แก่คู่สัญญำตำมสัญญำน้ี หำกมิได้ก ำหนดไว้โดยเฉพำะเจำะจงให้ต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะ
เลือกบอกกล่ำวหรือแจ้งควำมโดยทำงโทรศัพท์ หรือโดยเป็นหนังสือซึ่งจะส่งด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ได้ตำมแต่จะกระท ำได ้เช่นทำงไปรษณยี์ หรือจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือโทรสำร ฯลฯ เป็นต้น ในกำรบอกกล่ำวหรือแจ้งควำมดังกล่ำว เมื่อบรษิัทได้ส่งหรือแจ้งไปตำมสถำนท่ีอยู ่หรือ E-mail address หรือ หมำยเลขโทรศัพท์ของ
คู่สัญญำ ตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้นของสัญญำน้ี หรือตำมสถำนท่ีอยู ่หรือ E-mail address หรือหมำยเลขโทรศัพท์ สถำนท่ีหรือหมำยเลขส ำหรับติดต่อด้วยวิธีกำรอื่นใด ซึง่
คู่สัญญำจะได้แจ้งหรือได้ตกลงกับบรษิัทเพิ่มเติมในภำยหลังเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว ไม่ว่ำคู่สัญญำจะรับแจ้งด้วยตัวเองหรอืมีบุคคลอ่ืนรับไว้แทนก็ตำมให้ถือว่ำเป็น
กำรบอกกล่ำว หรือแจ้งให้คู่สัญญำทรำบโดยชอบแล้ว อน่ึง ในกรณีท่ีหมำยเลขหรือสถำนท่ีติดต่อดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงหรือถูกรื้อถอน ถกูปิดท้ิงไว้ หรือไม่มีผู้ใด
ยอมรับ หรือพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีแจ้งว่ำหำไม่พบให้ถือวำ่ลูกค้ำได้รับกำรบอกกล่ำวหรอืแจ้งควำมดังกลำ่วโดยชอบแล้วเช่นกัน 
 
19. การโอนสิทธิและหน้าท่ี 

คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจะก่อสิทธิหลักประกัน มอบ หรือโอนสิทธิหรือภำระหน้ำท่ีใด ๆ ทั้งปวงของตนตำมสัญญำน้ีไม่ได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำอีก
ฝ่ำยหน่ึงก่อน 

 
20. การไม่สละสิทธิ 

กำรท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงไมบ่ังคับใช้สิทธิ อ ำนำจ หรือเอกสิทธิ ใดๆตำมสัญญำน้ี หรือบังคับใช้ล่ำช้ำน้ัน ไม่ถือวำ่เป็นกำรสละสิทธิ อ ำนำจหรือเอกสิทธิ ดังกล่ำว 
อน่ึง กำรบงัคับใช้สิทธิ อ ำนำจ หรือเอกสิทธิ แต่เพยีงอยำ่งเดียวหรือแต่บำงส่วนน้ัน ไม่เป็นกำรจ ำกัดกำรใช้สิทธิหรืออ ำนำจหรือเอกสิทธิ อ่ืนใดหรือในครำวต่อไป หรือ
กำรใช้สิทธิ อ ำนำจ หรือเอกสิทธิ อ่ืนใดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำน้ี 
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คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในบันทึกนี้แล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ เมื่อวันท่ี_______________________________________ 
ท้ังนี้ หำกคู่สัญญำประสงค์จะขอส ำเนำของสัญญำนี้ คู่สัญญำสำมำรถร้องขอได้ท่ีบริษัท  
 
ชื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม 
 
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
ลำยมือช่ือลูกค้ำ      ลำยมือช่ือพยำน 
ชื่อ____________________________________________ 
 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
ลำยมือช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม     ลำยมือช่ือพยำน 
ชื่อ____________________________________________   ชื่อ____________________________________________ 
 
 
 



1 

 

(ลูกค้าผู้ให้ยืม บัญชีเงินสด บญัชีวางเงินล่วงหน้า) 

 

บนัทึกแนบท้าย สัญญายืมและใหย้ืมหลักทรัพย์ 

บันทึกแนบท้ายฉบับน้ี ท าขึ้นโดยและระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด (บรษิัท หรอื ผู้ยมื) กับ 

__________________________________________(ลูกค้าผู้ให้ยืม) โดยท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและ

ให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันท่ี_______________________ 

