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สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
ท าที่ บริษทัหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 

 

วันที่ ........................................................ 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ..................................................................... ..........................                           
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ 
จ ากัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีความประสงค์ที่จะเข้าท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการท าธุรกรรมแต่ละคราว
ดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจกระท าการในฐานะผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ 
(2) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ 
(3) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
1. ค านิยาม 
1.1 ในสัญญานี้ หากมิได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 
“กฎระเบียบ”  หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอืน่ๆ ซึ่งใช้บังคับกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ตลอดถึงพระราชก าหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้ง
กฎหมาย ประกาศและระเบียบอื่นๆว่าด้วยภาษี (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และให้หมายความรวมถึงประกาศของบริษัทด้วย 

“การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง การที่ผู้ให้ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม โดยปลอดบุริมสิทธิหรือภาระ
ผูกพันใดๆ โดยผู้ยืมต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้ และผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักประกันคืน
ให้แก่ผู้ยืม เม่ือผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ผู้ยืมและผู้ให้ยืม) อาจจะกระท าการในฐานะเป็นผู้
ให้ยืมหรือผู้ยืม หรือกระท าการในฐานะตัวแทนผู้ยืมหรือตัวแทนผู้ให้ยืมแล้วแต่กรณีได้ด้วย 

“ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง การยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ การให้ยืมหลักทรัพย์  แต่ละรายการ
หรือเป็นครั้งคราวตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ 

 “คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)” หมายถึง ค่าเสี่ยงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่

ให้ยืมหรือหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“มาร์จิ้นของหลักประกัน (Margin)” หมายถึง อัตราส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันเทียบกับมูลค่า

หลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่คู่สัญญาก าหนดเพ่ือการค านวณหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 (ก) 
“มูลค่า”  หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า

หรือหลักประกันที่เทียบเท่าที่จัดหามาได้ตามความในข้อ 4 (ค) 
“มูลค่าหลักประกันที่ก าหนด” หมายถึง มูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมก าหนดให้ผู้ยืมต้องวางเพ่ือเป็นประกันเม่ือมีการ

ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 (ก) 
“มูลค่าหลักประกันขั้นต่ า” หมายถึง ระดับมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าขั้นต่ าในบัญชีมาร์จิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่

บริษัทใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับช าระหนี้                                                                                 
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“มูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้” หมายถึง ระดับมูลค่าทรัพย์สินรวมของลกูค้าทีลู่กค้าต้องด ารงไวใ้นบญัชมีาร์จิ้น ณ 
ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่ก าหนด 

 “วันท าการ” หมายถึง วันเปิดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 “วันส่งมอบหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้นได้โอนให้แก่ผู้ยืมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ

สัญญานี้ 
“วันส่งมอบคืนหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่จะต้องท าการโอนหลกัทรัพยท์ี่เทียบเท่าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

และได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น   
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
“ใบยืนยันการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์” หมายถึง ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันเพ่ือท าธุรกรรมการ

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายหรือเป็นครั้งคราว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ หลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียม วัน
ท าธุรกรรม วันส่งมอบหรือคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกัน หรือรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมเติมภายหลังโดยความ
ตกลงของคู่สัญญา โดยให้มีผลผูกพันคู่สัญญาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

 “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Loaned Securities)” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับ
ฝากหลักทรัพย์ของศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ฯ หรือหลักทรพัย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปน็นายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่
ได้รับอนุญาตให้ท าการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎหมาย ประกาศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้
ยืมตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

  “การบอกเลิกสัญญา” มีความหมายตามความในข้อ 11  
1.2 ค านิยามทางธุรกรรม 
การใช้ค าต่างๆ ในสัญญาฉบับนี้ เช่น ค าว่า “ยืม” “ให้ยืม” “หลักประกัน” “มาร์จิ้น” “การส่งมอบคืน” และค าอื่นๆ ให้

