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สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย 
 

ทําที่ บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากดั (มหาชน) 
 

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

       สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ระหวาง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ............................................................................................................                        
ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ลูกคา”หรือ “ผูใหยืม” หรือ “ผูยืม” แลวแตกรณี ฝายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)  
ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา  “บริษัท” หรือ “ผูใหยืม” หรือ “ผูยืม” แลวแตกรณี ฝายหนึ่ง 

โดยที่บริษัทซึ่งเปนผูที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
มีความประสงคจะยืมหรือใหยืมหลักทรัพยจากหรือใหแกลูกคา และลูกคามีความประสงคจะใหยืม หรือยืมหลักทรัพยแกหรือจากบริษัทเพ่ือ
วัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

(1) เพ่ือใหผูยืมหรือบุคคลอ่ืนสามารถสงมอบหลักทรัพยที่ไดมีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ 
(2) เพ่ือใหผูยืมหรือบุคคลอ่ืนสามารถคืนหลักทรัพยที่เคยยืมมากอน และ/หรือ 
(3) เพ่ือใหผูยืมหรือบุคคลอ่ืนสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
ดังนั้น คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดทําขอตกลงดังตอไปนี ้
ขอ 1   ในสัญญานี ้คําวา  
“หลักทรัพย”  หมายถึง หลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่อยูในระบบรับฝาก

หลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพย
อ่ืนใดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ณ วันที่ทําสัญญานี้และตอไปในภายหนา 

“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายถึง หลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย 

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยผูยืมตกลงมอบหลักประกันใหแกผูใหยืมตามที่
คูสัญญาจะตกลงกัน และภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

“เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation)” หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ยืม ชนิด ประเภท รุน 
จํานวนหลักประกัน อัตราคาธรรมเนียมในการใหยืมหลักทรัพย ระยะเวลาในการใหยืมหลักทรัพย เปนตน ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือวา 
เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

“ขายชอรต” หมายถึง การขายหลักทรัพยที่ตองยืมหลักทรัพยมาเพ่ือการสงมอบ 
“ตลาดหลักทรัพย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ในลักษณะ

เดียวกัน 
“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในลักษณะงาน

เดียวกัน 
“วันทําการ” หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย 
 
ขอ 2 การยืมและใหยืมหลักทรัพย 
2.1 การใหยืมหลักทรัพยโดยลูกคา 

ลูกคาตกลงอนุญาตใหบริษัทมีสิทธิยืมหลักทรัพยของลูกคาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพยเปนการทั่วไป (“บัญชีฯ”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพยใด ๆ ในบัญชีฯ ไมวาจะเปนหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบันนี้หรือ
ที่จะมีขึ้นตอไปในภายหนา โดยไมจํากัดจํานวนหลักทรัพยและจํานวนคร้ังที่ยืมและจะยืมเมื่อใดก็ได โดยในการใชสิทธิยืมแตละคร้ังบริษัท
ไมตองขอความตกลงยินยอมใด ๆ จากลูกคาอีก (กรณีที่ลูกคาไมไดมีการระบุเพ่ิมเติมในแบบฟอรมการใหยืมหลักทรัพย) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช
สิทธิยืมหลักทรัพยใดในบัญชีฯ ของลูกคา บริษัทจะสงเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกคา ลูกคาจะไดรับคาธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงื่อนไข 
และภายในเวลาที่บริษัทกําหนดในเอกสารยืนยันรายการ  

ลงชื่อ    ลูกคา 
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2.2 การยืมหลักทรัพยโดยลูกคา 

