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

 

 
เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

 
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

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

สญัญาฉบบันีท้  าขึน้ท่ี บริษัทหลกัทรพัย ์ซจีีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ระหว่าง 
(ก) บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึง่ต่อไปในสญัญานีจ้ะเรยีกว่า “บรษิัท” และ/หรือ “ผูใ้หย้ืม” และ/หรือ “ผูย้ืม” แลว้แต่กรณี) และ 
 
(ข).................................................................................................................ท่ีอยู่ / ส านกังานเลขท่ี..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… (ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ลกูคา้” และ/หรือ “ผูใ้หย้ืม” และ/หรือ “ผูย้มื” แลว้แต่กรณี)  
โดยที ่บริษัทไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์บรษิัทจึงมีความประสงคจ์ะท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละลกูคา้มีความ
ประสงคจ์ะเขา้ท าธุรกรรมการยืมและใหย้มืหลกัทรพัย ์คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญากนัโดยมีเงื่อนไขและรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
1. ความหมาย และ ค าจ ากัดความ 
ในสญัญานี ้ถอ้ยค าหรือขอ้ความ ใหม้ีความหมายดงันี ้
1.1 “การยืมและให้ยืมหลักทรัพย”์ หมายถึง การท่ีผูใ้หย้ืมตกลงโอนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูย้ืม โดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ โดยผูย้ืมตอ้งส่งมอบหลกัประกันใหแ้ก่ผูใ้หย้ืม
เพื่อเป็นประกันการช าระหนี ้และผูใ้หย้ืมจะส่งมอบหลกัประกนัคืนใหแ้ก่ผูย้ืม เมื่อผูย้ืมคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หย้ืม ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืม) อาจจะกระท าการในฐานะ
เป็นผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม หรือกระท าในฐานะตวัแทนผูย้ืมหรือตวัแทนผูใ้หย้ืมแลว้แต่กรณีไดด้ว้ย 

1.2 “ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง การยืมหลกัทรพัย ์และ/หรือ การใหย้ืมหลกัทรพัย ์แต่ละรายการหรือเป็นครัง้คราวตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้
รวมถึงวิธีการอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งซึ่งคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องสญัญานี ้ 
1.3 “หนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย ”์ หมายถึง หนังสือแสดงเจตนาใหค้วามยินยอมส าหรบัการใหย้ืมหลกัทรพัย ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้และใหถ้ือเป็นส่วนหน่ึง
ของสญัญานี ้
1.4 “หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย”์ หมายถึง ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีคู่สญัญาตกลงกันเพื่อท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการหรือเป็นครัง้
คราว พรอ้มทัง้ระบุรายละเอียดหลกัทรพัย ์หลกัประกัน อตัราค่าธรรมเนียม วันท าธุรกรรม วนัส่งมอบหรือคืนหลกัทรพัยห์รือหลักประกัน หรือรายการอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงการแกไ้ข
เพิ่มเติมภายหลงัโดยความตกลงของคู่สญัญา โดยใหม้ีผลผกูพนัคู่สญัญาและใหถ้ือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญานี ้
1.5 “หลักทรัพยท่ี์ให้ยืม” หมายถึง หลกัทรพัยท์กุประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นหลกัทรพัยท่ี์บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
(ประเทศไทย) จ ากัด (ศูนยร์บัฝาก) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยเ์ทียบเท่า ( หลกัทรพัยท่ี์มีลกัษณะ ประเภท จ านวนและ
มลูค่าเช่นเดียวกันกบัหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม) หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดท่ีไดร้บัอนญุาตใหย้ืมหลกัทรพัยไ์ดต้ามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งและระเบียบอื่นใด รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ในอนาคต 

1.6 “หลักประกัน” หมายถึง หลกัทรพัยท่ี์ผู้ยืมวางใหแ้ก่ผูใ้ห้ยืมในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นประกันการคืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญานี ้ และให้
หมายความรวมถึง เงินสด หนังสือค า้ประกันท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน ทรพัยส์ินหรือตราสารอื่นใดท่ีบริษัทก าหนด หลกัประกันเทียบเท่า (หลักประกนัท่ีมีลกัษณะ ประเภท จ านวนและ
มลูค่าเช่นเดียวกนักบัหลกัประกนั) หลกัประกนัทดแทน (หลกัประกนัท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหลกัประกนัท่ีตอ้งส่งมอบเพื่อเป็นการทดแทน) โดยให้ถือเป็นหลกัประกนัส าหรบัการใชส้ิทธิเรียกรอ้ง
ใดๆ ของบริษัทเกี่ยวกบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือหลกัประกนัอื่นใดท่ีไดร้บัอนญุาตตามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งและระเบียบอื่นใด รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ในอนาคต 

1.7 “ตลาดหลักทรัพย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือแหล่งกลางในการซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ื่นรวมถึงต่างประเทศดว้ย 

1.8 “ส านักงาน” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหห้มายความถึงคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
1.9 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยท่ี์กระท าขึน้โดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดหรือแต่บางส่วน ตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 ผ่านระบบเครือข่าย ระบบอินเตอรเ์น็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์แลว้แต่กรณี 

1.10 “ระบบเครือข่าย” หมายถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยใชค้อมพิวเตอร ์โทรศพัทห์รือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดท่ีมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่ายของบริษัท ตลาด
หลกัทรพัย ์ส านกังาน ลกูคา้ ซึ่งสามารถติดต่อส่ือสารถึงกันไดเ้พื่อท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์การสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต ์การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์รวมทัง้การ
สื่อสารผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้ 
1.11 “จดหมายอิเล็กทรอนิกส”์ (อีเมล) หมายถึง การสื่อสาร การส่งขอ้ความ ขอ้มลู บนัทึกหรือเอกสารอื่นใดออกจากคอมพิวเตอร ์โทรศพัทห์รือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดผ่านไปเขา้
เครื่องคอมพิวเตอร ์โทรศพัทห์รือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดอีกเครื่องหน่ึง โดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย ระบบอินเตอรเ์น็ต โดยผู้ส่งจะตอ้งมีท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องผูร้บัเพื่อ
ยืนยนั โตต้อบ ตอบรบั บอกกล่าว การแจง้ระหว่างคู่สญัญาภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้ 
1.12 “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอัตราและยกเวน้รษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 331) พ.ศ. 2541 ประกาศของส านกังาน ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบอื่นใดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละท่ีจะมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมในอนาคต และใหห้มายความถึงประกาศของบริษัทดว้ย 

1.13 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายถึง ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลักทรพัยแ์ละใหห้มายความรวมถึงบริษัท 



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

 

 
เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

 
1.14 ค าจ ากัดความ ถอ้ยค า หรือขอ้ความอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยภ์ายใตส้ญัญานี ้หากมิไดก้ าหนดไวโ้ดยชดัแจง้ในสญัญานีคู้่สญัญาตกลงใหน้ าค าจ ากัด
ความ ถอ้ยค า หรือขอ้ความที่ปรากฏในกฎระเบียบมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมและใหถ้ือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญานีด้ว้ย 
 
2. ข้อตกลงการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
2.1 บริษัทตกลงอนมุัติวงเงินใหแ้ก่ลกูคา้ส าหรบัการยืมหลกัทรพัย ์และ/หรือ การใหย้ืมหลกัทรพัย ์ไม่เกิน………………………………………………...........................................บาท 
(......................................................................................................................................................) ทัง้นี ้บริษทัมสิีทธิเปล่ียนแปลงวงเงินตามท่ีเห็นสมควร 
2.2 คู่สญัญาตกลงว่าการท าสญัญาฉบบันีเ้พื่อแสดงเจตนาว่าจะผกูพนัตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้รวมทัง้หนงัสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญานีด้ว้ย  
2.3 การท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจเป็นผูเ้สนอใหม้ีการท าธุรกรรม โดยที่คู่สญัญาฝ่ายหน่ึง (ผูใ้หย้ืม) จะโอนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 
(ผูย้ืม) ในวนัส่งมอบหลกัทรพัยซ์ึ่งผูใ้หย้ืมจะไดร้บัหลกัประกันจากผูย้ืม และเมื่อถึงวนัส่งมอบคืนหลกัทรพัย ์ผูย้ืมมีหนา้ท่ีตอ้งส่งมอบคืนหลกัทรพัยห์รือหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าแก่ผูใ้หย้ืมและ
ผูใ้หย้ืมจะตอ้งคืนหลกัประกนัหรือหลกัประกนัเทียบเท่าแก่ผูย้ืม  
2.4 การท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการหรือเป็นครัง้คราว ถือเป็น “การยืมหลกัทรพัย”์ และ/หรือ “การใหย้ืมหลกัทรพัย”์ แลว้แต่กรณี ตามเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสญัญานี ้ซึ่งจะตอ้งมี “หนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย”์ ก าหนดรายการต่างๆ เพื่อเป็นหลกัฐานดว้ย 

2.5 การท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ตามอัตราและเงื่อนไขท่ีก าหนดไวห้นังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและ
ใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
3. การยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
3.1 การท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์คู่สญัญาตกลงว่าอาจด าเนินการเขา้ท าหรือลงนามหรือยืนยนัในนามตนเองดว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือ หรือด าเนินการเขา้ท าหรือลงนาม
หรือยืนยนัผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(ลกูคา้จะตอ้งใชร้หสัประจ าตวัท่ีไดร้บัจากบริษัทหรือจะตอ้งแจง้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ก่บริษัท) ดงันัน้ หาก
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะแจง้ความประสงคใ์นการยืมหลกัทรพัย ์หรือ การใหย้ืมหลกัทรพัยไ์ปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาจะสามารถบอกกล่าวดว้ยวาจาหรือบอกกล่าวผ่าน
โทรศพัท ์โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี การท าเป็นหนงัสือ การส่งโทรสาร การส่งข้อความผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ระบบเครือข่าย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือเครื่องมือ
สื่อสารอื่นใดตามท่ีคู่สญัญาไดต้กลงกัน ทัง้นี ้คู่สญัญาตกลงยินยอมใหม้ีการท าบนัทึกการเขา้ท าหรือลงนามหรือยืนยนั การท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยใ์นรูปแบบเป็นหนงัสือ 
เอกสาร แถบบนัทึกเสียง ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์และตกลงว่าจะไม่โตแ้ยง้ถึงความถกูตอ้งของบนัทึกดงักล่าวแต่อย่างใด 

3.2 เมื่อคู่สญัญาไดบ้รรลถุึงขอ้ตกลงการท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ลว้ บริษัทจะท าการลงนามหรือยืนยนัการท าธุรกรรมดงักล่าวในหนังสอืยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืม
หลกัทรพัยแ์ลว้ ทัง้นี ้การลงนามหรือยืนยนัใหห้มายความรวมถึงวิธีการลงนามหรือยืนยัน ติดต่อ สื่อสารผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอรเ์น็ต หรือวิธีการอื่น
ใดตามท่ีก าหนด บริษัทจะส่งมอบหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ และใหถ้ือว่ามีผลผกูพนัคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 

