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1. รูจ้กั SBL

ผูใ้หย้มื  (Lender) ผูย้มื  (Borrower)

 ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมการใหย้มืหุน้

 ไดรั้บสทิธปิระโยชนใ์นหุน้เหมอืนเดมิ

 สามารถขายหุน้ทีน่ ามาใหย้มืไดท้กุเวลา

 เพิม่ทางเลอืกการลงทนุเพือ่ท าก าไรในภาวะ

ตลาดขาลง

 เป็นการกระจายความเสีย่งในพอรต์ลงทนุ

 สามารถใชก้ลยทุธซ์ือ้ขายตา่งๆ ได ้เชน่

o การซือ้ขายเป็นคูห่ลักทรัพย ์(Pair Trading) 

o การท าอารบ์ทิราจ (Arbitrage) 
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ผู้ให้ยมื 
(Lender)

รายการ ผูใ้หย้มื  (Lender) ผูย้มื  (Borrower)

1. ประเภทบญัชี

 Cash (-1)

 Cash Balance (-8)

 Cash (-1) (แยกวงเงนิ SBL ออกจากบัญชหีุน้)

 Cash Balance (-8) (แยกวงเงนิ SBL ออกจากบัญชหีุน้)

 Credit Balance (-6) (ใชว้งเงนิ SBL รวมกับบัญชหีุน้)

2. หุน้ทีใ่หย้มื

 หุน้ใน SET100, ETF และหุน้

ตามทีบ่รษัิทฯ ประกาศก าหนด

 หุน้ตอ้งปลอดภาระ

 หุน้ใน SET100, ETF และหุน้ตามทีบ่รษัิทฯ

ประกาศก าหนด

3. Corporate

Action

 Lender ไดรั้บสทิธปิระโยชน์

ในหุน้ทกุอยา่งเหมอืนเดมิ

 ตอ้งคนืหุน้ 2 วนัท าการ กอ่นวนัขึน้เครือ่งหมาย 

X

4. มลูคา่ยมืข ัน้ต า่  -  100 หุน้ และไมส่ามารถยมืเป็นเศษหุน้ได ้

5. มลูคา่ยมืสงูสดุ  -

 Cash, Cash Balance ยมืได ้2 เทา่ของเงนิ

หลักประกนัทีว่างเขา้พอรต์

 Credit Balance ยมืไดเ้ทา่กบั Purchasing 

Power

6. จ านวนวนัทีย่มื  -  ตัง้แต ่1 วนั ถงึ 1 ปี

1. รูจ้กั SBL

4
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ผู้ให้ยมื 
(Lender)

รายการ ผูใ้หย้มื  (Lender) ผูย้มื  (Borrower)

7. การจบัคู่  Random match  First come, first serve

8. การวางหลกัประกนั

 บรษัิทวางหลักประกนัให ้

Lender 100% ของมลูคา่ใหย้มื

 โดย Segregate ในบัญชบีรษัิท

 Cash, Cash Balance วางหลักประกนั 

150% ของมลูคา่ทีย่มื

 Credit balance คดิหลักประกนัเหมอืน

การซือ้หุน้

9. ดอกเบีย้บน

หลกัประกนั

 ไดรั้บดอกเบีย้ตามอตัราทีบ่รษัิท

ประกาศ
(ปัจจบุัน Cash, Cash Balance 0.9% ตอ่ปี, 

Credit Balance 0.75% ตอ่ปี)

10. การขายชอรต์ 

 สง่ค าสัง่ขายชอรต์ไดใ้นราคาทีไ่มต่ ่า
กวา่ราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ย ณ ขณะนัน้ 

 สง่ค าสัง่ขายชอรต์ได ้ในชว่งเวลาท า
การประจ าวนั

 ไมส่ามารถขายชอรต์ทีร่าคา ATO, ATC

11. อตัรา

คา่ธรรมเนยีม
 3.0 % ตอ่ปี  5.25 % ตอ่ปี

1. รูจ้กั SBL
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รายการ ผูใ้หย้มื  (Lender) ผูย้มื  (Borrower)

12. ภาษี  บรษัิทหกั ณ ทีจ่า่ย 15%  บรษัิทคดิ Vat 7%

13. การค านวณ

คา่ธรรมเนยีม

 ค านวณเป็นรายวนั (ค านวณเหมอืนดอกเบีย้)