2.2.1 ในกรณีที่ลูกคามีความประสงคจะยืมหลักทรัพย ลูกคาจะบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท หรือวิธีการ
อ่ืนใดที่บริษัทกําหนดเพ่ือใหทราบถึงความประสงคในการขอยืมหลักทรัพย รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพยที่จะยืมและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ใน
การขอยืมหลักทรัพย ทั้งนี้ ลูกคาในฐานะผูยืมรับทราบและยินยอมใหบริษัทในฐานะผูใหยืม จดบันทึกและ/หรือบันทึกเทปคําบอกกลาว
ดังกลาว โดยลูกคาจะไมโตแยงถึงความถูกตองของบันทึกดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของบริษัทผูใหยืมในการพิจารณาใหยืมหลักทรัพย
หรือไมก็ได หากบริษัทตกลงใหยืม บริษัทจะสงเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกคา ลูกคาจะตองชําระคาธรรมเนียมการยืมใหแกบริษัทตาม
อัตราเงื่อนไขและภายในเวลาที่บริษัทกําหนดในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท 

2.2.2 ถาลูกคาในฐานะผูยืมไดยืมหลักทรัพยจากบริษัทในฐานะผูใหยืมเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากที่ไดระบุไวใน
สัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการใหยืมหลักทรัพยดังกลาว และเรียกใหลูกคาคืนหลักทรัพยที่ยืมไดทันที นอกจากนี้ลูกคาตกลง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใด ๆ ใหแกบริษัทในการที่บริษัทถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
อ่ืนใดลงโทษหรือปรับ เนื่องจากลูกคาไดยืมหลักทรัพยไปเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ซึ่งไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานดังกลาวกําหนด   

2.2.3 บริษัทในฐานะผูใหยืมจะสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืม โดยโอนหลักทรัพยที่ใหยืมเขาบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบา
ลานซของลูกคาในฐานะผูยืม ซึ่งไดเปดบัญชีไวกับบริษัท หากลูกคาไมมีการขายชอรตหลักทรัพยดังกลาวภายในเวลาที่บริษัทกําหนด ลูกคา
ตองคืนหลักทรัพยที่ยืมพรอมกับชําระคาธรรมเนียมการยืมใหแกบริษัททันท ีเวนแตจะไดตกลงกับบริษัทเปนอยางอ่ืน ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผู
ใหยืมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการขายชอรตดังกลาว โดยบริษัทจะแจงใหลูกคาทราบ 

2.3 ในกรณีที่ขอความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีขอความขัดหรือแยงกัน คูสัญญาตกลงให
ยึดถือขอความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเปนหลักในการใชบังคับ  

ในกรณีที่ขอความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และบันทึกแนบทายสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยมีขอความขัดหรือแยง
กัน คูสัญญาตกลงใหยึดถือขอความหรือเงื่อนไขในบันทึกแนบทายสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยเปนหลักในการใชบังคับ  

ในกรณีที่ขอความหรือเงื่อนไขในบันทึกแนบทายสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยและเอกสารยืนยันรายการมีขอความขัด
หรือแยงกัน คูสัญญาตกลงใหยึดถือขอความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเปนหลักในการใชบังคับ 
 

ขอ 3 หลักประกัน 
3.1  ในกรณีที่บริษัทเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา 

3.1.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เปนเงินสดใหแกลูกคาภายในวันที่ยืมหลักทรัพยจากลูกคาในแตละคร้ัง และตกลงที่
จะรักษาสัดสวนของมูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกันและภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 ในกรณีที่มูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมต่ํากวาที่กําหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพ่ิมใหแกลูกคา 
 ในกรณีที่มูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ยืมสูงเกินกวาที่กําหนด ลูกคาตกลงคืนหลักประกันในสวนที่เกิน

ใหแกบริษัท 
3.1.2 ลูกคาตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกคาจะไดรับจากบริษัทไมวาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตามไวกับบริษัท เพ่ือใหบริษัท

นําเงินจํานวนดังกลาวไปดําเนินการหรือจัดหาเพ่ือการใดๆ อันเปนการลงทุนเพ่ือประโยชนอันเหมาะสมและสมควรทางธุรกิจนั้นๆ ใหแก
ลูกคา โดยลูกคาตกลงใหบริษัทลงทุนเพ่ือลูกคาโดยนําเงินดังกลาวไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย และ/หรือเงินฝากประจํากับ
ธนาคาร และ/หรือซื้อตั๋วสัญญาใชเงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอ่ืนใดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด ตามวิธีการและจํานวนเงินที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร 

 ในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกคา บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 อนึ่ง ลูกคารับทราบและตกลงในวิธีการที่บริษัทไดนําเงินของลูกคาไปดําเนินการหรือจัดหาเพ่ือการใดๆ อันเปนการ
ลงทุนเพ่ือประโยชนแกลูกคาตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้แลว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ตอเงินของลูกคาที่นําไปดําเนินการเพ่ือ
ประโยชนแกลูกคาโดยวิธีดังกลาว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไมไดเกิดเพราะความผิดของบริษัทแลว บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบในความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกคาดังกลาว 

 
ลงชื่อ    ลูกคา 
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 นอกจากนี้ลูกคารับทราบและเขาใจเปนอยางดีวาเงินของลูกคาที่เก็บรักษาไวกับบริษัทหลักทรัพยจะไมอยูภายใต

มาตรการใหความคุมครองของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 ในกรณีที่หลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาลดลง ลูกคาตกลงคืนหลักประกันในสวนที่เกินใหแกบริษัท โดยยินยอมใหบริษัทหัก

เงินจากจํานวนเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทในวรรคแรก 
 ในกรณีที่หลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ลูกคาตกลงใหบริษัทนําหลักประกันในสวนที่เพ่ิมฝากเขาในบัญชีเงินของ

ลูกคาที่ฝากไวกับบริษัทในวรรคแรก 
3.2  ในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืม และบริษัทเปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา 

กอนการยืมหลักทรัพยทุกคร้ัง ลูกคาจะตองมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพยจดทะเบียนมาวางเปนหลักประกัน ในจํานวนไม
ต่ํากวาอัตรามารจิ้นเร่ิมตน (Initial Margin) ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืมแตละหลักทรัพย หรือมีอํานาจซื้อในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบา
ลานซไมต่ํากวามูลคาหลักทรัพยที่ยืมแตละหลักทรัพย โดยบริษัทจะคํานึงถึงสภาพคลอง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการ
ลงทุนของแตละหลักทรัพย ทั้งนี้ อัตราที่กําหนดของแตละหลักทรัพยจะตองไมต่ํากวาอัตรามารจิ้นเร่ิมตนที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 4 การคํานวณมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรือหลักประกัน 
 การคํานวณมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรือหลักประกันใหคํานวณภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขและวีธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 
 ขอ 5 การรับรองหลักทรัพยที่ยืม 
 ผูใหยืมขอรับรองวาผูใหยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูยืมโดยปราศจาก
การรอนสทิธิ จํานํา หรือภาระติดพันใดๆ หากปรากฏภายหลังวาหลักทรัพยดังกลาวมีการรอนสิทธิ บกพรอง หรือไมสมบูรณ ผูใหยืมจะตอง
สงมอบหลักทรัพยประเภท รุน ชนิด และจํานวนเทากันใหแกผูยืมเพ่ือเปนการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รอนสิทธิ ความบกพรอง และความไมสมบูรณดังกลาว 
 

ขอ 6 การปรับจํานวนหรือมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรือหลักประกัน 
 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงปรับจํานวนหรือมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้นในระหวาง
ที่ยังไมถึงวันครบกําหนดคืนหลักทรัพยที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนเมื่อมีการคืนหลักทรัพยที่ยืมหรือ
หลักประกันตามสัญญานี ้

(1)  การใหสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุนแกผูถือหุนตามสวนจํานวนหุนที่มีอยูกอนแลว 
(2) การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยที่ตราไวอันเปนผลใหจํานวนหลักทรัพยนั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
(3) การไถถอนหลักทรัพย 
(4)  การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 
(5)  การจายเงินปนผลเปนหุน 
(6) การแปลงสภาพหลักทรัพย หรือ 
(7) กรณีอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน 