มีความหมายตามที่ใช้ส าหรับธุรกรรมประเภทที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่  “ขอยืม” หรือที่ 
“ให้ยืม” และ “หลักประกัน” ที่ก าหนดตามสัญญานี้ให้ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญานี้ โดยคู่สัญญาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า 
แลว้แต่กรณี 

การอ้างอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือที่มีการประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

2. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม 
2.1 ข้อตกลงทั่วไป 
    (ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าท าสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหลักเพ่ือแสดงเจตนาในเบื้องต้นว่า           

จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้สัญญานี้และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่ก าหนดภายใต้สัญญานี้ให้มีผลผูกพัน 
          ในการท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในแต่ครั้ง คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มี

การท าธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่
เป็นผู้ยืมในวันส่งมอบหลกัทรัพยเ์ม่ือผู้ให้ยมืได้รับหลกัประกันทีผู่้ยืมเป็นฝ่ายจัดหามา และเม่ือถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืม
มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบคืนหลักทรพัย์ แก่ผู้ให้ยืมและผู้ใหย้ืมจะต้องคืนหลักประกัน ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญานี้
และหนังสือยืนยันการท าธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว  

     (ข) หลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของสัญญานี้ให้ถือเป็นหลักประกันส าหรับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับ           
การให้ยืมทั้งที่มีในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

     (ค) ในกรณีมีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อก าหนดในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับหนังสือยืนยันการท า           
ธุรกรรมให้น าหนังสือยืนยันการท าธุรกรรมมาบังคับใช้  



 

                                                                                                       หน้า 3 จากท้ังหมด 8 หน้า                                   X…………………………………                           

 

    (ง) ในกรณีมีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อก าหนดและเงื่อนไขเพ่ิมเติมกับสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้น า
ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้  
                    (จ) ผู้ยืมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการให้ยืม ในอัตรา ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการท าธุรกรรมและภายใน                         
เวลาที่ก าหนดในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 

2.2 การให้ยืมหลักทรัพย์และการยืมหลักทรัพย์ 
    (ก) การให้ยืมหลักทรัพย์ 
          ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากผู้ให้ยืมพร้อมกับ              

ส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆของสัญญานี้ โดยข้อก าหนดของการให้ยืมแต่ละครั้งจะ
เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงก่อนเริ่มการโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามที่คู่สัญญาตกลงโดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติก ากับไว้ 

1. การให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า  
                ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา                         

แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหลกัทรพัย์เปน็การทั่วไป (“บัญชีฯ”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใดๆในบัญชีฯ โดยไม่จ ากัด
จ านวนหลักทรัพย์และจ านวนครั้งที่ยืมและจะยืมเม่ือใดก็ได้ (หลักทรัพย์ที่ปลอดภาระ) โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้ งบริษัท
ไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใดๆ จากลูกค้าอีก (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการระบุเพ่ิมเติมในข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์แบบ
ก าหนดเงื่อนไข) ทั้งนี้ เม่ือบริษัทใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชี ฯ ของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า 
ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทก าหนดไว้ในเอกสารยืนยันรายการ 

           2.    การยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า 
                  2.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์  ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร                                

หรือทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทก าหนดเพ่ือให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยืมหลักทรัพย์รวมถึงรายละเอียด
ของหลักทรพัย์ที่จะยมืและเงือ่นไขอืน่ๆ ในการขอยืมหลกัทรัพย์ ทั้งนี้ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะ
ผู้ให้ยืม จดบันทึกและ/หรือบันทึกเทปค าบอกกล่าวดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ให้
เป็นดุลยพินิจของบริษัทผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้  หากบริษัทตกลงให้ยืมบริษัทจะส่ง                                
เอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้
ในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท              

                   2.2 ถ้ าลูกค้ าในฐานะผู้ ยืมได้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ ให้ ยืม เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น                                
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่
ยืมได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับอันเนื่องจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไปเพ่ือวัตถุประสงค์
อื่น  ซึ่ งไม่ เป็นไปตามที่ส านั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่ วยงานอื่น ใด                                
ก าหนด 