 คดิคา่ธรรมเนยีมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุ

 ค านวณตัง้แตว่นัทีท่ ารายการยมื ถงึวนักอ่นหนา้วนัท ารายการคนื

14. การช าระ

คา่ธรรมเนยีม

 บรษัิทจา่ยเขา้บัญชหีลักประกนั 

หลังวนัทีค่นืหุน้ 2 วนัท าการ

 กรณียมืขา้มเดอืน บรษัิทจา่ยเขา้

บัญชหีลักประกนั 2 วนัท าการ

หลังวนัท าการสดุทา้ยของเดอืน

 บรษัิทหกัเงนิจากบัญชหีลักประกนั 

หลังวนัทีค่นืหุน้ 2 วนัท าการ

 กรณียมืขา้มเดอืน บรษัิทหกัเงนิจาก

บัญชหีลักประกนั 2 วนัท าการหลังวัน

ท าการสดุทา้ยของเดอืน

1. รูจ้กั SBL

15. การยมื / คนื / 

เรยีกคนืหุน้
ท ารายการผา่น Smart SBL

16. การขายชอรต์/ ซือ้

คนื

ท ารายการผา่น iFis

 Short Sell กด Alt+F หรอื Alt+S

 Buy Cover กด Alt+A หรอื Alt+B
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• หลกัประกนัเร ิม่ตน้ (Initial Collateral) เทา่กบั 150%
ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ ีย่มื

• หลกัประกนัรกัษาสภาพ (Maintenance Collateral) 
เทา่กบั 140% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ ีย่มื

• หลกัประกนัข ัน้ต า่ (Force Collateral) เทา่กบั 125%
ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ ีย่มื

1. รูจ้กั SBL

มลูคา่หลกัประกนั (Collateral)
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กรณี Call

ระดบัหลกัประกนั < 140%

กรณีที ่1 วางเงนิหลกัประกนัเพิม่ในวนัที ่Call (T) 
 กอ่นเวลา 17.30 น.
 ใหเ้ทา่กบั Call Margin ที ่140%

กรณีที ่2 วางเงนิหลกัประกนัในวนัถดัไป (T+1) 
 กอ่นเวลา 15.30 น.
 ใหเ้ทา่กบั Initial Margin ที ่150%

กรณี Force

ระดบัหลกัประกนั < 125%

วางเงนิหลกัประกนัเพิม่
 ภายใน 1 ช ัว่โมง หลงั
ไดร้บัแจง้จากฝ่าย SBL

 ใหเ้ทา่กบั Initial Margin 
ที ่150%

1. รูจ้กั SBL
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2. หุน้ทีย่มืขึน้เครือ่งหมาย x (Corporate Actions)

วนัที่ รายการ SBL

X-3 ยมื/คนืไดต้ามปกติ

X-2 ไมส่ามารถยมืได ้

X-1 ไมส่ามารถยมืได ้

X ไมส่ามารถยมืได ้

X+2 ยมื/คนืไดต้ามปกติ
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3. การค านวณคา่ธรรมเนยีม SBL

การค านวณคา่ธรรมเนยีมใหย้มืหุน้ (Lend)

นายโอต๊ เกดิรายการใหย้มืหุน้ PTT จ านวน 100,000 หุน้ ราคาปิด ณ 

สิน้วนัเทา่กบั 50 บาท จะไดค้า่ธรรมเนยีม

= จ านวนหุน้ * ราคาปิด ณ สิน้วนั * อตัราคา่ธรรมเนยีม - Withholding Tax 15%

365 วนั

= 100,000 * 50 * 3.00% - 15%
365

=   410.96 – 61.64

=   349.32 บาท

หมายเหตุ ค านวณแบบนีท้กุวนัทีเ่กดิการใหย้มื
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3. การค านวณคา่ธรรมเนยีม SBL

การค านวณคา่ธรรมเนยีมยมืหุน้ (Borrow)

นายเป๊ก ยมืหุน้ PTT จ านวน 100,000 หุน้ ราคาปิด ณ สิน้วนัเทา่กบั 
50 บาท จะเสยีคา่ธรรมเนยีม เทา่กบั

