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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
วนัท่ี........................................................... 

สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ระหว่าง 
(ก) บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “บริษัท” และ/หรือ “ผู้ให้ยืม” และ/หรือ “ผู้ ยืม” แล้วแตก่รณี) และ 
 
(ข).................................................................................................................ท่ีอยู่ / ส านกังานเลขท่ี..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… (ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ลกูค้า” และ/หรือ “ผู้ให้ยืม” และ/หรือ “ผู้ ยืม” แล้วแตก่รณี)  
โดยที ่บริษัทได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจงึมีความประสงค์จะท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และลกูค้ามีความ
ประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจงึตกลงท าสญัญากนัโดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความหมาย และ ค าจ ากัดความ 
ในสญัญานี ้ถ้อยค าหรือข้อความ ให้มีความหมายดงันี ้

1.1 “การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง การท่ีผู้ให้ยืมตกลงโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ยืม โดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพนัใดๆ โดยผู้ ยืมต้องส่งมอบหลกัประกันให้แก่ผู้ ให้ยืม
เพ่ือเป็นประกนัการช าระหนี ้และผู้ให้ยืมจะสง่มอบหลกัประกนัคืนให้แก่ผู้ ยืม เม่ือผู้ ยืมคืนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม ทัง้นี ้คูส่ ัญญาแต่ละฝ่าย (ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืม) อาจจะกระท าการในาานะ
เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม หรือกระท าในาานะตวัแทนผู้ ยืมหรือตวัแทนผู้ให้ยืมแล้วแตก่รณีได้ด้วย 

1.2 “ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง การยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือ การให้ยืมหลกัทรัพย์ แต่ละรายการหรือเป็นครัง้คราวตามเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้
รวมถึงวิธีการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องซึง่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้ 
1.3 “หนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง หนงัสือแสดงเจตนาให้ความยินยอมส าหรับการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสญัญานี ้

1.4 “หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีคูส่ญัญาตกลงกันเพ่ือท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แต่ละรายการหรือเป็นครัง้
คราว พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดหลกัทรัพย์ หลกัประกนั อตัราค่าธรรมเนียม วนัท าธุรกรรม วนัส่งมอบหรือคืนหลกัทรัพย์หรือหลักประกัน หรือรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเตมิภายหลงัโดยความตกลงของคูส่ญัญา โดยให้มีผลผกูพนัคูส่ญัญาและให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

1.5 “หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม” หมายถึง หลกัทรัพย์ทกุประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึง่เป็นหลกัทรัพย์ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด (ศนูย์รับฝาก) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์เทียบเท่า (หลกัทรัพย์ท่ีมีลกัษณะ ประเภท จ านวนและ
มลูคา่เช่นเดียวกนักบัหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม) หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีได้รับอนญุาตให้ยืมหลกัทรัพย์ได้ตามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสัง่และระเบียบอ่ืนใด รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต 

1.6 “หลักประกัน” หมายถึง หลกัทรัพย์ท่ีผู้ ยืมวางให้แก่ผู้ ให้ยืมในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นประกันการคืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้แล ะให้
หมายความรวมถึง เงินสด หนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน ทรัพย์สินหรือตราสารอ่ืนใดท่ีบริษัทก าหนด หลกัประกันเทียบเท่า (หลักประกันท่ีมีลกัษณะ ประเภท จ านวนและ
มลูคา่เช่นเดียวกนักบัหลกัประกนั) หลกัประกนัทดแทน (หลกัประกนัท่ีมีมลูคา่เทา่กบัหลกัประกนัท่ีต้องสง่มอบเพ่ือเป็นการทดแทน) โดยให้ถือเป็นหลกัประกนัส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้อง
ใดๆ ของบริษัทเก่ียวกบัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือหลกัประกนัอ่ืนใดท่ีได้รับอนญุาตตามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสัง่และระเบียบอ่ืนใด รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ
ในอนาคต 

1.7 “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือแหลง่กลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย์อ่ืนรวมถึงตา่งประเทศด้วย 

1.8 “ส านักงาน” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้หมายความถึงคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.9 “ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์” หมายถึง ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ท่ีกระท าขึน้โดยใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น ตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ผ่านระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ แล้วแตก่รณี 

1.10 “ระบบเครือข่าย” หมายถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างเครื อข่ายของบริษัท ตลาด
หลกัทรัพย์ ส านกังาน ลกูค้า ซึง่สามารถตดิตอ่ส่ือสารถึงกนัได้เพ่ือท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การ
สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้ 
1.11 “จดหมายอเิล็กทรอนิกส์” (อีเมล์) หมายถึง การสื่อสาร การสง่ข้อความ ข้อมลู บนัทกึหรือเอกสารอ่ืนใดออกจากคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์หรือเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดผ่านไปเข้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์หรือเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดอีกเคร่ืองหนึง่ โดยสง่ผ่านทางระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ ส่งจะต้องมีท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ รับเพ่ือ
ยืนยนั โต้ตอบ ตอบรับ บอกกลา่ว การแจ้งระหว่างคูส่ญัญาภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้ 
1.12 “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 331) พ.ศ. 2541 ประกาศของส านกังาน ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และท่ีจะมีการแก้ไข
เพิ่มเตมิในอนาคต และให้หมายความถึงประกาศของบริษัทด้วย 

1.13 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายถึง ผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และให้หมายความรวมถึงบริษัท 



2 | F M 1 0 5 _ S B L 2 0 1 8  
 

 
เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
1.14 ค าจ ากดัความ ถ้อยค า หรือข้อความอ่ืนใด ที่เก่ียวกบัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ภายใต้สญัญานี ้หากมิได้ก าหนดไว้โดยชดัแจ้งในสัญญานีคู้่สญัญาตกลงให้น าค าจ ากัด
ความ ถ้อยค า หรือข้อความที่ปรากฏในกฎระเบียบมาบงัคบัใช้โดยอนโุลมและให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานีด้้วย 
 
2. ข้อตกลงการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
2.1 บริษัทตกลงอนมุตัวิงเงินให้แก่ลกูค้าส าหรับการยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือ การให้ยืมหลกัทรัพย์ ไม่เกิน………………………………………………...........................................บาท 
(......................................................................................................................................................) ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิเปล่ียนแปลงวงเงินตามท่ีเหน็สมควร 
2.2 คูส่ญัญาตกลงว่าการท าสญัญาฉบบันีเ้พ่ือแสดงเจตนาว่าจะผกูพนัตามเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้รวมทัง้หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญานีด้้วย  
2.3 การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายอาจเป็นผู้ เสนอให้มีการท าธุรกรรม โดยที่คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ (ผู้ให้ยืม) จะโอนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 
(ผู้ ยืม) ในวนัสง่มอบหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ ให้ยืมจะได้รับหลกัประกนัจากผู้ ยืม และเม่ือถึงวนัสง่มอบคืนหลกัทรัพย์ ผู้ ยืมมีหน้าท่ีต้องสง่มอบคืนหลกัทรัพย์หรือหลกัทรัพย์เทียบเท่าแก่ผู้ ให้ยืมและ
ผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลกัประกนัหรือหลกัประกนัเทียบเทา่แก่ผู้ ยืม  
2.4 การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะรายการหรือเป็นครัง้คราว ถือเป็น “การยืมหลกัทรัพย์” และ/หรือ “การให้ยืมหลกัทรัพย์” แล้วแต่กรณี ตามเง่ือนไขและรายละเอียด
ของสญัญานี ้ซึง่จะต้องมี “หนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์” ก าหนดรายการตา่งๆ เพ่ือเป็นหลกัาานด้วย 

2.5 การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แต่ละรายการ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้หนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
3. การยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
3.1 การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ คูส่ญัญาตกลงว่าอาจด าเนินการเข้าท าหรือลงนามหรือยืนยนัในนามตนเองด้วยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือ หรือด าเนินการเข้าท าหรือลงนาม
หรือยืนยนัผ่านระบบธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (ลกูค้าจะต้องใช้รหสัประจ าตวัท่ีได้รับจากบริษัทหรือจะต้องแจ้งที่อยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บริษัท) ดงันัน้ หาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งความประสงค์ในการยืมหลกัทรัพย์ หรือ การให้ยืมหลกัทรัพย์ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาจะสามารถบอกกล่าวด้วยวาจาหรือบอกกล่าวผ่าน
โทรศพัท์ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี การท าเป็นหนงัสือ การสง่โทรสาร การสง่ข้อความผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองมือ
สื่อสารอ่ืนใดตามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทัง้นี ้คูส่ญัญาตกลงยินยอมให้มีการท าบนัทกึการเข้าท าหรือลงนามหรือยืนยนั การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ในรูปแบบเป็นหนงัสือ 
เอกสาร แถบบนัทกึเสียง ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ และตกลงว่าจะไม่โต้แย้งถึงความถกูต้องของบนัทกึดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

3.2 เม่ือคูส่ญัญาได้บรรลถุึงข้อตกลงการท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะท าการลงนามหรือยืนยนัการท าธุรกรรมดงักลา่วในหนังสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์แล้ว ทัง้นี ้การลงนามหรือยืนยนัให้หมายความรวมถึงวิธีการลงนามหรือยืนยนั ตดิตอ่ สื่อสารผ่านธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิธีการอ่ืน
ใดตามท่ีก าหนด บริษัทจะสง่มอบหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า และให้ถือว่ามีผลผกูพนัคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

3.3 การสง่หนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทอาจจดัสง่ด้วยบคุคล หรือด้วยวิธีธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้
บริษัทไม่มีหน้าท่ีในการตดิตาม สอบถาม หรือพิสจูน์หลกัาานใดๆ ว่าด าเนินการเข้าท าหรือลงนามหรือยืนยนัจะกระท าโดยลกูค้าหรือไม่ รวมทัง้การรับทราบค าสัง่ ค ายืนยนั การรับหนงัสือ 
ข้อมลูของลกูค้าส าเร็จเรียบร้อยแตอ่ย่างใด  
3.4 หากมีข้อขดัแย้งระหว่างเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้กับ หนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ คู่สญัญาตกลงให้น าข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนงัสือ
ยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์มาใช้บงัคบั  
ในกรณีท่ีข้อก าหนดและเง่ือนไขในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์มีข้อผิดพลาดจากข้อตกลงท่ีเกิดขึน้ในข้อ 3.2 โดยชดัแล้ว คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับหนงัสือยืนยนัธุรกรรม
การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ จะต้องคดัค้านเป็นหนงัสือภายในวันท าการถัดจากวนัท่ีมีการส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรั พย์ มิฉะนัน้จะถือว่าคู่สญัญาแต่ละฝ่าย
ยินยอมผกูพนัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วทกุประการ 
 
4. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน 
4.1 ผู้ให้ยืมจะต้องสง่มอบหรือด าเนินการเพ่ือให้มีการสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมแก่ผู้ ยืม และผู้ ยืมจะต้องสง่มอบหรือด าเนินการเพ่ือให้มีการสง่มอบหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้ยืมในวนัส่งมอบ
หลกัทรัพย์ ตามท่ีระบใุนหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะรายการ 
4.2 หลกัประกันส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด ส าหรับหลักประกันท่ีเป็นเงินสด รวมทัง้หลกัประกันอ่ืนใดตามเง่ือนไขและรายละเอียดของ
สญัญานีอ้าจถกูริบ ยดึ บงัคบัขายหรือช าระคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น 

4.3 การสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและการสง่มอบหลกัประกนัซึง่อยู่ในรูปแบบของหลกัทรัพย์ให้ใช้วิธีการดงันี  ้

