สัญญายืมและใหยม
ื หลักทรัพย

(สำหรับลูกค้ำ)

วันที่______________________________

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ชื่อ (ลูกค้ำ) _____________________________________________________________________________________________
□ ผูใ้ ห้ยืมหลักทรัพย์

□ ผูย้ ืมหลักทรัพย์

ประสงค์ให้ยมื หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์
□ ประเภทบัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)
เลขที่บัญชี__________________________
□ ประเภทบัญชีเงินสด (Cash)
เลขที่บัญชี__________________________

ประสงค์ยืมหลักทรัพย์ในบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์
□ ประเภทบัญชีกู้ยืมเงินเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
เลขที่บัญชี______________________

ประสงค์ให้ยมื หลักทรัพย์ทอี่ ัตรำค่ำธรรมเนียม
□ Low Rate (ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดให้คิดร้อยละ 3* ต่อปี)
□ High Rate (ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดให้คิดร้อยละ 5.5* ต่อปี)

* หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ดังกล่ำวได้ตำมที่
บริษัทฯ ประกำศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(สำหรับผู้แนะนำกำรลงทุน)
ชื่อ (ผู้แนะนำกำรลงทุน) ____________________________ เบอร์ติดต่อ ________________สำขำ _______________________

สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที_่ ____________________________________ โดยและระหว่ำง
(1)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีสำนักงำนจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเออร์ (ชั้น 7) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 (ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “บริษัท ”หรือ“ ผู้ให้ยืม ”หรือ“ ผู้ยืม ”แล้วแต่กรณี) ฝ่ำยหนึ่ง
กับ
(2)