3.3 การส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์บริษัทอาจจดัส่งดว้ยบุคคล หรือดว้ยวิธีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ตามท่ีคู่สญัญาไดต้กลงกนั ทัง้นี ้
บริษัทไม่มีหนา้ท่ีในการติดตาม สอบถาม หรือพิสจูนห์ลกัฐานใดๆ ว่าด าเนินการเขา้ท าหรือลงนามหรือยืนยนัจะกระท าโดยลกูคา้หรือไม่ รวมทัง้การรบัทราบค าสั่ง ค ายืนยนั การรบัหนงัสือ 
ขอ้มลูของลกูคา้ส าเรจ็เรียบรอ้ยแต่อย่างใด  
3.4 หากมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้กับ หนงัสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์คู่สญัญาตกลงใหน้ าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ
ยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยม์าใชบ้งัคบั  
ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยม์ีขอ้ผิดพลาดจากขอ้ตกลงท่ีเกิดขึน้ในขอ้ 3.2 โดยชดัแลว้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีไดร้บัหนงัสือยืนยันธุรกรรม
การยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์จะตอ้งคดัคา้นเป็นหนังสือภายในวันท าการถัดจากวันท่ีมีการส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะถือว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ยินยอมผกูพนัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าวทกุประการ 
 
4. การส่งมอบหลักทรัพยท์ีใ่ห้ยืมและหลักประกัน 
4.1 ผูใ้หย้ืมจะตอ้งส่งมอบหรือด าเนินการเพื่อใหม้ีการส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมแก่ผูย้ืม และผูย้ืมจะตอ้งส่งมอบหรือด าเนินการเพื่อใหม้ีการส่งมอบหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมในวนัส่งมอบ
หลกัทรพัย ์ตามท่ีระบใุนหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการ 
4.2 หลกัประกันส าหรบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด ส าหรบัหลักประกันท่ีเป็นเงินสด รวมทัง้หลกัประกันอื่นใดตามเงื่อนไขและรายละเอียดของ
สญัญานีอ้าจถกูริบ ยึด บงัคบัขายหรือช าระคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน 

4.3 การส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมและการส่งมอบหลกัประกนัซึ่งอยู่ในรูปแบบของหลกัทรพัยใ์หใ้ชว้ิธีการดงันี ้ 
4.3.1 กรณีหลกัทรพัยเ์ป็นแบบใบหลกัทรพัย ์คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงสลกัหลังหรือด าเนินการเพื่อใหม้ีการสลกัหลังใบหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม ในกรณี ท่ีหลักทรพัยท่ี์ให้ยืมหรือ

หลกัประกนัดงักล่าวมีวิธีการโอนสิทธินอกเหนือจากการสลกัหลงั คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งมอบเอกสารที่จ าเป็นทัง้หลายภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย หรือ 

4.3.2 กรณีหลกัทรพัยเ์ป็นแบบไรใ้บหลกัทรพัย ์คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงด าเนินการใหม้ีการฝากหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกนัเขา้บญัชีรบัฝากทรพัยต์ามท่ีคู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายก าหนด หากหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกนัไดม้ีการฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากแลว้ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีด าเนินการส่งมอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบของศนูยร์บัฝากทกุประการ 
4.4 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีจัดท าและส่งมอบเอกสารท่ีจ าเป็นทัง้หลาย ตลอดจนมีค าสั่งท่ีจ าเป็นเพื่อใหสิ้ทธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชนใ์นหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม และ/หรือ หลกัประกัน 
โอนหรือส่งมอบจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สญัญาอีกฝ่าย ทัง้นี ้การโอนหรือส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกันดงักล่าวนีเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิโดยปราศจากภาระติดพนัอ่ืน
ใดทัง้สิน้ 
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4.5 การท่ีบรษิัทไดม้าซึ่งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชนใ์นหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม และ/หรือ หลกัประกนั ไมม่ีหนา้ท่ีตอ้งคืนหรือส่งคืนซึ่งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชนท่ี์ไดม้านัน้ เวน้แต่
ระบไุวใ้นหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละคราวนัน้ๆ 
 
5. มูลค่าหลักประกัน 
5.1 ผูย้ืมจะตอ้งมีหนา้ท่ีจดัหาหลกัประกันท่ีมีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัประกนัตามท่ีบริษัทก าหนด เพื่อมอบแก่ผูใ้หย้ืมเป็นหลกัประกนัและเมื่อมีการส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมแลว้ “มลูค่า
หลักประกัน” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพยท่ี์ให้ยืมบวกส่วนต่างของหลักทรัพยท่ี์ไดต้กลงกัน (“มารจ์ิน้ของหลักประกัน”) ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลกัทรพัย ์ในกรณีท่ีผูใ้หย้ืมเป็นผูป้ระกอบกิจการ คู่สญัญาอาจท าการตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยระบุรายละเอียดไวใ้นหนงัสือยืนยันธุรก รรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ผูใ้หย้ืม
จะตอ้งใหค้ ารบัรองและค ารบัประกนักบัผูย้ืมว่าตนเองมีสถานะเป็นผูป้ระกอบกิจการ 
5.2 หลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด บริษัทตกลงช าระดอกเบีย้ส าหรบักรณีบริษัทเป็นผูใ้หย้ืมและลกูคา้เป็นผูย้ืมเท่านัน้ ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้จะมีการค านวณเป็นครัง้คราว ตามอตัราและวิธีการท่ี
บริษัทก าหนดและบริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ 

5.3 เวน้แต่กฎระเบียบก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มลูค่าหลกัประกนัใหค้ านวณดงันี ้
5.3.1 หลกัประกนัท่ีเป็นเงินสด หนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน ตราสารหรือเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต ที่ก าหนดจ านวนเงินไวเ้ป็นเงินบาท มลูค่าหลกัประกันใหถ้ือตามมูล

ค่าท่ีตราไว ้
5.3.2 หลกัประกนัท่ีเป็นหลกัทรพัย ์มลูค่าของหลกัประกนัใหถ้ือตามราคาปิด ณ วนัท าการก่อนหนา้วนัท่ีค านวณมลูค่าซึ่งประกาศโดยตลาดหลกัทรพัย ์หรือถือตามราคาอา้งอิง

ตามท่ีบริษัทก าหนด 
 
6. การปรับเปล่ียนมูลค่าหลักประกัน 
6.1 กรณีมลูค่ารวมของหลกัประกนัส าหรบัการยมืหลกัทรพัยท่ี์ยงัไม่ไดคื้นทัง้หมดในวนัเดียวกนันัน้ มีมลูค่ารวมนอ้ยกว่ามลูค่ารวมของมลูค่าหลกัประกนัท่ีบริษัทก าหนด ณ เวลาสิน้สดุวนั
ท าการวันใดๆ และเมื่อไดร้บัแจง้จากผูใ้หย้ืม ผูย้ืมจะตอ้งจัดหาหลกัประกันเพิ่มเติมแก่ผูใ้หย้ืมเป็นจ านวนเงินและตามประเภทท่ีผูใ้หย้ืมก าหนด เพื่อน ามาเพิ่มเติมมูลค่าหลกัประกันใน
ส่วนท่ีขาดใหค้รบตามมลูค่าหลกัประกนัท่ีบริษัทก าหนด ทัง้นี ้ผูย้ืมมีสิทธิท่ีจะส่งมอบเงินสดแทน ตามจ านวนเท่ากบัมลูค่าหลกัประกนัท่ีตอ้งเพิ่มเติมตามท่ีผูใ้หย้ืมก าหนด  
6.2 กรณีมูลค่ารวมของหลกัประกนัส าหรบัการยืมหลกัทรพัยท่ี์ยังไม่ไดคื้นทัง้หมดในวนัเดียวกนันัน้ มีจ านวนเกินกว่ามลูค่ารวมของมลูค่าของหลกัประกันท่ีบริษัทก าหนด ณ เวลาสิน้สุด
วนัท าการวันใดๆ เมื่อผู้ยืมแจง้ความประสงคข์อคืนหลกัประกันในส่วนท่ีเกินดังกล่าว ผูใ้หย้ืมจะตอ้งคืนหลักประกันท่ีเป็นเงินสดหรือส่งมอบหลกัประกันเทียบเท่าใหแ้ก่ผูย้ืมเพื่อท าให้
จ านวนมลูค่าหลกัประกนัในส่วนท่ีเกินลดลง 
6.3 หากหลกัประกันเพิ่มเติมหรือหลกัประกันเทียบเท่าจะตอ้งมีการช าระคืนหรือส่งมอบคืน (แลว้แต่กรณี) ใหส้่งมอบหลกัประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าตามท่ีบริษัทก าหนด
และบริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ 

6.4 กรณีหลกัประกนัเป็นหนังสือค า้ประกนั ก่อนหมดอายุของหนังสือค า้ประกนั ผูย้ืมจะตอ้งด าเนินการต่ออายุของหนังสือค า้ประกนัออกไป หรือจั ดหาหนังสือค า้ประกันฉบบัใหม่ซึ่งมี
วงเงินเท่ากบัวงเงินของหนงัสือค า้ประกนัฉบบัเดิมท่ีจะหมดอายมุาแทนและมอบแก่ผูใ้หย้ืมภายในเวลาท่ีบริษัทก าหนด  
6.5 กรณีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายต่างมีหนา้ท่ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลกัประกันเทียบเท่าใหแ้ก่กัน มูลค่าของหลกัประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่า ท่ี
จะตอ้งส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายนัน้ จะตอ้งถูกน ามาหกักลบกนัก่อนเพื่อหาส่วนต่างท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงมีอยู่เกินกว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงและตอ้งเป็นจ านวนท่ีเกิน
กว่าจ านวนท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าจะไม่เรียกใหว้างหรือคืนหลกัประกัน (Margin Exemption) (“ความเสี่ยงสุทธิ”) แต่อย่างใด โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีมีส่วนต่างเกินกว่าคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหน่ึงนัน้จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลกัประกนัเทียบเท่าใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นจ านวนเท่ากบัความเสี่ยงสทุธิเท่านัน้ 
 