1. การเปิดบญัชี วิธกีารให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด 

1.2 ลงนามในสัญญายมืและให้ยืมหลักทรัพยพ์ร้อมบันทึกแนบท้าย 

1.3 ลูกค้าผู้ให้ยืมต้องลงนามในใบแสดงความจ านงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ แสดงความจ านงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามท่ีบรษิัทก าหนด 

2. หลักทรัพย์ที่ตกลงให้ยมื เป็นหลักทรพัย์ทีบ่ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรัพย์

อื่นๆท่ีได้รับอนุญาตให้ท าการยมืหรือให้ยมืได้ตามกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

3.    ระยะเวลาในการให้ยมืหลักทรัพย ์การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี 

4.    การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมลีูกค้าผูใ้ห้ยืมหลายรายท่ีพร้อมจะให้ยืมหลักทรพัย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน  บรษิัทจะจัดกระบวนการจัดสรรการยมื

หลักทรัพย์จากลกูค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

4.1 เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่ าท่ีสุดก่อน 

4.2 เลือกจ านวนหุ้นท่ีให้ยืมมากท่ีสุดก่อน 

4.3 เลือกตามล าดับเวลาของการแจ้งความจ านงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน) 

5.   ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงก าหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค ้าประกัน หน้ีสิน

อื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบรษิัทจะวางหลักประกนัขั้นต ่าให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อย

กว่าอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบรษิัทในบัญชี “บริษทัหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า,, โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนน้ี 

6.  การค านวณมูลค่าหลักประกัน และ การฝาก / ถอนหลักประกัน 

6.1 กรณีมูลค่าหลักทรพัย์ในราคาตลาด ลดลง ท าให้อัตราหลักประกันเพิม่ขึ้นน้ัน มากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 5 บริษัทอาจจะพิจารณา

เรียกหลักประกันจากบัญชี “บรษิัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ใหย้ืมภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ี

ค านวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 5 

6.2 กรณีมูลค่าหลักทรพัย์ในราคาตลาด เพิ่มขึน้ ท าให้อัตราหลักประกันลดลงต ่ากว่าอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 5 บริษัทจะน าสง่หลักประกันเพิ่ม

เข้าบญัชี “บริษัทหลักทรพัย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” ภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ีต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตราหลักประกัน 

เท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 5 

7.  การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยมื / การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม 

7.1 ลูกค้าผูใ้ห้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ท้ังจ านวน โดยสามารถแจ้งบริษัทได้ทุกวันท าการก่อน 16.00 น. โดยแจง้ด้วยตนเองผ่านระบบ

ตามท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นช่องทางส าหรบัลูกค้า หรือ แจง้ผ่านผู้แนะน าการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธกีารอื่นใดตามท่ีบริษัทก าหนด 

7.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผูใ้ห้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 17.00 น. และจะน าส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้

ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรพัย์คืนเมื่อบรษิัทได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทมีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมน้ัน มีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปัน

ผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไมถ่ือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม 

2. บริษัทจะด าเนินการสง่คืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 

3. เมื่อผู้ให้ยืมขอเรยีกคืนหลักทรัพยแ์ล้ว สามารถจ าหน่ายหลักทรพัย์ดังกลา่วท่ีฝากในบัญชีท่ีฝากไว้กับบริษัทได้ในวันท าการถัดจากวันท่ีแจ้ง

เรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันท าการนับแต่วันท่ีแจ้งเรียกคืน 

8. ค่าธรรมเนียมการยืม 

8.1 คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อปีตามท่ีระบใุนเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรพัยท่ี์ยืมตามราคาปิด 
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ของส้ินวันท าการ (ซึง่จ านวนวันท่ีใช้ค านวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และ ตามจ านวนวันท่ีผ่านพ้นไปจริง) 

หมายเหตุ : คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมท่ีตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ 

8.2 ระยะเวลาท่ีค านวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผูใ้ห้ยืม จนถึงวันกอ่นหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิด

ค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย ์ทั้งน้ี บริษัทจะช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผูใ้ห้ยืมเป็นรายเดือน หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยค านวณ

ค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรพัยท่ี์ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ีได้ตกลงไว้กับบรษิัท และบริษัทจะช าระค่าธรรมเนียมให้แก่

ผู้ให้ยืม ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันส้ินเดือน หรือวันท่ียกเลิกสัญญา 