_______________________________________________ ซึ่งมีที่อยู่อยู่ท_ี่ _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ“คู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำม” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี)
โดยที่ คู่สัญญำประสงค์จะเข้ำทำธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยอำจจะกระทำกำร ในฐำนะผู้ให้ยมื
หรือ ผู้ยืม ก็ได้ แล้วแต่กรณี
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
1. ข้อตกลงทั่วไป
1. 1 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยมื หลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์ที่ให้ยืม”) แก่ผู้ยืมเป็นครำวๆเมื่อได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้ไว้และผู้ยืมมีหน้ำที่ต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่ำให้แก่ผู้ให้ยมื ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำนี้
1. 2 ธุรกรรมกำรให้ยมื และยืมหลักทรัพย์ใด ๆ และทั้งปวงระหว่ำงคู่สัญญำ (โดยจะเรียกแยกแต่ละรำยกำรและเรียกรวมกันหลำยรำยกำรว่ำ “กำรให้ยืม
หลักทรัพย์”) นั้น ให้อยู่ภำยได้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ ตำมทีอ่ ำจมีกำรเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญำในหนังสือยืนยัน
ธุรกรรม
1. 3 บรรดำธุรกรรมทั้งปวงตำมสัญญำนี้ใด้ทำขึ้นด้วยควำมเข้ำใจว่ำสัญญำนี้ รวมทั้งกำรให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งหลำยประกอบกันเป็นสัญญำแต่เพียงฉบับเดียว
ระหว่ำงคู่สัญญำ
1. 4 หลักประกันทั้งหลำยที่ใด้วำงไว้ตำมสัญญำนี้นั้น ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือในอนำคต เกี่ยวกับกำรให้ยมื
หลักทรัพย์
1. 5 ในสัญญำนี้ หำกไม่ได้นิยำมไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้มีควำมหมำยตำมที่ได้นิยำมไว้ดังต่อไปนี้
(ก) “กฎระเบียบ” หมำยถึง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำวๆ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงำน คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจน
กฎหมำยและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับกำรให้ยืมและกำรยืมหลักทรัพย์ ตำมที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระรำชกำหนดซึ่ง
ออกตำม ประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมำย ประกำศ และระเบียบอื่น ๆ
ว่ำด้วยภำษีอำกร ตำมที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
(ข) “บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
(ค) “ผู้ประกอบกำร” หมำยถึง นิติบุคคลใดที่ใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กธ. 8/2551
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2551 และที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
(ง) “วันทำกำร” หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดทำกำรโดยทั่วไปในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมิใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์
(จ) “ตลำดหลักทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ และแหล่งกลำงใน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
(ฉ) “ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำยให้เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรรับฝำกและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรหักบัญชี
หลักทรัพย์และให้บริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ
(ช) “เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุสุดวิสัยตำมที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมและวัตถุประสงค์ของการยืม
2.1 หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หมำยถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตำมที่ได้นิยำมหรือกำหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่
ได้รับอนุญำตให้ทำกำรยืมหรือให้ยืมได้ตำมกฎระเบียบ โดยคู่สัญญำจะตกลงกันกำหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรำยกำรไว้ในเอกสำรยืนยันรำยกำร
สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยมื แต่ละรำยกำร
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2.2 วัตถุประสงค์กำรให้ยมื หลักทรัพย์ กำรให้ยมื หลักทรัพย์อำจจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสำมำรถปฏิบัติตำมข้อกำหนดกำรส่งมอบภำยได้ธุรกรรมกำรขำยได้
(ข) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสำมำรถคืนหลักทรัพย์ภำยใต้ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้ำนั้นได้ หรือ
(ค) เพื่อให้ผู้ยืมสำมำรถจะปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ใด ๆ ตำมที่กฎระเบียบพึงอนุญำตให้ทำได้
3. ธุรกรรมที่จัดทาในฐานะตัวแทน
3. 1 ภำยใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี้ ผูใ้ ห้ยมื อำจจะทำกำรให้ยืมหลักทรัพย์ในฐำนะทีเ่ ป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่ำ“ตัวแทน”) ของบุคคลภำยนอก (ซึ่งจะเรียกว่ำ
“ตัวกำร”) ทั้งนี้ ไม่ว่ำตนจะมีฐำนะเป็นผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์หรือผู้จัดกำรลงทุนหรืออื่น ๆ ด้วยก็ได้ (กำรให้ยืมที่ได้ทำขึ้นดังกล่ำวจะอ้ำงถึงในข้อสัญญำข้อนี้ว่ำ
“ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน”)
3. 2 ผู้ให้ยืมอำจจะเข้ำทำธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนได้เฉพำะในกรณีต่อไปนี้เท่ำนั้น
(ก) เมื่อมีกำรระบุว่ำเป็นธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนในขณะเข้ำทำรำยกำรนั้น
(ข) ผู้ให้ยืมทำกำรให้ยืมดังกล่ำวแทนตัวกำรรำยเดียว โดยได้เปิดเผยตัวกำรนั้นต่อผู้ยืมแล้ว(ไม่ว่ำโดยกำรระบุชื่อหรือกำรอ้ำงอิงถึงรหัสหรือ
เครื่องหมำยบ่งชี้ตำมที่คู่สัญญำได้ตกลงกันให้นำมำใช้ในกำรอ้ำงอิงถึงตัวกำร ที่ได้ระบุไว้นั้น) ในขณะที่ตนทำกำรให้ยืมนั้น
(ค) ในขณะที่ทำกำรให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอำนำจทำกำรให้ยมื และชำระหนี้ทั้งปวงของตัวกำรนัน้ ตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (ข) ข้ำงล่ำงนี้ แทน
ตัวกำรดังกล่ำว
3. 3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่ำหำกตนเข้ำทำธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทรำบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทรำบ และจะจัดหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้
ยืมเมื่อผู้ยมื ร้องขอตำมสมควรเกี่ยวกับ
(ก) กรณีใด ๆ ที่ถือเป็นกำรมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตัวกำรที่เกี่ยวข้อง หรือ
(ข) กำรทำผิดคำรับรองใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้ำงล่ำงนี้ หรือกรณีหรือเหตุกำรณ์ใด อันยังผลให้คำรับรองใด ๆ ดังกล่ำวนั้นไม่เป็นควำมจริง
หำกมีกำรให้คำรับรองซ้ำโดยอ้ำงอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. 4 (ก)
ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนแต่ละรำยกำรจะเป็นธุรกรรมระหว่ำงตัวกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับผูย้ ืมและไม่มีบุคคลใดนอกจำกตัวกำรที่เกีย่ วข้องกับผู้ยืม
เป็นคู่สัญญำหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภำระหน้ำที่ภำยใต้ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนรำยกำรนั้น อนึ่ง โดยไม่เป็นกำรจำกัดควำมหมำยของข้อควำม
ก่อนหน้ำนี้ ผู้ให้ยืมไม่จำต้องรับผิดในฐำนะตัวกำรในกำรปฏิบัติกำรชำระหนี้ภำยใต้ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทนรำยกำรใด แต่ทั้งนี้ข้อควำม
ดังกล่ำวจะไม่เปลี่ยนแปลงควำมรับผิดใด ๆ ของผู้ให้ยืมตำมบทบัญญัติอื่นใดในข้อนี้
(ข)
บทบัญญัติแห่งสัญญำนี้ทั้งปวงจะนำมำใช้บังคับแยกต่ำงหำกในระหว่ำงผู้ยืมกับตัวกำรแต่ละรำยที่ตัวแทนได้เข้ำทำธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน
รำยกำรหนึ่งหรือหลำยรำยกำรเพื่อตัวกำรนั้น เสมือนว่ำตัวกำรดังกล่ำวแต่ละรำยเป็นคู่สัญญำภำยใต้สัญญำกับผู้ยืมแยกต่ำงหำก โดย
สัญญำนั้นมีข้อควำมเหมือนกับสัญญำนี้ทุกประกำร ยกเว้นข้อควำมในวรรคนี้ และเสมือนว่ำตัวกำรเป็น ผู้ให้ยืมภำยใต้สัญญำดังกล่ำวด้วย
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขที่ว่ำ
หำกปรำกฏกรณีผิดนัดหรือเหตุกำรณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หำกผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่ำวแล้ว ให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่ำวต่อ
ตัวกำร (ซึ่งจะถือว่ำได้มกี ำรส่งหนังสือดังกล่ำวโดยชอบ หำกได้ส่งต่อผู้ให้ยืมตำมควำมในข้อ 18 ) เพื่อประกำศว่ำเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วใน
ส่วนที่เกี่ยวกับตัวกำร หำกผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่ำวเช่นนั้นแล้วเนื่องจำกกรณีดังกล่ำว ให้ถือว่ำได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวกำร
ในขณะที่ถือได้ว่ำมีกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวเช่นนั้น
(ค)
บทบัญญัติข้ำงต้นในข้อสัญญำข้อนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อกำรบังคับใช้สัญญำนี้ในระหว่ำงผู้ยืมกับผูใ้ ห้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ให้ยืม
อำจจะทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองในฐำนะตัวกำร
3.5 ผู้ให้ยมื ขอรับรองต่อผู้ยืมว่ำ ทุกครั้งที่ตนเข้ำทำธุรกรรมใดหรือพยำยำมเข้ำทำธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน ตนจะต้องได้รับมอบอำนำจโดยชอบ
ให้ทำกำรให้ยืมดังกล่ำว รวมทั้งชำระหนี้อันเกิดขึ้นตำมธุรกรรมดังกล่ำวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ว่ำเป็นตัวกำรในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และชำระหนี้ทั้งปวง
ของบุคคลดังกล่ำวตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (ข) แทนบุคคลดังกล่ำวด้วย
4. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม
4.1 หำกคู่สัญญำได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรำยกำรแล้ว บริษัทจะส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่
คู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมโดยไม่ชกั ข้ำ (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่ำว พร้อมทั้งรำยละเอียดของหลักประกัน (ตำมที่
ได้กำหนดนิยำมไว้ในสัญญำนี้) ที่ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย
4.2 หำกไม่มีคำคัดค้ำนเป็นหนังสือจำกผู้รับหนังสือยืนยันภำยในระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีมีข้อผิดพลำดที่ปรำกฏชัด
แจ้งให้ถือว่ำคู่สัญญำทั้งหลำยผูกพันตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว
4.3 ในกรณีที่ข้อควำมหรือเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี้และในหนังสือยืนยันมีควำมขัดแย้งกันคู่สัญญำตกลงให้ยึดถือ ข้อควำมหรือเงือ่ นไขในหนังสือยืนยันเป็น
หลักในกำรใช้บังคับ
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5. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
5. 1 ผู้ให้ยืมมีหน้ำที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยมื และผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้
(ก) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยรับว่ำจะสลักหลัง หรือดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรสลักหลังใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่
ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธกี ำรโอนนอกเหนือจำกกำรสลักหลัง คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีหน้ำที่จัดทำและส่ง
มอบเอกสำรที่จำเป็นทั้งหลำยตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่บังคับใช้ดังกล่ำว หรือ
(ข) กรณีที่เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยตกลงจะดำเนินกำรให้มีกำรฝำกหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมหรือหลักประกันเข้ำบัญชีรับฝำก
ทรัพย์ตำมข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย หำกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันได้มีกำรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ
แล้ว ผู้ให้ยมื และผู้ยืมมีหน้ำที่ดำเนินกำรส่งมอบให้เป็นไป ตำมระเบียบของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ
5. 2 โดยสัญญำนี้ ผู้ให้ยืมตกลงว่ำจะจัดทำและส่งมอบเอกสำรอันจำเป็นทั้งปวง พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งอันจำเป็นทั้งปวงเพื่อจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ และส่วนได้เสีย
ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโอนเปลี่ยนมือมำยังผู้ยืมเมื่อมีกำรส่งมอบหลักทรัพย์นนั้ ตำมสัญญำนี้ โดยปรำศจำกสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกันและภำระ
ผูกพันอย่ำงใดๆทั้งปวง
6. หลักประกัน
6.1 ผู้ยืมมีหน้ำที่ต้องจัดหำทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผูใ้ ห้ยืม (“หลักประกัน”) มอบให้แก่ผู้ให้ยืมโดยมีมูลค่ำ (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในในข้อ 6.6 นี)้ เท่ำกับ
