
 

หน้า 1 จากทัง้หมด 3 หน้า 

บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยมืหลักทรัพย ์
                                             วันที.่................................................. 

บันทึกแนบท้ายนี้ จัดท าขึ้นระหว่าง บริษทัหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จ ากัด (บริษทั) กับ ..................................................................................... 
.........................................................(ลูกค้าผูย้ืมและผู้ใหย้ืม) โดยคูส่ัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถอืว่าบนัทกึแนบท้ายฉบับนี้เป็นสว่นหนึ่งของ
สัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ฉบับลงวันที่  ............................................................. 
 

1. การเปิดบัญช ีวิธกีารยืมหลกัทรัพย ์ลูกค้าผู้ยืมแจง้ความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย ์ จะตอ้งปฏิบัติ ดงันี้ 
 1.1 ลงนามในสญัญาให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์พรอ้มบันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 1.2 บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ผ่านบัญช ี(Cash , Cash Balance , Credit Balance) เลขที่........................................ 
 1.3 ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ และพรอ้มปฏิบัติตามกฎระเบียบเกีย่วกบัการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรือบรษิัทก าหนด 
 

2. หลักทรัพย์ที่ตกลงยืมและยืมเพ่ือขายชอร์ต (การขายชอร์ต คอื การขายสินทรัพย ์เช่น หลักทรัพย ์โดยทีย่ังไม่มีสินทรัพย์นั้นอยูใ่น
ครอบครอง แต่ใช้วิธกีารยืมจากบุคคลทีส่าม) บริษทัจะพิจารณาจากสภาพคลอ่ง ความผันผวนของราคา ปัจจัยพื้นฐานของหลกัทรัพย์นั้นๆ
และหลักเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยก์ าหนด โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะตอ้งเป็นหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษทัศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ดังกล่าว หรอื
หลักทรัพย์อื่นๆ ทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ท าการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศรายชือ่หลักทรัพย์ดังกล่าวใหท้ราบ ซึง่อาจจะเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 

3. ระยะเวลาในการยืมหลกัทรัพย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดตอ่กันไม่เกิน  1 ปี 
 

4. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลกัประกัน 
 4.1 บริษทัก าหนดประเภทหลกัประกนัหลกัประกันเป็นเงนิสดและหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย โดย
หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้ าประกันหนี้สินอื่นหรอืภาระผูกพันใดๆซึ่งลูกค้าผูย้ืมจะต้องวางหลกัประกันกอ่นการยืมไม่นอ้ยกว่าอัตรา
ร้อยละ 150 ของมูลค่าหลกัทรัพย์อืน่ ทัง้นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอตัราใหม่โดยไดร้ับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรยีบรอ้ยแล้ว 
 

5.   หลักเกณฑ์การจัดสรรการยืมและการใหย้ืมหลกัทรัพย์   มีขั้นตอน ดังนี ้
5.1   ด้านผู้ให้ยืม(Lender) 

ทุกเช้าก่อนเปิดตลาดระบบจะน ารายชื่อลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้ยืมหุ้นมาสุ่มเรียงล าดับในการให้ยืมหุ้น (Random) โดย

ด าเนินการแยกเป็นรายหุ้นและสุ่มเรียงล าดับโดยไม่ค านึงถึงจ านวนหุ้นของลูกค้าที่ประสงค์จะให้ยืม และกรณีที่ในระหว่างวันมี
ลูกค้าประสงค์จะให้ยืมหุ้นเพ่ิมเติม บริษัทจะน าข้อมูลลูกค้าดังกล่าวไปเพ่ิมไว้ในล าดับท้ายสุด  และจ านวนหุ้นที่ส ารองเผื่อการ
เรียกคืนจะรวมยอดจ านวนหุ้นจากลูกค้าที่ประสงค์จะให้ยืมจากล าดับท้ายสุดย้อนขึ้นจนกว่าจะครบจ านวนที่ต้องส ารอง 