7. การส่งมอบหลักทรัพยเ์ทยีบเท่าหรือหลักประกันเทยีบเท่า 
7.1 เมื่อหลกัทรพัยห์รือหลกัประกนั มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถกูเสนอซือ้ตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นการครอบง ากิจการ มีการเปล่ียนแปลงราคาท่ีตราไวห้รือการก าหนด
สกลุเงิน การออกหุน้ทนุ การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่นใดหรือเหตกุารณอ์ื่นใดท่ีคลา้ยคลึงกนัดงักล่าว และคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง
พึงมีสิทธิท่ีจะด าเนินการหรือท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวไดห้ากตนเองยังถือครองหลกัทรพัย ์และคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีหน้าท่ีตอ้งส่ งคืนหลกัทรัพยเ์ทียบเท่าหรือหลักประกัน
เทียบเท่า ค าว่า “เทียบเท่า” ในส่วนของหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกนั หมายรวมถึงหลกัทรพัย ์เงินสด หรือทรพัยส์ินอื่นท่ีมีประเภทและชนิดเดียวกนั และมีมลูค่าเท่ากบัหลกัทรพัยท่ี์
ใหย้ืมหรือหลกัทรพัยท่ี์เป็นหลกัประกนัโดยผูอ้อกหลกัทรพัยร์ายเดียวกนั และค าว่า “เทียบเท่า” ใหห้มายถึงกรณีดงัต่อไปนี ้ 

7.1.1 ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ไดแ้ก่ หลักทรพัยท่ี์ถูกแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลั กทรพัยท่ี์ให้ยืมหรือ
หลกัประกนั ทัง้นี ้การแปลงสภาพ การแบ่งแยกหรือการรวมดงักล่าวนัน้จดัท าขึน้โดยสมคัรใจและไดม้ีการส่งหนงัสือบอกกล่าวตามขอ้ 9.3 แลว้ 

7.1.2 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอน ไดแ้ก่ จ านวนเงินเทียบเท่ากับเงินท่ีไดร้บัจากการไถ่ถอน ทัง้นี ้หากการไถ่ถอนดงักล่าวเป็นการไถ่ถอนก่อนก าหนดเมื่อมีค าขอใหไ้ถ่ถอนดงักล่าว 
จะตอ้งมีการส่งหนงัสือบอกกล่าวตามขอ้ 9.3 แลว้ 

7.1.3 ในกรณีท่ีมีการเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นการครอบง ากิจการ หมายถึง จ านวนเงินหรือหลกัทรพัยท่ี์เป็นค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นท่ีเป็นทางเลือกซึ่งคู่สญัญาผูเ้ป็น 
ผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืมไดส้่งหนงัสือบอกกล่าวตามขอ้ 9.3 แลว้ 

7.1.4 ในกรณีท่ีมีการออกหุน้เพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ หรือการใหหุ้น้โบนัส ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกนัพรอ้มดว้ยหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจัดสรรโดยการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ หรือการใหหุ้น้โบนสั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการไดส้ิทธิในหลกัทรพัยน์ัน้เป็นไปโดยสมัครใจ จะตอ้งการส่งหนงัสือบอกกล่าวตามขอ้ 9.3 แลว้ 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

 
7.1.5 ในกรณีท่ีมีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพยจ์องซือ้หลักทรพัย ์ไดแ้ก่ หลักทรพัยท่ี์ให้ยืมหรือหลักประกันพรอ้มดว้ยหลักทรัพยท่ี์ไดร้บัจั ดสรรส าหรับหลักทรพัยท่ี์ให้ยืมหรือ

หลกัประกันนั้น ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีการบอกกล่าวตามขอ้ 9.1 และผู้ใหย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) ไดช้ าระเงินใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงทัง้จ านวนหรือบางส่วน ท่ีถึงก าหนดช าระส าหรบัหลกัทรพัย์
ดงักล่าวแลว้ 

7.1.6 ในกรณีท่ีมีการควบบริษัทหรือรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน ไดแ้ก่ หลกัทรพัยแ์ละ/หรือจ านวนเงินเทียบเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดร้บัมาส าหรบัหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกัน
อนัเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการไดส้ิทธิในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือเงินสดดงักล่าวนัน้เป็นการสมัครใจจะตอ้งมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามขอ้ 9.3 
แลว้ 

7.1.7 กรณีมีเหตกุารณอ์ื่นใดท่ีคลา้ยกบักรณีดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกนัพรอ้มดว้ยหรือแทนท่ีดว้ยเงินสดหรือหลกัทรพัยเ์ทียบเท่ากบัหลกัทรพัยท่ี์ผู้
ใหย้ืมพึงไดร้บัเกี่ยวกบัหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกันอนัเป็นผลจากการเกิดเหตุการณด์งักล่าว หากผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) ยังคงถือกรรมสิทธ์ิในหลกัทรพัยด์งักล่าวอยู่ ทัง้นี ้
จะตอ้งมีการส่งหนงัสือบอกกล่าวตามขอ้ 9.3 แลว้ 
7.2 หากเหตกุารณต์ามท่ีไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 7.1 ส่งผลใหห้ลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมตามธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลกัทรพัยร์ายการใดๆ ถกูแทนท่ีทัง้หมดดว้ยเงินสดแลว้ ใหถ้ือว่าธุรกรรมการยืมและ
ใหย้ืมหลกัทรพัยด์งักล่าวนัน้สิน้สดุลง ดงันัน้ ผูย้ืมจะตอ้งช าระเงินสดจ านวนดงักล่าวแก่ผูใ้หย้ืมภายในวนัท าการตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนัไวแ้ละภายหลงัจากวันท่ีไดก้ าหนดไวส้ าหรบัการ
ช าระเงินโดยผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวนัน้ ในท านองเดียวกัน หากเหตกุารณด์งักล่าวส่งผลใหห้ลกัทรพัยใ์ดๆ ที่เป็นหลกัประกันถกูแทนท่ีด้วยเงินสด ผูใ้หย้ืมอาจยงัคงยึดถือเงินสดจ านวน
ดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัประกนัแทนหลกัทรพัยด์งักล่าวก็ได ้

7.3 ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 7.2 ผูย้ืมและผูใ้หย้ืมมีหนา้ท่ีตอ้งส่งมอบคืนหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าและหลกัประกนัเทียบเท่าภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้และ/หรือ หนงัสือยืนยัน
ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยห์รือเมื่อไดร้บัการทวงถามจากผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งระบเุงื่อนไขใหก้ระท าได ้

7.4 ผูย้ืมและผูใ้หย้ืมมีหน้าท่ีตอ้งส่งมอบคืนหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าและหลกัประกันเทียบเท่าตามล าดบั ตามเงื่อนไขของหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์เพื่อไม่ท าให้
ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยด์งักล่าวคงคา้งเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

7.5 ผู้ยืมอาจเรียกใหช้ าระคืนหลกัประกันท่ีเป็นเงินสดหรือเรียกให้ส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าไดเ้ป็นคราวๆ ไปก่อนท่ีจะถึงวันอันพึงจะ ตอ้งช าระคืนหรือส่งมอบคืนหลกัประกัน
เทียบเท่านัน้ๆ แต่อย่างไรก็ตามขณะท่ีท าการช าระคืนเงินสดหรือส่งมอบคืนหลกัประกนัผูย้ืมจะตอ้งส่งมอบหลักประกนัอื่นทดแทนตามท่ีผูใ้หย้ืมก าหนดดว้ย 

7.6 เมื่อท าการส่งมอบคืนหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าหรือหลกัประกันเทียบเท่าหรือหลกัประกันอื่นทดแทน ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืม (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น รวมถึงการจดัท าและ
ส่งมอบเอกสารท่ีจ าเป็นพรอ้มทัง้มีค าสั่งเพื่อจัดใหม้ีการโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ส่วนไดเ้สียและผลประโยชนท์ัง้หลายในหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าหรือหลกัประกันเทียบเท่าหรือหลักประกันอ่ืน
ทดแทนใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยปราศจากภาระติดพนัอื่นใดทัง้สิน้ 

7.7 ขอ้ก าหนดนีใ้หน้ ามาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง (“ผูโ้อน”) ละเวน้ไม่ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีในการส่งมอบคืนภายในวนัส่งมอบคืนหลกัทรพัย ์ส าหรบัทรพัยส์ินท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
การแลกเปลี่ยนหรือในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการหักบญัชีท่ีท าการส่งมอบทรพัยส์ินเทียบเท่ากับทรพัยส์ินท่ีเกี่ยวขอ้งตัง้แต่เริ่มตน้ หรื อภายในระยะเวลาอื่นตามท่ีคู่สญัญาเห็นสมควร 
นอกจากสิทธิต่างๆ ของคู่สญัญาตามกฎหมายและสญัญานี ้หากคู่สญัญาอีกฝ่าย (“ผูร้บัโอน”) ตอ้งรบัภาระดอกเบีย้ การเบิกเงินเกินบญัชี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใดเกิดขึน้ ผูโ้อน
ตกลงท่ีจะช าระเมื่อมีการทวงถามและกระท าการใดใหผู้ร้บัโอนปลอดจากค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หลายดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้โดยตรงจากการละเวน้ไม่กระท าการดงักล่าว ทัง้นี ้
โดยไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการประมาทหรือการผิดนดัโดยจงใจของผูร้บัโอน และ (2) การสญูเสียอนัเป็นผลจากการกระท าหรือเป็นผลโดยออ้ม โดยคู่สญัญา
ทัง้หลายตกลงว่าค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใดๆ รวมทัง้ภาษีเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ตามสมควรและเป็นไปโดยถกูตอ้งอนัเกิดขึน้โดยคู่สญัญาผู้ซึ่งละเวน้จากการปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีของตน
ภายใตธุ้รกรรมการขายหรือส่งมอบหลักทรัพยท่ี์เป็นผลมาจากการละเวน้ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีในการส่งมอบคืนของผู้โอน ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยตรงตาม
วตัถปุระสงคใ์นวรรคนี ้
 
8. ข้อก าหนดส าหรับสิทธิประโยชนใ์นหลักทรัพยแ์ละการชดเชย 
8.1 ในระหว่างที่มีธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยใ์ดๆ บริษัทและลูกคา้ยอมรบัว่า บริษัทมีสิทธิโดยสมบูรณท่ี์จะเรียกคืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมหรือหลกัประกันท่ีเป็นหลกัทรพัย ์หากผู้
ออกหลกัทรพัยด์งักล่าวนัน้ประกาศใหส้ิทธิใดๆ แก่ผูถ้ือหลกัทรพัย ์อาทิเช่น สิทธิรบัเงินปันผล สิทธิจองซือ้หุน้ออกใหม่หรือหุน้เพิ่ มทุน สิทธิรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หลกัทรพัย ์สิทธิ
การเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้ เป็นตน้ ทัง้นีล้กูคา้ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมแลว้แต่กรณี ตกลงจะคืนหลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่บริษัททนัทีและตกลงจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้นแต่ประการใด 

8.2 ในระหว่างท่ีมีธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยใ์ดๆ และยงัไม่ไดม้ีการคืนหลกัทรพัย ์หากผูอ้อกหลกัทรพัยม์ีการจ่ายสิทธิประโยชนแ์ก่ผูถ้ือหลกัทรพัย ์อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบีย้ 
เงินตน้คืน เป็นตน้ ผูย้ืมจะตอ้งคืนเงินเท่ากบัสิทธิประโยชนด์งักล่าวนัน้แก่ผูใ้หย้ืมรวมทัง้ผลประโยชนอ์ื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ ไม่ว่าผูย้ืมจะไดร้บัสิทธิประโยชนน์ัน้หรือไม่ก็ตาม 