มูลค่ำหลักประกันที่กำหนด เมื่อมีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเว้นแต่กรณีที่ผู้ให้ยืมเป็นผู้ประกอบกำร (Market Professional) คู่สัญญำจะตกลงกันเป็น
อย่ำงอื่นโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตำมที่พึงทำได้ตำมกฎระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องให้กำรยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่ำ ตนเป็น
ผู้ประกอบกำร ผู้ให้ยมื จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดในอัตรำที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ“มูลค่ำหลักประกันที่กำหนด” จะเท่ำกับมูลค่ำ
ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกด้วยมูลค่ำส่วนต่ำงของหลักประกันตำมที่ได้ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่ำง”)
6.2 เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่ำจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อมีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและ
จะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสำรที่จำเป็นทั้งปวง หรือ สั่งกำรต่ำงๆ เพื่อจัดกำรให้สิทธิ กรรมสิทธิ และ ส่วนได้เสียทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น
โอนเปลี่ยนมือมำยังผู้ให้ยืมโดยปรำศจำกสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและภำระผูกพันทั้งปวง
6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทที่ได้ระบุรำยกำรไว้ดังต่อไปนี้ ซึง่ หลักประกันดังกล่ำวอำจจะถูกยึดหรือชำระคืนไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ ก็ได้
(ก) เงินสดเป็นเงินบำท
(ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์อันเป็นที่ยอมรับของหรือกำหนดไว้โดยผู้ให้ยืม
(ค) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ใหม่
(ง) หลักทรัพย์อื่นใดตำมที่บริษัทจะได้มีกำรประกำศกำหนดเป็นครำวๆไป
6.4 ให้คู่สัญญำตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่ำหลักประกันนั้นจัดให้ไว้สำหรับกำรให้ยืมหลักทรัพย์รำยใด กำรเปลี่ยนทดแทนหลักประกันนั้น ย่อมทำได้ตำม
ข้อ 8.6
6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นประกำรอื่น ให้คำนวณมูลค่ำหลักประกัน ดังนี้
(ก) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกัน หรือแสตนบำยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต(Stand-by letter of credit) ที่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้
เป็นเงินบำท มูลค่ำหลักประกันได้แก่มูลค่ำที่ตรำไว้ และ
(ข) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ รำคำอ้ำงอิงได้แก่รำคำปิดของหลักทรัพย์ดังกล่ำวตำมที่ได้รำยงำนไว้โดยตลำดรอง (Secondary
Market) สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่ำว ในวันทำกำรก่อนหน้ำวันคำนวณมูลค่ำที่เกี่ยวข้อง หรือหำกไม่ปรำกฏรำคำปิดดังกล่ำว ให้ใช้รำคำอ้ำงอิง
ตำมกฎระเบียบ
6.6 คำว่ำ “มูลค่ำ” ที่กล่ำวถึงในสัญญำนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใด ๆ หมำยถึง รำคำหรือมูลค่ำอ้ำงอิงของหลักทรัพย์หรือ หลักประกัน
ดังกล่ำว ซึ่งได้กำหนดขึ้นตำมควำมในวรรคก่อนหน้ำนี้
7. การปรับมูลค่าหลักประกัน
7. 1 หำกมูลค่ำรวมของหลักประกันสำหรับกำรยืมหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีมูลค่ำรวมน้อยกว่ำมูลค่ำรวมของมูลค่ำหลักประกันที่
กำหนด ณ เวลำสิ้นสุดวันทำกำรวันใดๆ และเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผูใ้ ห้ยืม ผูย้ ืมจะต้องจัดหำหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินและตำม
ประเภทที่ผู้ให้ยืมกำหนดขึ้นตำมสมควร เพื่อเพิม่ เติมมูลค่ำหลักประกันที่ขำดไปให้ครบมูลค่ำหลักประกันที่กำหนด หำกผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกัน
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตำมดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ำกับมูลค่ำหลักประกันที่เพิม่ ขึน้ ตำมที่ผู้ให้ยืมกำหนดภำยใต้
บังคับของวรรคนี้
7.2 หำกมูลค่ำรวมของหลักประกันสำหรับกำรยืมหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ำมูลค่ำรวมของมูลค่ำของหลักประกันที่
กำหนด ณ เวลำสิ้นสุดวันทำกำรวันใดๆ และเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผูย้ ืม ผู้ให้ยืมจะต้องชำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่ำวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึง่
หลักประกันที่เทียบเท่ำตำมที่ผู้ยืมกำหนดขึ้นตำมสมควร เพื่อลดจำนวนมูลค่ำที่เกินให้น้อยลง
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7.3 หำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีหน้ำที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิม่ เติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่ำให้แก่กนั มูลค่ำของหลักประกันเพิม่ เติม
หรือหลักประกันที่เทียบเท่ำซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยนั้น จะต้องถูกนำมำหักกลบกันก่อนเพื่อหำส่วนต่ำงที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่ง
มีอยู่เกินกว่ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่ำจำนวนที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงไม่เรียกให้วำงหรือคืนหลักประกัน (“ควำมเสี่ยงสุทธิ”)
ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและคู่สัญญำฝ่ำยที่มีส่วนต่ำงเกินกว่ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่ง
มอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่ำให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นจำนวนเท่ำกับควำมเสีย่ งสุทธิเท่ำนั้น
8. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า
8.1 คำว่ำ “เทียบเท่ำ” ให้หมำยถึง หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รำยเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่ำที่ตรำไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หำกหลักทรัพย์ดังกล่ำวถูกแปลงสภำพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้ อตำมคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ในกำรครอบงำกิจกำร ถูกเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ มีกำรออกหลักทรัพย์ปันผล มีกำรให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซือ้ หลักทรัพย์ มีกำรควบ
บริษัท หรือกำรรวมกิจกำรในรูปแบบอื่น ห่รือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกรณีที่ใด้ระบุไว้ข้ำงต้น และคู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมพึงมี สิทธิที่จะเข้ำร่วม
ในกิจกรรมหรือกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ดังกล่ำวได้หำกตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คำว่ำ “เทียบเท่ำ” มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่มีกำรแปลงสภำพ กำรแบ่งแยก หรือกำรรวม หรือกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผลจำกกำรแปลงสภำพ
แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้ยมื ทั้งนี้ ภำยได้เงื่อนไขที่ว่ำได้มกี ำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.2 แล้ว ในกรณีที่กำรแปลงสภำพ กำรแบ่งแยก
หรือกำรรวมหลักทรัพย์ดังกล่ำวนั้นจัดทำขึน้ โดยสมัครใจ
(ข) ในกรณีของกำรไถ่ถอน ได้แก่ จำนวนเงินเท่ำกับจำนวนเงินที่ได้จำกกำรไถ่ถอนนั้น ทั้งนี้ หำกกำรไถ่ถอน ดังกล่ำวเป็นกำรไถ่ถอนก่อน
กำหนดเมื่อมีคำขอให้ไถ่ถอนดังกล่ำว จะต้องมีกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.2 ด้วย
(ค) ในกรณีที่มีกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์ในกำรครอบงำกิจกำร ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่ำตอบแทน หรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นที่
เป็นทำงเลือก ตำมที่คู่สัญญำซึ่งเป็นผู้ให้ยมื หรือผู้ยืมจะได้บอกกล่ำวไว้ตำมข้อ 11.2
(ง) ในกรณีที่มีกำรออกหุ้นทุน จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ ที่จัดสรรให้โดยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น
(จ) ในกรณีกำรให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยมื พร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้สำหรับหลักทรัพย์ที่
ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.1 และผู้ให้ยืมหรือผู้ยมื (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภำยนอกเป็นจำนวนใด ๆ
ทั้งปวงซึ่งจะต้องชำระให้สำหรับหลักทรัพย์ ดังกล่ำวแล้ว
(ฉ) ในกรณีของกำรควบบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที่ได้รับมำ สำหรับหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมอันเป็น
ผลของกำรควบบริษัทหรือรวมกิจกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรได้สิทธิใน หลักทรัพย์และหรือเงินสดดังกล่ำวนั้นเป็นกรณีสมัครใจ
จะต้องมีกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 11.2 ด้วย
(ช) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกรณีต่ำงๆ ข้ำงต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมกับเงิน หรือหลักทรัพย์เทียบเท่ำกับ
หลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเกีย่ วกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมอันเป็นผลจำกกำรเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว หำกผู้ให้ยมื ยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่ำว
อยู่หรือหมำยเฉพำะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่ำ ดังกล่ำวที่แทนที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืม
8.2 หำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ทีใ่ ห้ยืมไว้ภำยใต้ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์รำยกำรใด ถูกแทนที่
ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธรุ กรรมกำรให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่ำวนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมชำระเงิน จำนวนดังกล่ำวแก่ผใู้ ห้ยืมภำยในวันทำกำรใดที่
คู่สัญญำตกลงกันไว้ หลังจำกวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับกำรชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่ำวนั้น หำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่เป็น
หลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอำจยึดถือเงินจำนวนดังกล่ำวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้
8.3 ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 แห่งสัญญำนี้ ผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำตำมสัญญำนี้ และตำมข้อกำหนดของหนังสือยันยันหรือเมื่อผู้ให้ยืมเรียก
ให้ดำเนินกำรหำกกฎระเบียบยอมให้ทำได้ อนึ่ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำภำยใต้ ธุรกรรมกำรให้ยืมใด ๆ เพื่อมิให้ธุรกรรมกำรให้ยืม
ดังกล่ำวคงค้ำงอยูเ่ ป็นเวลำเกินกว่ำระยะเวลำที่กฎระเบียบจะพึงอนุญำต ทั้งนี้ โดยมิต้องคำนึงถึงข้อกำหนดกำรส่งมอบที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในกำรส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่ำ ผู้ยมื จะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสำรอันจำเป็นทั้งปวงพร้อมทัง้ ออกคำสั่งต่ำง ๆ เพื่อจัดกำรให้มีกำรโอนสิทธิ กรรมสิทธิ ส่วนได้เสีย
ทั้งหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่ำนั้นเปลี่ยนมือไปยังผู้ให้ยมื โดยปรำศจำกสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกันและภำระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
8.4 ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 14 ของสัญญำนี้และข้อกำหนดต่ำงๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ยืมอำจจะเรียกร้องให้มีกำรส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำใด ๆ และทั้งปวง
ในเวลำใดก็ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำในวันทำกำรวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึง วันที่ประสงค์ให้ส่งมอบซึ่งวันดังกล่ำวจะต้องไม่เร็ว
กว่ำกำหนดเวลำส่งมอบมำตรฐำนสำหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้น ๆ และผูย้ ืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำดังกล่ำวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลำที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่ำวนั้น
8.5 ผู้ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำ ตำมสัญญำนี้ และตำมข้อกำหนดอื่นๆที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน
8.6 ผู้ยืมอำจจะเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำได้เป็นครำวๆไป ก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะต้องชำระคืนหรือ
ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำนั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทำกำรชำระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอืน่ ทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้
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8.7