หากเหตุการณดังกลาวทําใหหลักทรัพยใด ๆ ที่ใหยืมไวภายใตธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยรายการใดถูกแทนที่ทั้งหมดดวยเงิน
สดแลว ใหถือวาธุรกรรมการใหยืมสําหรับหลักทรัพยดังกลาวนั้นสิ้นสุดลง โดยผูยืมจะตองชําระเงินสดจํานวนดังกลาวใหแกผูใหยืมภายใน
วันทําการใดที่คูสัญญาตกลงกันไวในบันทึกแนบทายสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยนับแตวันที่ไดกําหนดไวสําหรับการชําระเงินโดยผูออก
หลักทรัพยดังกลาวนั้น หากเหตุการณดังกลาวยังผลใหหลักทรัพยใด ๆ ที่เปนหลักประกันถูกแทนที่ดวยเงินสด ผูใหยืมอาจยึดถือเงินจํานวน
ดังกลาวไวเปนหลักประกันแทนที่หลักทรัพยที่ถูกทดแทนนั้นก็ได 

 
ลงชื่อ    ลูกคา 
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 ขอ 7 การจายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน 
 ในกรณีมีผลประโยชนหรือสิทธิตางๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพยที่ใหยืม เชน สิทธิจะไดรับเงินปนผล สิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุน สิทธิ
ในการเขาประชุมผูถือหุน ฯลฯ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันวา 

7.1  การชดเชยสิทธิในเงินปนผล หากผูยืมไมไดใชสิทธิคืนหลักทรัพยหรือผูใหยืมมิไดเรียกหลักทรัพยคืนกอนวันปดสมุด
ทะเบียน 5 วันทําการ ผูยืมจะจายเงินปนผลใหแกผูใหยืมภายในวันที่บริษัทผูออกหลักทรัพยจายเงินปนผล 

7.2  การชดเชยสิทธิในการเพ่ิมทุน ถาผูใหยืมไมไดเรียกหลักทรัพยคืน หรือผูยืมไมไดใชสิทธิคืนหลักทรัพย หากผูใหยืม
ประสงคจะใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนผูใหยืมตองชําระเงินคาจองซื้อลวงหนากอนวันครบกําหนดการจองซื้อไมนอยกวา 3 วันทําการ ผูยืมจึง
จะดําเนินการจองซื้อให หากการจองซื้อไมไดรับการจัดสรรเงินคาจองซื้อที่ไดรับคืนมาผูยืมจะตองสงคืนใหแกผูใหยืมภายใน 3 วันทําการ 
นับจากวันที่ไดรับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุนเพ่ิมทุนไดผูยืมตองสงมอบหุนใหแกผูใหยืมภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุนดังกลาว
ไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

7.3  การชดเชยสิทธิในการประชุมผูถือหุน หากผูใหยืมประสงคจะใชสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน ผูยืมจะตองจัดทําหนังสือ
มอบฉันทะใหผูใหยืมเขาประชุม และใชสิทธิออกเสียงได โดยผูใหยืมตองแจงความประสงคเปนหนังสือใหผูยืมทราบกอนวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 5 วันทําการ 

7.4  การชดเชยสิทธิอ่ืนเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ใหยืม เมื่อผูใหยืมแจงความประสงคเปนหนังสือใหผูยืมทราบกอนวันกําหนดสิทธิ
ดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการผูยืมจะดําเนินการใชสิทธิตามความประสงคของผูใหยืม แตทั้งนี้ผูใหยืมตองปฎิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยกําหนด 

 
ขอ 8  การคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืนหลักประกัน 
8.1  ในกรณีที่บริษัทเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา 

8.1.1 ลูกคามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากบริษัทได โดยตองแจงบริษัทในทุกวันทําการกอน 12.00 น. 
8.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกลูกคาเมื่อใดก็ได โดยลูกคาตองคืนหลักประกันใหแกบริษัทในเวลาเดียวกันที่

บริษัทคืนหลักทรัพยใหแกลูกคา หากลูกคาไมสามารถคืนหลักประกันใหแกบริษัท ลูกคาตกลงใหนําความในขอ 10.1.2 มาใชบังคับ 
8.1.3 หากลูกคาไดขายหรือโอนหลักทรัพยที่ใหยืมลูกคาตองคืนหลักประกันใหแกบริษัทภายในวันที่ขายหรือโอน