9. ค ารับรอง 

9.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมรับทราบถึงลกัษณะความเสีย่งต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการให้ยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับน้ีเป็นอย่างดีแล้ว เช่น 

ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพยแ์ละทรัพย์สิน อาจถูกเรียกให้คืนหลักประกัน ซึง่หากไม่

สามารถคืนหลักประกันตามก าหนดเวลาได้ บริษัทอาจขายหลักทรัพย์ของลูกค้าผู้ให้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากข้อจ ากัดในการท าธุรกรรม

ท่ีมาจากกฎระเบียบของทางการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจทางกฏหมาย ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ประกาศท่ีเกีย่วข้องต่างๆ กับธรุกรรมน้ี ลูกค้าผู้ให้ยืมรับทราบและเขา้ใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับน้ีถือว่าเป็นการลงนามรับทราบถงึ

ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย 

9.2 ลูกค้าผู้ให้ยืมเข้าท านิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าท าสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอ่ืน 

9.3 บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญายืมและให้ยมืหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รบั

ความยินยอมจากลกูค้าผู้ให้ยืมก่อน แต่ท้ังนี้ บริษัทจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกลา่วให้ลูกค้าผู้ให้ยืมทราบ และลูกค้าผูใ้ห้ยืมตกลงท่ีจะปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขท่ีบรษิัทได้แกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างเคร่งครัด 

9.4 บรรดาข้อช้ีแจงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะน้ี หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและให้ยืม

หลักทรัพย ์

 

ข้อความและข้อตกลงตามท่ีระบใุนเอกสารฉบับน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้ให้ยมืได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขท้ังหมด

ส าหรับการท าธรุกรรมให้ยมืหลักทรัพย์อยา่งละเอียดถกูต้องแล้ว และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ต่อ

หน้าพยานเป็นส าคัญ เมื่อวันท่ี  ____________________________  

 

หมายเหตุ : คู่สัญญาตกลงว่า การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายน้ี คู่สัญญาจะระบใุนเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และ ให้

ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเปน็ส่วนหน่ึงของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย ์และบันทึกแนบท้ายฉบับน้ี 

 
ชื่อของลูกค้าผู้ให้ยืม 
  
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
ลายมือช่ือลูกค้า      ลายมือช่ือพยาน 
ชื่อ____________________________________________ 
 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
ลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม     ลายมือช่ือพยาน 
ชื่อ____________________________________________   ชื่อ____________________________________________ 
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 (ลูกค้าผู้ยืม บัญช ีCredit Balance) 
 

บนัทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
บันทึกแนบท้ายฉบับน้ีจัดท าขึ้น ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  (บรษิัท หรือ ผู้ให้ยมื) กับ 

_________________________________________ (ลูกค้าผูย้ืม) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและ

ให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันท่ี________________________ 

1. การเปิดบัญชี วิธกีารยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรพัย์ จะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์ 

1.2 ลงนามในสัญญายมืและให้ยืมหลักทรัพยพ์ร้อมบันทึกแนบท้าย 

1.3 ลูกค้าผู้ยืมต้องลงนามในใบแสดงความจ านงขอยืมหลักทรัพย์หรือ แสดงความจ านงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามท่ีบริษัทก าหนด 

2. หลักทรัพย์ที่ตกลงยืม เป็นหลักทรัพย์ที่บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรพัย์อื่นๆ

ท่ีได้รับอนุญาตให้ท าการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

3. ระยะเวลาในการยืมหลักทรพัย ์การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี 

4. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน 

 บริษัทก าหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระ ค ้า

ประกันหน้ีสินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลกูค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยมืในจ านวนไม่ต่ ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของ

มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย ์หรือมีอ านาจซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ ท้ังนี้ สามารถ

เปล่ียนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รบัความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรยีบร้อยแล้ว 

5. การเรียกหลักประกันเพิ่ม 

5.1 เมื่อหลักประกันลดลงต ่ากวา่มูลค่าหลักประกันท่ีต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลกูค้าผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่า

หรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 4 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเปน็ เงินสด หรือ แคชเชยีรเ์ช็ค ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันท่ี

หลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกนัท่ีต้องด ารงไว้ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ยืม 

5.2 เมื่อหลักประกันลดลงต ่ากวา่มูลค่าหลักประกันขั้นต่ า(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บรษิัทมีสิทธิบังคับหลักประกันเพื่อท า

การซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ือคืนให้แกบ่ริษัท 

6. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม / การเรยีกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 

6.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรยีกคืนหลักทรัพย์ทีใ่ห้ยืมไดโ้ดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 17.00 น. 