4.3.1 กรณีหลกัทรัพย์เป็นแบบใบหลกัทรัพย์ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงสลกัหลงัหรือด าเนินการเพ่ือให้มีการสลกัหลงัใบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม ในกรณี ท่ีหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือ
หลกัประกนัดงักลา่วมีวิธีการโอนสทิธินอกเหนือจากการสลกัหลงั คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีจดัท าและสง่มอบเอกสารท่ีจ าเป็นทัง้หลายภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย หรือ 

4.3.2 กรณีหลกัทรัพย์เป็นแบบไร้ใบหลกัทรัพย์ คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงด าเนินการให้มีการฝากหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกันเข้าบญัชีรับฝากทรัพย์ตามท่ีคู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายก าหนด หากหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกนัได้มีการฝากไว้กบัศนูย์รับฝากแล้ว คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีด าเนินการสง่มอบให้เป็นไปตามระเบียบของศนูย์รับฝากทกุประการ 
4.4 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีจดัท าและสง่มอบเอกสารท่ีจ าเป็นทัง้หลาย ตลอดจนมีค าสัง่ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สทิธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ในหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม และ/หรือ หลกัประกัน 
โอนหรือสง่มอบจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่าย ทัง้นี ้การโอนหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกนัดงักลา่วนีเ้พ่ือให้ได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิโดยปราศจากภาระติดพนัอ่ืน
ใดทัง้สิน้ 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
4.5 การท่ีบริษัทได้มาซึง่สทิธิ กรรมสทิธ์ิ และผลประโยชน์ในหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม และ/หรือ หลกัประกนั ไมมี่หน้าท่ีต้องคืนหรือส่งคืนซึง่สทิธิ กรรมสทิธ์ิ และผลประโยชน์ท่ีได้มานัน้ เว้นแต่
ระบไุว้ในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะคราวนัน้ๆ 
 
5. มูลค่าหลักประกัน 
5.1 ผู้ ยืมจะต้องมีหน้าท่ีจดัหาหลกัประกนัท่ีมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่หลกัประกนัตามท่ีบริษัทก าหนด เพ่ือมอบแก่ผู้ให้ยืมเป็นหลกัประกนัและเม่ือมีการส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมแล้ว “มูลค่า
หลกัประกัน” จะเท่ากับมูลค่าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมบวกส่วนต่างของหลกัทรัพย์ท่ีได้ตกลงกัน (“มาร์จิน้ของหลกัประกัน”) ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีผู้ให้ยืมเป็นผู้ประกอบกิจการ คู่สญัญาอาจท าการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน โดยระบุรายละเอียดไว้ ในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ ให้ยืม
จะต้องให้ค ารับรองและค ารับประกนักบัผู้ ยืมว่าตนเองมีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการ 
5.2 หลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด บริษัทตกลงช าระดอกเบีย้ส าหรับกรณีบริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลกูค้าเป็นผู้ ยืมเทา่นัน้ ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้จะมีการค านวณเป็นครัง้คราว ตามอตัราและวิธีการท่ี
บริษัทก าหนดและบริษัทมีสทิธิเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีบริษัทเหน็สมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

5.3 เว้นแตก่ฎระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มลูคา่หลกัประกนัให้ค านวณดงันี ้

5.3.1 หลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด หนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน ตราสารหรือเลต็เตอร์ออฟเครดติ ที่ก าหนดจ านวนเงินไว้เป็นเงินบาท มลูคา่หลกัประกันให้ถือตามมูล
คา่ท่ีตราไว้ 

5.3.2 หลกัประกนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์ มลูคา่ของหลกัประกนัให้ถือตามราคาปิด ณ วนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีค านวณมลูคา่ซึง่ประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย์ หรือถือตามราคาอ้างอิง
ตามท่ีบริษัทก าหนด 
 
6. การปรับเปล่ียนมูลค่าหลักประกัน 
6.1 กรณีมลูคา่รวมของหลกัประกนัส าหรับการยืมหลกัทรัพย์ท่ียงัไม่ได้คืนทัง้หมดในวนัเดียวกนันัน้ มีมลูคา่รวมน้อยกว่ามลูคา่รวมของมลูคา่หลกัประกนัท่ีบริษัทก าหนด ณ เวลาสิน้สดุวนั
ท าการวนัใดๆ และเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ให้ยืม ผู้ ยืมจะต้องจดัหาหลกัประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ ให้ยืมเป็นจ านวนเงินและตามประเภทท่ีผู้ ให้ยืมก าหนด เพ่ือน ามาเพิ่มเติมมูลค่าหลกัประกันใน
สว่นท่ีขาดให้ครบตามมลูคา่หลกัประกนัท่ีบริษัทก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ยืมมีสทิธิท่ีจะสง่มอบเงินสดแทน ตามจ านวนเทา่กบัมลูคา่หลกัประกนัท่ีต้องเพิ่มเตมิตามท่ีผู้ให้ยืมก าหนด  
6.2 กรณีมลูคา่รวมของหลกัประกนัส าหรับการยืมหลกัทรัพย์ท่ียงัไม่ได้คืนทัง้หมดในวนัเดียวกนันัน้ มีจ านวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าของหลกัประกันท่ีบริษัทก าหนด ณ เวลาสิน้สดุ
วนัท าการวนัใดๆ เม่ือผู้ ยืมแจ้งความประสงค์ขอคืนหลกัประกันในส่วนท่ีเกินดงักล่าว ผู้ ให้ยืมจะต้องคืนหลกัประกันท่ีเป็นเงินสดหรือส่งมอบหลกัประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ ยืมเพ่ือท าให้
จ านวนมลูคา่หลกัประกนัในสว่นท่ีเกินลดลง 
6.3 หากหลกัประกนัเพิ่มเตมิหรือหลกัประกนัเทียบเทา่จะต้องมีการช าระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี) ให้ส่งมอบหลกัประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าตามท่ีบริษัทก าหนด
และบริษัทมีสทิธิเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีบริษัทเหน็สมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

6.4 กรณีหลกัประกนัเป็นหนงัสือค า้ประกนั ก่อนหมดอายุของหนงัสือค า้ประกัน ผู้ ยืมจะต้องด าเนินการต่ออายุของหนงัสือค า้ประกันออกไป หรือจัดหาหนงัสือค า้ประกันฉบบัใหม่ซึง่มี
วงเงินเทา่กบัวงเงินของหนงัสือค า้ประกนัฉบบัเดมิท่ีจะหมดอายมุาแทนและมอบแก่ผู้ให้ยืมภายในเวลาท่ีบริษัทก าหนด  
6.5 กรณีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายต่างมีหน้าท่ีจะต้องส่งมอบหลกัประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลกัประกันเทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลกัประกันเพิ่มเติมหรือหลกัประกันเทียบเท่า ท่ี
จะต้องสง่มอบหรือสง่มอบคืนโดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายนัน้ จะต้องถกูน ามาหกักลบกนัก่อนเพ่ือหาส่วนต่างท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งและต้องเป็นจ านวนท่ีเกิน
กว่าจ านวนท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าจะไม่เรียกให้วางหรือคืนหลกัประกัน (Margin Exemption) (“ความเสี่ยงสทุธิ”) แต่อย่างใด โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีมีส่วนต่างเกินกว่าคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่นัน้จะต้องสง่มอบหลกัประกนัเพิ่มเตมิหรือสง่มอบคืนหลกัประกนัเทียบเทา่ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นจ านวนเทา่กบัความเสี่ยงสทุธิเทา่นัน้ 
 
7. การส่งมอบหลักทรัพย์เทยีบเท่าหรือหลักประกันเทยีบเท่า 
7.1 เม่ือหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนั มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถกูเสนอซือ้ตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในการครอบง ากิจการ มีการเปล่ียนแปลงราคาท่ีตราไว้หรือการก าหนด
สกลุเงิน การออกหุ้นทนุ การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืนใดหรือเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกันดงักล่าว และคู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง
พึงมีสิทธิท่ีจะด าเนินการหรือท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดงักล่าวได้หากตนเองยงัถือครองหลกัทรัพย์ และคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องส่ งคืนหลกัทรัพย์เทียบเท่าหรือหลกัประกัน
เทียบเทา่ ค าว่า “เทียบเทา่” ในสว่นของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกนั หมายรวมถึงหลกัทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลกัทรัพย์ท่ี
ให้ยืมหรือหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัโดยผู้ออกหลกัทรัพย์รายเดียวกนั และค าว่า “เทียบเทา่” ให้หมายถึงกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1.1 ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ ได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีถูกแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือ
หลกัประกนั ทัง้นี ้การแปลงสภาพ การแบ่งแยกหรือการรวมดงักลา่วนัน้จดัท าขึน้โดยสมคัรใจและได้มีการส่งหนงัสือบอกกลา่วตามข้อ 9.3 แล้ว 

7.1.2 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอน ได้แก่ จ านวนเงินเทียบเทา่กับเงินท่ีได้รับจากการไถ่ถอน ทัง้นี ้หากการไถ่ถอนดงักล่าวเป็นการไถ่ถอนก่อนก าหนดเม่ือมีค าขอให้ไถ่ถอนดงักล่าว 
จะต้องมีการสง่หนงัสือบอกกลา่วตามข้อ 9.3 แล้ว 

7.1.3 ในกรณีท่ีมีการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในการครอบง ากิจการ หมายถึง จ านวนเงินหรือหลกัทรัพย์ท่ีเป็นคา่ตอบแทนหรือคา่ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีเป็นทางเลือกซึง่คู่สญัญาผู้ เป็น 
ผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืมได้สง่หนงัสือบอกกลา่วตามข้อ 9.3 แล้ว 

7.1.4 ในกรณีท่ีมีการออกหุ้นเพิ่มทนุ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือการให้หุ้นโบนสั ได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกันพร้อมด้วยหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรรโดยการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือการให้หุ้นโบนสั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการได้สทิธิในหลกัทรัพย์นัน้เป็นไปโดยสมัครใจ จะต้องการสง่หนงัสือบอกกลา่วตามข้อ 9.3 แล้ว 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
7.1.5 ในกรณีท่ีมีการให้สิทธิผู้ ถือหลกัทรัพย์จองซือ้หลกัทรัพย์ ได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกันพร้อมด้วยหลกัทรัพย์ท่ีได้รับจัดสรรส าหรับหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือ

หลกัประกันนัน้ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 9.1 และผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ช าระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทัง้จ านวนหรือบางส่วน ท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับหลกัทรัพย์
ดงักลา่วแล้ว 

7.1.6 ในกรณีท่ีมีการควบบริษัทหรือรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ หลกัทรัพย์และ/หรือจ านวนเงินเทียบเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับมาส าหรับหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกัน
อนัเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการได้สิทธิในหลกัทรัพย์และ/หรือเงินสดดงักล่าวนัน้เป็นการสมคัรใจจะต้อง มีการส่งหนงัสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 
แล้ว 

7.1.7 กรณีมีเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีคล้ายกบักรณีดงักลา่วข้างต้น ได้แก่ หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกนัพร้อมด้วยหรือแทนท่ีด้วยเงินสดหรือหลกัทรัพย์เทียบเทา่กบัหลกัทรัพย์ท่ีผู้
ให้ยืมพงึได้รับเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมหรือหลกัประกนัอนัเป็นผลจากการเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว หากผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม (แล้วแต่กรณี) ยงัคงถือกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ดงักล่าวอยู่ ทัง้นี ้
จะต้องมีการสง่หนงัสือบอกกลา่วตามข้อ 9.3 แล้ว 
7.2 หากเหตกุารณ์ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 7.1 สง่ผลให้หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์รายการใดๆ ถกูแทนท่ีทัง้หมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ถือว่าธุรกรรมการยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วนัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ ผู้ ยืมจะต้องช าระเงินสดจ านวนดงักลา่วแก่ผู้ให้ยืมภายในวนัท าการตามท่ีคูส่ญัญาตกลงกนัไว้และภายหลงัจากวนัท่ีได้ก าหนดไว้ส าหรับการ
ช าระเงินโดยผู้ออกหลกัทรัพย์ดงักลา่วนัน้ ในท านองเดียวกนั หากเหตกุารณ์ดงักลา่วสง่ผลให้หลกัทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลกัประกนัถกูแทนท่ีด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยงัคงยึดถือเงินสดจ านวน
ดงักลา่วไว้เป็นหลกัประกนัแทนหลกัทรัพย์ดงักลา่วก็ได้ 