8.3 ในระหว่างที่มีการวางหลกัประกัน (ซึ่งเป็นหลกัทรพัยห์รือตราสาร) ส าหรบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละยังไม่ไดม้ีการคืนหลกัประกันดงักล่าว หากผูอ้อกหลกัทรพัยห์รือ
ตราสารมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผูถ้ือหลกัทรพัยห์รือตราสาร อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบีย้ เงินตน้คืน เป็นตน้ ผูใ้หย้ืมจะตอ้งคืนเงินเท่ากับสิทธิประโยชนด์งักล่าวนัน้แก่ผูย้ืมรวมทั้ง
ผลประโยชนอ์ื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ไม่ว่าผูใ้หย้ืมจะไดร้บัสิทธิประโยชนน์ัน้หรือไม่ก็ตาม 

8.4 ในกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเพิกเฉยไม่ส่งคืนหลกัทรพัยห์รือหลกัประกันดงักล่าวขา้งตน้ หรือผิดนัดไม่คืนเงินสิทธิประโยชนด์งักล่าวหรือ เมื่อมีเหตุการณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ใน
ระหว่างท่ียงัไม่ครบก าหนดคืนหลกัทรพัยห์รือหลกัประกนัอนัจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมเมื่อมีการโอนหลกัทรพัย์หรือหลกัประกนัคืน กล่าวคือ        

8.4.1 การใหส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุแก่ผูถ้ือหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ 
8.4.2 การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวอ้นัเป็นผลใหจ้ านวนหุน้เพิ่มขึน้หรือลดลง 
8.4.3 การไถ่ถอนหลกัทรพัย ์

8.4.4 การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
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เอกสารประกอบธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

        
8.4.5 การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ 

8.4.6 การแปลงสภาพหลกัทรพัย ์หรือ 

8.4.7 กรณีอื่นใดในท านองเดียวกนั 

หากเป็นเหตใุหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงไดร้บัความเสียหาย คู่สญัญาฝ่ายที่เพิกเฉยหรือผิดนดัจะตอ้งรบัผิดชอบชดใชเ้งินค่าเสียหายเท่ากับตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริงพรอ้ม
ช าระดอกเบีย้ รวมทัง้ค่าภาษีและค่าใชจ้่ายต่างๆ  ใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัทนัที 

 
9. การจัดสรรหลักทรัพยแ์ละสิทธิอ่ืนใดในหลักทรัพย ์
9.1 ในกรณีผูอ้อกหลกัทรพัยป์ระกาศใหส้ิทธิแก่ผูถ้ือหลกัทรพัยเ์พื่อการจดัสรรหลกัทรพัย์ อาทิเช่น การจองซือ้หุน้ออกใหม่ หุน้เพิ่มทุน สิทธิรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หลกัทรพัย ์เป็น
ตน้ บริษัทตกลงยินยอมให ้ผูใ้หย้ืม(เจา้ของหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม) หรือผูย้ืม(เจา้ของหลกัประกัน) แลว้แต่กรณีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าว (ในฐานะท่ีตนพึงจะไดร้บัสิทธิการ
จดัสรรหลกัทรพัยห์ากยงัคงถือครองหลกัทรพัยห์รือหลกัประกันนัน้) โดยผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความประสงคข์องตนเพื่อขอรบัการจดัสรรหลกัทรพัย ์
โดยการท าหนงัสือบอกกล่าวใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วันท าการ ก่อนวนัเริ่มตน้จดัสรรหลกัทรพัยน์ัน้ๆ พรอ้มทัง้ช าระเงินตามจ านวนและภายในระยะเวลาการจดัสรร
หลกัทรพัยด์งักล่าวใหค้รบถว้น หากผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม(แลว้แต่กรณี)ไม่ส่งหนงัสือบอกกล่าว และ/หรือ ไม่ด าเนินการช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงคจ์ะขอรบั
การจดัสรรหลกัทรพัยแ์ต่ประการใด โดยยินยอมใหบ้ริษัทด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายอื่นใดทัง้สิน้ 

9.2 ในกรณีผูอ้อกหลกัทรพัยป์ระกาศประชมุผูถ้ือหุน้ บริษัทตกลงยินยอมให ้ผูใ้หย้ืม(เจา้ของหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม) หรือผูย้ืม(เจา้ของหลกัประกนั) แลว้แต่กรณีมีสิทธิในการออกเสียงส าหรบั
การประชมุผูถ้ือหุน้ดงักล่าว (ในฐานะท่ีตนพึงจะไดร้บัสิทธิในการออกเสียงหากยงัคงถือครองหลกัทรพัยห์รือหลกัประกนันัน้) โดยผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบ
ถึงความประสงคข์องตนเพื่อขอใชส้ิทธิออกเสียงในฐานะผูถ้ือหุ้น โดยการท าหนังสือบอกกล่าวใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนัท าการ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้ท่ีเกี่ยวกบัสิทธิการเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้นัน้ๆ หากผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี)ไม่ส่งหนงัสือบอกกล่าว บริษัทจะถือว่าไม่ประสงคจ์ะขอใชส้ิทธิออกเสียงในฐานะผูถ้ือ
หุน้แต่ประการใด โดยยินยอมใหบ้ริษัทด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสหรือความสญูเสียอ่ืนใดทั้งสิน้ 

9.3 ในกรณีผูอ้อกหลกัทรพัยป์ระกาศใหส้ิทธิอื่นใดแก่ผูถ้ือหลกัทรพัย ์อาทิเช่น การแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปล่ียนมูลค่าท่ีตราไว้  การไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิอนัเกิดขึน้
จากค าเสนอซือ้เพื่อการครอบง ากิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน หรือสิทธิอื่นๆ อนัจ าตอ้งไดร้บัการตดัสินใจใชส้ิทธิโดยผูถ้ือหลกัทรพัย ์เป็นตน้ บริษัทตกลงยินยอม
ให ้ผูใ้หย้ืม(เจา้ของหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม) หรือผูย้ืม(เจา้ของหลกัประกัน) แลว้แต่กรณีมีสิทธิไดร้บัสิทธิอื่นใดดงักล่าว (ในฐานะท่ีตนพึงจะไดร้บัสิทธิอื่นใดหากยงัคงถือครองหลกัทรพัยห์รือ
หลกัประกันนัน้) โดยผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความประสงคข์องตนเพื่อขอรบัสิทธิอื่นใด โดยการท าหนงัสือบอกกล่าวใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 3 (สาม) วนัท าการ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ท่ีเกี่ยวกบัสิทธิของหลกัทรพัยต์ามท่ีก าหนดไวน้ัน้ๆ พรอ้มทัง้ด าเนินการตามท่ีผูอ้อกหลกัทรพัยก์ าหนดเงื่อนไข
ใหค้รบถว้น หากผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม(แลว้แต่กรณี)ไม่ส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือ ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงคจ์ะขอรบัสิทธิอื่นใดทัง้สิน้ โดยยินยอมให้
บริษัทด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสหรือความสญูเสียอ่ืนใดทัง้สิน้ 

 
10. ค่าธรรมเนียม 
10.1 ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ผูใ้หย้ืมหลกัทรพัยอ์าจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการ โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมการใหย้ืม
หลกัทรพัยต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ใหคิ้ดจ านวนค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม โดยใหถ้ือว่า 1 (หน่ึง) ปี 
เท่ากบั 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั ตามจ านวนวนัท่ีผ่านพน้ไปจริงโดยใหน้บัรวมวนัท่ีผูใ้หย้ืมส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมดว้ย แต่ไม่รวมถึงวนัท่ีผู้ยืมส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าคืน 

10.2 เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกันไวเ้ป็นอย่างอื่นในหนงัสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ใหผู้ใ้หย้ืมค านวณค่าธรรมเนียม ณ วนัเริ่มตน้ของเดือนแต่ละเดือนส าหรบัเดือน
ตามปฏิทินก่อนหนา้นัน้ และผูย้ืมจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในวนัท าการแรกของเดือนถดัไปหรือวนัสิน้สดุส าหรบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) 
  
11. การต่ออายุธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงท่ีใหม้ีการต่ออายุธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์และใหส้ิทธิของผูใ้หย้ืมในการถือครองหลกัประกันยัง คงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงไดร้บัทราบอย่างนอ้ย 1 (หน่ึง) วันท าการก่อนครบก าหนดการใหย้ืมแต่ละครัง้ และเพื่อใหส้ญัญานีย้งัคงมีผลผกูพันต่อไปคู่สญัญาตอ้งส่งหนังสือยืนยัน
ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้นอกจากนีห้ากคู่สญัญามิไดม้ีขอ้ตกลงเป็นอย่างอื่นใหถ้ือว่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมและหลกัประกันไดม้ีการ
ส่งมอบแลว้ 
 
12. การบอกเลิกธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(แต่ละรายการ) 
คู่สญัญาแต่ละฝ่าย (ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืม) อาจใชดุ้ลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการหรือครัง้คราว โดยเรียกคืนหรือส่งคืน “หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม” หรือ 
“หลกัประกนั” หรือ “หลกัทรพัยเ์ทียบเท่า” และ “หลกัประกนัเทียบเท่า” (แลว้แต่กรณี) ดงันี ้
12.1 ผูใ้หย้ืมมีสิทธิเรียกคืน “หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม” จากผูย้ืม โดยบอกกล่าวใหผู้ย้ืมทราบล่วงหนา้ และผูย้ืมจะคืน “หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม” ใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด 

12.2 ผูย้ืมมีสิทธิคืน “หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม” แก่ผูใ้หย้ืม โดยบอกกล่าวใหผู้ใ้หย้ืมทราบล่วงหนา้ และผูย้ืมจะคืน “หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม” ใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมภายในวนัท าการท่ีแจง้หรือก าหนดไว ้
12.3 กรณีการเรียกคืนหรือการคืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งส่งมอบคืนหลกัประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า ภายในระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดดว้ย 
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13. ภาษีอากร 
13.1 การช าระเงินทัง้หมดหรือบางส่วนตามสญัญานีจ้ะตอ้งอยู่ภายใตก้ารหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย 

13.2 การช าระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญานี ้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีหน้าท่ีตอ้งจ่ายหรือหักเงินดังกล่าวพรอ้ม กับจัดเตรียมใบก ากับภาษีเพื่อใช้เป็น
พยานหลกัฐานตามแบบท่ีก าหนดในประมวลรษัฎากร  
 
14. ค ารับรองและค ารับประกัน 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายขอใหค้ ารบัรองและค ารบัประกนัไวต่้อกนั พรอ้มกบัใหม้ีผลบงัคบัต่อไปถึงแมธุ้รกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยภ์ายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานีส้ิน้สุด
ลงแลว้ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