= จ านวนหุน้ * ราคาปิด ณ สิน้วนั * อตัราคา่ธรรมเนยีม + Vat 7% 
365 วนั

=   100,000 * 50 * 5.25% + 7%
365

=   719.18 + 50.34

=   769.52 บาท

หมายเหตุ ค านวณแบบนีท้กุวนัทีเ่กดิการยมื



4. วธิกีารใชง้าน Smart SBL ส าหรบั IC

1
2
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4.1 การ Login & หนา้จอ

14

1. ใส ่Trader ID 

2. ใส ่Password

คลกิปุ่ ม Login



4.2 หุน้ & จ านวนหุน้ทีม่ใีหย้มื

15

ในหนา้ View Broadcast 

บอกรายชือ่ & จ านวนหุน้

ทีส่ามารถยมืได ้



4.3 หุน้ทีเ่กดิรายการ Match/Return/Recall 
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หนา้ View Request

บอกหุน้ทีเ่กดิรายการ 
Match/Return/Recall 

รายการสเีขยีว คอื หุน้ทีย่มื (Borrower)

รายการสชีมพ ูคอื หุน้ทีใ่หย้มื (Lender)



4.4 การยมืหุน้ & การขายชอรต์หุน้
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หนา้ Borrow Request 
Entry ใชส้ าหรับยมืหุน้

ข ัน้ตอนการยมืหุน้

1. ใส ่Account ของลกูคา้ ในชอ่งที ่1

2. ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการยมื ในชอ่งที่ 2

3. ใสจ่ านวนหุน้ทีต่อ้งการยมื ในชอ่งที ่3 

4. กด Confirm



4.4 การยมืหุน้ & การขายชอรต์หุน้
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การขายชอรต์หุน้ ตอ้งท าในระบบ iFis

1. กด Alt+F เพือ่ขายชอรต์ 

2. ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการขายชอรต์

3. ใสจ่ านวนหุน้ทีต่อ้งการขายชอรต์

4. ใสร่าคาหุน้ทีต่อ้งการขาย ( ราคาตอ้งไมต่ า่กวา่ Last Price )

5. ใส่ Account ลกูคา้

6. กด Enter

เพิม่เตมิ ไมส่ามารถตัง้ขายชอรต์ทีร่าคา ATO, ATC ได ้



4.5 การซือ้คนื & การคนืหุน้

19

การซือ้คนืหุน้ ตอ้งท าในระบบ iFis

1. กด Alt+A เพือ่ซือ้คนื

2. ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการซือ้คนื

3. ใสจ่ านวนหุน้ทีต่อ้งการซือ้คนื

4. ใสร่าคาหุน้ทีต่อ้งการซือ้คนื 

5. ใส ่Account ลกูคา้

6. กด Enter
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ข ัน้ตอนการคนืหุน้ของผูย้มื 

1. คลกิขวาทีหุ่น้ทีต่อ้งการคนื 

2. กด Return All ส าหรับคนืหุน้ทัง้หมด

(Return ส าหรับเรยีกคนืหุน้บางสว่น ระบจุ านวนหุน้ทีจ่ะคนื)

3. กด OK เพือ่ Confirm

หมายเหต ุ: ทกุสิน้วนั ฝ่าย SBL จะท าการคนืหุน้ทกุหุน้ทีไ่มไ่ด ้
ขายชอรต์คา้งไว ้

4.5 การซือ้คนื & การคนืหุน้



4.6 การเรยีกคนืหุน้

21

กรณีทีหุ่น้นัน้ถกูยมื ในหนา้ Portfolio Status จะขึน้ Flag r



4.6 การเรยีกคนืหุน้ ผา่น Smart 
SBL
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ข ัน้ตอนการเรยีกคนืหุน้ของผูใ้หย้มื เพือ่น าหุน้ไปขาย

1. คลกิขวาทีหุ่น้นัน้

2. กด Call All ส าหรับเรยีกคนืหุน้ทัง้หมด

(Call ส าหรับเรยีกคนืหุน้บางสว่น ระบจุ านวนหุน้ทีจ่ะ
เรยีกคนื)

3.   กด OK เพือ่ Confirm

วธิทีี่ 1



4.6 การเรยีกคนืหุน้ ผา่น iFis
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ข ัน้ตอนการเรยีกคนืหุน้ และขายไดใ้นค าส ัง่เดยีวของผูใ้หย้มื (iFis)