                  2.3 บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเข้าบัญชีเงินสดหรือ
บัญชีเครดิตบาลานซ์ของลูกค้าในฐานะผู้ยืม ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หากลูกค้าไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน
เวลาก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดท าการซื้ อขายในวันนั้น ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียมการจองหุ้นเพ่ือให้ยืมซึ่งเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการยืมหนึ่งวัน ให้แก่บริษัททันที เว้นแต่จะได้ตกลงกับบริษัท
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าวโดยบริษัทจะแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ 

    (ข) ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีข้อความขัดแย้งกัน              
คู่สัญญาตกลงให้ให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับแทนข้อความ หรือเงื่อนไขใน
สัญญาฉบับนี้เฉพาะข้อความหรือเงื่อนไขที่มีความขัดแย้งกันเท่านั้น 
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    (ค) หากไม่มีค าคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไข               
เพ่ิมเติมเว้นแต่กรณีมีข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้ งหลายผูกพันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือยืนยันการท าธุรกรรมดังกล่าว 
               3. การรับรองหลักทรัพย์ที่ยืม 

   ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืม
โดยปราศจากการรอนสิทธิ จ าน า หรือภาระผูกพันใดๆ หากปรากฎภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืม
จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ในจ านวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพ่ือเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว 
               4. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน 
               4.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาตกลงกันว่า 

      4.1.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าแต่ละครั้ง                            
และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ตกลงกันและภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดในกรณีที่มูลค่า
หลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่ ากว่าที่ก าหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้า 

 ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมสูงเกินกว่าที่ก าหนด ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันใน
ส่วนที่เกินให้แก่บริษัท 

     4.1.2  ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท                            
เพ่ือให้บริษัทน าเงินจ านวนดังกล่าวไปด าเนินการหรือจัดหาเพ่ือการใดๆ อันเป็นการลงทุนเพ่ือประโยชน์อันเหมาะสมและ
สมควรทางธุรกิจนั้นๆ ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทลงทุนเพื่อลูกค้าโดยน าเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจ ากับธนาคาร และ/หรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอื่น
ใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ตามวิธีการและจ านวนเงินที่บริษัทจะพิจารณา
เห็นสมควร  

               ในการเก็บรักษาและดูแล เงินของลูกค้ า บริษัทจะปฏิบั ติตามวิธีการที่ ก าหนดโดยส านั กงาน              
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

               อนึ่ง ลูกค้ารับทราบและตกลงในวิธีการที่บริษัทได้น าเงินของลูกค้าไปด าเนินการหรือจัดหาเพ่ือการใดๆ              
อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อเงินของลูกค้าที่
น าไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่ลูกค้า โดยวิธีดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของบริษัทแล้ว 
บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้าดังกล่าว 

 นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะ              
ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกัน ในส่วนที่ เกินให้แก่บริษัท โดย              
ยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจ านวนเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทในวรรคแรก 

 ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทน าหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมฝากเข้าใน              
บัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทในวรรคแรก 

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืม และบริษัทเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่าก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมี
เงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจ านวนไม่ต่ ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของ
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอ านาจซื้อในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่
ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะค านึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละ
หลักทรัพย์ ทั้งนี้อัตราที่ก าหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. การปรับเปล่ียนมูลค่าหลักประกัน 
5.1 กรณีมูลค่ารวมของหลักประกันส าหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีจ านวน              

รวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่บริษัทก าหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันท าการใดๆ และเม่ือได้รับแจ้งจากผู้ให้ยืม ผู้ยืม
จะต้องจัดหาหลักประกันเพ่ิมเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจ านวนเงินและตามประเภทที่ ผู้ให้ยืมก าหนด เพ่ือน ามาเพ่ิมเติมมูลค่า
หลักประกันในส่วนที่ขาดไปให้ครบตามมูลค่าหลักประกันที่บริษัทก าหนด ทั้งนี้ ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งมอบเงินสดแทน ตาม
จ านวนเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้องเพ่ิมเติมตามที่ผู้ให้ยืมก าหนด 