8.8

8.9

ให้ยืม
อนึ่ง คู่สัญญำตกลงกันอีกว่ำ
(ก) ในกรณีที่มีกำรส่งมอบหลักประกันอื่น ๆ (นอกจำกหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อำจก่อให้เกิดเงินได้ใด ๆ ผูย้ ืมอำจเรียกร้องให้มกี ำรส่งมอบ
หลักประกันเทียบเท่ำภำยในเวลำอันควร เพื่อทำให้มีกำรส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำดังกล่ำวก่อนถึงวันที่กำหนดสิทธิในกำรได้รับเงินได้
ดังกล่ำว ในเวลำเดียวกันกับเวลำที่ทำกำรส่งมอบดังกล่ำว ผูย้ ืมดังกล่ำวจะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและ
(ข) ในกรณีที่ไม่มกี ำรส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำตำมข้อ 8.6 (ก) ข้ำงต้น ผู้ให้ยืมจะต้องชำระเงินให้แก่ผยู้ ืม เป็นจำนวนเท่ำกับเงินได้จำนวน
ดังกล่ำว ภำยในวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับกำรชำระเงินได้เช่นนั้นโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่ำวนั้น
ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 14 และข้อกำหนดอื่นๆของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอำจจะบอกเลิกธุรกรรมกำรยืมหลักทรัพย์รำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง ณ เวลำใดเวลำหนึ่งก็
ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำให้แก่ผใู้ ห้ยืม และผู้ให้ยืมจะต้องยอมรับกำรส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำและชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลำ
เดียวกับกำรยอมรับกำรส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่ำให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้ผู้ให้ยืมทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อยหนึ่ง (1) วันทำกำร
ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำภำยในวันที่กำหนดให้มีกำรส่งมอบดังกล่ำวแล้ว หลังจำกที่ได้บอกกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำ และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำส่งมอบมำตรฐำนสำหรับหลักทรัพย์เทียบเท่ำนั้นแล้ว ผูใ้ ห้ยืม อำจจะซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่ำใน
จำนวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขำยหลักทรัพย์วันแรกถัดจำกวันที่ครบกำหนดระยะเวลำผ่อนผัน ตำมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่ำวก็ได้ และผู้ยืมจะต้อง
รับผิดชอบชำระเงินคืนแก่ผู้ให้ยืมเพื่อชดเชยค่ำต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ยืมเนื่องจำกกำรซื้อดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่ผู้ให้ยมื แจ้งให้
ทรำบดังกล่ำวด้วย
ผู้ให้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตรำที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตรำตำมที่คู่สัญญำอำจจะตกลงกันเป็นลำย
ลักษณ์อักษรเป็นครั้งครำวไป ดอกเบีย้ จะคิดคำนวณนับจำกและรวมถึงวันที่ผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสัดดงกล่ำว และจนกว่ำ (แต่ไม่รวมถึง) วันที่
ได้มีกำรชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และคำนวณตำมจำนวนวันที่ผ่ำนพ้นไปจริง