7.3 ภายใต้บงัคบัแหง่ข้อ 7.2 ผู้ ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าท่ีต้องสง่มอบคืนหลกัทรัพย์เทียบเทา่และหลกัประกนัเทียบเทา่ภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้และ/หรือ หนงัสือยืนยนั
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์หรือเม่ือได้รับการทวงถามจากผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม (แล้วแตก่รณี) ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องระบเุง่ือนไขให้กระท าได้ 

7.4 ผู้ ยืมและผู้ ให้ยืมมีหน้าท่ีต้องส่งมอบคืนหลกัทรัพย์เทียบเท่าและหลกัประกันเทียบเท่าตามล าดบั ตามเง่ือนไขของหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ เพ่ือไม่ท าให้
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วคงค้างเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

7.5 ผู้ ยืมอาจเรียกให้ช าระคืนหลกัประกันท่ีเป็นเงินสดหรือเรียกให้ส่งมอบคืนหลกัประกันเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไปก่อนท่ีจะถึงวันอนัพึงจะต้องช าระคืนหรือส่งมอบคืนหลกัประกัน
เทียบเทา่นัน้ๆ แตอ่ย่างไรก็ตามขณะท่ีท าการช าระคืนเงินสดหรือสง่มอบคืนหลกัประกนัผู้ ยืมจะต้องสง่มอบหลกัประกนัอ่ืนทดแทนตามท่ีผู้ให้ยืมก าหนดด้วย 

7.6 เม่ือท าการสง่มอบคืนหลกัทรัพย์เทียบเทา่หรือหลกัประกนัเทียบเทา่หรือหลกัประกนัอ่ืนทดแทน ผู้ ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น รวมถึงการจดัท าและ
ส่งมอบเอกสารท่ีจ าเป็นพร้อมทัง้มีค าสัง่เพ่ือจดัให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทัง้หลายในหลกัทรัพย์เทียบเท่าหรือหลกัประกันเทียบเท่าหรือหลกัประกันอ่ืน
ทดแทนให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่โดยปราศจากภาระตดิพนัอ่ืนใดทัง้สิน้ 

7.7 ข้อก าหนดนีใ้ห้น ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ (“ผู้ โอน”) ละเว้นไม่ปฏิบตัติามภาระหน้าท่ีในการสง่มอบคืนภายในวนัสง่มอบคืนหลกัทรัพย์ ส าหรับทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนหรือในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการหกับญัชีท่ีท าการส่งมอบทรัพย์สินเทียบเท่ากับทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่เร่ิมต้น หรื อภายในระยะเวลาอ่ืนตามท่ีคู่สญัญาเห็นสมควร 
นอกจากสทิธิตา่งๆ ของคูส่ญัญาตามกฎหมายและสญัญานี ้หากคูส่ญัญาอีกฝ่าย (“ผู้ รับโอน”) ต้องรับภาระดอกเบีย้ การเบิกเงินเกินบญัชี คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดเกิดขึน้ ผู้ โอน
ตกลงท่ีจะช าระเม่ือมีการทวงถามและกระท าการใดให้ผู้ รับโอนปลอดจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หลายดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้โดยตรงจากการละเว้นไม่กระท าการดงักล่าว ทัง้นี ้
โดยไม่รวมถึง (1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประมาทหรือการผิดนดัโดยจงใจของผู้ รับโอน และ (2) การสญูเสียอนัเป็นผลจากการกระท าหรือเป็นผลโดยอ้อม โดยคูส่ญัญา
ทัง้หลายตกลงว่าคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ รวมทัง้ภาษีเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ตามสมควรและเป็นไปโดยถกูต้องอนัเกิดขึน้โดยคูส่ญัญาผู้ซึง่ละเว้นจากการปฏิบตัติามภาระหน้าท่ีของตน
ภายใต้ธุรกรรมการขายหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีเป็นผลมาจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีในการส่งมอบคืนของผู้ โอน ให้ถือเป็นค่าธร รมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยตรงตาม
วตัถปุระสงค์ในวรรคนี ้
 
8. ข้อก าหนดส าหรับสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์และการชดเชย 
8.1 ในระหว่างท่ีมีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ใดๆ บริษัทและลกูค้ายอมรับว่า บริษัทมีสิทธิโดยสมบูรณ์ท่ีจะเรียกคืนหลกัทรัพย์ท่ีใ ห้ยืมหรือหลกัประกันท่ีเป็นหลกัทรัพย์ หากผู้
ออกหลกัทรัพย์ดงักลา่วนัน้ประกาศให้สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ อาทเิช่น สทิธิรับเงินปันผล สทิธิจองซือ้หุ้นออกใหม่หรือหุ้นเพิ่มทนุ สิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หลกัทรัพย์ สิทธิ
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ทัง้นีล้กูค้าผู้ ยืมหรือผู้ให้ยืมแล้วแตก่รณี ตกลงจะคืนหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัททนัทีและตกลงจะไม่โต้แย้งคดัค้านแตป่ระการใด 

8.2 ในระหว่างท่ีมีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ใดๆ และยงัไม่ได้มีการคืนหลกัทรัพย์ หากผู้ออกหลกัทรัพย์มีการจ่ายสทิธิประโยชน์แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบีย้ 
เงินต้นคืน เป็นต้น ผู้ ยืมจะต้องคืนเงินเทา่กบัสทิธิประโยชน์ดงักลา่วนัน้แก่ผู้ให้ยืมรวมทัง้ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี  ้ไม่ว่าผู้ ยืมจะได้รับสทิธิประโยชน์นัน้หรือไม่ก็ตาม 

8.3 ในระหว่างท่ีมีการวางหลกัประกนั (ซึง่เป็นหลกัทรัพย์หรือตราสาร) ส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และยงัไม่ได้มีการคืนหลกัประกันดงักล่าว หากผู้ออกหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ ถือหลกัทรัพย์หรือตราสาร อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบีย้ เงินต้นคืน เป็นต้น ผู้ ให้ยืมจะต้องคืนเงิ นเท่ากับสิทธิประโยชน์ดงักล่าวนัน้แก่ผู้ ยืมรวมทัง้
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไม่ว่าผู้ให้ยืมจะได้รับสทิธิประโยชน์นัน้หรือไม่ก็ตาม 

8.4 ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเพิกเฉยไม่ส่งคืนหลกัทรัพย์หรือหลกัประกันดงักล่าวข้างต้น หรือผิดนดัไม่คืนเงินสิทธิประโยชน์ดงักล่าวหรือ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ใน
ระหว่างท่ียงัไม่ครบก าหนดคืนหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนัอนัจะมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ยืมหรือผู้ให้ยืมเม่ือมีการโอนหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนัคืน กลา่วคือ        

8.4.1 การให้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นตามสว่นจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 
8.4.2 การเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้อนัเป็นผลให้จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้หรือลดลง 
8.4.3 การไถ่ถอนหลกัทรัพย์ 

8.4.4 การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

        
8.4.5 การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 

8.4.6 การแปลงสภาพหลกัทรัพย์ หรือ 

8.4.7 กรณีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 

หากเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้รับความเสียหาย คูส่ญัญาฝ่ายท่ีเพิกเฉยหรือผิดนดัจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคา่เสียหายเท่ากับต้นทนุท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริงพร้อม
ช าระดอกเบีย้ รวมทัง้คา่ภาษีและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  ให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัทนัที 

 
9. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์ 
9.1 ในกรณีผู้ออกหลกัทรัพย์ประกาศให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์เพ่ือการจดัสรรหลกัทรัพย์ อาทเิช่น การจองซือ้หุ้นออกใหม่ หุ้นเพิ่มทนุ สิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หลกัทรัพย์ เป็น
ต้น บริษัทตกลงยินยอมให้ ผู้ให้ยืม(เจ้าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม) หรือผู้ ยืม(เจ้าของหลกัประกัน) แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักล่าว (ในาานะท่ีตนพึงจะได้รับสิทธิการ
จดัสรรหลกัทรัพย์หากยงัคงถือครองหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนันัน้) โดยผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแตก่รณี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความประสงค์ของตนเพ่ือขอรับการจดัสรรหลกัทรัพย์ 
โดยการท าหนงัสือบอกกลา่วให้บริษัททราบลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัท าการ ก่อนวนัเร่ิมต้นจดัสรรหลกัทรัพย์นัน้ๆ พร้อมทัง้ช าระเงินตามจ านวนและภายในระยะเวลาการจดัสรร
หลกัทรัพย์ดงักลา่วให้ครบถ้วน หากผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแตก่รณี)ไม่สง่หนงัสือบอกกลา่ว และ/หรือ ไม่ด าเนินการช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ
การจดัสรรหลกัทรัพย์แตป่ระการใด โดยยินยอมให้บริษัทด าเนินการตามท่ีเหน็สมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายอ่ืนใดทัง้สิน้ 

9.2 ในกรณีผู้ออกหลกัทรัพย์ประกาศประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทตกลงยินยอมให้ ผู้ให้ยืม(เจ้าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม) หรือผู้ ยืม(เจ้าของหลกัประกนั) แล้วแตก่รณีมีสทิธิในการออกเสียงส าหรับ
การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว (ในาานะท่ีตนพงึจะได้รับสทิธิในการออกเสียงหากยงัคงถือครองหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนันัน้) โดยผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแตก่รณี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความประสงค์ของตนเพ่ือขอใช้สทิธิออกเสียงในาานะผู้ ถือหุ้น โดยการท าหนงัสือบอกกลา่วให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัท าการ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัสทิธิการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ หากผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม (แล้วแตก่รณี)ไม่สง่หนงัสือบอกกลา่ว บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงในาานะผู้ ถือ
หุ้นแตป่ระการใด โดยยินยอมให้บริษัทด าเนินการตามท่ีเหน็สมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหาย คา่เสียโอกาสหรือความสญูเสียอ่ืนใดทัง้สิน้ 

9.3 ในกรณีผู้ออกหลกัทรัพย์ประกาศให้สทิธิอ่ืนใดแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ อาทเิช่น การแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าท่ีตราไว้  การไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิอนัเกิดขึน้
จากค าเสนอซือ้เพ่ือการครอบง ากิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน หรือสทิธิอ่ืนๆ อนัจ าต้องได้รับการตดัสนิใจใช้สทิธิโดยผู้ ถือหลกัทรัพย์ เป็นต้น บริษัทตกลงยินยอม
ให้ ผู้ให้ยืม(เจ้าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม) หรือผู้ ยืม(เจ้าของหลกัประกนั) แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับสิทธิอ่ืนใดดงักล่าว (ในาานะท่ีตนพึงจะได้รับสิทธิอ่ืนใดหากยงัคงถือครองหลกัทรัพย์หรือ
หลกัประกนันัน้) โดยผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแตก่รณี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความประสงค์ของตนเพ่ือขอรับสิทธิอ่ืนใด โดยการท าหนงัสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 (สาม) วนัท าการ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัสทิธิของหลกัทรัพย์ตามท่ีก าหนดไว้นัน้ๆ พร้อมทัง้ด าเนินการตามท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์ก าหนดเง่ือนไข
ให้ครบถ้วน หากผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม(แล้วแตก่รณี)ไม่สง่หนงัสือบอกกลา่ว และ/หรือ ไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิอ่ืนใดทัง้สิน้ โดยยินยอมให้
บริษัทด าเนินการตามท่ีเหน็สมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหาย คา่เสียโอกาสหรือความสญูเสียอ่ืนใดทัง้สิน้ 