5.2 กรณีมูลค่ารวมของหลักประกันส าหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ ยังไม่ได้คืนทั้ งหมดในวันเดียวกันนั้น  มี              
จ านวนเกินกว่ามูลค่ารวมของหลักประกันที่บริษัทก าหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันท าการวันใดๆ เม่ือผู้ยืมแจ้งความประสงค์ขอคืน
หลักประกันในส่วนที่เกินดังกล่าว ผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ยืมเพ่ือ
ท าให้จ านวนมูลค่าหลักประกันในส่วนที่เกินลดลง 

5.3 หากหลักประกันเพ่ิมเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าจะต้องมีการช าระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี)              
ให้ส่งมอบหลักประกันเพ่ิมเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าตามที่บริษัทก าหนดและบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท
เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

5.4 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพ่ิมเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกัน              
เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพ่ิมเติมหรือหลักประกันเทียบเท่า ที่จะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายนั้น จะต้องถูกน ามาหักกลบกันก่อนเพ่ือหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและต้องเป็นจ านวน
ที่เกินกว่าจ านวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (Margin Exemption) แต่อย่างใด โดย
คู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น จะต้องส่งมอบหลักประกันเพ่ิมเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกัน              
เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจ านวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น 

5.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงส่งคืนหลักทรัพย์เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวัน              
ครบก าหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เม่ือมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือ
หลักประกันตามสัญญานี้ 

       (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจ านวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
       (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
       (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์ 
       (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
       (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 
       (6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ 
       (7) กรณีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
6. การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ 
    ในกรณีมีผลประโยชน์หรอืสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นจากหลักทรพัย์ที่ให้ยมื เช่น  สิทธิที่จะได้รับเงนิปนัผล สิทธิในการซือ้

หุ้นเพ่ิมทุน สิทธิในการเข้าประชุมผุ้ถือหุ้น สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ หรือสิทธิอื่นๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงกันว่า 

6.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลั กทรัพย์คืน              
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 5 วันท าการ ผู้ยืมต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล 

6.2 การชดเชยสิทธิในการเพ่ิมทุน ถ้าผู้ให้ยืมไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หรือผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์              
หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนผู้ใหย้ืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ให้ยืมต้องช าระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบ
ก าหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ผู้ยืมจึงจะด าเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ หากการจองไม่ได้รับการจัดสรร
เงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาผู้ยืมจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับเงินคืน ในกรณีที่สามารถจอง
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ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนได้ ผู้ยืมต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืม ภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากผู้ให้ยืมมิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะ
ถือว่าผู้ให้ยืมไม่ประสงคจ์ะใช้สทิธ ิโดยยินยอมให้บริษทัด าเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสีย
โอกาสหรือความสูญเสียอื่นใดทั้งสิ้น  

6.3 การชดเชยสิทธิประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือ              
หุ้น ผู้ยืมจะต้องจัดท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ทั้งนี้ 
หากผู้ให้ยืมมิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงใน
ฐานะผู้ถือหุ้นแต่ประการใดโดยยินยอมให้บริษัทด าเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส              
หรือความสูญเสียอื่นใดทั้งสิ้น 

6.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม เม่ือผู้ให้ยื มแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบ              
ก่อนวันก าหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ผู้ยืมจะด าเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ผู้ให้ยืม
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก าหนด  

7. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักประกัน 
7.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า 
       7.1.1 ลูกค้ ามีสิทธิ เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ ให้ ยืมจากบริษัทได้ตลอดเวลา โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้                            

บริษัททราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันท าการ และบริษัทตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ ลูกค้าภายในเวลา 15.00 น. ของวัน
ท าการที่ 2 นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (เพ่ือให้สอดคล้องกับวันครบก าหนดช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