14.1 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไดร้บัมอบหมายและรบัมอบอ านาจใหป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีและช าระหนีข้องตนตามสญัญานีแ้ละจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเสียหายต่อการด ารงสภาพของ
การมอบหมายและมอบอ านาจดงักล่าว 
14.2 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่ไดถ้กูจ ากัดภายใตข้อ้ก าหนดของตราสารจัดตัง้ของตนหรือในลกัษณะอื่นใดของธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยต์ามสญัญานีห้รือในการช าระหนีโ้ดย
ประการอื่นของตนตามสญัญานี ้
14.3 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเรียกรอ้งอ่ืนใดในหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมและหลักประกันท่ีไดจ้ัดให้มีขึน้ตามสัญญานีใ้ห้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง
(แลว้แต่กรณี)โดยปราศจากภาระติดพนัใดๆ หากปรากฏว่ามีความบกพรอ่งหรือไม่สมบรูณเ์กดิขึน้กบัหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมและหลกัประกนัอื่นใด คู่สญัญาฝ่ายท่ีใหค้ ารบัรองตกลงรบัผิดชอบ
ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความบกพรอ่งและความไม่สมบรูณด์งักล่าว 
14.4 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบติัและด าเนินการภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้รวมทัง้หนงัสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญานี ้พรอ้มทัง้ยินยอมปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งและระเบียบอื่นใด รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
15. กรณีผิดนัดและผิดสัญญา 
15.1 หากมีเหตกุารณใ์ดหรือหลายเหตกุารณใ์นกรณีดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้กบัคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดถือว่าเป็นกรณีผิดนดัผิดสญัญา 

15.1.1 ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมผิดนัดไม่ช าระหนีห้รือไม่คืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม หรือไม่ส่งมอบหลกัประกัน หรือสิทธิประโยชน ์แลว้แต่กรณี หรือไ ม่ปฏิบัติภาระหนา้ท่ีในการช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีหรือเงินคา้งจ่ายอื่นใดภายใตส้ญัญานี ้

15.1.2 ลกูคา้เขา้ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมายว่ามีหนีส้ินลน้พน้ หรือศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือชั่วคราว หรือศาลมีค าพิพากษาเป็นบุคคลลม้ละลาย รวมทัง้กรณีขอให้
มีการฟ้ืนฟูกิจการ การช าระบญัชี กระบวนการอื่นใดท่ีคลา้ยคลงึกนั  

15.1.3 กรณีผูค้  า้ประกัน ผูใ้หห้ลกัประกัน ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีออกหนังสือค า้ประกัน ตราสารหรือเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต ถูกค าสั่งหรือตกอยู่ภายใตก้ารแทรกแซงหรือ
ควบคมุในรูปแบบใดๆ โดยกระทรวงการคลงั ธปท. หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนใด ใหร้ะงบัการด าเนินกิจการหรือหยดุการประกอบธุรกิจไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน และคู่สญัญาฝ่ายท่ี
ไดร้บัผลกระทบดงักล่าวไม่สามารถจดัหาหลกัประกนัทดแทนอนัเป็นท่ียอมรบัของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

15.1.4 ค ารบัรองหรือค ารบัประกนัใดๆ ที่ผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืมใหไ้วน้ัน้ไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นความจริงในสาระส าคญั 

15.1.5 คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผิดนดัหรือละเวน้ไม่ปฏิบติัภาระหนา้ท่ีใดๆ ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี ้
15.2 หากมีกรณีผิดนัดผิดสญัญาตามขอ้ 15.1 เกิดขึน้กับคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด คู่สญัญาตกลงใหถ้ือว่าการช าระเงินและการส่งมอบอื่นใดตามธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์
รวมทัง้บรรดาหนีส้ินถึงก าหนดช าระและ/หรือถึงก าหนดส่งมอบโดยพลนั โดยมิตอ้งบอกกล่าวใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบแต่อย่างใด 

15.3 ในกรณีท่ีมีการผิดนัดผิดสัญญาแลว้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะด าเนินการส่งมอบหรือคืนหลักทรพัยท่ี์ให้ยืมและหลักประกันทันที หากเพิกเฉ ยคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิ
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

15.3.1 กรณีผูย้ืมไม่คืนหลักทรพัย ์ตกลงยินยอมให้ผูใ้ห้ยืม ท าการยืมหรือซือ้หลักทรพัยเ์พื่อทดแทนหลักทรพัยท่ี์มิไดส้่งมอบ ดว้ยค่าใช้จ่าย ของผู้ยืมเอง หรือมีสิทธิบังคับ
หลกัประกนัไดท้นัที 

15.3.2 กรณีผูใ้หย้ืมไม่คืนหลกัประกนั ตกลงยินยอมใหผู้ย้ืม ท าการซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อทดแทนหลกัประกนัท่ีมิไดส้่งมอบ ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หย้ืมเอง และ/หรือ ขายหลกัทรพัยท่ี์
ยืมเพื่อน าเงินช าระหนี ้

15.4 คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนัดผิดสญัญายินยอมใหบ้ริษัทในฐานะคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดั มีสิทธิน าเงิน ทรพัยส์ิน หลกัประกัน หลกัทรพัยท่ี์วางไวห้รือท่ีฝากไวห้รือครอบครองไวแ้ทนลูกคา้
ภายใตส้ญัญานีม้าด าเนินการหักช าระ ขาย บงัคบัขายหรือด าเนินการตามวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้หรือไดร้ับความยินยอมจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนัด
(ลกูคา้) แต่อย่างใด เพื่อน าเงินท่ีไดม้าหกักลบลบหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นี ้ไม่เป็นการติดสิทธิบริษัทท่ีจะเรียกรอ้งใหล้กูคา้ตอ้งรบัผิดชอบช าระในส่วนท่ียงัขาดอยู่อีกต่อไป 

15.5 คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัผิดสญัญาจะตอ้งรบัผิดต่อคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนัดส าหรบับรรดาหนีส้ิน เงินคา้งช าระ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใชจ้่าย ค่าทวงถาม ค่าใชจ้่ายหรือค่าวิชาชีพ
เกี่ยวกับการด าเนินคดีตามกฎหมาย การบังคบัคดี การสืบหาทรพัยส์ิน หรือเงินอื่นท่ีเกิดขึน้กับคู่ สัญญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนัด พรอ้มทั้งดอกเบีย้ผิดนัดในอัตราดอกเบีย้สูงสุดตามท่ีบริษัท
ประกาศ ขณะท าสญัญานีอ้ตัราดอกเบีย้สงูสดุรอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผิดนดัผิดสญัญาเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 

15.6 หากคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงด าเนินการแกไ้ขเยียวยาในกรณีเกิดเหตุผิดนัดแลว้ คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจึงไม่อาจเรียกรอ้งเงินจ านวนใดๆ เพื่อชดเชยความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางออ้ม (Consequential Loss or Damage) ได ้
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16. ธุรกรรมทีท่ าในฐานะตัวแทน 
16.1 ภายใตเ้งื่อนไขท่ีระบใุนขอ้นี ้คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงอาจเขา้ท าธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลกัทรพัยใ์นฐานะท่ีเป็นตวัแทน (“ตวัแทน”) ของบคุคลภายนอก (“ตวัการ”) ได ้ทัง้นี ้ไม่ว่าตนจะมี
ฐานะเป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นผูด้แูลทรพัยส์ินหรือประการอื่นใด (ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยท่ี์อา้งถึงนีใ้หเ้รียกว่า “ธุรกรรมการเป็นตวัแทน”) 
16.2 คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงอาจเขา้ท าธุรกรรมการเป็นตวัแทนเฉพาะในกรณีต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

16.2.1 คู่สญัญาฝ่ายนัน้ระบวุ่าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ัน้เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทนในขณะท่ีตนเขา้ท าการใหย้ืมหลกัทรพัย์ 
16.2.2 คู่สญัญาฝ่ายนัน้แจง้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นหนงัสือว่าตนไดเ้ขา้ท าการใหย้ืมดงักล่าวแทนตวัการเพยีงรายเดียวโดยไดเ้ปิดเผยตวัการนัน้ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงแลว้ 

(ไม่ว่าโดยการระบชุื่อ หรือการอา้งอิงถึงรหสัหรือเครื่องหมายบ่งชีต้ามท่ีคู่สญัญาไดต้กลงกนัใหน้ ามาใช้ในการอา้งอิงถึงตวัการ) ในเวลาท่ีตนเขา้ท าการใหย้ืมหลกัทรพัย ์

16.2.3 ในขณะท่ีมีท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ัน้ ตวัแทนมีอ านาจท าการใหย้ืม และการปฏิบติัภาระหนา้ท่ีทัง้หลายในนามของตวัการ 
16.3 ในกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายใดเขา้การท าธุรกรรมการเป็นตวัแทนแลว้จะตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบขอ้เท็จจริง ดงันี ้ 

16.3.1 กรณีใดๆ ที่ตวัการเขา้ขอ้สนันิษฐานว่ามีหนีส้ินลน้พน้ตวัตามพระราชบญัญัติลม้ละลาย พ.ศ.2484  

16.3.2 การผิดค ารบัรองและค ารบัประกนัใดๆ ที่ใหไ้ว ้หรือกรณีหรือเหตกุารณใ์ดๆ อนัเป็นผลใหค้ ารบัรองและค ารบัประกนัดังกล่าวไม่เป็นความจริง 
16.4 เงื่อนไขเพิ่มเติม 

16.4.1 ธุรกรรมการเป็นตวัแทนแต่ละรายการจะตอ้งเป็นธุรกรรมท่ีท าขึน้ระหว่างตวัการกับคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงและไม่มีบุคคลใดนอกจากตวัการท่ีเกี่ ยวขอ้งกับคู่สญัญาฝ่าย
ดงักล่าวเป็นคู่สญัญา หรือเป็นผูม้ีสิทธิหรือภาระหนา้ท่ีภายใตธุ้รกรรมการเป็นตวัแทนรายการนัน้ อน่ึง โดยไม่เป็นการจ ากัดขอ้ก าหนดท่ีกล่าวมาขา้งตน้นี ้ตวัแทนไม่มีความรบัผิดใดๆ ใน
ฐานะตวัการในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามธุรกรรมการเป็นตวัแทน แต่ทัง้นี ้ขอ้ความดงักล่าวจะไม่เปล่ียนแปลงความรบัผิดในฐานะตวัแทนภายใตเ้งื่อนไขท่ีระบดุงักล่าว  

16.4.2 ขอ้ก าหนดทัง้หมดของสญัญานีจ้ะน ามาบงัคบัใชแ้ยกต่างหากในระหว่างคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงกบัตวัการแต่ละรายที่ตวัแทนไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการใด
รายการหน่ึงหรือหลายรายการเพื่อตวัการนั้น เสมือนหน่ึงว่าตวัการดงักล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใตส้ญัญากับคู่สญัญาอี กฝ่ายหน่ึงนัน้แยกต่างหาก โดยสัญญานัน้มีขอ้ความ
เหมือนกบัสญัญานีท้กุประการ ยกเวน้ขอ้ความในวรรคนี ้และเสมือนว่าตวัการเป็นผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม แลว้แต่กรณีภายใตส้ญัญาดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้โดยมีเงื่อนไขว่า 