5.2   ด้านผู้ยืม (Borrower) 
 ระบบคอมพิวเตอร์จะใช้หลักการมาก่อนได้รับการจัดสรรก่อน (First come First Serve) โดยจะไปยืม 
จากด้าน Lender ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 โดยยืมตามล าดับที่ได้ Random ไว้ 

6.   การก าหนดการวางหลกัประกนัเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคบัซือ้คืน 
 กรณีให้ยืมหลักทรัพย์      :   สามารถใหย้ืมหลกัทรัพย์ผ่านบญัช ีCash และ Cash Balance บริษัทจะวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืม
ในอัตรา 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ที่ให้ยืม และจะท าการ Mark to Market (ปรบัมูลค่าให้เป็นปัจจบุัน) ทกุสิ้นวนั โดยหากหลักประกนัมี
มูลค่าน้อยกว่า 100% บริษทัจะวางส่วนเพิ่มให้ภายในวนัท าการถัดไปแต่หากหลกัประกันมีมูลค่าส่วนเกนิบรษิัทขอสงวนสิทธใินการถอน
หลักประกัน 

X………………………………… 
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 กรณียืมหลักทรัพย์          :  สามารถยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash , Cash Balance และ Credit Balance  ทั้งนี ้ลกูค้าจะท าธรุกรรม
การยืมได้จะตอ้งวางหลักประกันกอ่นการยืมตามที่ก าหนด  

ตารางการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบงัคบัซื้อ 

การยืมหลักทรัพยผ์่านบญัช ีCash และ Cash Balance การยืมหลักทรัพยผ์่านบญัช ีCredit Balance 
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)                           150% 
อัตราหลักประกันรกัษาสภาพ (MM)                 140% 
อัตราหลักประกันบงัคับปิดสถานะ (FM)          125% 

อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)                            50% 
อัตราหลักประกันรกัษาสภาพ (MM)                  40% 
อัตราหลักประกันบงัคับปิดสถานะ (FM)            30% 

การเรียกหลกัประกันเพิ่ม (Call Margin) 
บริษทัจะค านวณมูลค่าหลกัประกนัของผู้ยืมเทยีบกับมูลค่าหลกัทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด ณ สิ้นวนัท าการ (Mark to Market) 

กรณีมูลค่าหลกัประกันของผู้ยืมลดต่ ากว่าระดับ MM 
การยืมหลักทรัพยผ์่านบญัช ีCash และ Cash Balance การยืมหลักทรัพยผ์่านบญัช ีCredit Balance 

-  ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา 
    หลักประกนัเท่ากบัหรือสูงกว่าระดับ MM 
-  ผู้ยืมต้องวางหลกัประกันเพิ่ม ภายในเวลา 15.00 น. ของวัน 
   ท าการถัดจากวันทีอ่ัตราหลกัประกันลดลงต่ ากว่า MM 
   (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผูย้ืมท าการยืมหลักทรัพย์เพิ่ม 
   จนกว่าผูย้ืมจะด าเนินการวางหลกัประกันเพิ่มแล้วเสร็จ 
-  กรณีที่ผูย้ืมไม่ด าเนินการ   บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะบงัคบัซือ้ 
   คืนหลักทรัพยท์ี่ยืม (Force)  ภายในวันที่ T+2 

-  ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา 
   หลกัประกันเท่ากับหรอืสงูกว่าระดับ MM 
-  ผูย้ืมต้องวางหลกัประกันเพิ่ม ภายในวนัท าการที ่5 นบัจาก 
   วนัทีอ่ัตราหลกัประกันลดลงต่ ากว่าระดับ MM และบรษิัทจะ 
   ไม่ให้ผูย้ืมท าการยืมหลักทรัพยเ์พ่ิมจนกว่าอัตราหลกัประกัน 
   จะเท่ากับหรอืสงูกว่าระดับ MM. 
-  กรณีที่ผูย้ืมไม่ด าเนินการดงักล่าวข้างต้น บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์
   ที่จะบังคับซื้อคนืหรือบังคบัขายหลักทรัพย์ทีอ่ยูใ่นบัญชี  
   (Force Sell or Buy) ภายในวันที่ T+6 