 
10. ค่าธรรมเนียม 
10.1 ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ผู้ ให้ยืมหลกัทรัพย์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการให้ยืมหลกัทรัพย์แต่ละรายการ โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ตามท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ให้คิดจ านวนค่าธรรมเนียมเป็นรายวนัจากมูลค่าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม โดยให้ถือว่า 1 (หนึ่ง) ปี 
เทา่กบั 365 (สามร้อยหกสบิห้า) วนั ตามจ านวนวนัท่ีผ่านพ้นไปจริงโดยให้นบัรวมวนัท่ีผู้ให้ยืมสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมด้วย แตไ่ม่รวมถึงวนัท่ีผู้ ยืมสง่มอบหลกัทรัพย์เทียบเทา่คืน 

10.2 เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืนในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ให้ผู้ให้ยืมค านวณค่าธรรมเนียม ณ วนัเร่ิมต้นของเดือนแต่ละเดือนส าหรับเดือน
ตามปฏิทนิก่อนหน้านัน้ และผู้ ยืมจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมเป็นรายเดือนในวนัท าการแรกของเดือนถดัไปหรือวนัสิน้สดุส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) 
  
11. การต่ออายุธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงท่ีให้มีการต่ออายุธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และให้สิทธิของผู้ ให้ยืมในการถือครองหลกัประกันยงั คงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนงัสือบอกกล่าว
ลว่งหน้าให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้รับทราบอย่างน้อย 1 (หนึง่) วนัท าการก่อนครบก าหนดการให้ยืมแต่ละครัง้ และเพ่ือให้สญัญานีย้งัคงมีผลผูกพนัต่อไปคู่สญัญาต้องส่งหนงัสือยืนยนั
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้นอกจากนีห้ากคูส่ญัญามิได้มีข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและหลกัประกันได้มีการ
สง่มอบแล้ว 
 
12. การบอกเลิกธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (แต่ละรายการ) 
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย (ผู้ ยืมหรือผู้ให้ยืม) อาจใช้ดลุพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แต่ละรายการหรือครัง้คราว โดยเรียกคืนหรือส่งคืน “หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม” หรือ 
“หลกัประกนั” หรือ “หลกัทรัพย์เทียบเทา่” และ “หลกัประกนัเทียบเทา่” (แล้วแตก่รณี) ดงันี ้

12.1 ผู้ให้ยืมมีสทิธิเรียกคืน “หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม” จากผู้ ยืม โดยบอกกลา่วให้ผู้ ยืมทราบลว่งหน้า และผู้ ยืมจะคืน “หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม” ให้แก่ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด 

12.2 ผู้ ยืมมีสทิธิคืน “หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม” แก่ผู้ให้ยืม โดยบอกกลา่วให้ผู้ให้ยืมทราบลว่งหน้า และผู้ ยืมจะคืน “หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม” ให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวนัท าการท่ีแจ้งหรือก าหนดไว้ 
12.3 กรณีการเรียกคืนหรือการคืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมดงักล่าวข้างต้น ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืม(แล้วแต่กรณี) จะต้องส่งมอบคืนหลกัประกันหรือหลกัประกันเทียบเท่า ภายในระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดด้วย 
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13. ภาษีอากร 
13.1 การช าระเงินทัง้หมดหรือบางสว่นตามสญัญานีจ้ะต้องอยู่ภายใต้การหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย 

13.2 การช าระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีหน้าท่ีต้องจ่ายหรือหกัเงินดงักล่าวพร้อมกับจัดเตรียมใบก ากับภาษีเพ่ือใช้เป็น
พยานหลกัาานตามแบบท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากร  
 
14. ค ารับรองและค ารับประกัน 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายขอให้ค ารับรองและค ารับประกนัไว้ตอ่กนั พร้อมกบัให้มีผลบงัคบัตอ่ไปถึงแม้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานีส้ิน้สดุ
ลงแล้ว ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

14.1 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายได้รับมอบหมายและรับมอบอ านาจให้ปฏิบตัติามหน้าท่ีและช าระหนีข้องตนตามสญัญานีแ้ละจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเสียหายต่อการด ารงสภาพของ
การมอบหมายและมอบอ านาจดงักลา่ว 
14.2 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่ได้ถูกจ ากัดภายใต้ข้อก าหนดของตราสารจดัตัง้ของตนหรือในลกัษณะอ่ืนใดของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ตามสญัญานีห้รือในการช าระหนีโ้ดย
ประการอ่ืนของตนตามสญัญานี ้

14.3 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนใดในหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและหลกัประกันท่ีได้จัดให้มีขึน้ตามสญัญานีใ้ห้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
(แล้วแตก่รณี)โดยปราศจากภาระตดิพนัใดๆ หากปรากฏว่ามีความบกพร่องหรือไม่สมบรูณ์เกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและหลกัประกนัอ่ืนใด คูส่ญัญาฝ่ายท่ีให้ค ารับรองตกลงรับผิดชอบ
ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความบกพร่องและความไม่สมบรูณ์ดงักลา่ว 
14.4 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงจะปฏิบตัแิละด าเนินการภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้รวมทัง้หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญานี ้พร้อมทัง้ยินยอมปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสัง่และระเบียบอ่ืนใด รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต 

 
15. กรณีผิดนัดและผิดสัญญา 
15.1 หากมีเหตกุารณ์ใดหรือหลายเหตกุารณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้กบัคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดถือว่าเป็นกรณีผิดนดัผิดสญัญา 

15.1.1 ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืมผิดนดัไม่ช าระหนีห้รือไม่คืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม หรือไม่ส่งมอบหลกัประกัน หรือสิทธิประโยชน์ แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบตัิภาระหน้าท่ีในการช าระเงิน 
คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีหรือเงินค้างจ่ายอ่ืนใดภายใต้สญัญานี ้

15.1.2 ลกูค้าเข้าข้อสนันิษาานตามกฎหมายว่ามีหนีส้นิล้นพ้น หรือศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดหรือชัว่คราว หรือศาลมีค าพิพากษาเป็นบคุคลล้มละลาย รวมทัง้กรณีขอให้
มีการฟืน้ฟูกิจการ การช าระบญัชี กระบวนการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนั  

15.1.3 กรณีผู้ค า้ประกนั ผู้ให้หลกัประกนั ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีออกหนงัสือค า้ประกัน ตราสารหรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ถูกค าสัง่หรือตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือ
ควบคมุในรูปแบบใดๆ โดยกระทรวงการคลงั ธปท. หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนใด ให้ระงบัการด าเนินกิจการหรือหยดุการประกอบธุรกิจไม่ว่าทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น และคูส่ญัญาฝ่ายท่ี
ได้รับผลกระทบดงักลา่วไม่สามารถจดัหาหลกัประกนัทดแทนอนัเป็นท่ียอมรับของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

15.1.4 ค ารับรองหรือค ารับประกนัใดๆ ที่ผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมให้ไว้นัน้ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นความจริงในสาระส าคญั 

15.1.5 คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดนดัหรือละเว้นไม่ปฏิบตัภิาระหน้าท่ีใดๆ ภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้

15.2 หากมีกรณีผิดนดัผิดสญัญาตามข้อ 15.1 เกิดขึน้กับคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คู่สญัญาตกลงให้ถือว่าการช าระเงินและการส่งมอบอ่ืนใดตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้บรรดาหนีส้นิถึงก าหนดช าระและ/หรือถึงก าหนดสง่มอบโดยพลนั โดยมิต้องบอกกลา่วให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบแตอ่ย่างใด 

15.3 ในกรณีท่ีมีการผิดนัดผิดสญัญาแล้ว คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะด าเนินการส่งมอบหรือคืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและหลกัประกันทนัที หากเพิกเฉ ยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

15.3.1 กรณีผู้ ยืมไม่คืนหลกัทรัพย์ ตกลงยินยอมให้ผู้ ให้ยืม ท าการยืมหรือซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือทดแทนหลกัทรัพย์ท่ีมิได้ส่งมอบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ยืมเอง หรือมีสิทธิบังคบั
หลกัประกนัได้ทนัที 

15.3.2 กรณีผู้ให้ยืมไม่คืนหลกัประกนั ตกลงยินยอมให้ผู้ ยืม ท าการซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือทดแทนหลกัประกนัท่ีมิได้สง่มอบ ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้ยืมเอง และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์ท่ี
ยืมเพ่ือน าเงินช าระหนี ้

15.4 คูส่ญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัผิดสญัญายินยอมให้บริษัทในาานะคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดั มีสทิธิน าเงิน ทรัพย์สิน หลกัประกัน หลกัทรัพย์ท่ีวางไว้หรือท่ีฝากไว้หรือครอบครองไว้แทนลกูค้า
ภายใต้สญัญานีม้าด าเนินการหกัช าระ ขาย บงัคบัขายหรือด าเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดั
(ลกูค้า) แตอ่ย่างใด เพ่ือน าเงินท่ีได้มาหกักลบลบหนีท้ัง้หมดหรือบางสว่น ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดิสทิธิบริษัทท่ีจะเรียกร้องให้ลกูค้าต้องรับผิดชอบช าระในสว่นท่ียงัขาดอยู่ อีกตอ่ไป 

15.5 คูส่ญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัผิดสญัญาจะต้องรับผิดตอ่คูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัส าหรับบรรดาหนีส้ิน เงินค้างช าระ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใ ช้จ่าย ค่าทวงถาม ค่าใช้จ่ายหรือค่าวิชาชีพ
เก่ียวกับการด าเนินคดีตามกฎหมาย การบงัคบัคดี การสืบหาทรัพย์สิน หรือเงินอ่ืนท่ีเกิดขึน้กับคู่ สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนัด พร้อมทัง้ดอกเบีย้ผิดนดัในอัตราดอกเบีย้สงูสดุตามท่ีบริษัท
ประกาศ ขณะท าสญัญานีอ้ตัราดอกเบีย้สงูสดุร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีผิดนดัผิดสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

15.6 หากคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงด าเนินการแก้ไขเยียวยาในกรณีเกิดเหตผุิดนดัแล้ว คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจึงไม่อาจเรียกร้องเงินจ านวนใดๆ เพ่ือชดเชยความสญูเสียหรือความ
เสียหายทางอ้อม (Consequential Loss or Damage) ได้ 
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16. ธุรกรรมที่ท าในฐานะตัวแทน 
16.1 ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อนี ้คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่อาจเข้าท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ในาานะท่ีเป็นตวัแทน (“ตวัแทน”) ของบคุคลภายนอก (“ตวัการ”) ได้ ทัง้นี ้ไม่ว่าตนจะมี
าานะเป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นผู้ดแูลทรัพย์สนิหรือประการอ่ืนใด (ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ท่ีอ้างถึงนีใ้ห้เรียกว่า “ธุรกรรมการเป็นตวัแทน”) 
16.2 คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่อาจเข้าท าธุรกรรมการเป็นตวัแทนเฉพาะในกรณีตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

16.2.1 คูส่ญัญาฝ่ายนัน้ระบวุ่าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทนในขณะท่ีตนเข้าท าการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

16.2.2 คูส่ญัญาฝ่ายนัน้แจ้งแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นหนงัสือว่าตนได้เข้าท าการให้ยืมดงักลา่วแทนตวัการเพียงรายเดียวโดยได้เปิดเผยตวัการนัน้ตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่แล้ว 
(ไม่ว่าโดยการระบช่ืุอ หรือการอ้างอิงถึงรหสัหรือเคร่ืองหมายบ่งชีต้ามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนัให้น ามาใช้ในการอ้างอิงถึงตวัการ) ในเวลาท่ีตนเข้าท าการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