1. กดแป้นพมิพ ์      เหมอืนการขายหุน้ปกติ

2. ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการเรยีกคนื

3. ใสจ่ านวนของหุน้ทีถ่กูยมื

4. ใสร่าคาหุน้ทีต่อ้งการขาย

5. ใส่ Account ลกูคา้

6. ใส ่R ในชอ่ง OT

7. กด Enter

วธิทีี่ 2



4.7 วงเงนิ SBL & มลูคา่หุน้
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ข ัน้ตอนการดวูงเงนิ SBL

1. คลกิที ่Screen

2. Portfolio Status

3. ใส ่Account ลกูคา้ 

4. กด GO

5. ดทูี ่Tab “Borrowing Status”



4.7 วงเงนิ SBL & มลูคา่หุน้
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1. APPROVE BORRWING CREDIT = วงเงนิ SBL

2. BORROWING CREDIT = วงเงนิทีส่ามารถยมืหุน้ได ้

3. CALL/FORCE STATUS = ลกูคา้ถกู Call หรอื Force หรอืไม ่
(Yes/No)

4. AVAILABLE CASH FOR BORROWING      = เงนิสดคงเหลอืส าหรับเป็น
หลกัประกนัการยมื

5. REQUIRE IM = มลูคา่หลกัประกนัเริม่ตน้ 150% 

6. CALL VALUE = มลูคา่หลกัประกนัรักษาสภาพ 140%

7. FORCE VALUE = มลูคา่หลกัประกนัขัน้ต า่ 125%

8. SBL CASH BALANCE = เงนิสดคงเหลอื + มลูคา่หุน้ทีย่มื

9. WITHDRAWAL AMT. = เงนิสดทีส่ามารถถอนได ้

1
2
3

4

5
6
7

9
8

บญัช ีCash, Cash Balance



4.7 วงเงนิ SBL & มลูคา่หุน้
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1. CREDIT LIMIT = วงเงนิของบญัช ีCredit Balance
2. CREDIT AVAILABLE = วงเงนิคงเหลอืของบญัชี Credit Balance
3. CALL/FORCE STATUS = ลกูคา้ถกู Call หรอื Force หรอืไม ่

(Yes/No)
4. EXCESS EQUITY = ทรัพยส์นิสว่นเกนิ 
5. PURCHASING POWER = อ านาจซือ้ / วงเงนิทีส่ามารถยมืหุน้ได ้

หมายเหต ุ: ทกุคา่เทา่กบับญัช ีCredit Balance ใน iFis

1
2
3

4
5

บญัช ีCredit Balance



5. เอกสารเปิดบญัช ีSBL
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1. สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย์
2. ขอ้ชีแ้จงส าหรับผูล้งทนุ เพือ่ท าธรุกรรม

การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย์

เพิม่เตมิ : 1. กรณีลกูคา้ผูย้มื (Borrower) ตอ้งการ
ขอวงเงนิ SBL เพิม่ จากวงเงนิหุน้ปกติ
ตอ้งน าสง่เอกสารทางการเงนิเพิม่เตมิ 
(ส าหรับ Cash, Cash Balance 

เทา่นัน้)

2. กรณีลกูคา้ผูย้มื (Borrower) 
ตอ้งการ แบง่วงเงนิ SBL จากวงเงนิหุน้ปกตไิม่
ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่

1. สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย์
2. ขอ้ชีแ้จงส าหรับผูล้งทนุ เพือ่ท าธรุกรรม
การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย์

เอกสารประกอบ ส าหรับบคุคลธรรมดา

1. เอกสารค าขอเปิดบัญชหีุน้ (App หุน้)
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบับ
4. ส าเนาเอกสารทางการเงนิยอ้นหลัง 3 เดอืน 1 
ฉบับ 

(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบับ)

ลกูคา้ปัจจบุนั ลกูคา้ใหม่



ขอ้ไดเ้ปรยีบ-เสยีเปรยีบระหวา่ง

ลกูคา้รายยอ่ยกบัสถาบนัตา่งประเทศ
ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าสถาบันต่างประเทศ

ด้านหลกัเกณฑ์

การสง่มอบหลกัทรัพย์ T+1 ก่อน 12:00 น. (ตามระเบียบปฎิบตั)ิ เพ่ือให้บริษัท
สง่มอบหลกัทรัพย์ให้กบั TCH