(ก) หากมีเหตุผิดนัดในส่วนท่ีเกี่ยวกบัตวัแทน หรือเหตกุารณท่ี์อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด คู่สญัญาดงักล่าวย่อมมีสิทธิท่ีจะส่งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ตวัแทนเพื่อแจง้
เหตผุิดนดัท่ีเกิดขึน้ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัตวัการ หากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงส่งหนงัสือบอกกล่าวเช่นว่านัน้แลว้ถือว่าไดม้ีการส่งหนงัสือบอกกล่าวโดยชอบแก่ตวัการนัน้แลว้  

(ข) หากตวัการไม่ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้หรือมีสถานท่ีท าการตัง้อยู่ในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคข์องสญัญานีต้ามท่ีอา้งขา้งตน้ ให้ถือว่าตั วการไดท้ าการแต่งตั้ง
ตวัแทนเพื่อเป็นตวัแทนในการรบัหนงัสือบอกล่าว หรือรบัหมายศาลส าหรบัการด าเนินกระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตนแล้ว 

(ค) เงื่อนไขดงักล่าวนี ้ไม่มีผลกระทบต่อการใชบ้งัคบัตามสญัญานีใ้นระหว่างตวัแทนกับคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงในส่วนของธุรกรรมใดๆ ที่ตวัแทนท าขึน้เพื่อประโยชน์
ของตนเองในฐานะตวัการ “การใหย้ืมหลกัทรพัย”์ 

16.4.3 ตวัแทนขอใหค้ ารบัประกนัต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายว่า ทกุครัง้ที่ตนเขา้ท าหรือมีความประสงคจ์ะเขา้ท าธุรกรรมใดท่ีเป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนไดร้บัมอบอ านาจโดยชอบ
ใหเ้ขา้ท าการใหย้ืมหลกัทรพัย ์และปฏิบติัภาระหนา้ท่ีทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ภายใตธุ้รกรรมการเป็นตวัแทนของบคุคลท่ีตนระบไุวว้่าเป็นตวัการในส่วนของธุรกรรมนัน้ๆ และช าระหนีท้ัง้ปวงของ
บคุคลดงักล่าวภายใตเ้งื่อนไขท่ีระบใุนนามของบคุคลดงักล่าว 
 
17. การบอกเลิกสัญญา 
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจบอกเลิกสญัญานีใ้นเวลาใดก็ได ้โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวันท่ีใหส้ญัญา
ฉบบันีม้ีผลสิน้สดุลง ทัง้นี ้คู่สญัญาฝ่ายท่ีบอกเลิกสญัญาตอ้งยืนยนัไดว้่าขณะบอกเลิกสญัญาตนเองมิไดม้ีภาระหนา้ท่ีอื่นใดท่ีเกี่ยวกบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยภ์ายใตส้ญัญา
นีแ้ลว้ แต่การบอกเลิกสญัญาดงักล่าวนีไ้ม่เป็นเหตใุหคู้่สญัญาแต่ละฝ่ายพน้จากความรบัผิดชอบภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี้ก่อนวนัท่ีใหส้ญัญาฉบบันีม้ีผลสิน้สดุลง  
 
18. การบอกกล่าว 
การบอกกล่าวตามสญัญานี ้ถา้มิไดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงว่าจะตอ้งบอกกล่าวหรือแจง้เป็นหนงัสือภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดของสญัญานี้แลว้ บริษัทมีสิทธิบอกกล่าวหรือแจง้
ลกูคา้ดว้ยการท าเป็นหนังสือ บอกกล่าวดว้ยวาจาผ่านโทรศพัทห์รือเครื่องมือส่ือสารอื่นใด โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด หากบริษัทมีหนังสือบอก
กล่าวไปตามท่ีอยู่ซึ่งลูกคา้ไดแ้จง้ไวต้ามสญัญานี ้ดว้ยวิธีการส่งไปรษณีย ์ส่งดว้ยบุคคล ส่งโทรสาร หรือส่งไปตามท่ีอยู่ของจดหมายอิ เล็กทรอนิกสห์รือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด 
รวมทัง้ที่อยู่ของลกูคา้ท่ีมีการแจง้ขอเปลี่ยนแปลงดว้ย ใหถ้ือว่าบริษัทไดม้ีการบอกกล่าวหรือแจง้ลกูคา้โดยชอบแลว้  
 
19. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 
19.1 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะโอนสิทธิหรือก่อใหเ้กิดภาระหนา้ท่ีใดๆ ของตนตามสญัญานีไ้ม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 
19.2 การท่ีบริษัทไม่บงัคับใชสิ้ทธิ อ านาจ เอกสิทธ์ิอ่ืนใดตามสญัญานี ้หรือด าเนินการล่าชา้กว่าท่ีกฎระเบียบก าหนดไวไ้ม่ถือเป็นการสละสิทธิ อ านาจ เอกสิทธ์ิของบริษัทแต่อย่างใด 
รวมทัง้การบงัคบัใชส้ิทธิ อ านาจ หรือเอกสิทธ์ิของบริษัทแต่บางส่วนนัน้ไม่เป็นการจ ากดัการใชสิ้ทธิ อ านาจหรือเอกสิทธ์ิในคราวต่อๆ ไปดว้ย 

19.3 การช าระเงินทัง้ปวงภายใตส้ญัญานี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงใหช้ าระเป็นสกลุเงินบาท 

19.4 คู่สัญญาตกลงยอมรับว่า การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทห์รือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดภายใตส้ัญญานี ้สามารถใช้วิธีการบันทึกดว้ยแถบบันทึกเสียงหรือบันทึกดว้ยวิ ธีการ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถใชย้ืนยนัเป็นหลกัฐานเท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
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19.5 ลูกคา้รบัทราบว่าการท าสญัญาฉบบันีแ้ละหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยท์ุกฉบบัใหถ้ือว่าเป็นการเขา้ท าสญัญาฉบบัเดียวกัน และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัของตนส าหรบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการ กรณีปฏิบติัผิดเงื่อนไขส าหรบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยร์ายการหน่ึงรายการใดถือว่าเป็นการปฏิบติัผิด
เงื่อนไขธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยอ์ื่นทัง้หมด ลกูคา้ยินยอมให้บริษัทเรียกใหช้ าระเงิน ส่งมอบ คืน ขาย โอนซึ่งหลกัทรพัยท่ี์ยืมหรือหลกัประกนัรายการอื่นๆ ดว้ย 

19.6 คู่สญัญาตกลงใหถ้ือว่าบรรดาหนงัสือ บนัทึก เอกสารชีแ้จงการป้องกนัความเสี่ยงส าหรบัการท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์เอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญานีใ้หถ้ือเป็น
ส่วนหน่ึงของสญัญาฉบบันีด้ว้ย 

19.7 หากขอ้ก าหนดใดๆ ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดสญัญานีม้ีการประกาศยกเลิก เพิกถอน เป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานราชการ ศาลหรือองคก์รท่ีมีอ านาจ
ควบคมุอื่นใด คู่สญัญาตกลงว่าขอ้ก าหนดท่ียงัคงอยู่ใหม้ีผลบงัคบัใชโ้ดยสมบรูณเ์พื่อใหบ้รรลเุจตนารมณข์องคู่สญัญาต่อไป 

 
20. ข้อพิพาทและกฎหมายทีบ่ังคับใช้ 
20.1 สญัญานีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

20.2 ข้อพิพาทหรือข้อเรียกรอ้งท่ีเกี่ยวขอ้งกับสัญญานี ้ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะขอใหม้ีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกคา้กับบริษัทโดยอนุญาโ ตตุลาการซึ่งส านักงานจัดให้มีขึน้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด ทัง้นี ้การชีข้าดของอนญุาโตตลุาการใหเ้ป็นท่ีสดุ  
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บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท”) จดัท าเอกสารนี ้เพื่อชีแ้จงใหล้กูคา้ทราบถึงความเสี่ยงและเขา้ใจนโยบาย และ/หรือ แนวทางในการปฏิบติัและเป็น

ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ซึ่งลกูคา้ตอ้งปฏิบติัตาม ดงัต่อไปนี้ 

1. การเปิดบญัชี  

- การท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ลกูคา้ตอ้งมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์และท าสญัญายืมและใหย้ืมหลกัทรพัยก์บับริษัท และบริษัทจะพิจารณาวงเงินเป็นวงเงินรวม

ทกุประเภทบญัชีท่ีลกูคา้เปิดไวก้บับริษัท  

       -  ลกูคา้ตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการท าธุรกรรมตามแบบฟอรม์หรือวิธีการตามท่ีบริษัทก าหนด  

        -  ลูกคา้มีความรู ้ความเข้าใจ และพรอ้มปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพยท่ี์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรพัย ์

(“ส านกังาน ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และ/หรือบริษัท ก าหนด 

2. หลักทรัพยท่ี์อนุญาตให้ยืมและยืม  

หลกัทรพัยท่ี์บริษัทอนุญาตใหย้ืมและยืมเพื่อการขายชอรต์ (การขายชอรต์ คือ การขายสินทรพัย ์เช่นหลกัทรพัย ์โดยที่ยงัไม่มี สินทรพัย์นัน้อยู่ในครอบครอง แต่ใชว้ิธีการยืมจาก
บคุคลท่ีสาม) บริษัทจะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา ปัจจัยพืน้ฐานของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ และหลกัเกณฑท่ี์ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด 
โดยหลกัทรพัยด์งักล่าวจะตอ้งเป็น หลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นนายทะเบียน ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศ รายชื่อ
หลกัทรพัยด์งักล่าวใหท้ราบ ซึ่งอาจจะเปล่ียนแปลงไดโ้ดยบริษัทไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. ประเภทของหลักประกัน  

บริษัทก าหนดประเภทหลกัประกนัเป็นเงินสดและหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยหลกัประกนันัน้ จะตอ้งปลอดจาก บรุิมสิทธ์ิ หรือภาระผกูพนัใดๆ 

4. การฝาก-ถอน โอนเงินและหลักประกนั 

 - กรณีใหย้ืมหลกัทรพัย ์ :  บริษัทไม่อนญุาตใหผู้ใ้หย้ืมถอนหลกัประกนัท่ีไดร้บั และบริษัทจะไม่จ่ายดอกเบีย้จากหลกัประกนันัน้  

  -  กรณียืมหลกัทรพัย ์     :  บริษัทอนญุาตใหผู้ย้ืมถอนหลกัประกนัส่วนเกินจากระดบัท่ีตอ้งด ารงไว ้โดยผูย้ืมตอ้งแจง้ความประสงคต์ามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งจะ 