16.2.3 ในขณะท่ีมีท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้ ตวัแทนมีอ านาจท าการให้ยืม และการปฏิบตัภิาระหน้าท่ีทัง้หลายในนามของตวัการ 
16.3 ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดเข้าการท าธุรกรรมการเป็นตวัแทนแล้วจะต้องแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบข้อเทจ็จริง ดงันี ้ 

16.3.1 กรณีใดๆ ที่ตวัการเข้าข้อสนันิษาานว่ามีหนีส้นิล้นพ้นตวัตามพระราชบญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ.2484  

16.3.2 การผิดค ารับรองและค ารับประกนัใดๆ ที่ให้ไว้ หรือกรณีหรือเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ค ารับรองและค ารับประกนัดังกลา่วไม่เป็นความจริง 
16.4 เง่ือนไขเพิ่มเตมิ 

16.4.1 ธุรกรรมการเป็นตวัแทนแตล่ะรายการจะต้องเป็นธุรกรรมท่ีท าขึน้ระหว่างตวัการกับคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งและไม่มีบุคคลใดนอกจากตวัการท่ีเก่ี ยวข้องกับคู่สญัญาฝ่าย
ดงักลา่วเป็นคูส่ญัญา หรือเป็นผู้ มีสทิธิหรือภาระหน้าท่ีภายใต้ธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการนัน้ อนึง่ โดยไม่เป็นการจ ากดัข้อก าหนดท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ตวัแทนไม่มีความรับผิดใดๆ ใน
าานะตวัการในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามธุรกรรมการเป็นตวัแทน แตท่ัง้นี ้ข้อความดงักลา่วจะไม่เปล่ียนแปลงความรับผิดในาานะตวัแทนภายใต้เง่ือนไขท่ีระบดุงักลา่ว  

16.4.2 ข้อก าหนดทัง้หมดของสญัญานีจ้ะน ามาบงัคบัใช้แยกตา่งหากในระหว่างคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่กบัตวัการแตล่ะรายท่ีตวัแทนได้เข้าท าธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการเพ่ือตวัการนัน้ เสมือนหนึ่งว่าตวัการดงักล่าวแต่ละรายเป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญากับคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งนัน้แยกต่างหาก โดยสญัญานัน้มีข้อความ
เหมือนกบัสญัญานีท้กุประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี ้และเสมือนว่าตวัการเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ ยืม แล้วแตก่รณีภายใต้สญัญาดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขว่า 

(ก) หากมีเหตผุิดนดัในสว่นท่ีเก่ียวกบัตวัแทน หรือเหตกุารณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตผุิดนดั คู่สญัญาดงักล่าวย่อมมีสิทธิท่ีจะส่งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ตวัแทนเพ่ือแจ้ง
เหตผุิดนดัท่ีเกิดขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัตวัการ หากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่สง่หนงัสือบอกกลา่วเช่นว่านัน้แล้วถือว่าได้มีการสง่หนงัสือบอกกลา่วโดยชอบแก่ตวัการนัน้แล้ว  

(ข) หากตวัการไม่ได้จดทะเบียนจดัตัง้หรือมีสถานท่ีท าการตัง้อยู่ในประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ของสญัญานีต้ามท่ีอ้างข้างต้น ให้ถือว่าตั วการได้ท าการแต่งตัง้
ตวัแทนเพ่ือเป็นตวัแทนในการรับหนงัสือบอกลา่ว หรือรับหมายศาลส าหรับการด าเนินกระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตนแล้ว 

(ค) เง่ือนไขดงักลา่วนี ้ไม่มีผลกระทบตอ่การใช้บงัคบัตามสญัญานีใ้นระหว่างตวัแทนกับคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของธุรกรรมใดๆ ท่ีตวัแทนท าขึน้เพ่ือประโยชน์
ของตนเองในาานะตวัการ “การให้ยืมหลกัทรัพย์” 

16.4.3 ตวัแทนขอให้ค ารับประกนัตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายว่า ทกุครัง้ที่ตนเข้าท าหรือมีความประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมใดท่ีเป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนได้รับมอบอ านาจโดยชอบ
ให้เข้าท าการให้ยืมหลกัทรัพย์ และปฏิบตัภิาระหน้าท่ีทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตวัแทนของบคุคลท่ีตนระบไุว้ว่าเป็นตวัการในสว่นของธุรกรรมนัน้ๆ และช าระหนีท้ัง้ปวงของ
บคุคลดงักลา่วภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนนามของบคุคลดงักลา่ว 
 
17. การบอกเลิกสัญญา 
คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดอาจบอกเลกิสญัญานีใ้นเวลาใดก็ได้ โดยสง่หนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัท่ีให้สญัญา
ฉบบันีมี้ผลสิน้สดุลง ทัง้นี ้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีบอกเลกิสญัญาต้องยืนยนัได้ว่าขณะบอกเลกิสญัญาตนเองมิได้มีภาระหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ภายใต้สญัญา
นีแ้ล้ว แตก่ารบอกเลกิสญัญาดงักลา่วนีไ้ม่เป็นเหตใุห้คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายพ้นจากความรับผิดชอบภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานีก่้อนวนัท่ีให้สญัญาฉบบันีมี้ผลสิน้สดุลง  
 
18. การบอกกล่าว 
การบอกกลา่วตามสญัญานี ้ถ้ามิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องบอกกลา่วหรือแจ้งเป็นหนงัสือภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญานีแ้ล้ว บริษัทมีสทิธิบอกกล่าวหรือแจ้ง
ลกูค้าด้วยการท าเป็นหนงัสือ บอกกลา่วด้วยวาจาผ่านโทรศพัท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนใด โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด หากบริษัทมีหนงัสือบอก
กล่าวไปตามท่ีอยู่ซึง่ลกูค้าได้แจ้งไว้ตามสญัญานี ้ด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ ส่งด้วยบุคคล ส่งโทรสาร หรือส่งไปตามท่ีอยู่ของจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด 
รวมทัง้ที่อยู่ของลกูค้าท่ีมีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงด้วย ให้ถือว่าบริษัทได้มีการบอกกลา่วหรือแจ้งลกูค้าโดยชอบแล้ว  
 
19. ข้อก าหนดอื่นๆ 
19.1 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะโอนสทิธิหรือก่อให้เกิดภาระหน้าท่ีใดๆ ของตนตามสญัญานีไ้ม่ได้ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 
19.2 การท่ีบริษัทไม่บงัคบัใช้สิทธิ อ านาจ เอกสิทธ์ิอ่ืนใดตามสญัญานี ้หรือด าเนินการล่าช้ากว่าท่ีกฎระเบียบก าหนดไว้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อ านาจ เอกสิทธ์ิของบริษัทแต่อย่างใด 
รวมทัง้การบงัคบัใช้สทิธิ อ านาจ หรือเอกสทิธ์ิของบริษัทแตบ่างสว่นนัน้ไม่เป็นการจ ากดัการใช้สทิธิ อ านาจหรือเอกสทิธ์ิในคราวตอ่ๆ ไปด้วย 

19.3 การช าระเงินทัง้ปวงภายใต้สญัญานี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ช าระเป็นสกลุเงินบาท 

19.4 คู่สญัญาตกลงยอมรับว่า การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนใดภายใต้สญัญานี ้ สามารถใช้วิธีการบนัทึกด้วยแถบบันทึกเสียงหรือบนัทึกด้วยวิธีการ
อิเลก็ทรอนิกส์และสามารถใช้ยืนยนัเป็นหลกัาานเทา่ท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมาย 
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19.5 ลกูค้ารับทราบว่าการท าสญัญาฉบบันีแ้ละหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ทกุฉบบัให้ถือว่าเป็นการเข้าท าสญัญาฉบบัเดียวกัน และตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามภาระ
ผกูพนัของตนส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะรายการ กรณีปฏิบตัผิิดเง่ือนไขส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์รายการหนึ่งรายการใดถือว่าเป็นการปฏิบตัิผิด
เง่ือนไขธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์อ่ืนทัง้หมด ลกูค้ายินยอมให้บริษัทเรียกให้ช าระเงิน สง่มอบ คืน ขาย โอนซึง่หลกัทรัพย์ท่ียืมหรือหลกัประกนัรายการอ่ืนๆ ด้วย 

19.6 คูส่ญัญาตกลงให้ถือว่าบรรดาหนงัสือ บนัทกึ เอกสารชีแ้จงการป้องกนัความเสี่ยงส าหรับการท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับสญัญานีใ้ห้ถือเป็น
สว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันีด้้วย 

19.7 หากข้อก าหนดใดๆ ภายใต้เง่ือนไขและรายละเอียดสญัญานีมี้การประกาศยกเลกิ เพิกถอน เป็นโมฆะหรือใช้บงัคบัไม่ได้ ซึง่กระท าโดยหน่วยงานราชการ ศาลหรือองค์กรท่ีมีอ านาจ
ควบคมุอ่ืนใด คูส่ญัญาตกลงว่าข้อก าหนดท่ียงัคงอยู่ให้มีผลบงัคบัใช้โดยสมบรูณ์เพ่ือให้บรรลเุจตนารมณ์ของคูส่ญัญาตอ่ไป 

 
20. ข้อพิพาทและกฎหมายที่บังคับใช้ 
20.1 สญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

20.2 ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องท่ีเก่ียวข้องกับสญัญานี ้ลกูค้าสามารถเลือกท่ีจะขอให้มีการระงบัข้อพิพาทระหว่างลกูค้ากับบริษัทโดยอนุญาโตตลุาการซึง่ส านกังานจัดให้มีขึน้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ทัง้นี ้การชีข้าดของอนญุาโตตลุาการให้เป็นท่ีสดุ  
 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแหง่สญัญาโดยตลอดแล้วเหน็ว่าถกูต้องตามเจตนาทกุประการ จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

ตราประทับของนิตบุิคคล 
 
 

ลงช่ือ................................................................................................ลกูค้า 
 

(................................................................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................................................................................................................................บริษัท 
 

(.........................................................................................................................................................) 
 