6.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ท้ังจ านวนโดยสามารถแจง้ผู้ให้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 16.00 น. 

หมายเหตุ : 1.  บริษัทมีสิทธิเรยีกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยมืน้ันมีการปิดสมุดทะเบยีน เพื่อจะได้รับสิทธใิดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิ

ใน การรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิม่ทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม  

2.  บริษัทจะด าเนินการสง่คืนหลักประกันคืนเมื่อได้รับหลักทรัพย์ท่ียมื คืนเรยีบร้อยแล้ว 

7. ค่าธรรมเนียมการยืม 

7.1 คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อปีตามท่ีระบใุนเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรพัยท่ี์ยืมตามราคาปิดของ

สิ้นวันท าการ (ซึ่งจ านวนวันท่ีใช้ค านวณเปน็รายปีเท่ากบั 365 วัน และ ตามจ านวนวนัท่ีผ่านพ้นไปจริง) 

หมายเหต ุ: คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ 

7.2 ระยะเวลาท่ีค านวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผูใ้ห้ยืม จนถึงวันกอ่นหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิด

ค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย ์ทั้งน้ี ผู้ยืมจะช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยมืเปน็รายเดือน หรือเมื่อมกีารยกเลิกสัญญา (โดยค านวณ

ค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรพัยท่ี์ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ีได้ตกลงไว้กับบรษิัท และลูกค้าผู้ยืมจะช าระค่าธรรมเนียมให้แก่

บริษัท ภายใน 5 วันท าการถดัจากวันส้ินเดือน หรือวันท่ียกเลิกสัญญา 

8. ค ารับรอง 

8.1 ลูกค้าผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการยมืหลักทรพัย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับน้ีเป็นอย่างดแีล้ว เช่น ความผันผวน

ขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรพัย์และทรพัย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย ์ซึ่งหากไม่สามารถคืน

หลักทรัพย์ตามก าหนดเวลาได้ บรษิัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้าผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมท่ีมา

จากกฎระเบียบของทางการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจทางกฏหมาย ความเสี่ยงอันเกดิจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบยีบ และประกาศท่ี
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เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมน้ี ลกูค้าผู้ยืมรบัทราบและเข้าใจว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับน้ีถือว่าเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ 

ท้ังปวงด้วย 

8.2 ลูกค้าผู้ยืมเข้าท านิติกรรมกับบรษิัทในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าท าสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอ่ืน 

8.3 บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะท าการแกัโขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญายืมและให้ยมืหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รบั

ความยินยอมจากลกูค้าผู้ยืมก่อน แต่ท้ังนี้ บริษัทจะแจง้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าผู้ยืมทราบ และลูกค้าผู้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

บริษัทได้แกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างเคร่งครัด 

8.4 บรรดาข้อช้ีแจงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ยืม  ไม่ว่าจะแจ้งในขณะน้ี  หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและให้ยืม

หลักทรัพย ์

 

ข้อความและข้อตกลงตามท่ีระบใุนเอกสารฉบับน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้ยืมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขท้ังหมด

ส าหรับการท าธรุกรรมให้ยมืหลักทรัพย์อยา่งละเอียดถกูต้องแล้ว และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้

ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ เมื่อวันท่ี  ___________________________  

 

หมายเหต ุ: คู่สัญญาตกลงว่า การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายน้ี คู่สัญญาจะระบใุนเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และ 

ให้ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับน้ี 

 

 

ชื่อของลูกค้าผู้ยืม 
 
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
ลายมือช่ือลูกค้า      ลายมือช่ือพยาน 
ชื่อ____________________________________________ 
 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
ลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม     ลายมือช่ือพยาน 
ชื่อ____________________________________________   ชื่อ____________________________________________ 
 
 

 

 

 

  





 

                                                      แบบคาํขอเปิดบัญชี /ใช้บริการ  

                                                                                                                                 วนัที�  

ข้าพเจ้า  เลขที�บญัชี  

มีความประสงค์สมคัรใช้บริการของ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัท”) โดยขอ เปิดบัญชี/ใช้บริการเพิ�ม เพื�อทําธุกรรมกบับริษัท  ดงันี - 