การบงัคับซือ้คืน (Force Close Margin) กรณีที่มลูค่าหลักประกนัของผู้ยืมลดลงต่ ากว่าหรอืเท่ากับระดับ FM 
การยืมหลักทรัพยผ์่านบญัช ีCash และ Cash Balance การยืมหลักทรัพยผ์่านบญัช ีCredit Balance 

-  ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา 
   หลกัประกันจะสงูกว่าหรอืเท่ากบั ระดับ MM ก่อนเวลา  
   15.00น.ของวนัท าการถัดไป (T+1) 
-  ผูย้ืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลาที่ก าหนดระยะเวลา 
   ดงักล่าว บรษิัทขอสงวนสิทธิ์บงัคับซือ้คืนหลกัทรัพย์ทีย่ืม 
   ภายใน วันที ่T+1 จนท าใหห้ลกัประกันอยูใ่นระดับ MM 

-  ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา 
   หลกัประกันจะสงูกว่าหรอืเท่ากบั ระดับ MM ก่อนเปิดตลาด 
   ซื้อขายในรอบเช้า (T+1) 
-  ผูย้ืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลาที่ก าหนด บรษิัทขอ 
    สงวนสิทธิบ์ังคับซือ้คนืหลักทรพัย์หรอืบงัคับขายหลักทรัพย์ 
    ทีอ่ยูใ่นบญัช ี(Force Sell or Buy In) ภายใน วนัที ่T+1  
    จนท าใหห้ลกัประกันอยูใ่นระดับ MM 

 

7. การคืนหลกัทรัพย์ทีย่ืม การเรยีกคนืหลกัทรัพย์ทีใ่หย้ืม 
 7.1   ผูใ้หย้ืมมีสิทธิเรยีกคนืหลักทรพัย์ที่ให้ยืมได้ตลอดเวลา โดยตอ้งแจ้งขอเรยีกคืนให้ผู้ยืมทราบกอ่นเวลา 12.00 น.ของวันท าการ และ
ผู้ยืมตกลงคืนหลกัทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผูใ้ห้ยืมภายในเวลา 15.00 น.ของวนัท าการที ่2 นับจากวันที่ผู้ใหย้ืมแจ้งขอเรียกคืนหลกัทรัพย์ทีใ่หย้ืม 
(เพื่อให้สอดคล้องกับวันครบก าหนดช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย) 
 7.2 ผู้ยืมมีสิทธิคนืหลักทรัพย์ทีย่ืมได้ทัง้จ านวน โดยสามารถแจง้ผูใ้ห้ยืมทราบกอ่นเวลา 12.00 น. ของวนัท าการ และผูย้ืมตกลงคืน
หลักทรัพย์ดังกล่าวใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท าการที่ 2 นบัจากวนัที่ผู้ยืมแจ้งคืนหลักทรัพย์ที่ยืม (เพื่อให้สอดคล้องกบัวัน
ครบก าหนดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

8. การคืนหลกัประกันการยืม 
 8.1 ผู้ให้ยืมจะด าเนนิการสง่คืนหลักประกันใหแ้ก่ผู้ยืม เม่ือไดร้ับหลกัทรพัย์ที่ยืมคืนเรียบรอ้ยแลว้ 
 

X………………………………… 
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9. ค่าธรรมเนียมการยืม 
 9.1 ผู้ยืมตกลงช าระค่าธรรมเนียมการยมืหลักทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หย้ืม โดยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไวใ้นเอกสารยืนยนัรายการหรอื
ในระเบียบวิธีปฏบิัติของบริษทั 
 9.2 อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยมืหลักทรัพย์เป็นอัตราทีย่ังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และก าหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ยืมหรอืให้ยืมทกุวันท าการ โดยใหถ้ือว่า 1 ปี เท่ากับ 365 วัน ตามจ านวนวันที่ผ่านพ้นไปจรงิ และผู้ยืมตกลงช าระค่าธรรมเนียม
การยืมหลกัทรัพย์รวมทัง้ภาษีมูลคา่เพ่ิม (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันท าการถัดจากวนัสิ้นเดอืน หรอืวนัที่ยกเลกิสญัญา 
 