T+2 ก่อน 11:30 น. ผา่นระบบ PSMS ของ TSD 
(การมอบหมายให้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการเก่ียวกบัการเก็บรักษาหลกัทรัพย์เป็นส านกัหกั
บญัชี ด าเนินการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์แทน
ตน)

การยืมหลกัทรัพย์ (SBL) เพ่ือ
ขาย

ต้องวางหลกัประกนัเร่ิมต้นไมต่ ่ากวา่ 150% ของมลูคา่
หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม

ไมต้่องวางหลกัประกนั

ค้องใส ่flag S ในการสง่ค าสัง่ขาย บางกรณีไมต้่องใส ่flag S เน่ืองจากสามารถกลา่วอ้าง
วา่มีหุ้นแตใ่ช้วิธีซือ้คืน ณ สิน้วนั เป็นการสง่มอบได้

ห้ามสัง่ขายต ่ากวา่ราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุ ไมมี่ข้อก าหนด

ไมส่ามารถสง่ค าสัง่ขายในชว่ง ATO, ATC ไมมี่ข้อก าหนด

การวางหลกัประกนัเพ่ือซือ้ขาย
หลกัทรัพย์

วางทรัพย์สินเพ่ือเป็นหลกัประกนัในอตัราไมต่ ่ากวา่ 20%
ของจ านวนเงินท่ีลกูค้าอาจซือ้ได้

ได้รับการยกเว้นในการวางหลกัประกนั

การสง่ค าสัง่ซือ้ขายในกรณีไมมี่
หลกัทรัพย์ในครอบครอง

ต้องมีหุ้นใน port ก่อนเทา่นัน้นถึงจะสามารถสง่ค าสัง่ซือ้
ขายได้

สามารถสง่ค าสัง่ขายหุ้นก่อนได้ โดยไมต้่องมีหุ้นอยุใ่น 
port ของบล.ก่อน และไมต้่องตรวจสอบวา่มีอยูท่ี่ใด



ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าสถาบันต่างประเทศ

ด้านต้นทนุ

การเข้าถึงแหลง่ข้อมลู ต้นทนุในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูสงู ท าให้มีโอกาสเข้าถึง
แหลง่ข้อมลูได้น้อย ขาดข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุ

ต้นทนุในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูสงู แตล่กูค้าสถาบนัมี
ธุรกรรมขนาดใหญ่ และมีต้นทนุทางการเงินท่ีถกูกวา่ 
ท าให้มีอ านาจในการจา่ยได้สงู

อ านาจในการตอ่รองคา่ 
commission 

เงินลงทนุน้อย มลูคา่การซือ้ขายน้อย อ านาจในการตอ่รอง
คา่ commission ต ่า สง่ผลให้ต้นทนุของราคาหุ้นสงู

เงินลงทนุมาก มลูคา่การซือ้ขายมาก ท าให้มีอ านาจใน
การตอ่รองคา่ commission สงู สง่ผลให้ต้นทนุ
ของราคาหุ้นต ่า

ด้านแทคโนโลยี

การสง่ค าสัง่ซือ้ขายผา่นระบบ 
DMA

ไมอ่นญุาตให้ใช้การซือ้ขายผา่นระบบ DMA สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายผา่นระบบ DMA ท่ีมีความ
รวดเร็ว คา่นานหน้าต ่า สามารถท าก าไรได้ทกุช่วงเวลา 
และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสง่ผา่นระบบ DMA 
ได้

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การสง่ค าสัง่

ไมส่ามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของตนเองได้ ใช้ได้เฉพาะ
ของ vendor ท่ีได้รับอนมุตัจิากตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้

มีระบบ (โปรแกรม) ชอ่งทาง (SET-Colo) และ
อปุกรณ์ (Server & Network) เพ่ือรองรับ
ลกูค้าสถาบนัโดยเฉพาะ ท าให้สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขาย
ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปของตนเองสง่ค าสัง่ได้ โดยขอ
อนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์

ขอ้ไดเ้ปรยีบ-เสยีเปรยีบระหวา่ง

ลกูคา้รายยอ่ยกบัสถาบนัตา่งประเทศ
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