ประเภทบัญชี 

□ บญัชีซื 	อขายหลกัทรัพย์ (Equity) ◯ Cash / Cash Balance ◯ Credit Balance ◯ Global Trading 

□ บญัชีซื 	อขายสญัญาซื 	อขายลว่งหน้า (Derivatives) ◯ TFEX -0 ◯ TFEX -4 (Settrade)  ◯ MT4 

□ บญัชีซื 	อขายหน่วยลงทนุ 
   บริการอื	นๆ บนบัญชี 

  □ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL)  ◯ อตัราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัท) ◯ อตัราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัท) 

  □ ธุรกรรม Equity Link Note (ELN) 
                       

คํารับรอง/ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกําหนดและเงื�อนไขของบริษัทตามเอกสารธุรกรรม 

<. ลกูค้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อมูลและรายละเอียดทีได้ให้ไว้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั ( “บริษัท” ) ในเอกสารเปิดบญัชีลกูค้า แบบคําขอ
เปิดบญัชี/ใช้บริการ  รวมถึงสญัญา และเอกสารประกอบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเปิดบญัชี  หรือเอกสารฉบบัอื�นที�อาจมีขึ -นในอนาคตทั -งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ความจริงทกุประการ  

G. ลูกค้าได้รับมอบ / อ่านรายละเอียด และได้รับการชี -แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี�ยงจากการทําธุรกรรมแต่ละประเภททั -งในตราสารทุน ตราสาร
อนพุนัธ์และหลกัทรัพย์อื�นๆ (ถ้ามี) ตามเอกสารที�เกี�ยวข้องซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของข้อกําหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน จากเจ้าหน้าที�ของบริษัทแล้ว และ
ตกลงตามข้อกําหนดและเงื�อนไขดงักลา่วนั -น 

J. ลูกค้ามีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคบัของ หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซื -อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั, 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หรือของบริษัท ในเรื�องที�เกี�ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว  

O. ลกูค้ายินดีปฏิบตัติาม กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัททําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมลูของลกูค้ากบัหน่วยงานกํากบัดแูล          
ธุรกิจหลกัทรัพย์ อาท ิคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซื -อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท สํานกัหกับญัชี 
(ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หน่วยงานที�มีอํานาจอื�น หรือ บริษัทในเครือของบริษัท 

R. ลกูค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนําการลงทนุตดัสินใจซื -อขายหรือทําธุรกรรมที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย์ และ / หรือสญัญาซื -อขายล่วงหน้า หรือหลกัทรัพย์
อื�นๆ (ถ้ามี)แทนลกูค้า ผู้แนะนําการลงทนุมีหน้าที�ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทนุเท่านั -น ลกูค้าโปรดตดัสินใจซื -อขายหรือทําธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลกูค้าจะตกลงใช้
บริการซื -อขายผลติภณัฑ์ในตลาดทนุโดยลกูค้ายินยอมให้บริษัทตดัสนิใจแทนตามเกณฑ์ของสํานกังาน กลต. (Discretionary) 

\. ลกูค้ารับทราบว่า เมื�อมีการซื -อขายหรือทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกับบญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีสญัญาซื -อขายล่วงหน้า บริษัทได้มีการจดัส่งข้อมูลหรือเอกสารยืนยนั   
การซื -อขายหรือเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องให้แก่ลกูค้าตามช่องทางการตดิตอ่ที�ลกูค้าแจ้งไว้ตอ่บริษัท ซึ�งลกูค้ามีหน้าที�ต้องตรวจสอบรายการตา่งๆ ที�เกิดขึ -นในบญัชี เพื�อรักษา
สทิธิประโยชน์ของตวัลกูค้าเองในฐานะผู้ลงทนุ 

^. ลูกค้ารับทราบและตกลงตามเงื�อนไข และข้อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า รวมถึงรับทราบและตกลงตามข้อกําหนด            
และเงื�อนไขในแบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั 

_. ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสําเนาข้อกําหนด และเงื�อนไขเกี�ยวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัท ทั -งนี -โดยลูกค้าตกลงที�จะปฏิบตัิตามระเบียบ       
ของบริษัทที�เกี�ยวข้องตอ่ไป 

                                     

                                                  �ลงชื�อ  ลกูค้า /ผู้ขอใช้บริการ 
                                                          (                                                                             ) 
 

 ลงชื�อ   พยาน 
                                                          (                                                                             ) 
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