9. ค่าธรรมเนียม
9. 1 ค่ำธรรมเนียมกำรยืมหลักทรัพย์ (“ค่ำธรรมเนียม”) ให้คำนวณในอัตรำที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดคำนวณค่ำธรรมเนียมเป็นรำยวันจำกมูลค่ำของ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่อวัน โดยถือว่ำปีหนึ่งมี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วัน และ ตำมจำนวนวันที่ผ่ำนพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่
ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่ำ
9. 2 เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นตำมที่ใด้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผู้ให้ยืมคำนวณค่ำธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนสำหรับ
เดือนตำมปฏิทินก่อนหน้ำนั้น ผู้ยืมจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมไม่ช้ำกว่ำวันทำกำรซึง่ เป็นวันครบรอบหนึ่งสัปดำห์หลังจำกวันทำกำรวันสุดท้ำยของเดือน
ปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับกำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำว ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญำจะตกลงไว้เป็นประกำรอื่นในหนังสือยืนยัน
10. การชดเชยสิทธิประโยชน์
10.1 ในช่วงระยะเวลำกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีกำรส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันนั้น หำกผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน
มีกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผูใ้ ห้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันหรือตรำสำรที่เป็น
หลักประกัน และเป็นสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งพึงได้รับหำกยังคงถือหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่ถือ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ในขณะนั้นตกลงจ่ำยชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวให้แก่ที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งนั้น เป็นเงินจำนวนเท่ำกับสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือตรำสำรจ่ำยให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยมื ที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตรำสำรนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่ำผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์
หรือตรำสำรนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ตกลงกันเป็นอย่ำงอื่นเป็นหนังสือ โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์
หรือตรำสำรนั้นนำหลักทรัพย์ที่ยืมไปดังกล่ำวมำส่งมอบให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 3 (สำม) วันทำกำรหลังจำกวันที่พึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์นั้น
10.2 ในกรณีที่มีกำรผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่ำวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบีย้ สำหรับเงินจำนวนดังกล่ำวนับตั้งแต่
วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้นในอัตรำดอกเบีย้ สูงสุดตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของบริษัท (ปัจจุบันอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี)
ทัง้ นี้ คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย ดังกล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอควำมยินยอมอีกแต่อย่ำงใด และให้กำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยแต่ละครำวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ ดังกล่ำว
11. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์
11.1 กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หำกหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ออกหุ้นดังกล่ำวแล้ว
ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี) ซึง่ พึงจะได้สิทธิเข้ำร่วมในกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมดังกล่ำวหำกคู่สัญญำนั้นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่
จะต้องมีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบถึงควำมประสงค์ของตนในกำรจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ออกใหม่ภำยในเวลำที่ตกลงกันไว้
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรกของระยะเวลำปิดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยดังกล่ำว พร้อมกับชำระรำคำจองซื้อจนเต็มจำนวนสำหรับ
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หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะจองซื้อนั้น เมื่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่ำวและได้รับกำรชำระเงินดังกล่ำวแล้ว ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
จัดให้มีกำรจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีกำรเสนอขำยดังกล่ำวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ำตำมคำสั่งของคู่สัญญำที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม
(แล้วแต่กรณี) หำกไม่มีกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวและ/หรือกำรชำระเงินภำยในระยะเวลำตำมที่ได้ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยมื หรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี)ไม่มีหน้ำที่ต้อง
จองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
11.2 สิทธิอื่น ๆในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใด ๆ หำกสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับกำรแปลงสภำพ กำรแบ่งแยก กำรรวม กำรเปลี่ยน
มูลค่ำที่ตรำไว้ กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจำกคำเสนอซื้อเพื่อกำรครอบงำกิจกำร กำรควบบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่น
ๆ อันจำต้องได้รับกำรตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนั้น สำมำรถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ให้ยมื หรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่ำวหำกคู่สัญญำดังกล่ำว
ยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้คู่สัญญำอีก ฝ่ำยหนึ่งทรำบถึงกำรเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกำหนดสิทธทีเกี่ยวข้องเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำห้ำ (5) วันทำกำรเมื่อได้รับกำรบอกกล่ำว เช่นนั้น ให้คู่ลัญญฺำอีกฝ่ำยหนึ่งดังกล่ำวใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ของตนในกำรใช้หรือบังคับตำม
สิทธิดังกล่ำว หำกไม่มกี ำรบอกกล่ำว ข้ำงต้น คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งไม่จำต้องใช้หรือบังคับตำมสิทธิดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
12. ภาษีอากร
12.1 กำรชำระเงินและ/หรือ กำรรับเงินจำนวนใด ๆทั้งปวง โดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดของสัญญำนี้ให้ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมกฎหมำยไทย และนอกจำกจะ
ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นในหนังสือยืนยัน คู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมที่เป็น (ก) บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศใทยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษี
อำกร หรือ (ข) บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลใดซึ่งไม่เป็นผู้อยูใ่ นประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรแสดงควำมประสงค์ว่ำ ตนประสงค์จะรับ
ประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จำกเงินลงทุน (capital gain) เนื่องจำกกำรให้ยืมหลักทรัพย์ตำมสัญญำนี้ และขอมอบอำนำจให้บริษัททำกำรหัก
ภำษีในอัตรำที่ใช้บังคับอยู่ จำกกำรชำระ เงินชดเชยเงินปันผลหรือดอกเบี้ยทีเ่ กิดขึ้นจำนวนใด (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งนำส่งเงินจำนวนที่ได้หักไว้ดังกล่ำว
ต่อกรมสรรพำกรในประเทศไทย เพื่อและในนำมของคู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมนั้น ในกรณีที่เงินปันผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ชำระให้เป็นเงินสดแล้ว ไม่ให้นำข้อกำหนด
นี้มำใช้บังคับ
12.2 กำรชำระเงินและอัตรำต่ำงๆ ทั้งปวงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำนี้ แสดงไว้โดยรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้แล้ว (ถ้ำมี) และคู่สัญญำผูไ้ ด้รับชำระเงินจำกคู่สัญญำอีก
ฝ่ำยหนึ่ง จะต้องจัดทำใบกำกับภำษีให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐำนกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มของตนตำมแบบและโดยมีข้อควำมตำมที่
กำหนดโดยประมวลรัษฎำกร
13. คารับรองและคารับประกัน
คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้และตกลงต่ออีกฝ่ำยหนึ่งว่ำคำรับรองและคำรับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับต่อไปภำยหลังจำกที่ธุรกรรม
ใดๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
13.1 ตนมีอำนำจและได้รับมอบอำนำจให้ปฏิบัติตำมหน้ำที่และชำระหนี้ของตนตำมสัญญำนี้และจะไม่กระทำกำรใดๆอันเป็นกำรเสียหำยต่อกำรดำรงสภำพ
ของกำรมีอำนำจดังกล่ำว
13.2 ตนไม่ได้ถูกจำกัดภำยใต้ข้อกำหนดของตรำสำรจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในกำรยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตำมสัญญำนี้หรือในกำรชำระหนี้ โดย
ประกำรอื่นของตนตำมสัญญำนี้
13.3 ตนมีสิทธิในกำรโอนกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ที่ให้ยมื และหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตำมสัญญำนี้ให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) โดย
ปรำศจำกภำระติดพันใดๆ
13.4 ในฐำนะผู้ยืม ตนได้เข้ำทำธุรกรรมกำรยืมรำยกำรใดและแต่ละรำยกำรเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ใ นข้อ 2.2
14. กรณีผิดนัดผิดสัญญา
14.1 มีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือว่ำเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญำตำมสัญญำนี้
(ก) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่ำ หรือไม่ปฏิบัติ
ภำระหน้ำที่ในกำรชำระเงินหรือส่งมอบใด ๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกำหนดชำระหรือส่งมอบ
(ข) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐำนตำมกฎหมำยข้อหนึ่งของกำรมีหนี้สินล้นพ้นตัวตำม พระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผูใ้ ห้ยืมหรือผู้ยืมและคูส่ ัญญำฝ่ำยที่ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่ำวต่อคู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีกำร
ยื่นคำร้องขอให้มกี ำรฟื้นฟูกิจกำร กำรเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธใี นลักษณะเดียวกันนั้นใดๆ หรือกำรแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในลักษณะเดียวกันนั้นของคู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัด ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ไม่จำต้องมีกำรบอกกล่ำวดังกล่ำว)
(ค) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐำนตำมกฎหมำยข้อหนึ่งของกำรมีหนี้สินล้นพ้นตัวตำม พระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค้ำประกันในกรณีที่มีกำรมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน หรือธนำคำรผู้ออกในกรณีที่มีกำรออกหนังสือ
สแตนบำยเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน หรือธนำคำรผู้ออก ได้รับคำสั่งจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือผู้
กำกับ ดูแลอื่น ๆ ให้ระงับกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของตนไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับกำรชำระเงินจำนวนใด ตำมภำระหน้ำที่ในกำร
ชำระเงินของตน หรือกำรประกอบธุรกิจของตนไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ตกอยูภ่ ำยใต้กำรแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆโดย
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14.2