ลงช่ือ.....................................................................................พยาน  ลงช่ือ.....................................................................................พยาน 
 

(.....................................................................................)                              (.....................................................................................) 
ผู้แนะน าการลงทนุ                                                                              ผู้ตรวจสอบข้อมลู / ผู้บนัทกึข้อมลู 
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บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท”) จดัท าเอกสารนี ้เพ่ือชีแ้จงให้ลกูค้าทราบถึงความเสี่ยงและเข้าใจนโยบาย และ/หรือ แนวทางในการปฏิบตัิและ

เป็นข้อตกลงเก่ียวกบัการท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ซึง่ลกูค้าต้องปฏิบตัติาม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปิดบัญชี  

         - การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ลกูค้าต้องมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ และท าสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์กบับริษัท และบริษัทจะพิจารณาวงเงินเป็นวงเงินรวม

ทกุประเภทบญัชีท่ีลกูค้าเปิดไว้กบับริษัท  

         - ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการท าธุรกรรมตามแบบฟอร์มหรือวิธีการตามท่ีบริษัทก าหนด  

          - ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการยืมและใ ห้ยืมหลกัทรัพย์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“ส านกังาน ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และ/หรือบริษัท ก าหนด 

2. หลักทรัพย์ท่ีอนุญาตให้ยืมและยืม  

หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทอนญุาตให้ยืมและยืมเพ่ือการขายชอร์ต (การขายชอร์ต คือ การขายสนิทรัพย์ เช่นหลกัทรัพย์ โดยท่ียงัไม่มี สินทรัพย์นัน้อยู่ในครอบครอง แต่ใช้วิธีการยืม
จากบคุคลท่ีสาม) บริษัทจะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผนัผวนของราคา ปัจจยัพืน้าานของหลกัทรัพย์นัน้ๆ และหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน กลต. แ ละตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนด 
โดยหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะต้องเป็น หลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียน ทัง้นีบ้ริ ษัทจะประกาศ รายช่ือ
หลกัทรัพย์ดงักลา่วให้ทราบ ซึง่อาจจะเปล่ียนแปลงได้โดยบริษัทไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

3. ประเภทของหลักประกัน  

บริษัทก าหนดประเภทหลกัประกนัเป็นเงินสดและหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยหลกัประกนันัน้ จะต้องปลอดจาก บริุมสทิธ์ิ หรือภาระผกูพนัใดๆ 

        4. การฝาก-ถอน โอนเงนิและหลักประกัน 

- กรณีให้ยืมหลกัทรัพย์  : บริษัทไม่อนญุาตให้ผู้ให้ยืมถอนหลกัประกนัท่ีได้รับ และบริษัทจะไม่จ่ายคอกเบีย้จากหลกัประกนันัน้  

  - กรณียืมหลกัทรัพย์      : บริษัทอนญุาตให้ผู้ ยืมถอนหลกัประกนัสว่นเกินจากระดบัท่ีต้องค ารงไว้ โดยผู้ ยืมต้องแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งจะได้รับ 

                                                       เงินในวนัท าการถดัไป  

- เม่ือผู้ ยืมคืนหลกัทรัพย์ท่ียืม บริษัทจะโอนหลกัประกัน เข้าบัญชีซือ้ขายของผู้ ยืมเท่านัน้ในวันท าการถัดจากวันท่ีผู้ ยืมได้คืน หลั กทรัพย์ และบริษัทสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงขัน้ตอนการสง่คืนหลกัประกนั ตามความเหมาะสม 

        5. การก าหนดการวางหลักประกันเร่ิมต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซือ้คืน 

กรณีให้ยืมหลักทรัพย์ : สามารถให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance  

บริษัทจะวางหลกัประกันให้แก่ผู้ ให้ยืมในอตัรา 100% ของมูลค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม และจะท าการ Mark to Market (ปรับมูลค่าให้เป็น ปัจจุบนั) ทุกสิน้วนั โดยหาก
หลกัประกนัมีมลูคา่น้อยกว่า 100% บริษัทจะวางหลกัประกนัสว่นเพิ่มให้ภายในวนัท าการถดัไป แตห่าก หลกัประกนัมีมลูคา่สว่นเกินบริษัทขอสงวนสทิธิในการถอนหลกัประกนั 

กรณียืมหลักทรัพย์    : สามารถยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash Balance และ Credit Balance  

ทัง้นี ้ลกูค้าจะท าธุรกรรมการยืมได้จะต้องวางหลกัประกันก่อนการยืมตามท่ีก าหนด และมีวงเงินยืม (Borrowing Credit), EE (Excess Equity) หรือ PP (Purchasing 
Power) เพียงพอตอ่การยืมหลกัทรัพย์ 

กรณีท าธุรกรรมผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance  

การวางหลกัประกนัเร่ิมต้น (Initial Margin : IM) 

ผู้ ยืมหลกัทรัพย์ต้องวางหลกัประกันเร่ิมต้น ก่อนการยืมในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 150 ของมูลค่าหลกัทรัพย์ท่ียืม โดยการค านวณมูลค่า หลกัประกันดงักล่าว ประเมินจาก
ราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

ส าหรับบัญชี Cash และ Cash Balance  

ผู้ ยืมสามารถวางหลกัประกนัเร่ิมต้นในอตัราร้อยละ 50 ของมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ียืม โดยผู้ ยืมต้องขายชอร์ตหลกัทรัพย์ท่ียืม ทัง้จ านวนภายในวนัท่ีท าธุรกรรมการยืม และบริษัท
จะเก็บเงินคา่ขายเพ่ือวางเป็นหลกัประกนัส าหรับการยืม มิฉะนัน้ ผู้ ยืมจะต้องวาง หลกัประกนัให้ครบร้อยละ 150 ของมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ียืม ภายในวนัท่ีท าธุรกรรม หากไม่ได้ด าเนินการ
วางหลกัประกนัให้ครบ ร้อยละ 150 ของมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ียืมแล้ว บริษัทจะเรียกคืนหลกัทรัพย์ และผู้ ยืมต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดรวมทัง้คา่ธรรมเนียมการยืม 

อตัราหลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin : MM)     =  140% 

อตัราหลกัประกนับงัคบัปิดสถานะ (Force Close Margin : FM) = 120% 

เอกสารชีแ้จงการป้องกันความเสี่ยงส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 

ตารางการวางหลักประกัน เรียกหลักประกันเพิ่ม และบังคับซือ้คืน 

การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance 

อตัราหลกัประกนัเร่ิมต้น (IM)                                    150% 

อตัราหลกัประกนัรักษาสภาพ (MM)                          140% 

อตัราหลกัประกนับงัคบัปิดสถานะ (FM)                    120% 

อตัราหลกัประกนัเร่ิมต้น (IM)                             50% 

อตัราหลกัประกนัรักษาสภาพ (MM)                    40% 

อตัราหลกัประกนับงัคบัปิดสถานะ (FM)              30% 

 

การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) 

บริษัทจะค านวณมลูคา่หลกัประกนัของผู้ยืมเทียบกบัมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ียืมตามราคาปิด ณ สิน้วนัท าการ (Mark to Market) 

กรณีมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดต ่ากว่า MM 

 - ผู้ ยืมมีภาระหน้าท่ีต้องวางหลกัประกันเพิ่ม จนอตัราหลกัประกัน เทา่กบัหรือสงูกว่าระดบัMM 

- ผู้ ยืมต้องวางหลกัประกันเพิ่ม ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันท าการถัด จากวันท่ีอตัราหลกั 

  ประกันลดลงต ่ากว่า MM (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ ยืมท าการยืมหลกัทรัพย์เพิม่จนกว่า 

  ผู้ ยืมจะด าเนินการวางหลกัประกันเพิ่มแล้วเสร็จ 

- กรณีผู้ ยืมไม่ด าเนินการดงักล่าวข้างต้น  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิบังคบัซือ้คืนหลกัทรัพย์ท่ียืม  

  (Force Buy In) ภายใน T+2 

- ผู้ ยืมมีภาระหน้าท่ีต้องวางหลกัประกนัเพิ่ม จนอตัราหลกัประกนั เท่ากบัหรือสงูกว่าระดบัMM 

- ผู้ ยืมต้องวางหลกัประกันเพิ่มภายในวันท าการท่ี 5 นับจากวันท่ี  อัตราหลกัประกันลดลง    

  ต ่ากว่าระดบั MM และบริษัทจะไม่ให้ผู้ ยืมท าการยืมหลกัทรัพย์เพิ่มจนกว่าอตัราหลกัประกนั 

  จะเทา่กบัหรือสงูกว่าระดบั MM 

- กรณีผู้ ยืมไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิบังคับซือ้คืนหรือบังคบั 

  ขายหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในบัญชี (Force Sell or Buy  In) ภายใน T+6 

การบังคับซือ้คืน (Force Close Margin) 

กรณีมลูคา่หลกัประกนัของผู้ ยืมลดลงเทา่กบัหรือต ่ากว่า FM 

- ผู้ ยืมมีภาระหน้าท่ีต้องวางหลกัประกันเพิ่ม จนอัตราหลกัประกัน สูงกว่าระดบั FM ก่อน 

  เวลา 9.45 น. ของวันท าการถัดไป (T+1) 

- หากผู้ ยืมไม่วางหลกัประกันเพิ่ม ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

  บังคบัซือ้คืนหลกัทรัพย์ท่ียืม ภายใน T+1 

- ผู้ ยืมมีภาระหน้าท่ีต้องวางหลกัประกันเพิ่ม จนอตัราหลกัประกัน สูงกว่าระดบั FM ก่อน 

  เวลา 9.45 น. ของวันท าการถัดไป (T+1) 

- หากผู้ ยืมไม่วางหลกัประกันเพิ่ม ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว | บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

  บังคบัซือ้คืนหรือบงัคบัขายหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในบญัชี (Force Sell or Buy In)  ภายใน T+1  

 

ทัง้นี ้การบังคับขาย / ซือ้คืนใดๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ และหากเกิดกรณีบังคับขายจาก รายการยืมหลักทรัพย์ แล้ว
หลักประกันยังไม่เพยีงพอต่อการช าระหนี ้ผู้ยืมจะต้องท าการช าระมูลหนีดั้งกล่าวให้ครบถ้วนภายในวันท่ี T+2 ส าหรับบัญชี Cash และ Cash Balance หรือ T+1 ส าหรับ
บัญชี Credit Balance 

 
6. หลักเกณฑ์การจัดสรรการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรโดยใช้วิธี Random ในการจดัสรร 

 ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าแสดงความประสงค์ให้ยืมมีจ านวนไม่เพียงพอตอ่การยืมด้วยผู้ ยืมต้องการหลกัทรัพย์จ านวนมาก ดงันัน้ หากมีผู้ ให้ยืมรายอ่ืนซึง่มีขนาดใกล้เคียง
กนัและไม่แยกจ านวน ลกูค้ารับทราบและยินยอมให้เป็นสทิธิของบริษัทท่ี พิจารณาน าหลกัทรัพย์ของลกูค้ารายอ่ืน ท่ีมีจ านวนใกล้เคียงกันมาให้ยืมหลกัทรัพย์แทนหลกัทรัพย์ของลกูค้า
ดงักลา่ว โดยไม่ จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบและลกูค้าตกลงไม่เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่เสียโอกาสใดๆ ทัง้สิน้ 

7. การให้ยืมหลักทรัพย์  

- หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมแล้ว (Matched) จะปรากฏในบญัชีซือ้ขายของผู้ให้ยืมโดยมี Flag “R” 

- ในกรณีท่ีให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้ๆ แล้ว ผู้ ให้ยืมสามารถขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวได้ต่อเม่ือระบบตรวจสอบแล้วว่า บริษัทมี หลกัทรัพย์คงเห ลือให้ขายได้ โดยระบบจะท าการ 
Recall พร้อมกบั Rematch กบัผู้ให้ยืมรายใหม่  

- ส าหรับบญัชี Cash และ Cash Balance หลกัทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการรอให้ยืม และ/หรือ หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมแล้ว ระบบยงัคง น ามาเป็นหลกัประกันเพ่ือค านวณอ านาจซือ้ใน
บญัชี 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

  

 - หลกัทรัพย์ท่ีผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์วา่ให้ยืมจะยงัคงอยู่ในกลุม่หลกัทรัพย์รอการจดัสรรเพ่ือการให้ยืม จนกว่าจะถกู ระบบจบัคูใ่ห้ยืมโดยวิธี Random หรือตามวิธีท่ีระบใุน
ข้อ 6 หรือจนกว่าผู้ให้ยืมจะได้แจ้งความประสงค์ยกเลกิการให้ยืม หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

- ผู้ ให้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะ การให้ยืมได้จากผู้แนะน าการลงทนุหรือเอกสารการยืนยนัการให้ยืม (SBL Confirmation Note) ท่ีบริษัทจดัสง่ให้ทางไปรษณีย์ 

8. การยืมหลักทรัพย์  

- เม่ือผู้ ยืมหลกัทรัพย์ได้รับการยืนยนัว่าสามารถยืมหลกัทรัพย์ได้แล้ว สถานะของหลกัทรัพย์ท่ียืมจะ ปรากฏในบญัชีซือ้ขายในวนัท่ียืม โดยมี Flag “B”  

- ผู้ ยืมสามารถตรวจสอบธุรกรรมการยืมได้จากผู้แนะน าการลงทนุและผู้ ยืมจะได้รับเอกสารยืนยนัการยืม (SBL Confirmation Note) ท่ีบริษัทจดัสง่ให้ทางไปรษณีย์  