10. การผิดนัด 
  หากลูกค้าไม่ด าเนินการสง่มอบหลักทรัพย์/หลกัประกัน หรือส่งคืนหลักทรัพย์/หลักประกนั รวมทัง้ไม่ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่
บริษทัหรือมีเหตุการณใ์ดที่เข้าข่ายผิดนัด บริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะท าการปิดฐานะ โดยการบงัคบัซือ้คืนหรอืบงัคับขาย (แล้วแตก่รณี) โดย
ลูกค้าจะเปน็ผู้รบัผิดชอบตอ่ผลขาดทุนหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นทั้งจ านวน 
 

11. ลกูค้าตกลงรับทราบความเสี่ยงจากการยืมและใหย้ืมหลักทรัพย ์ดงันี้ 
 11.1  ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทีย่ืมหรอืให้ยืม 
 11.2  ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากความผันผวนของมูลค่าหลกัทรัพยแ์ละหลักประกันทีอ่าจถกูเรยีกใหค้ืน 
 11.3  ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากการที่ไม่ได้รบัคืนหลกัทรัพย์ทันทีที่ท าการเรียกคืน 
 11.4  ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากการวางเงินสดไวก้ับบรษิัทเพื่อเป็นหลกัประกัน ซึ่งเงนิดังกล่าวจะไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครอง 
              จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ หรือสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 
 

12. ค ารับรอง 
 12.1 ลูกค้าผูย้ืมรับทราบถงึลกัษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการยืมหลกัทรัพย์ตามบันทกึแนบท้ายฉบับนี้เป็น 
              อย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดชันรีาคาตลาดหลกัทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์ิน 
              อาจถกูเรยีกให้คนืหลักทรพัย์ ซึง่หากไม่สามารถคืนหลกัทรพัย์ตามก าหนดเวลาได้ บรษิัทอาจบังคบัหลักประกันของลกูค้า 
              ผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกีย่วขอ้งต่างๆกับธรุกรรมนี้ 
              ลูกค้าผูย้ืมรับทราบและเขา้ใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถอืว่าเปน็การลงนามรบัทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ 
              ทัง้ปวงด้วย 
 12.2 ลูกค้าผูย้ืมเข้าท านิติกรรมกับบริษทัในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าท าสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอืน่ 
 12.3 บริษทัสงวนสิทธทิี่จะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย ์และบันทึกนี้ ตามที่บริษัท 
              เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยนิยอมจากลูกค้าผูย้ืมก่อน แตท่ั้งนี ้บริษัทจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ลกูค้า 
              ผู้ยืมทราบ และลกูค้าผู้ยืมตกลงที่จะปฏบิัติตามเงื่อนไขที่บรษิัทไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด 
 12.4 บรรดาข้อชี้แจงต่างๆ ซึง่บริษทัไดแ้จ้งตอ่ลกูค้าผู้ยืม ไม่ว่าจะแจง้ไวใ้นสัญญา บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือขอ้ชี้แจงที่มี 
              ตอ่ไปในอนาคตใหถ้ือเปน็ส่วนหนึ่งของสญัญาให้ยืมและยมืหลักทรัพย์ 
 

โดยคูส่ัญญาทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบและเข้าใจเงือ่นไขทั้งหมดอย่างละเอียดและถกูต้องเรียบรอ้ยแล้ว และยอมรับที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว  
หมายเหตุ : คูส่ัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขขอ้ตกลงใดๆ ในบันทึกแนบท้ายนี ้คูส่ัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยนัรายการเป็น
คราวๆ ไป และใหถ้อืว่าเอกสารใบยืนยันรายการดงักล่าวเปน็ส่วนหนึง่ของสัญญายืมและใหย้ืมหลกัทรพัย์ และบันทึกแนบท้ายฉบบันี้ 
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