14.3

14.4

14.5

ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ของสถำบันกำรเงินดังกล่ำวและผู้ยมื ไม่อำจจัดหำหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือสแตนบำยเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำที่ได้ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม
(ง) คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยมื หรือผู้ยืมได้ให้ไว้นั้นไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นควำมจริงในเรื่องอันมีนัยสำคัญในขณะทีใ่ ห้หรือให้ซ้ำ
หรือถือว่ำให้หรือให้ซ้ำ
(จ) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งว่ำตนไม่สำมำรถชำระหนี้หรือประสงค์จะไม่ชำระหนี้ใดๆของตนตำมสัญญำนีแ้ ละ/หรือหนี้
เกี่ยวกับกำรให้ยืมใด ๆ ตำมสัญญำนี้
(ฉ) คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญำนี้
หำกเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญำกับฝ่ำยคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่ง ให้หนี้ในกำรชำระเงินและในกำรส่งมอบของคู่สัญญำทั้งสองภำยใต้ธรุ กรรมกำรยืมและ/หรือ
ให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภำยใต้บงั คับแห่งสัญญำนี้ถงึ กำหนดชำระและ/หรือถึงกำหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญำดังกล่ำวขึ้น (“วัน
เลิกสัญญำ”) คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกฎหมำยหรือค่ำบริกำรวิชำชีพอื่น ๆ บรรดำที่
เกิดขึ้นตำมสมควรแก่คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ผดิ นัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมำจำกกรณีผิดนัดผิดสัญญำแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบีย้ สำหรับกำรทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของบริษัท(ปัจจุบันอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิ
บริษัทเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอควำมยินยอมอีกแต่อย่ำงใดและให้กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยแต่ละครำวมีผล
สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว และให้คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ผิดนัดคำนวณมูลค่ำ (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อ 6.6 นี)้ ของ
หลักทรัพย์เทียบเท่ำ พร้อมทั้งมูลค่ำ (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อ 6.6 นี)้ ของหลักประกันเทียบเท่ำ ซึง่ จะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญำ หลังจำกที่ได้
พิจำรณำถึงมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม มูลค่ำของหลักประกัน ค่ำธรรมเนียมกำรให้ยืมที่ค้ำงชำระ ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกฎหมำยและอื่นๆ รวมทั้งเงิน
จำนวนอื่น ๆ ที่ชำระไปหรือจะต้องชำระด้วยเหตุแห่งกำรผิดนัดดังกล่ำวมำพิจำรณำแล้ว ให้นำยอดเงินที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งจะต้องชำระมำหักกลบกับ
ยอดเงินที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งจะต้องชำระ และให้คู่สัญญำฝ่ำยที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่ำจำนวนน้อยกว่ำตำมที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนั้น เป็นฝ่ำยต้องชำระ
ยอดเงินคงเหลือเท่ำนั้น ทั้งนี้ ให้ชำระภำยในวันที่เลิกสัญญำ
กรณีคู่สัญญำฝ่ำยตรงข้ำมกับบริษัทเป็นคู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัด คู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐำนะคู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ผิดนัด มีสิทธินำเงินหรือ
หลักทรัพย์ที่วำงไว้หรือฝำกไว้ในครอบครองของบริษัท ออกขำยหรือนำมำหักชำระหนี้ หรือดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อนำเงินที่ได้มำหัก
กลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกคู่สัญญำฝ่ำยที่ผิดนัดอีกแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ ไม่เป็นกำรตัดสิทธิบริษัทในกำรเรียกร้อง
จำกคู่สัญญำที่ผิดนัดในหนี้ส่วนที่ยังค้ำงชำระ
คู่สัญญำตกลงให้ดำเนินกำรในกรณีที่มีกำรผิดนัด ดังนี้
(ก) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์ ที่ได้จำกหลักทรัพย์ที่ยมื แก่ผู้ให้ยมื ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมดำเนินกำร ดังนี้
1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมทำกำรยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน จำกผูใ้ ห้ยืมรำยอื่น โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้ยืมหรือให้ผู้
ให้ยืมดำเนินกำรซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมำณเท่ำกัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้ส่งมอบ โดยค่ำใช้จ่ำยของผูย้ ืม หำกผู้
ให้ยืมได้ชำระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผูย้ ืมตกลงชำระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่ระบุในข้อ 14.2
2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธินำเงินนั้นไปหักชำระหนี้ หรือนำ
เงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมีหน้ำที่ต้องคืน ถ้ำเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืม
อำจชำระค่ำซื้อพร้อมค่ำธรรมเนียมในกำรซื้อขำยแทนล่วงหน้ำ ในกรณีหลักประกันประเภทอื่นนอกจำกเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืม
บังคับขำยหลักประกันซึ่งผู้ยมื วำงไว้ เพื่อนำเงินมำชำระค่ำหลักทรัพย์ ค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้นตำมข้อ 14.2 โดยอำจนำออกขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินมำหักชำระหนี้
(ข) ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์จำกหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยมื ตกลงให้ผู้ยมื มีสิทธิซื้อหลักทรัพย์
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมำณเดียวกันหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้
ให้ยืม และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่ยืมออกขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมำชำระหนี้
ข้อกำหนดแห่งสัญญำนี้ระบุกำรแก้ไขให้ไว้แก่คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยในเรื่องของกรณีผดิ นัดผิดสัญญำใด ๆ อย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน คู่สัญญำฝ่ำยใดฝำยหนึ่ง
ไม่อำจจะเรียกร้องเงินจำนวนใดเพื่อชดเชยควำมสูญเสียหรือเสียหำยทำงอ้อม (Consequential loss or damage) ในกรณีทคี่ ู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งไม่ชำระ
หนี้ใด ๆ ของตนตำมสัญญำนี้ทั้งสิ้น