- เม่ือผู้ ยืมหลกัทรัพย์ได้รับการยืนยนัว่าสามารถยืมหลกัทรัพย์ได้แล้ว ผู้ ยืมจงึสามารถสัง่ขายชอร์ตได้ ทัง้นีผู้้ ยืมอาจระบ ุให้ขายชอร์ตทนัทีท่ียืมหลกัทรัพย์ก็ได้  

- ในกรณีท่ีลกูค้าประสงค์จะยืมหลกัทรัพย์ เม่ือลกูค้าได้มีค าสัง่หรือแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ผู้แนะน าการลงทนุ หรือทางโทรศพัท์ หรือวิธีการอ่ืนใด ซึง่เป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการหรือบริษัท ก าหนดลกูค้าตกลงยอมรับผลของค าสัง่ดงักลา่วและให้ถือว่าเป็นค าสัง่โดยชอบของลกูค้า  

- ในกรณีท่ีบริษัทประกาศเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย์ท่ีอนญุาตให้ยืมและยืม เป็นหลกัทรัพย์ท่ีไม่อนญุาต บริษัทมีสทิธิท่ีจะ ด าเนินการเรียกคืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมจากผู้ ยืม หรือคืน
หลกัทรัพย์นัน้แก่ผู้ให้ยืมได้ทนัที (แล้วแตก่รณี) โดยให้เป็นไปตาม ขัน้ตอนการเรียกคืน หรือคืนหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี)  

- ในการยืมหลกัทรัพย์ใด หลกัทรัพย์หนึง่ ต้องไม่เกินอตัราการกระจกุตวัท่ีบริษัทก าหนด 

9. การคืนหลักทรัพย์ให้ผู้ให้ยืม (Return) 

- กรณีผู้ ยืมประสงค์คืนหลกัทรัพย์ท่ียืม ต้องแจ้งความประสงค์การคืนภายใน 16.00 น.การคืนหลกัทรัพย์ หลงั 16.00 น. อาจถือเป็นการคืนหลกัทรัพย์ในวนัท าการถดัไป  

- บริษัทจะเรียกคืนหลกัทรัพย์จากผู้ ยืม กรณีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับค าสัง่ คืนหลกัทรัพย์จากผู้ ยืม โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้า
ทราบลว่งหน้า หรือตามวิธีท่ีบริษัทก าหนด 

10. การเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม (Recall) 

- กรณีผู้ให้ยืมประสงค์เรียกคืนหลกัทรัพย์ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะน าการลงทนุ ภายในเวลา 12.00 น. การเรียกคืน หลกัทรัพย์หลงั 12.00 น. อาจถือเป็นการเรียกคืน
หลกัทรัพย์ของวนัท าการถดัไป  

- กรณีผู้ให้ยืมเรียกคืนหลกัทรัพย์ บริษัทจะหาหลกัทรัพย์ทดแทนจากผู้ให้ยืมรายใหม่ แล้วท าการจบัคูใ่หม่ (Rematch) จากนัน้จงึคืนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ให้ยืม แต่หากบริษัทไม่
สามารถหาหลกัทรัพย์ทดแทนได้ ผู้ ยืมต้องซือ้คืนให้กบัผู้ให้ยืมภายในก่อนเท่ียงของวนัท าการถดัจากวนัท่ีถกูเรียกคืน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกหลกัทรัพย์คืน และ ขอ
คืนได้ทนัที กรณีหากมีเหตจุ าเป็น และผู้ ยืมหลกัทรัพย์จะต้องคืนทนัที  

- กรณีหลกัทรัพย์ท่ียืม มีการประกาศสทิธิประโยชน์ใดๆ เช่น XD, XR, XM เป็นต้น บริษัทจะท าการ เรียกคืนหลกัทรัพย์ในทกุกรณี โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วนัท าการ
ก่อนขึน้เคร่ืองหมาย  

- กรณีผู้ให้ยืมเรียกคืนหลกัทรัพย์ และขอถอนหลกัทรัพย์ ผู้ เรียกคืนสามารถขายหลกัทรัพย์ได้ตัง้แตช่่วงบ่ายของวนัท าการ ถัดไป นบัจากวันท่ีเรียกคืนหรือจะได้รับหลกัทรัพย์
คืนอย่างช้าภายในวนัท าการท่ี T+3 นบัจากวนัท่ีเรียกคืน 

11. ค่าธรรมเนียม 

- บริษัทจะประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมเป็นคราวๆ ไป ซึง่ก าหนดเป็นร้อยละตอ่ปี 

- บริษัทค านวณคา่ธรรมเนียมการยืมให้ยืมเป็นรายวนัตามอตัราท่ีบริษัทประกาศ  

- คา่ธรรมเนียมการให้ยืมหลกัทรัพย์จะเกิดขึน้ตอ่เม่ือค าสัง่ให้ยืมหลกัทรัพย์ได้รับการยืนยนัตอบรับ โดยบริษัทแก่ผู้ให้ยืมแล้วเทา่นัน้  

- บริษัทจะค านวณคา่ธรรมเนียมการยืมและให้ยืมทกุสิน้เดือน จนถึงวนัท่ีผู้ ยืมได้คืนหลกัทรัพย์ โดยจะหกั หรือ น าเข้าบญัชี Cash และ Cash Balance ในวนัท่ี T+2 และบญัชี 
Credit Balance ในวนัท่ี T+1 นบัแตว่นัสิน้สดุของแตล่ะเดือน  

- ทัง้นีบ้ริษัทจะคดิคา่ธรรมเนียมการยืมขัน้ต ่าตามประกาศของบริษัท 

12. การผิดนัด 

หากลกูค้าไม่ด าเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์/หลกัประกนั หรือสง่คืนหลกัทรัพย์/หลกัประกนั รวมทัง้ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทหรือมีเหตกุารณ์ใดท่ีเข้าข่ายผิดนดั 
บริษัทจะท าการปิดาานะ โดยการบงัคบัซือ้คืนหรือบงัคบัขาย (แล้วแตก่รณี) โดยลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ผลขาดทนุหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้จ านวน 
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13. ลูกค้าตกลงรับทราบความเส่ียงจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี ้

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ เช่น  

1. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ียืมหรือให้ยืม  

2. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของมลูคา่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิท่ีอาจถกูเรียกให้คืน  

3. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีไม่ได้รับคืนหลกัทรัพย์ทนัทีท่ีท าการเรียกคืน  

4. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากข้อจ ากดัในการท าธุรกรรม ท่ีมาจากกฎระเบียบของทางการ  

5. ความเสี่ยงจากการวางเงินสดไว้กบับริษัทเพ่ือเป็นหลกัประกนั ซึง่เงินดงักลา่วจะไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากกองทนุ เพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
หรือสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

เอกสารนีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ซึง่ลกูค้าท ากบับริษัท หากไม่มีข้อความใดในสญัญายืมและ ให้ยืมหลกัทรัพย์ถกูแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน โดยเอกสารฉบบันีแ้ล้ว ให้ข้อความในสญัญายืมและให้ยืม มีผลบงัคบั ใช้ตอ่ไป และในกรณีท่ีลกูค้าท าผิดข้อตกลงตามเอกสารนีห้รือไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงตามเอกสารนี ้ให้
ถือว่าเป็นเหตผุิดสญัญาตามสญัญา ยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ด้วย ทัง้นีบ้ริษัทสามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ลกูค้าทราบเป็นคราวๆ ไป 

ลกูค้าเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และได้รับการชีแ้จง ตลอดจนมีความเข้าใจ นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิข้างต้น และลกูค้ายินยอม
ตกลงท่ีจะปฏิบตัติามทกุประการ 

 

ตราประทับของนิตบุิคคล 
 
 

ลงช่ือ................................................................................................ลกูค้า 
 

(................................................................................................) 
 

 

หมายเหต ุ: หากมีการเปล่ียนแปลงข้อความใดในคําช้ีแจงฉบบันี ้ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จําเป็นตอ้งแจ้งลูกคา้ทราบล่วงหนา้ 
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แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านคดิว่าถูกต้อง ส่วนท่ี 1 ลักษณะของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนท่ี 1 ลักษณะของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้า ผู้แนะน าการลงทุน 

ถูก ผิด คะแนน 
1. SBL คือการท าสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ระหว่างผู้ ยืมฝ่ายหนึ่งกับผู้ ให้ยืมอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ือเกิดธุรกรรมจะมีการโอนหลกัทรัพย์ในช่วง  
ระยะเวลานัน้ ๆ จากผู้ ให้ยืมไปยงัผู้ ยืม โดยผู้ ยืมตกลงว่าจะโอนหลกัทรัพย์ท่ียืมคืนให้แก่ผู้ ให้ยืมเม่ือถึง วันครบก าหนดสัญญา และเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงผู้ ยืมจงึตกลงโอนทรัพย์สนิเพ่ือวางเป็นประกนัให้กบัผู้ให้ยืมโดยผู้ให้ยืมจะคืนทรัพย์สนิท่ีวางเป็นประกันเม่ือได้รับหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมคืน
จากผู้ ยืม 

2. มลูคา่หลกัประกนัการสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม ผู้ ยืมมีหน้าท่ีในการจดัหาหลกัประกนัท่ีมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่หลกัประกนั ที่ก าหนด มอบแก่ผู้ให้
ยืมเป็นหลกัประกนั 

3. ประเภทของหลกัประกนั ได้แก่ เงินสดหรือหลกัทรัพย์ตามท่ีบริษัทก าหนด โดยทรัพย์สนิท่ีบริษัทจะก าหนดให้เป็นหลกัประกนันัน้ จะต้องปลอด
จากบริุมสทิธ์ิ หรือภาระผกูพนัใด ๆ และเป็นประเภทเดียวกบัท่ีตลาดหลกัทรัพย์หรือส านกังาน กลต. ก าหนด 

4. ประโยชน์ของการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นอกจากจะเพิม่อตัราผลตอบแทนของนกัลงทนุแล้ว ยงัช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งให้ตลาดทนุ และมีการสง่
มอบหลกัทรัพย์ท่ีสมบรูณ์และตรงตามเวลา 

5. ตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน ก.ล.ต.ได้ก าหนดให้นกัลงทนุรายย่อย ท าการยืมหลกัทรัพย์และขายชอร์ตได้ทัง้ บญัชีเครดติบาลานซ์ (Credit 
Balance) และบญัชีเงินสด (Cash Account) 

6. Mark to Market คือการค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมทกุสิน้วนัท าการ 

7. Short Selling คือ การขายหลกัทรัพย์ท่ียืมมาโดยที่ผู้ขายต้องซือ้หลกัทรัพย์นัน้เพ่ือคืนเจ้าของหลกัทรัพย์ตามท่ีตกลงกนั 

8. หากลกูค้ามีหลกัทรัพย์ท่ีค้างไว้ในพอร์ต ลกูค้าสามารถน ามาวางเป็นหลกัประกนัในบญัชีเครดติบาลานซ์แทนเงินสดได้ โดยหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
จะถกูค านวณมาร์จิน้ตามประกาศของบริษัท 

9. หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจะใช้วิธี Random ในการจดัสรร 

   

คะแนนรวมส่วนท่ี 1   ...................คะแนน 

ส่วนท่ี 2 การเปิดบัญชีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
   

1. การท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ลกูค้าต้องมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และท าสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์กบับริษัท 

2. การท าสญัญา SBL กบับริษัทหลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุท าสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์เพียงครัง้เดียว 
3. การยืมหลกัทรัพย์แบบไม่มีก าหนดระยะเวลา(Call) ผู้ ยืมสามารถยืมหลกัทรัพย์ได้จนกว่าผู้ให้ยืมจะเรียกคืนหลกัทรัพย์ 

4. การยืมหลกัทรัพย์เพ่ือขายชอร์ตในบญัชี Credit Balance ของบริษัท ผู้ ยืมต้องวางหลกัประกนัและปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของ  
บญัชี Credit Balance ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
5. การค านวณคา่ธรรมเนียมการยืมจะใช้ 365 วนัเป็นตวัหาร 

 

 

 

 

         

คะแนนรวมส่วนท่ี 2   ...................คะแนน 

คะแนนรวมส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2   ...................คะแนน 

 
 
 
 
 
             ............................................. 