       7.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลกัทรัพยท์ี่ยืมให้แก่ลูกค้าเม่ือใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น.
ของวันท าการ ทั้งนี้  ลูกค้าจะต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันกับที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้า
ไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทลูกค้าตกลงให้น าความในข้อ 9.1.2 มาบังคับใช้ 

       7.1.3 หากลูกค้าได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทภายในวันที่ขาย                            
หรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงให้น าความในข้อ 9.1.2 มาบังคับใช้ 

7.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า 
      7.2.1 บริษัทมีสิทธิ เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ ให้ยืมจากลูกค้าเม่ือใดก็ได้   โดยบริษัทจะแจ้งขอเรียกคืนให้                            

ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันท าการและลูกค้าตกลงคืนหลกัทรัพย์ดังกลา่วให้แก่บรษิัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันท า
การที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (เพ่ือให้สอดคล้องกับวันครบก าหนดช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่บริษัท ลูกค้า
ต้องซื้อหลักทรัพย์ ตามประเภท ชนิด และจ านวนเดียวกันในปริมาณเท่ากันกับหลักทรัพย์ที่ยืมเพ่ือส่งมอบให้แก่บริษัทภายใน
วันท าการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หากลูกค้าไม่สามารถคืน หรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายใน
วันที่ก าหนด ลูกค้าตกลงให้น าความในข้อ 9.2.1 มาบังคับใช้ 

      7.2.2 ลูกค้ ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ ยืมให้แก่บริษัท  โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนเวลา 12.00 น .                            
ของวันท าการ ทั้งนี้  บริษัทจะคืนหลักประกันให้แก่ลูกค้าในเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หากบริษัทไม่
สามารถคืนหลักประกันให้แก่ลูกค้า บริษัทตกลงให้น าความในข้อ  9.2.2  มาบังคับใช้ 

8. ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
    ผู้ยืมตกลงช าระค่าธรรมเนยีมการยืมหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในเอกสารยืนยัน

รายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท 
    ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยมืหลักทรพัย์เป็นอัตราที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และก าหนดเป็นร้อยละต่อ

ปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมทุกวันท าการ โดยให้ถือว่า   1 ปี เท่ากับ 365 วันตามจ านวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง และผู้ยืม



 

                                                                                                       หน้า 7 จากท้ังหมด 8 หน้า                                   X…………………………………                           

 

ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน ภายใน วันท าการแรกของ
เดือนถัดไป โดยระยะเวลาที่ค านวณค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมจะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์ จนถึ งวันท าการก่อน
หน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม  

9. เหตผุิดนัดและการด าเนินการเมื่อมีการผิดนัด 
9.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า 
       9.1.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่คืนหลกัทรพัย์ทีย่ืมใหแ้กลู่กค้า หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อ

หนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทนัที และ/หรือน าเงินหลกัประกันที่บรษิัทได้มอบให้แก่ลูกค้าไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท 
ชนิด และจ านวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพ่ือทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมิได้คืนให้แก่ลูกค้าหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอ
และลูกค้าได้ช าระเงนิทดรองจ่ายแทนบรษิัทไปเปน็จ านวนเท่าใด บริษัทตกลงช าระเงนิทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทดรองจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทได้ช าระหนี้ให้แก่ลูกค้า
ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย 

      9.1.2 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัทหรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไข
ข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือน าเงินหลักประกันที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความครอบครองของบริษัทมาหักช าระหนี้และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความ
ครอบครองของบริษัท ในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้ทันทีเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้ นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทได้ช าระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย 

9.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า 
      9.2.1 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อ

หนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือน าทรัพย์สินอื่นๆของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปหักช าระ
หนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือน าไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจ านวนเท่ากันเพ่ือทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้า
ต้องคืนให้แก่บริษัทหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอและบริษัทได้ช าระเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจ านวนเท่าใดลูกค้า              
ตกลงช าระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้นับแต่วันที่บริษัทได้ทด
รองจ่ายไปจนถงึวันที่ลกูค้าได้ช าระหนี้ให้แก่บรษิัทครบถัวน นอกจากนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า
ที่อยู่ในความครอบครองของบรษิัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่
ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย 

      9.2.2 ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่สามารถคืนหลักประกันให้ลูกค้าหรือ บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไข
ข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือน าเงินหลักประกันที่บริษัทได้วางไว้กับลูกค้ามาช าระหนี้ให้แก่ลูกค้าพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้นับแต่วันที่บริษัทผิดนัดช าระจนถึงวันที่ลูกค้าได้ช าระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัด
สิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย 

 10. ความเสี่ยงของการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์ 
       ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคา

หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เม่ือผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจ านวนเท่ากัน 
กับหลักทรัพย์ที่ยืมเพ่ือส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในก าหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ยืม โดยลูกค้าในฐานะผู้ให้ยืมต้องคืน
หลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับที่ผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม 
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 11. การบอกเลิกสัญญา 
       คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญานี้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า

เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7  วันท าการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา 
       กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนีส้ินคา้งช าระต่อกนัไม่ว่าตามสัญญานี้หรอืเอกสารอืน่ใด

ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการบอกกล่าวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ก็ต่อเม่ือมีการช าระหนี้โดย
สิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่มีหนี้สินค้างช าระต่อกันขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญา ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงรับผิดตามสัญญานี้จนช าระหนี้ครบถ้วน 

12. เงินทดรองจ่าย 
      บรรดาเงินทดรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญานี้แม้

จะมิได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าให้ถือว่าบริษัทกระท าไปในขอบเขตแห่งความจ าเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุก
ประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 

13. ผลใช้บังคับของสัญญา 
     หากข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่ สัญญาตกลงให้ก าหนด 

เงื่อนไขที่โมฆะ หรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อก าหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยใช้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่
สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

14. การไม่ตัดสิทธ ิ
      ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ช าระหนี้ หรือการกระท า

อื่นใด คู่สัญญามีสิทธิที่จะกระท าได้ตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดๆไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาในการใช้สิทธิเช่นว่านั้น
ในทุกกรณี 

15. การแจ้งหรือการบอกกล่าว 
      การบอกกล่าวตามสัญญานี้  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องบอกกล่าวหรือแจ้งเป็นหนังสือ

ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้แล้ว บริษัทมีสิทธิบอกกล่าวหรือแจ้งลูกค้าด้วยการท าเป็นหนังสือ บอกกล่าวด้วย
วาจาผ่านโทรศัพท์หรือเครือ่งมือสือ่สารอืน่ใด โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมืออเิล็กทรอนกิสอ์ื่นใด หากบริษัทมี
หนังสือบอกกล่าวไปตามที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ตามสัญญานี้ ด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ ส่งด้วยบุคคล ส่งโทรสาร หรือส่งไป
ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมทั้งที่อยู่ของลูกค้าที่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงด้วย ให้ถือว่าบริษัทได้มีการบอก
กล่าวหรือแจ้งลูกค้าโดยชอบแล้ว 

16. กฎหมายที่บังคับใช้ 
      สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย เว้นแต่สัญญานี้จะก าหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลง

ปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันท าสัญญานี้  หรือที่จะประกาศเพ่ิมเติมในภาคหน้า โดยให้ถือว่าประกาศหรือ
ระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

      เพ่ือเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
 

ลงชื่อ.........................................................................ลูกค้า              ลงชื่อ............................................................................บริษัท  
          (....................................................................)                                         (บริษัทหลักทรัพย์   เอเชีย เวลท์ จ ากัด) 

 
 

ลงชื่อ.........................................................................พยาน              ลงชื่อ.................... .........................................................พยาน 
          (....................................................................)                                      (....................................................................) 


