
 
บนัทึกแนบทายสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย 

  

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

 บันทึกฉบับนี้จัดทําข้ึน ระหวาง บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ................................................................. 
(“ลูกคา” หรือ “ลูกคาผูใหยืม” หรือ “ลูกคาผูยืม” แลวแตกรณ)ี โดยคูสัญญาทั้งสองฝาย  ตกลงทําบันทึกฉบับนี ้และใหถือวาบันทึกฉบับนี้เปนสวน
หนึ่งของสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย ฉบับลงวันที่............................................................... 
 

1.   การเปดบัญชี   
 ลูกคาที่แจงความประสงคจะยืมหรือใหยืมหลักทรัพยจะตองปฏิบัติดังนี ้
 1.1  ลงนามในสัญญาใหยืมและยืมหลักทรัพย ขอกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 1.2  ลูกคาตกลงและยินยอมใหมีการทําธุรกรรมยืมและ/หรือใหยืมหลักทรัพยในบัญชีดังตอไปนี ้ 
  (1) การยืมหลักทรัพย 
   บัญชีเงินสด เลขที่ (Cash No.) .......................................................  
   บัญชีเงินฝาก เลขที่ (Cash Balance No.) ........................................  
   บัญชีมารจ้ิน เลขที่ (Credit Balance No.) ........................................ 
         (2) การใหยืมหลักทรัพย 
   บัญชีเงินสด เลขที่ (Cash No.) ........................................................  
   บัญชีเงินฝาก เลขที่ (Cash Balance No.) .........................................  
 
2.  หลักทรัพยที่ตกลงยืมและใหยืม   
 เปนหลักทรัพยที่อยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) หรือธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนายทะเบียน หรือ
หลักทรัพยอ่ืน ๆ ที่ไดรับอนุญาตใหทําการยืมหรือใหยืมไดตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ / หรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ท้ังนี ้ใหรวมถึงกฎเกณฑที่ไดมีการแกไขและเพ่ิมเติมในอนาคตดวย โดยมิตองขอความยินยอมจากลูกคา 
 
3.  ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย 
  ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย การยืมหลักทรัพยจะยืมติดตอกันไมเกิน 1 (หนึ่ง) ป และ/หรือเปนไปตามทีบ่ริษัทประกาศเปล่ียนแปลง โดยมิตองขอความ
ยินยอมจากลูกคา 
  
4. ประเภทของหลักประกัน   
 ประกอบดวย เงินสด หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหลักประกันใดๆ ก็ตามที่บริษัทกําหนด ภายใตหลักเกณฑตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยหลักประกันจะตองปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ  
 
5. มูลคาหลักประกันและการวางหลักประกัน 
 กอนการยืมหลักทรัพย ลูกคาผูยืมตองวางหลักประกันเริ่มตน  (Initial Margin) ไมตํ่ากวารอยละ 150 ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม โดยลูกคาผูยืมอาจวาง
หลักประกันเริ่มตนต่ํากวาอัตราดังกลาวได แตตองไมต่ํากวารอยละ 50 ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมไดในกรณีดังตอไปนี ้
 5.1  บริษัททําหนาที่เปนนายหนาหรือตัวแทนของลูกคาผูยืมในการขายหลักทรัพยที่ใหยืม และลูกคาสามารถขายชอรตหลักทรัพยนั้นไดภายในวันที่ยืม

หลักทรัพย และ                                                       
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 5.2  ลูกคาผูยืมตกลงยนิยอมใหบรษิัทนําเงินคาขายหลักทรพัยที่ลูกคาผูยืมจะไดรับจากการขายชอรตหลักทรัพยตามขอ 5.1 มาเปนหลักประกัน โดยเงนิ

คาขายหลักทรพัยดังกลาวเม่ือรวมกับหลักประกนัเริ่มตนตองไมต่ํากวารอยละ 150 ของมูลคาหลักทรพัยที่ใหยมื  หากรวมคาขายหลักทรัพยแลวยงัไม
ครบตามจํานวน ลูกคาผูยืมจะตองนําหลักประกนัมาวางเพิ่มจนกวามูลคาหลักประกนัจะมากกวาหรือเทากับรอยละ 150 ของมูลคาหลักทรพัยท่ี
ใหยืม 