15. ข้อกาหนดอื่นๆ
15.1 กำรอนุญำโตตุลำกำรและเขตอำนำจ บรรดำข้อเรียกร้อง ข้อพิพำท และข้อโต้แย้งระหว่ำงคู่สัญญำอันเกิดขึ้นเนื่องจำก หรือเกีย่ วกับสัญญำนี้ให้เสนอหรือ
ยื่นต่ออนุญำโตตุลำกำรในกรุงเทพมหำนครตำมวิธีพิจำรณำกำรอนุญำโตตุลำกำรภำยใต้ระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร ของสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร กระทรวงยุติธรรม โดยอนุญำโตตุลำกำรเพียงคนเดียวตำมที่คู่สัญญำจะได้ตกลงกันแต่งตั้ง หรือในกรณีที่ไม่มีกำรตกลงกัน โดย
อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื่อโดยศำลแพ่งในกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ตำมคำร้องขอของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ทั้งนี้ ภำยใต้
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เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)
ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงกำรไม่มีผลบังคับใช้หรือกำรสิ้นสุดลงในทำงอื่นของสัญญำนี้
(ข)
คู่สัญญำจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในประเด็นข้อพิพำทใด ๆ ในระหว่ำงคู่สัญญำตำมหรือเกี่ยวกับสัญญำนี้ จนกว่ำจะได้มกี ำรยื่นประเด็น
ดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำรตำมสัญญำนี้ และได้มีกำรชี้ขำดแล้ว
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของอนุญำโตตุลำกำรหนึ่งท่ำนนั้น ให้อนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้กำหนดและให้คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสทิ ธิที่จะ
ดำเนินคดีต่ออีกฝ่ำยหนึ่งในศำลแพ่งที่มีเขตอำนำจในกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย เพื่อบังคับตำมคำตัดสินหรือคำชีข้ ำดที่ได้จำกกำร
ดำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร
15.2 กำรแยกจำกกันได้ หำกข้อกำหนดใด ๆ แห่งสัญญำนี้ได้รับกำรประกำศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทำงอื่น โดยองค์กรตุลำกำรหรือองค์กรที่มีอำนำจ
อื่น ๆ แล้ว ให้แยกข้อกำหนดดังกล่ำวออกจำกสัญญำนี้ และให้ข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่ของสัญญำนี้ ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม
หลังจำกนั้น ให้คู่สัญญำแก้ไขสัญญำนี้ด้วยวิธีกำรอันสมควรเพื่อให้สำมำรถบรรลุเจตนำรมณ์ของคู่สัญญำเกีย่ วกับข้อกำหนดที่แยกออกไปนั้นได้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย
15.3 สกุลเงิน กำรชำระเงินทั้งปวงให้ชำระเป็นเงินบำท
15.4 กำรบันทึก คู่สัญญำตกลงกันว่ำแต่ละฝ่ำยอำจบันทึกบทสนทนำทำงโทรศัพท์ระหว่ำงตนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็คทรอนิคส์ก็ได้
16. กฎหมายที่ใช้บงั คับ
ให้สัญญำนี้อยู่ภำยใต้บงั คับของและตีควำมตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย
17. การชาระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยตกลงกันว่ำในกำรฟ้องร้องคำเนินคดีตำมกฎหมำย ตนจะไม่เรียกให้มีกำรชำระหนี้โดยเฉพำะเจำะจงโดยคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ในกำรส่งมอบ
หรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เทียบเท่ำ หลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่ำ แต่ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่
18. การบอกกล่าว
กำรบอกกล่ำวหรือกำรแจ้งควำมใดๆ แก่คสู่ ัญญำตำมสัญญำนี้ หำกมิได้กำหนดไว้โดยเฉพำะเจำะจงให้ต้องทำเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะ
เลือกบอกกล่ำวหรือแจ้งควำมโดยทำงโทรศัพท์ หรือโดยเป็นหนังสือซึ่งจะส่งด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ได้ตำมแต่จะกระทำได้ เช่นทำงไปรษณีย์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
หรือโทรสำร ฯลฯ เป็นต้น ในกำรบอกกล่ำวหรือแจ้งควำมดังกล่ำว เมื่อบริษัทได้ส่งหรือแจ้งไปตำมสถำนที่อยู่ หรือ E-mail address หรือ หมำยเลขโทรศัพท์ของ
คู่สัญญำ ตำมทีร่ ะบุไว้ข้ำงต้นของสัญญำนี้ หรือตำมสถำนที่อยู่ หรือ E-mail address หรือหมำยเลขโทรศัพท์ สถำนที่หรือหมำยเลขสำหรับติดต่อด้วยวิธีกำรอื่นใด ซึง่
คู่สัญญำจะได้แจ้งหรือได้ตกลงกับบริษัทเพิ่มเติมในภำยหลังเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว ไม่ว่ำคู่สัญญำจะรับแจ้งด้วยตัวเองหรือมีบุคคลอื่นรับไว้แทนก็ตำมให้ถือว่ำเป็น
กำรบอกกล่ำว หรือแจ้งให้คู่สัญญำทรำบโดยชอบแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่หมำยเลขหรือสถำนที่ติดต่อดังกล่ำวมีกำรเปลีย่ นแปลงหรือถูกรื้อถอน ถูกปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้ใด
ยอมรับ หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำหำไม่พบให้ถือว่ำลูกค้ำได้รับกำรบอกกล่ำวหรือแจ้งควำมดังกล่ำวโดยชอบแล้วเช่นกัน
19. การโอนสิทธิและหน้าที่
คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจะก่อสิทธิหลักประกัน มอบ หรือโอนสิทธิหรือภำระหน้ำที่ใด ๆ ทั้งปวงของตนตำมสัญญำนี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำอีก
ฝ่ำยหนึ่งก่อน
20. การไม่สละสิทธิ
กำรที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งไม่บังคับใช้สิทธิ อำนำจ หรือเอกสิทธิใดๆตำมสัญญำนี้ หรือบังคับใช้ล่ำช้ำนั้น ไม่ถือว่ำเป็นกำรสละสิทธิ อำนำจหรือเอกสิทธิดังกล่ำว
อนึ่ง กำรบังคับใช้สิทธิ อำนำจ หรือเอกสิทธิแต่เพียงอย่ำงเดียวหรือแต่บำงส่วนนั้น ไม่เป็นกำรจำกัดกำรใช้สิทธิหรืออำนำจหรือเอกสิทธิอื่นใดหรือในครำวต่อไป หรือ
กำรใช้สิทธิ อำนำจ หรือเอกสิทธิอื่นใดตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้
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คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในบันทึกนี้แล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ตอ่ หน้ำพยำนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่_______________________________________
ทั้งนี้ หำกคู่สัญญำประสงค์จะขอสำเนำของสัญญำนี้ คู่สัญญำสำมำรถร้องขอได้ที่บริษัท
ชื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม

____________________________________________
ลำยมือชื่อลูกค้ำ
ชื่อ____________________________________________

____________________________________________
ลำยมือชื่อพยำน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

____________________________________________
ลำยมือชื่อผู้มีอำนำจลงนำม
ชื่อ____________________________________________

____________________________________________
ลำยมือชื่อพยำน
ชื่อ____________________________________________
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(ลูกค้าผู้ให้ยืม บัญชีเงินสด บัญชีวางเงินล่วงหน้า)

บันทึกแนบท้าย สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บันทึกแนบท้ายฉบับนี้ ทาขึ้นโดยและระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จากัด (บริษัท หรือ ผู้ยมื ) กับ
__________________________________________(ลูกค้าผู้ให้ยืม) โดยทีค่ ู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันที่_______________________
1.

2.

การเปิดบัญชี วิธกี ารให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด

1.2

ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้าย

1.3

ลูกค้าผู้ให้ยืมต้องลงนามในใบแสดงความจานงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ แสดงความจานงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกาหนด

หลักทรัพย์ที่ตกลงให้ยมื เป็นหลักทรัพย์ทบี่ ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรัพย์
อื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้ทาการยืมหรือให้ยมื ได้ตามกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

ระยะเวลาในการให้ยมื หลักทรัพย์ การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี

4.

การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้าผูใ้ ห้ยืมหลายรายทีพ่ ร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทจะจัดกระบวนการจัดสรรการยืม
หลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

5.