หลักทรัพยนั้น หากลูกคาไมสามารถคืนหลักประกันใหแกบริษัท ลูกคาตกลงใหนําความในขอ 10.1.2 มาใชบังคับ 
8.2  ในกรณีที่บริษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืม คูสัญญาตกลงกันวา 

8.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากลูกคาเมื่อใดก็ไดโดยตองแจงขอเรียกคืนใหลูกคาทราบกอนเวลา 12.00 น. 
ของวันทําการและลูกคาตกลงคืนหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทภายในวันทําการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจงขอเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม 

 หากลูกคาตองซื้อหลักทรัพยเพ่ือคืนใหแกบริษัท ลูกคาตองซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกันใน
ปริมาณเทากันกับหลักทรัพยที่ย่ืนภายในวันที่บริษัทแจงขอเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม เพ่ือสงมอบใหแกบริษัทภายในวันทําการที่ 3 นับจาก
วันที่บริษัทแจงขอเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม หากลูกคาไมสามารถคืน หรือซื้อคืนใหแกบริษัทภายในวันที่กําหนด ลูกคาตกลงใหนําความใน
ขอ 10.2 มาใชบังคับ 

 8.2.2 ลูกคามีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกบริษัท โดยตองแจงใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ 
 
ขอ 9 คาธรรมเนียมการยืมหรือใหยืมหลักทรัพย 
9.1  ผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยใหแกผูใหยืม โดยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการ

หรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท 
 อัตราคาธรรมเนยีมการยืมหรือใหยืมหลักทรัพยเปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และกําหนดเปนรอยละตอปของมูลคา

หลักทรัพยที่ยืมหรือใหยืมทุกวันทําการ โดยผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยรวมทั้งภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) ใหแกผูใหยืมเปนราย
เดือน หรือทันทีที่ไดคืนหลักทรัพยที่ยืม แลวแตกรณี 

9.2  ระยะเวลาที่คํานวณคาธรรมเนียมการยืมหรือใหยืมหลักทรัพยจะนับจากวันที่ผูยืมไดรับหลักทรัพยจนถึงวันทําการกอน
หนาวันสงคืนหลักทรัพยใหแกผูใหยืม 

 
ลงชื่อ    ลูกคา 
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ขอ 10 เหตุผิดนัดและการดําเนินการเมื่อมีการผิดนัด 
10.1  ในกรณีที่บริษัทเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา 
 10.1.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไมคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกลูกคา หรือบริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอ

ใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือบุคคลลมละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกคามีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาไดทันที และ/หรือนําเงินหลักประกันที่บริษัทไดมอบใหแกลูกคาไปซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และ จํานวนเดียวกัน ในปริมาณ
เทากัน เพ่ือทดแทนหลักทรัพยที่บริษัทมิไดคืนใหแกลูกคาหากเงินหลักประกันไมเพียงพอและลูกคาไดชําระเงินทดรองจายแทนบริษัทไป
เปนจํานวนเทาใดบริษัทตกลงชําระเงินทดรองจายดังกลาวคืนใหแกลูกคาพรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกําหนดไว นับตั้งแตวันที่
ลูกคาไดทดรองจายไปจนถึงวันที่บริษัทไดชําระหนี้ใหแกลูกคาครบถวน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิลูกคาที่จะเรียกรองคาเสียหายอ่ืนใดตามกฎหมาย 

 10.1.2 ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมสามารถคืนหลักประกันใหบริษัทหรือลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอ
ใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกคาตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญาไดทันที หรือนําเงินหลักประกันที่ลูกคาไดวางไวกับบริษัท หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่อยูในความครอบครองของบริษัทมาหักชําระหนี้
และ/หรือบังคับขายหลักทรัพยที่ยืมหรือหลักทรัพยอ่ืนของลูกคาที่อยูในความครอบครองของบริษัท ในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรได
ทันที เพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ใหแกบริษัทพรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกําหนดไว นับแตวันที่ลูกคาผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทได
ชําระหนี้ครบถวน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกรองคาเสียหายอ่ืนใดตามกฎหมาย 