 ทั้งนี้ ณ ส้ินวันทําการไมวากรณีใด ๆ หากหลักทรัพยที่ยืมยังคงเหลือในบัญชีลูกคาผูยืม บริษัทจะทําการเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมโดยอัตโนมัต ิ
                                                                                                      
6. การเรียกหลักประกันเพ่ิม  

6.1 กรณีหลักประกันนอยกวาหลักประกันรักษาสภาพรอยละ 140 (Maintenance Margin)                                                                                                                 
ณ ส้ินวันทําการใดๆ เมื่อมูลคาหลักประกันของลูกคาผูยืมอยูในระดับต่ํากวารอยละ 140 ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม บริษัทตองเรียกใหลูกคาผูยืม
วางหลักประกันเพิ่มเพ่ือใหสัดสวนมูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมไมต่ํากวาระดับรอยละ 140 ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม ทั้งนี้ หาก
ส้ินวันหลักประกันต่ํากวารอยละ 140 ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม ลูกคาผูยืมจะตองวางหลักประกนัเพิ่มเปนเงินสด  หรือซ้ือหลักทรัพยคืนในจํานวน
ที่ทําใหหลักประกันไมต่ํากวาหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) ใหแลวเสร็จกอนเวลา 16.30 น. ในวันทําการถัดไป (วันที T+1) หากลูกคาผูยืมไม
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ T+1 บริษัทจะทําการบังคับซ้ือคืนหลักทรพัยท่ีทําการขายชอรตที่ราคาเปด (ATO) ของวันเปดทําการซื้อขายถัดไป 
(วันท่ี T+2) จนกวาหลักประกันรวมของลูกคาผูยืมมีมูลคาไมต่ํากวามูลคาหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) (รอยละ 150) 

6.2 กรณีหลักประกันนอยกวาหลักประกันบังคับปดฐานะรอยละ 125  (Forced Close Margin)                                                      
ณ ส้ินวันทําการใดๆ เมื่อมูลคาหลักประกันของลูกคาผูยืมอยูในระดับต่ํากวารอยละ 125 ของมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม ลูกคาผูยืมจะตองวาง
หลักประกันเพิ่มเปนเงินสด  หรือซ้ือหลักทรัพยคืนในจํานวนที่ทําใหหลักประกันไมต่ํากวาหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) ใหแลวเสร็จกอนเวลา 
12.00 น. ในวันทําการถัดไป (วันที่ T+1) หากลูกคาผูยืมไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว บริษัทจะทําการบังคับซ้ือคืนหลักทรัพยที่ทํา
การขายชอรตทั้งหมด  

6.3 ในกรณีทีบ่ริษัท ไดทําการบังคับซ้ือคืนหลักทรัพยในบัญชีของลูกคา หากกรณีเกิดความเสียหาย และ / หรือ ผลขาดทุนอยางใด ๆ ลูกคาผูยืม ตกลง
และยินยอมจะเปนผูรับผิดชอบตอผลขาดทุนและคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน 

 
7. การยืมหลักทรัพย (Borrow) 
 บริษัทกําหนดใหลูกคาผูยืมตองวางหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอ 5. กอนสงคําส่ังยืมหลักทรัพย และลูกคาผูยืม
สามารถขายหลักทรัพยดังกลาวไดหลังจากไดรับการยืนยันการยืมหลักทรัพยแลว  
 การจัดสรรการยืมหลักทรัพย กรณีมีลูกคาผูยืมหลายรายที่พรอมจะยืมหลักทรัพยอยางเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทมีหลักในการจัดสรรหลักทรัพยแก
ลูกคาผูยืมแตละราย โดยเลือกตามลําดับเวลาที่ลูกคาผูยืมแจงความประสงคจะยืมหลักทรัพย (แจงกอน-ไดรับการจัดสรรกอน) 
  
8. การใหยืมหลักทรัพย (Lend) 
 บริษทักําหนดใหลูกคาผูใหยืมตองมหีลักทรัพยที่ปลอดภาระกอนการใหยมืหลักทรัพย  และบริษัทจะจัดสรรการใหยืมหลักทรพัย โดยใชวิธีสุมเลือก
(Random) จากจํานวนหลักทรพัยทั้งหมดที่จะสามารถใหยมืได เพื่อใหเกดิการจับคูอยางเปนธรรม 
 