                                                      ไดร้บัเงินในวนัท าการถดัไป  

 -  เมื่อผูย้ืมคืนหลกัทรพัยท่ี์ยืม บริษัทจะโอนหลกัประกนั เขา้บญัชีซือ้ขายของผูย้ืมเท่านัน้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูย้ืมไดคื้น หลกัทรพัย ์และบริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
ขัน้ตอนการส่งคืนหลกัประกนั ตามความเหมาะสม 

5. การก าหนดการวางหลักประกันเร่ิมต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบงัคับซือ้คืน 

กรณีให้ยืมหลักทรัพย ์: สามารถให้ยืมหลักทรัพยผ่์านบัญช ีCash และ Cash Balance  

บริษัทจะวางหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมในอตัรา 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืม และจะท าการ Mark to Market (ปรบัมลูค่าใหเ้ป็น ปัจจบุนั) ทกุสิน้วนั โดยหากหลกัประกนัมี
มลูค่านอ้ยกว่า 100% บริษัทจะวางหลกัประกนัส่วนเพิ่มใหภ้ายในวนัท าการถดัไป แต่หาก หลกัประกนัมีมลูค่าส่วนเกินบริษัทขอสงวนสิทธิในการถอนหลกัประกนั 

กรณียืมหลักทรัพย ์   : สามารถยืมหลักทรัพยผ่์านบัญช ีCash, Cash Balance และ Credit Balance  

ทัง้นี ้ลกูคา้จะท าธุรกรรมการยืมไดจ้ะต้องวางหลกัประกันก่อนการยืมตามท่ีก าหนด และมีวงเงินยืม (Borrowing Credit), EE (Excess Equity) หรือ PP (Purchasing Power) 
เพียงพอต่อการยืมหลกัทรพัย ์

กรณีท าธุรกรรมผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance  

การวางหลกัประกนัเริ่มตน้ (Initial Margin : IM) 

ผูย้ืมหลกัทรพัยต์อ้งวางหลกัประกันเริ่มตน้ ก่อนการยืมในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 150 ของมูลค่าหลกัทรพัยท่ี์ยืม โดยการค านวณมลูค่า หลกัประกันดงักล่าว ประเมินจากราคา
ปิดของวนัท าการก่อนหนา้ 

ส าหรับบัญช ีCash และ Cash Balance  

ผูย้ืมสามารถวางหลกัประกนัเริ่มตน้ในอตัรารอ้ยละ 50 ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ยืม โดยผูย้ืมตอ้งขายชอรต์หลกัทรพัยท่ี์ยืม ทัง้จ านวนภายในวนัท่ีท าธุรกรรมการยืม และบริษัทจะ
เก็บเงินค่าขายเพื่อวางเป็นหลกัประกันส าหรบัการยืม มิฉะนัน้ ผูย้ืมจะตอ้งวาง หลกัประกันใหค้รบร้อยละ 150 ของมูลค่าหลกัทรพัยท่ี์ยืม ภายในวันท่ีท าธุรกรรม หากไม่ได้
ด าเนินการวางหลกัประกนัใหค้รบ รอ้ยละ 150 ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ยืมแลว้ บริษัทจะเรียกคืนหลกัทรพัย ์และผูย้ืมตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดรวมทัง้ค่าธรรมเนียมการยืม 

อตัราหลกัประกนัรกัษาสภาพ (Maintenance Margin : MM)     =  140% 

อตัราหลกัประกนับงัคบัปิดสถานะ (Force Close Margin : FM) = 120% 

เอกสารชีแ้จงการป้องกันความเส่ียงส าหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
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ตารางการวางหลักประกัน เรียกหลักประกันเพิ่ม และบงัคับซือ้คืน 

การยืมหลักทรัพยผ่์านบญัชี Cash และ Cash Balance การยืมหลักทรัพยผ่์านบญัชี Credit Balance 

อตัราหลกัประกนัเริ่มตน้ (IM)                                    150% 

อตัราหลกัประกนัรกัษาสภาพ (MM)                          140% 

อตัราหลกัประกนับงัคบัปิดสถานะ (FM)                    120% 

อตัราหลกัประกนัเริ่มตน้ (IM)                             50% 

อตัราหลกัประกนัรกัษาสภาพ (MM)                    40% 

อตัราหลกัประกนับงัคบัปิดสถานะ (FM)              30% 

การเรียกหลกัประกันเพิ่ม (Call Margin) 

บริษัทจะค านวณมลูค่าหลกัประกนัของผูย้ืมเทียบกบัมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ยืมตามราคาปิด ณ สิน้วนัท าการ (Mark to Market) 

กรณีมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดต ่ากว่า MM 

 - ผูย้ืมมีภาระหนา้ท่ีตอ้งวางหลกัประกันเพิ่มจนอัตราหลกัประกนั เท่ากบัหรือสงูกว่าระดบั MM 

- ผูย้ืมตอ้งวางหลกัประกันเพิ่ม ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันท าการถัด จากวันท่ีอัตราหลัก 

  ประกันลดลงต ่ากว่า MM (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยืมท าการยืมหลกัทรพัยเ์พิม่ 

  จนกว่าผู้ยืมจะด าเนินการวางหลักประกันเพิ่มแลว้เสร็จ 

- กรณีผู้ยืมไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างตน้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิบังคับซือ้คืนหลักทรัพย์ท่ียืม  

  (Force Buy In) ภายใน T+2 

- ผูย้ืมมีภาระหนา้ท่ีตอ้งวางหลกัประกนัเพิ่มจนอัตราหลกัประกนั เท่ากบัหรือสงูกว่าระดบั MM 

- ผูย้ืมตอ้งวางหลกัประกันเพิ่มภายในวันท าการท่ี 5 นับจากวันท่ีอัตราหลกัประกันลดลง    

  ต ่ากว่าระดบั MM และบริษัทจะไม่ใหผู้ย้มืท าการยืมหลกัทรพัยเ์พิ่มจนกว่าอตัรา 

  หลกัประกนัจะเท่ากบัหรือสงูกว่าระดบั MM 

- กรณีผู้ยืมไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างตน้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิบังคับซือ้คืนหรือบงัคับ 

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

การบังคับซือ้คืน (Force Close Margin) 

กรณีมลูค่าหลกัประกนัของผูย้มืลดลงเท่ากบัหรือต ่ากว่า FM 

- ผู้ยืมมีภาระหน้าท่ีตอ้งวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกัน สูงกว่าระดับ FM  

  ก่อนเวลา 9.45 น. ของวันท าการถัดไป (T+1) 

- หากผู้ยืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

  บังคบัซือ้คืนหลักทรพัยท่ี์ยืม ภายใน T+1 

- ผูย้ืมมีภาระหน้าท่ีตอ้งวางหลกัประกันเพิ่ม จนอัตราหลกัประกัน สูงกว่าระดบั FM  

  ก่อนเวลา 9.45 น. ของวันท าการถัดไป (T+1) 

- หากผูย้ืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

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

ท้ังนี ้การบังคับขาย / ซือ้คืนใดๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท้ังสิน้ และหากเกิดกรณีบังคับขายจาก รายการยืมหลักทรัพย ์แล้ว
หลักประกันยังไม่เพยีงพอต่อการช าระหนี ้ผู้ยืมจะต้องท าการช าระมูลหนีดั้งกล่าวให้ครบถ้วนภายในวันท่ี T+2 ส าหรับบัญชี Cash และ Cash Balance หรือ T ส าหรับบัญช ี
Credit Balance 

 
6. หลักเกณฑก์ารจัดสรรการยืมและให้ยมืหลักทรัพย ์ 

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรโดยใชว้ิธี Random ในการจดัสรร 

ในกรณีท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลกูคา้แสดงความประสงคใ์หย้ืมมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการยืมดว้ยผูย้ืมตอ้งการหลกัทรพัยจ์ านวนมาก ดงันัน้ หากมีผูใ้หย้ืมรายอื่นซึ่งมีขนาดใกลเ้คียงกัน
และไม่แยกจ านวน ลูกคา้รบัทราบและยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของบริษัทท่ี พิจารณาน าหลกัทรพัยข์องลูกคา้รายอื่น ที่มีจ านวนใกลเ้คียงกันมาใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ทนหลักทรพัยข์อง
ลกูคา้ดงักล่าว โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบและลกูคา้ตกลงไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าเสียโอกาสใดๆ ทัง้สิน้ 

7. การให้ยืมหลักทรัพย ์ 

- หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมแลว้ (Matched) จะปรากฏในบญัชีซือ้ขายของผูใ้หย้ืมโดยมี Flag “R” 

- ในกรณีท่ีให้ยืมหลกัทรพัยน์ั้นๆ แลว้ ผู้ใหย้ืมสามารถขายหลักทรพัยด์ังกล่าวไดต่้อเมื่อระบบตรวจสอบแลว้ว่า บริษัทมี หลักทรพัยค์งเหลือใหข้ายได ้โดยระบบจะท าการ 
Recall พรอ้มกบั Rematch กบัผูใ้หย้ืมรายใหม่  

-  ส าหรบับญัชี Cash และ Cash Balance หลกัทรพัยท่ี์อยู่ระหว่างการรอใหย้ืม และ/หรือ หลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมแลว้ ระบบยงัคง น ามาเป็นหลกัประกันเพื่อค านวณอ านาจซือ้ใน
บญัชี 

-  ผู้ให้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะ การให้ยืมไดจ้ากผู้แนะน าการลงทุนหรือเอกสารการยืนยันการให้ยืม (SBL Confirmation Note) ท่ีบริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย ์หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(อีเมล) แลว้แต่กรณี 
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8. การยืมหลักทรัพย ์ 

- เมื่อผูย้ืมหลกัทรพัยไ์ดร้บัการยืนยนัว่าสามารถยืมหลกัทรพัยไ์ดแ้ลว้ สถานะของหลกัทรพัยท่ี์ยืมจะ ปรากฏในบญัชีซือ้ขายในวนัท่ียืม โดยมี Flag “B”  

-  ผูย้ืมสามารถตรวจสอบธุรกรรมการยืมไดจ้ากผู้แนะน าการลงทุนและผู้ยืมจะไดร้บัเอกสารยืนยันการยืม (SBL Confirmation Note) ท่ีบริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย ์หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(อีเมล) แลว้แต่กรณี 

-  เมื่อผูย้ืมหลกัทรพัยไ์ดร้บัการยืนยนัว่าสามารถยืมหลกัทรพัยไ์ดแ้ลว้ ผูย้ืมจึงสามารถสั่งขายชอรต์ได ้ทัง้นีผู้ย้ืมอาจระบ ุใหข้ายชอรต์ทนัทีท่ียืมหลกัทรพัยก์็ได ้ 