10.2  ในกรณีที่บริษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืม คูสัญญาตกลงกันวา 
 ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกบริษัท หรือลูกคาไมปฎิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดใน

สัญญาฉบับนี้ หรือลูกคาตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาไดทันที และ/หรือ นําทรัพยสินอ่ืนๆ ของลูกคาที่อยูในความครอบครองของบริษัทไปหักชําระหนี้ตามมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม หรือ
นําไปซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และจํานวนเทากัน เพ่ือทดแทนหลักทรัพยที่ลูกคาตองคืนใหแกบริษัท หากเงินดังกลาวไมเพียงพอ 
และบริษัทไดชําระเงินทดรองจายแทนลูกคาไปเปนจํานวนเทาใดลูกคาตกลงชําระเงินทดรองจายดังกลาวคืนใหแกบริษัทพรอมดอกเบี้ยใน
อัตราสูงสุดตามที่บริษัทกําหนดไว นับแตวันที่บริษัทไดทดรองจายไปจนถึงวันที่ลูกคาไดชําระหนี้ใหแกบริษัทครบถวน นอกจากนี้ลูกคาตก
ลงใหบริษัทบังคับขายหลักทรัพยอ่ืนของลูกคาที่อยูในความครอบครองของบริษัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้
ใหแกบริษัทจนครบถวน ทั้งนี้ไมตดัสิทธิบริษัททีจ่ะเรียกรองคาเสียหายอ่ืนใดตามกฎหมาย 

 
ขอ 11 ความเสี่ยงของการยืมหรือใหยืมหลักทรัพย 
11.1 ผูใหยืมและผูยืมรับทราบวาการใหยืมและการยืมหลักทรัพยนั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพยที่ยืม

หรือใหยืม และความเสี่ยงจากการที่ผูใหยืมและผูยืมสามารถเรียกคืนหรือสงคืนหลักทรัพยใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อ
ผูใหยืมเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม ผูยืมตองคืนหลักทรัพยตามประเภท ชนิด และจํานวนเทากัน กับหลักทรัพยที่ยืมเพ่ือสงคืนใหแกผูใหยืม
ภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผูใหยืม โดยลูกคาในฐานะผูใหยืมตองคืนหลักประกันใหแกบริษัทในฐานะผูยืมในเวลาเดียวกันกับ
ที่ผูยืมจะคืนหลักทรัพยใหแกผูใหยืม 

11.2 ภายใตหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด ในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืม หากผูยืมไมสามารถดํารงมูลคาหลักประกันหรือไมทําการสง
มอบหลักทรัพยที่ยืมเมื่อไดรับแจงการเรียกคืนหลักทรัพยจากบริษัท ผูยืมอาจถูกบังคับซื้อคืนหลักทรัพยในธุรกรรมการยืมใดๆ และผูยืม
รับทราบวาหากบัญชีตกอยูในสถานะบังคับซื้อคืน และบริษัทตองดําเนินการบังคับซื้อ ผูยืมจะเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น และ
บริษัทไมจําตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการดําเนินการดังกลาว 

 
ขอ 12  การบอกเลิกสัญญา 
คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญานี้ โดยแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณ

อักษรไมนอยกวา 30 วันทําการ โดยทั้งสองฝายจะตองไมมีหนี้สินคางชําระตอกันในขณะบอกเลิกสัญญา 
กรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินคางชําระตอกันไมวาตามสัญญานี้หรือเอกสารอ่ืนใดตามสัญญานี ้

ทั้งนี้ ทั้งสองฝายตกลงวา การบอกกลาวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับตอคูสัญญาอีกฝาย ก็ตอเมื่อมีการชําระหนี้โดยสิ้นเชิงแลว โดยใหถือวา
กรณีที่มีหนี้สินคางชําระตอกันขณะที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม คูสัญญาทั้งสองฝายยังคงรับผิดตามสัญญา
นี้จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน  