9.  การคืนหลักทรัพยที่ยืม (Return) 
 ลูกคาผูยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมได โดยสามารถแจงบริษัทไดทุกวันทําการ โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร หรือทางโทรศัพท หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส หรือทางระบบคอมพิวเตอร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทกําหนด โดยลูกคาผูยืมตองระบุรายละเอียด ประเภท ชนิด และจํานวนของหลักทรัพย  
ทั้งนี้ ลูกคาผูยืมจะตองสงมอบหลักทรัพยคืนบริษัท ภายในวันทําการที่แจงการคืนหลักทรัพยที่ยืม 
 
10. การเรียกคืนหลักทรัพย (Recall) 

10.1  กรณีทีบ่ริษัทมีหลักทรัพยใหยืมคงเหลือ ลูกคาผูใหยืมสามารถขายหลักทรัพยที่ใหยืมไดทันทีที่ไดรับการยืนยันการคืนหลักทรัพยจากบรษิทั แตจะถอน
หลักทรัพยดังกลาวไดในวันทําการที ่3 ถัดจากวันที่ทํารายการเรียกคืน 
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10.2  บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพยไดทันทีจากผูยืมหลักทรัพย หากหลักทรัพยที่ยืมนั้น ผูใหยืมเรียกคืนจากบริษัท จนทําใหบริษัทมีปริมาณหุนไมเพยีงพอ

ในการสงมอบหุนคืนใหกับผูใหยืมหลักทรัพย โดยผูยืมหลักทรัพยจะตองสงมอบหลักทรัพย ณ วันที่ T+3 นับจากวันที่บริษัท แจงเรียกคืน
หลักทรัพย     

10.3  บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพยไดทันท ีหากหลักทรัพยที่ยืมนั้นมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อจะไดรับสิทธิใดๆ ก็ตาม เชน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิ
ในการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนเปนตน ฯลฯ โดยลูกคาผูยืมตกลงและยอมรับวากรณีดังกลาวไมถือเปนการผิดเง่ือนไขการยืม 

 
11. คาธรรมเนียมการยืม 

11.1  ลูกคาผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยตามอัตราที่บริษัทประกาศกําหนด โดยคิดเปนอัตรารอยละตอปของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม 
(มูลคาหลักทรัพยท่ียืมคํานวณจากจํานวนหุนที่ยืมคูณดวยราคาปด ณ ส้ินวันทําการ) โดยจํานวนวันที่ใชคํานวณเปนรายปเทากับ 365 วัน  และอัตรา
คาธรรมเนียมการยืมนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และลูกคาผูยืมตกลงใหบริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตามประกาศดังกลาวไดโดยไม
ตองขอความยินยอมจากลูกคาผูยืมแตอยางใด 

11.2  การคํานวณคาธรรมเนียมคิดจากวันที่เริ่มยืมหลักทรัพยจนถึงวันกอนหนาวันที่ซ้ือคืนหลักทรัพย  โดยชําระคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยเมื่อคืน
หลักทรัพยที่ยืมนับไปอีก 3 วันทําการหรือทุกส้ินเดือนแลวแตเวลาใดถึงกอน 

12. คาธรรมเนียมการใหยืม 
 12.1 ลูกคาผูใหยืมจะไดรับคาธรรมเนียมการใหยืมตามอัตราที่บริษัทประกาศกําหนด โดยคิดเปนอัตรารอยละตอปของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม (มูลคา

หลักทรัพยที่ใหยืมคํานวณจากจํานวนหุนที่ใหยมืคูณดวยราคาปด ณ ส้ินวันทําการ โดยจํานวนวันที่ใชคํานวณเปนรายปเทากับ 365 วันและอัตรา
คาธรรมเนียมการใหยืมนี ้ยังไมหักภาษ ีณ ท่ีจาย และลูกคาผูใหยืมตกลงใหบริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตามประกาศดังกลาวโดยไม
ตองขอความยินยอมจากลูกคาผูใหยืมแตอยางใด 