- ในกรณีท่ีลกูคา้ประสงคจ์ะยืมหลกัทรพัย ์เมื่อลูกคา้ไดม้ีค าสั่งหรือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณอ์ักษรต่อผูแ้นะน าการลงทุน หรือทางโทรศพัท ์หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรบักนัโดยทั่วไป หรือตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการหรือบริษัท ก าหนดลกูคา้ตกลงยอมรบัผลของค าสั่งดงักล่าวและใหถ้ือว่าเป็นค าสั่งโดยชอบของลกูคา้  

- ในกรณีท่ีบริษัทประกาศเปล่ียนแปลงหลกัทรพัยท่ี์อนญุาตใหย้ืมและยืม เป็นหลกัทรพัยท่ี์ไม่อนญุาต บริษัทมีสิทธิท่ีจะ ด าเนินการเรียกคืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมจากผูย้ืม หรือคืน
หลกัทรพัยน์ัน้แก่ผูใ้หย้ืมไดท้นัที (แลว้แต่กรณี) โดยใหเ้ป็นไปตาม ขัน้ตอนการเรียกคืน หรือคืนหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี)  

-  ในการยืมหลกัทรพัยใ์ด หลกัทรพัยห์น่ึง ตอ้งไม่เกินอตัราการกระจกุตวัท่ีบริษัทก าหนด 

9. การคืนหลักทรัพยใ์ห้ผู้ให้ยืม (Return) 

-  กรณีผูย้ืมประสงคคื์นหลกัทรพัยท่ี์ยืม ตอ้งแจง้ความประสงคก์ารคืนภายใน 16.00 น.การคืนหลกัทรพัย ์หลงั 16.00 น. อาจถือเป็นการคืนหลกัทรพัยใ์นวนัท าการถดัไป  

-  บริษัทจะเรียกคืนหลกัทรพัยจ์ากผูย้ืม กรณีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยใ์หส้ิทธิประโยชนต่์าง ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัค าสั่ง คืนหลกัทรัพยจ์ากผูย้ืม โดยบริษัทจะแจง้ใหลู้กคา้
ทราบล่วงหนา้ หรือตามวิธีท่ีบริษัทก าหนด 

10. การเรียกคืนหลักทรัพยท่ี์ให้ยืม (Recall) 

-  กรณีผูใ้หย้ืมประสงคเ์รียกคืนหลกัทรพัย ์ใหแ้จง้ความประสงคผ์่านผูแ้นะน าการลงทนุ ภายในเวลา 12.00 น. การเรียกคืน หลกัทรพัยห์ลงั 12.00 น. อาจถือเป็นการเรียกคืน
หลกัทรพัยข์องวนัท าการถดัไป  

-  กรณีผูใ้หย้ืมเรียกคืนหลกัทรพัย ์บริษัทจะหาหลกัทรพัยท์ดแทนจากผูใ้หย้ืมรายใหม่ แลว้ท าการจับคู่ใหม่ (Rematch) จากนัน้จึงคืนหลกัทรพัยใ์หก้บัผูใ้หย้ืม แต่หากบริษัทไม่
สามารถหาหลกัทรพัยท์ดแทนได ้ผูย้ืมตอ้งซือ้คืนใหก้บัผูใ้หย้ืมภายในก่อนเท่ียงของวนัท าการถัดจากวนัท่ีถกูเรียกคืน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกหลกัทรพัย์
คืน และ ขอคืนไดท้นัที กรณีหากมีเหตจุ าเป็น และผูย้ืมหลกัทรพัยจ์ะตอ้งคืนทนัที  

-  กรณีหลกัทรพัยท่ี์ยืม มีการประกาศสิทธิประโยชนใ์ดๆ เช่น XD, XR, XM เป็นตน้ บริษัทจะท าการ เรียกคืนหลกัทรพัยใ์นทุกกรณี โดยจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 วันท าการ
ก่อนขึน้เครื่องหมาย  

-  กรณีผูใ้หย้ืมเรียกคืนหลกัทรพัย ์และขอถอนหลกัทรพัย ์ผูเ้รียกคืนสามารถขายหลกัทรัพยไ์ดต้ัง้แต่ช่วงบ่ายของวนัท าการ ถดัไป นบัจากวนัท่ีเรียกคืนหรือจะไดร้บัหลกัทรพัยคื์น
อย่างชา้ภายในวนัท าการท่ี T+3 นบัจากวนัท่ีเรียกคืน 

11. ค่าธรรมเนียม 

-  บริษัทจะประกาศอตัราค่าธรรมเนียมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งก าหนดเป็นรอ้ยละต่อปี 

-  บริษัทค านวณค่าธรรมเนียมการยืมใหย้ืมเป็นรายวนัตามอตัราท่ีบริษัทประกาศ  

-  ค่าธรรมเนียมการใหย้ืมหลกัทรพัยจ์ะเกิดขึน้ต่อเมื่อค าสั่งใหย้ืมหลกัทรพัยไ์ดร้บัการยืนยนัตอบรบั โดยบริษัทแก่ผูใ้หย้ืมแลว้เท่านั้น  

-  บริษัทจะค านวณค่าธรรมเนียมการยืมและใหย้ืมทกุสิน้เดือน จนถึงวนัท่ีผูย้ืมไดคื้นหลกัทรพัย ์โดยจะหกั หรือ น าเขา้บญัชี Cash และ Cash Balance ในวันท่ี T+2 และบญัชี 
Credit Balance ในวนัท่ี T นบัแต่วนัสิน้สดุของแต่ละเดือน  

-  ทัง้นีบ้ริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการยืมขัน้ต ่าตามประกาศของบริษัท 

12. การผิดนัด 

หากลูกคา้ไม่ด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย/์หลกัประกัน หรือส่งคืนหลกัทรพัย/์หลกัประกัน รวมทัง้ไม่ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ใหแ้ก่บริษั ทหรือมีเหตุการณใ์ดท่ีเขา้ข่ายผิดนัด 
บริษัทจะท าการปิดฐานะ โดยการบงัคบัซือ้คืนหรือบงัคบัขาย (แลว้แต่กรณี) โดยลกูคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อผลขาดทนุหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้จ านวน 
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13. ลูกค้าตกลงรับทราบความเสี่ยงจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์ดังนี ้

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์เช่น  

1. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท่ี์ยืมหรือใหย้ืม  

2. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินท่ีอาจถกูเรียกใหคื้น  

3. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีไม่ไดร้บัคืนหลกัทรพัยท์นัทีท่ีท าการเรียกคืน  

4. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรม ท่ีมาจากกฎระเบียบของทางการ  

5. ความเสี่ยงจากการวางเงนิสดไวก้บับริษัทเพื่อเป็นหลกัประกนั ซึ่งเงินดงักล่าวจะไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองจากกองทนุ เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือ
สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

 

ลูกคา้เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการท าธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์และไดร้บัการชีแ้จง ตลอดจนมีความเขา้ใจ  นโยบาย และแนวทางปฏิบติัขา้งตน้ ลูกคา้รบัทราบ
ยินยอมตกลงท่ีจะปฏิบติัตามทกุประการ ทัง้นี ้บริษัทสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดขา้งตน้ได ้โดยจะประกาศบนเว็บไซตข์องบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความแห่งสญัญา และเอกสารชีแ้จงการป้องกนัความเสี่ยงส าหรบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตลอดแลว้เห็นว่าถกูตอ้ง
ตามเจตนาทกุประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

ตราประทับของนิติบุคคล 
 

ลงชื่อ................................................................................................ลกูคา้ 
 

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

ลงชื่อ..........................................................................................................................................................บริษัท 
 

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

ลงชื่อ.....................................................................................พยาน  ลงชื่อ.....................................................................................พยาน 
 

(.....................................................................................)                              (.....................................................................................) 
ผูแ้นะน าการลงทนุ                                                                              ผูต้รวจสอบขอ้มลู / ผูบ้นัทึกขอ้มลู 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: หากมีการเปลีย่นแปลงขอ้ความใดๆ ในคาํชีแ้จงฉบบันี ้บรษิัทขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงโดยไม่จาํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากลกูคา้ 
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หนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย ์

 

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

ขา้พเจา้..................................................................................................... .................ในฐานะเป็น “ลกูคา้” ตกลงท าสญัญายืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์กับบริษัทหลกัทรพัย ์  
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) บญัชีเลขท่ี..........................................ขา้พเจา้จึงมีความประสงคใ์หบ้ริษัทยืมหลกัทรพัยใ์ดๆ ซึ่งอยู่ในบญัชี ซือ้ขายหลกัทรพัยต์าม
สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือ บญัชีอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ท าสญัญาไวก้บับริษัท โดยขา้พเจา้ตกลงยินยอม ปฏิบติัตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญายืมและใหย้ืม
หลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎระเบียบหรือประกาศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหย้ืมหลกัทรพัยด์งักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

     ใหย้ืมทกุหลกัทรพัยท่ี์มีอยู่ใน LIST ตามประกาศของบริษัท (เฉพาะหลกัทรพัยท่ี์ช าระราคาครบถว้นแลว้)  

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและใหค้ ายืนยันว่า หลกัทรพัยต์ามรายการดงักล่าวขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของขา้พเจา้ไม่มีภาระติดพันอ่ืนใดทัง้สิน้ และ รายละเอียดของหลกัทรพัยด์งักล่าว
ขา้งตน้นีเ้ป็นความจริงทกุประการ ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมปฏิบติัตามเงื่อนไข ดงันี ้

1.  ขา้พเจา้รบัทราบว่าหนงัสือยินยอมใหย้ืมหลกัทรพัยนี์ ้เป็นหลกัฐานการจองสิทธ์ิเพื่อการใหย้ืมหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยจ์ะมีผลสมบรูณต่์อเมื่อขา้พเจา้ 

     ไดร้บัหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยจ์ากบริษัทเท่านัน้ 

2.  อตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการใหย้ืมหลกัทรพัยถ์ือตามอตัราท่ีบริษัทประกาศก าหนด  

3.  เงื่อนไขและรายละเอียดธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการจะก าหนดไวใ้นหนงัสือยืนยนัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์ 

4.  ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการจะสิน้สดุลง เมื่อขา้พเจา้มีหนงัสือเรียกคืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมถึงบริษัท หรือบริษัทส่งคืนหลกัทรพัยท่ี์ใหย้ืมแก่ขา้พเจา้  

5.  หนงัสือฉบบันีถ้ือเป็นหลกัฐานแสดงเจตนาและการใหค้วามยินยอมการใหย้ืมหลกัทรพัยต์ัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป หากขา้พเจา้จะท าการยกเลิกหรือเพิกถอนหนงัสือฉบบันี ้

    จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษัททราบทนัที 

       

เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

ลงชื่อ..........................................................................................ลกูคา้ 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับ Front Office 

ผู้แนะน าการลงทุน : ………………...………………                วันท่ี: ……./…..…/…..… 
  
หัวหน้าทีม/ ผู้จัดการสาขา : …………………………               วันท่ี: .….../…..…/…...… 

ส ำหรับ Back Office 
         บันทึกรำยกำร 
 
Settlement………….…………...…วันที่............../................/............ 

                                           