 
ลงชื่อ    ลูกคา 
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ขอ 13 เงินทดรองจาย 
บรรดาเงินทดรองจายหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทไดจายไปเนื่องจากการที่ลูกคาผิดนัดหรือผิดสัญญานี้แมจะมิไดบอก

กลาวใหลูกคาทราบลวงหนา ใหถือวาบริษัทกระทําไปในขอบเขตแหงความจําเปนและสมประโยชนแกคูสัญญาทุกประการแลว ลูกคาตกลง
รับผิดชอบชดใชคืนแกบริษัทพรอมดอกเบี้ยตามที่ระบุไวในขอ 10 

 
ขอ 14 ผลใชบังคับของสัญญา 
หากขอกําหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เปนโมฆะหรือไมสมบูรณดวยประการใด คูสัญญาตกลงใหกําหนด หรือเงื่อนไขที่โมฆะ 

หรือไมสมบูรณนั้น แยกตางหากจากขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ โดยใชขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณมีผลใชบังคับไดตอไป 
 
ขอ 15 การไมตัดสิทธิ 
ในกรณีที่คูสัญญามิไดใชสิทธิอยางหนึ่งอยางใด ไมวาจะเปนการทวงถาม การเรียกใหชําระหนี้ หรือการกระทําอ่ืนใด คูสัญญามี

สิทธิที่จะกระทําไดตามสัญญานี้ไมวากรณีใด ๆ ไมถือวาเปนการสละลิทธิของคูสัญญาในการใชสิทธิเชนวานั้นในทุกกรณี 
 
ขอ 16 การแจงหรือการบอกกลาว 
บรรดาคําบอกกลาว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออ่ืนใดที่สงใหแกลูกคา ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน 

ทางโทรเลขหรือใหคนนําไปสงเองก็ดี ถาหากไดนําสงไปยังที่อยูชื่อลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทหรือที่อยูตามทะเบียน
ราษฎร หรือสํานักทําการงานของลูกคา หรือไดสงทางโทรสารโดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ที่ลูกคาไดใหไว ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาจะมีผูรับไวหรือไม 
และถึงแมวาสงใหแกลูกคาไมไดเพราะที่อยูของลูกคานั้นเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนไปโดยลูกคาไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนนั้นให
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษรหรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับและทราบคําบอกกลาว ทวงถาม เอกสารหรือ
หนังสืออ่ืนใดของบริษัทโดยชอบแลวในวันที่พนักงานไปรษณียหรือคนนําสง ไดไปสง ณ สถานที่แหงนั้นหรือในวันที่สงโทรสารหรือสง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ได อนึ่ง การแจงหรือบอกกลาวใด ๆ ซึ่งตามสัญญานี้มิไดบังคับใหทําเปนลายลักษณอักษร หากบริษัทได
ดําเนินการแจงหรือบอกกลาวแกลูกคาดวยวาจาหรือโดยทางโทรศัพทแลวใหถือวาเปนการแจงหรือบอกกลาวโดยชอบและลูกคาไดรับทราบ
โดยชอบแลว 

 
ขอ 17  กฎระเบียบที่เก่ียวของ 
เวนแตสัญญานี้จะกําหนดเปนอยางอ่ืน คูสัญญาตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย ( ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไมวาที่มีอยูใน
วันทําสัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพ่ิมเติมในภาคหนา โดยใหถือวาประกาศหรือระเบียบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

เพ่ือเปนหลักฐานคูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอด จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท   
(ถาม)ี ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 
    ลงชื่อ X............................................................................... ลูกคา 
              (                                  ) 
 
    ลงชื่อ ................................................................................ บริษัท 
               (               ) 
 
    ลงชื่อ ................................................................................ พยาน 
               (               ) 
     
    ลงชื่อ ................................................................................ พยาน 
               (                ) 