12.2  การคํานวณคาธรรมเนียมคิดจากวันท่ีหลักทรัพยถูกยืมจนถึงวันกอนหนาวันที่ไดรับคืนหลักทรัพย  โดยไดรับคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย เมื่อผู
ยืมคืนหลักทรัพยที่ยืมนับไปอีก 3 วันทําการหรือทุกส้ินเดือนแลวแตเวลาใดถึงกอน 

13. การชดเชยสิทธิประโยชนของหลักทรัพยที่ยืม 
 13.1  บริษัทมีระบบการติดตามสิทธิประโยชนของหลักทรัพยที่ใหยืม เชน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน สิทธิในการเขารวมประชุม

ผูถือหุน ฯลฯ และบริษัทมีนโยบายสงมอบหลักทรัพยที่ไดสิทธิประโยชนคืนแกลูกคาผูใหยืม ดังนั้น ในระหวางที่มีการใหยืมหลักทรัพยใด ๆ และยัง
ไมไดมีการคืน หากผูออกหลักทรัพยที่ใหยืมมีการใหสิทธิประโยชนแกผูถือหลักทรัพย บริษัทจะแจงการเรียกคืนหลักทรัพยจากลูกคาผูยืม และลูกคาผู
ยืมจะตองสงมอบหลักทรัพยคืนใหแกบริษัทกอนวันขึ้นเครื่องหมาย ทั้งนี้ ไมวาการยืมหลักทรัพยดังกลาวจะมีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม 

 13.2  ในกรณีที่ลูกคาผูยืมไมสงมอบหลักทรัพยคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกคาผูยืมจะตองรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวง ซ่ึง
รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียง ตนทุนทางการเงินท่ีบริษัทใชไปเพ่ือจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบใหแกลูกคาผูใหยืม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
สิทธิประโยชน คาเสียโอกาส คาปรับ และดอกเบี้ย รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินคดีและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทุกประการ และไมวา
ความเสียหายดังกลาวจะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงหรือไมก็ตาม 

 
 เอกสารฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย โดยลูกคารับทราบและเขาใจเง่ือนไขทั้งหมดสําหรับการทําธุรกรรมยืมและใหยืม
หลักทรัพยอยางละเอียดถูกตองแลว และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว และในกรณีที่ขอตกลงใด ๆ ในเอกสารฉบับน้ีขัดหรือแยงกับขอตกลงในสัญญา
ยืมและใหยืมหลักทรัพย และ/หรือบันทึกแนบทายใด ๆ ของสัญญาดังกลาวที่ลูกคาไดเคยทําไวกับบริษัท ลูกคาตกลงใหใชขอตกลงในเอกสารฉบับนี้บังคับ และ
ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิแกไขขอตกลงในบันทึกฉบับนี้และสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยไดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองขอความยินยอมจากลูกคาแต
อยางใด และลูกคาตกลงที่จะผูกพันตามขอตกลงใหมดังกลาวโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งส้ิน 
      
         ลงช่ือ......................................................ลูกคา 
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         ลูกคาตกลงใหเอกสารฉบับนี้และสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยที่กลาวถึงขางตน เปนสวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาซ้ือขายหลักทรพัย และ /
หรือสัญญายืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรตหลักทรัพย ที่ลูกคาผูยืมทําไวกับบริษัท และตกลงใหบริษัทมีสิทธิใชดลุยพินิจในการนําขอกําหนดและเง่ือนไขใด ๆ ที่
กําหนดไวในสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมาใชบังคับกับธุรกรรมตามเอกสารฉบับนี้และสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย โดยลูกคาผูยืมจะไมโตแยงหรือยกขอตอสู
เพ่ือปฏิเสธความรับผิดของตนแตประการใด และเพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
 
        บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)                                           ลูกคา/ผูยืม/ผูใหยืม 
 
ลงชื่อ..............................................................................ผูมีอํานาจลงนาม        ลงชื่อ.....................................................................ลูกคา 
        (                    )                    (      ) 
 
ลงชื่อ.......................................................................พยาน/ผูดูแลบัญช ี       ลงชื่อ..................................................................พยาน 
         (                                                                         )                   (      ) 
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