ลายมือช่ือลูกค้า 

    ผลประเมนิความรู้ความเข้าใจ                                         ผ่าน                 ไม่ผ่าน    

 
 
 

. 

 

 

 

 

ลายมือช่ือผู้แนะน าการลงทุน 

....................................................... 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 
หนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย์ 

 

                                                              วนัท่ี.....................................................  

ข้าพเจ้า......................................................................................................................ในาานะเป็น “ลกูค้า” ตกลงท าสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ กับบริษัทหลกัทรัพย์   
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท”) บญัชีเลขท่ี..........................................ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ให้บริษัทยืมหลกัทรัพย์ใดๆ ซึง่อยู่ในบญัชี ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตาม
สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ บญัชีอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าท าสญัญาไว้กบับริษัท โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอม ปฏิบตัติามเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญายืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎระเบียบหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

     ให้ยืมทกุหลกัทรัพย์ท่ีมีอยู่ใน LIST ตามประกาศของบริษัท (เฉพาะหลกัทรัพย์ท่ีช าระราคาครบถ้วนแล้ว)  

ก าหนดระยะเวลาการให้ยืม           Call  (แบบไม่มีก าหนดระยะเวลา)  

               Term (แบบมีก าหนดระยะเวลา) 

     2 สปัดาห์        1 เดือน        ระยะเวลาอ่ืนๆ ระบ ุ(สปัดาห์/เดือน) ................................................  

ให้ยืมเฉพาะหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ค ายืนยนัว่า หลกัทรัพย์ตามรายการดงักล่าวข้างต้นเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้าไม่มีภาระติดพนัอ่ืนใดทัง้สิน้ และ รายละเอียดของหลกัทรัพย์ดงักล่าว
ข้างต้นนีเ้ป็นความจริงทกุประการ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบตัติามเง่ือนไข ดงันี ้

1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าหนงัสือยินยอมให้ยืมหลกัทรัพย์นี ้เป็นหลกัาานการจองสทิธ์ิเพ่ือการให้ยืมหลกัทรัพย์เทา่นัน้ ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์จะมีผลสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้า 

    ได้รับหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์จากบริษัทเทา่นัน้ 

2. อตัราคา่ธรรมเนียมส าหรับการให้ยืมหลกัทรัพย์ถือตามอตัราท่ีบริษัทประกาศก าหนด  

3. เง่ือนไขและรายละเอียดธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะรายการจะก าหนดไว้ในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  

4. ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะรายการจะสิน้สดุลง เม่ือข้าพเจ้ามีหนงัสือเรียกคืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมถึงบริษัท หรือบริษัทสง่คืนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมแก่ข้าพเจ้า  

5. หนงัสือฉบบันีถื้อเป็นหลกัาานแสดงเจตนาและการให้ความยินยอมการให้ยืมหลกัทรัพย์ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป หากข้าพเจ้าจะท าการยกเลกิหรือเพิกถอนหนงัสือฉบบันี ้

    จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้บริษัททราบทนัที 

เพ่ือเป็นหลกัาานข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

ลงช่ือ..........................................................................................ลกูค้า 

 

     (.................................................................................) 
 

 

ส าหรับ Front Office 

ผู้แนะน าการลงทนุ : ………………...………………                  วนัท่ี: ……./…..…/…..… 
  
หวัหน้าทีม/ ผู้จดัการสาขา : …………………………                   วนัท่ี: .….../…..…/…...… 

ส าหรับ Back Office 
         บนัทึกรายการ 
 
Settlement………….…………...…วนัท่ี............../................/............ 

 

 จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม (เลือกอย่างใดอย่างหนึง่) ระยะเวลาการยืมหลกัทรัพย์ 
 

ช่ือหลกัทรัพย์ 
 

จ านวน 
หลกัทรัพย์ 

 

 
อตัราร้อยละของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
ในบญัชี ณ สิน้วนัท าการก่อนหน้า 

 

 
แบบไม่มีก าหนด
ระยะเวลา(Call) 

 

 
แบบมีก าหนดระยะเวลา (Term) 

 
2 สปัดาห์ 1 เดือน อ่ืนๆ 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 

 

แบบค าขอเพิ่มเตมิประเภทบัญชี 
 



 
แบบค ำขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชี 

วนัที.่................................................... 
ตามที่ข้าพเจ้า……………………………………….…..........................ตกลงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืบญัชซีื้อขายหน่วยลงทุน รวมถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์กบั บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“บรษิัท”) นัน้ ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ขอเปิดบญัชเีพิ่มเติมกบับรษิัท โดยขา้พเจ้าตกลงยนิยอมปฏบิตัิตามเงื่อนไขและรายละเอียดภายใต้
ขอ้ตกลงของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า หรอืสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืสญัญาซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า รวมถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรพัย์หรอืสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทุกประการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รำยละเอียดประเภทบญัชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

ประเภทธุรกรรม  ระบุชือ่บญัช ีและ เลขทีบ่ญัช ี(ท่ีมีในปัจจบุนั)  ระบุชือ่บญัช ี(ขอเพ่ิมเติม) 

การซื้อขาย 
หลกัทรพัย ์

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading  
 Credit Balance 
 ELN 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading  
 Credit Balance 
 ELN 

การซื้อขาย 
ตราสารอนุพนัธ ์

 TFEX 
 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
 

 TFEX 
 

การซื้อขาย 
หน่วยลงทุน 

 Fund Mart เลขทีบ่ญัช.ี.....……  Fund Mart 

การยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย ์

 SBL เลขทีบ่ญัช.ี.....……  SBL 

การออม 
หลกัทรพัย ์
 

 Easy Wealth Builder  
      ทุกวนัที ่5   ของเดอืน 
      ทุกวนัที ่15  ของเดอืน           
      ทุกวนัที ่25  ของเดอืน 
           

 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 Easy Wealth Builder 
  
  วนัที ่5   ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 
  วนัที ่15  ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 
  วนัที ่25  ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 

หลกัทรพัยท์ีซ่ื้อ / จ านวนเงนิ 
 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 

ธุรกรรมอื่น  ................................. 
 ................................ 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 ................................. 
 ................................ 

เหตุผลและความจ าเป็นทีข่อเพิม่เตมิประเภทบญัช ี(ระบุไดม้ากกว่า 1 รายการ) 
 ตอ้งการเพิม่ช่องทางการลงทุน     ตอ้งการท าธุรกรรมเพิม่เตมิ 
 ตอ้งการใหม้ผีูแ้นะน าการลงทุน/เจา้หน้าทีก่ารตลาด เพือ่ดแูลการลงทุน มากกว่า 1 ท่าน 
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................................      
ช่องทางการซื้อขาย บญัชทีีข่อเพิม่เตมิ 
 ผ่านผูแ้นะน าการลงทุน /เจา้หน้าทีก่ารตลาด      
 ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบุ Email Address..........................................................................................      
ช่องการท าธุรกรรมเกีย่วกบัสญัญา บญัชทีีข่อเพิม่เตมิ 
 ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
กรณลีกูคา้ไมป่ระสงคด์ าเนินการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต/ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัจะใชร้ปูแบบหรอืวธิกีารตามทีบ่รษิทัก าหนด 
ลกูคา้บญัชอีอมหุน้ (Easy Wealth Builder)  บรษิทัก าหนดใหด้ าเนินการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต/ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เท่านัน้ 



เง่ือนไขข้อตกลงและค ำรบัรองของลกูค้ำ 
1. ลูกค้าตกลงและยอมรบัที่จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขของสญัญาตามประเภทบญัชทีี่ขอเปิดเพิม่เติมทุกประการและให้ถือว่าแบบค าขอเพิม่เติม

ประเภทบญัชฉีบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาดงักล่าวดว้ย 
2. ลกูคา้ตกลงและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามประกาศ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดยบรษิทั หน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลธุรกจิหลกัทรพัย ์

เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย เป็นต้น 
โดยไม่ค านึงถงึว่าประกาศ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ดงักล่าวจะมขีึน้ก่อนหรอืในขณะทีลู่กคา้ท าแบบค าขอเพิม่เตมิประเภทบญัชฉีบบันี้ 
หรอืทีจ่ะมขี ึน้ต่อไปในอนาคต และใหร้วมถงึการใหบ้รกิารประเภทอื่นของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ หรอืทีจ่ะมต่ีอไปในภายหน้า โดยใหถ้อืว่า
มผีลผูกพนัลูกค้านับแต่วนัที่ลงนามแบบค าขอเพิม่เติมประเภทบญัชฉีบบันี้ ทัง้นี้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ ลูกค้าตกลงยนิยอมเป็น
ผูร้บัผดิชอบทัง้สิน้ 

3. เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและยบัยัง้การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม หรอืพฤตกิรรมการลงทุนหรอืท าธุรกรรมทีไ่มเ่หมาะสม ลกูคา้ตกลงว่า 
(1)  ลูกค้ายนิยอมที่จะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงันี้ พร้อมทัง้จดัท าค าชี้แจงเพื่ออธบิายรายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มูลดงักล่าวให้แก่บรษิัท ตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ ส านักหกับญัช ีหรอืส านักงาน กลต. เมือ่รอ้งขอหรอืเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานดงักล่าวก าหนด 

 (ก)  ขอ้มลูทีส่ามารถระบุความมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้และผูร้บัประโยชน์จากการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซื้อขายของลกูคา้ 
 (ค)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการซื้อขายของลกูคา้ 
 (ง)  ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการสัง่ซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรอืหลายทอดผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)  

ลกูคา้ยนิยอมทีจ่ะแจง้ จดัหา และจดัท าค าชี้แจงเกีย่วกบัขอ้มลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนัน้ทุกรายและทุกทอด  ทัง้นี้ เฉพาะทีลู่กคา้รู้
หรอืควรรูเ้นื่องจากการเป็นผูด้ าเนินการเช่นนัน้ 
    (2)  ลกูคา้ยนิยอมใหบ้รษิทังดใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัลกูคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชซีื้อขาย จ ากดัการซื้อขาย 
และด าเนินการอื่นใดเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้ได้ แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ส านกัหกับญัชหีรอืส านกังาน กลต. ในกรณทีีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

 (ก)  การซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้มหีรอืน่าจะมผีลกระทบต่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
หรอืท าใหห้รอืน่าจะท าใหร้าคาของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด 

 (ข)  ลกูคา้มพีฤตกิรรมการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 (ค)  ลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จดัหาข้อมูล หรอืจดัท าค าชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดใน

สาระส าคญั 
4.   ลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าในกรณทีีล่กูคา้ขอเพิม่เตมิประเภทบญัช ียนิยอมใหบ้รษิทัน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ในฐานขอ้มลูของบรษิทั ประกอบ

ในการพจิารณาเพิม่เตมิประเภทบญัช ีโดยลกูคา้ตรวจสอบแลว้และขอยนืยนัว่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

                   ลงช่ือ............................................................................................ลูกค้ำ 
                                              (..........................................................................................) 
 

ส ำหรบัพนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
อ้ำงอิงข้อมลูตำมบญัชีลกูค้ำเลขท่ี........................................... 
การตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารเบือ้งตน้ 
 ตรวจสอบลายมอืชือ่ลกูคา้ถูกตอ้ง 
 ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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     ......................................................................................... 
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       (..............................................................) 
ฝา่ย/หน่วยงาน……………………………………………….………. 
Trader ID..................................................................................... 
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