4.1

เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่าที่สุดก่อน

4.2

เลือกจานวนหุ้นที่ให้ยืมมากที่สุดก่อน

4.3

เลือกตามลาดับเวลาของการแจ้งความจานงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน)

ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกาหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้าประกัน หนี้สิน
อื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขั้นต่าให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อย
กว่าอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทในบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อลูกค้า,, โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี้

6. การคานวณมูลค่าหลักประกัน และ การฝาก / ถอนหลักประกัน
6.1

กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาด ลดลง ทาให้อัตราหลักประกันเพิม่ ขึ้นนั้น มากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่าในข้อ 5 บริษัทอาจจะพิจารณา
เรียกหลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จากัด เพื่อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่
คานวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่าในข้อ 5

6.2

กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาด เพิ่มขึน้ ทาให้อัตราหลักประกันลดลงต่ากว่าอัตราหลักประกันขั้นต่าในข้อ 5 บริษัทจะนาส่งหลักประกันเพิ่ม
เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จากัด เพื่อลูกค้า” ภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่ต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตราหลักประกัน
เท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่าในข้อ 5

7. การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยมื / การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
7.1

ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ทั้งจานวน โดยสามารถแจ้งบริษัทได้ทุกวันทาการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบ
ตามที่บริษัทกาหนดให้เป็นช่องทางสาหรับลูกค้า หรือ แจ้งผ่านผู้แนะนาการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธกี ารอื่นใดตามที่บริษัทกาหนด

7.2

บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผูใ้ ห้ยืมได้ทุกวันทาการก่อน 17.00 น. และจะนาส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้
ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื่อบริษัทได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ :
1. บริษัทมีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้น มีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปัน
ผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม
2. บริษัทจะดาเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
3. เมื่อผู้ให้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ฝากในบัญชีทฝี่ ากไว้กับบริษัทได้ในวันทาการถัดจากวันที่แจ้ง
เรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันทาการนับแต่วันที่แจ้งเรียกคืน

8. ค่าธรรมเนียมการยืม
8.1

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด

1

ของสิ้นวันทาการ (ซึง่ จานวนวันที่ใช้คานวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และ ตามจานวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง)
หมายเหตุ : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ
8.2

ระยะเวลาที่คานวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผูใ้ ห้ยืม จนถึงวันก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจะชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ผใู้ ห้ยืมเป็นรายเดือน หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคานวณ
ค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท และบริษัทจะชาระค่าธรรมเนียมให้แก่
ผู้ให้ยืม ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา

9. คารับรอง
9.1

ลูกค้าผู้ให้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสีย่ งต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการให้ยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น
ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน อาจถูกเรียกให้คืนหลักประกัน ซึง่ หากไม่
สามารถคืนหลักประกันตามกาหนดเวลาได้ บริษัทอาจขายหลักทรัพย์ของลูกค้าผู้ให้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากข้อจากัดในการทาธุรกรรม
ที่มาจากกฎระเบียบของทางการหรือหน่วยงานที่มีอานาจทางกฏหมาย ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ประกาศที่เกีย่ วข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้าผู้ให้ยืมรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าเป็นการลงนามรับทราบถึง
ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย

9.2

ลูกค้าผู้ให้ยืมเข้าทานิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าทาสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น

9.3

บริษัทสงวนสิทธิที่จะทาการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รบั
ความยินยอมจากลูกค้าผู้ให้ยืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าผู้ให้ยืมทราบ และลูกค้าผูใ้ ห้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

9.4

บรรดาข้อชีแ้ จงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี้ หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์

ข้อความและข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้ให้ยมื ได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด
สาหรับการทาธุรกรรมให้ยมื หลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อ
หน้าพยานเป็นสาคัญ เมื่อวันที่ ____________________________
หมายเหตุ : คู่สัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และ ให้
ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้
ชื่อของลูกค้าผู้ให้ยืม

____________________________________________
ลายมือชื่อลูกค้า
ชื่อ____________________________________________

____________________________________________
ลายมือชื่อพยาน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

____________________________________________
ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ____________________________________________

____________________________________________
ลายมือชื่อพยาน
ชื่อ____________________________________________
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(ลูกค้าผู้ยืม บัญชี Credit Balance)

บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บันทึกแนบท้ายฉบับนี้จัดทาขึ้น ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด (บริษัท หรือ ผู้ให้ยมื ) กับ
_________________________________________ (ลูกค้าผูย้ ืม) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันที่________________________
1. การเปิดบัญชี วิธกี ารยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์

1.2

ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้าย

1.3

ลูกค้าผู้ยืมต้องลงนามในใบแสดงความจานงขอยืมหลักทรัพย์หรือ แสดงความจานงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกาหนด

2. หลักทรัพย์ที่ตกลงยืม เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรัพย์อื่นๆ
ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี
4. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน


บริษัทกาหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระ ค้า
ประกันหนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจานวนไม่ต่ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของ
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอานาจซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ากว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รบั ความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

5.

การเรียกหลักประกันเพิ่ม
5.1 เมื่อหลักประกันลดลงต่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่า
หรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 4 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็น เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันที่
หลักประกันลดลงต่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดารงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
5.2 เมื่อหลักประกันลดลงต่ากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่า(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทมีสิทธิบังคับหลักประกันเพื่อทา
การซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัท

6.

การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม / การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
6.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันทาการก่อน 17.00 น.
6.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจานวนโดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันทาการก่อน 16.00 น.
หมายเหตุ :

7.

1.

บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยมื นั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิ

ใน

การรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม

2.

บริษัทจะดาเนินการส่งคืนหลักประกันคืนเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยมื คืนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมการยืม
7.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิดของ
สิ้นวันทาการ (ซึ่งจานวนวันที่ใช้คานวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และ ตามจานวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง)
หมายเหตุ : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ

7.2 ระยะเวลาที่คานวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผูใ้ ห้ยืม จนถึงวันก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ยืมจะชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยมื เป็นรายเดือน หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคานวณ
ค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท และลูกค้าผู้ยืมจะชาระค่าธรรมเนียมให้แก่
บริษัท ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา
8.

คารับรอง
8.1 ลูกค้าผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนีเ้ ป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวน
ขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืน
หลักทรัพย์ตามกาหนดเวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้าผู้ยืมได้

ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากข้อจากัดในการทาธุรกรรมที่มา

จากกฎระเบียบของทางการหรือหน่วยงานที่มีอานาจทางกฏหมาย ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่
1

เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้าผู้ยืมรับทราบและเข้าใจว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ
ทั้งปวงด้วย
8.2 ลูกค้าผู้ยืมเข้าทานิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าทาสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
8.3 บริษัทสงวนสิทธิที่จะทาการแกัโขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รบั
ความยินยอมจากลูกค้าผู้ยืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าผู้ยืมทราบ และลูกค้าผู้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
8.4 บรรดาข้อชีแ้ จงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี้ หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
ข้อความและข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้ยืมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด
สาหรับการทาธุรกรรมให้ยมื หลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ เมื่อวันที่ ___________________________
หมายเหตุ : คู่สัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และ

ให้ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้

ชื่อของลูกค้าผู้ยืม

____________________________________________
ลายมือชื่อลูกค้า
ชื่อ____________________________________________

____________________________________________
ลายมือชื่อพยาน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

____________________________________________
ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ____________________________________________

____________________________________________
ลายมือชื่อพยาน
ชื่อ____________________________________________
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แบบคําขอเปิ ดบัญชี /ใช้ บริการ
วันที
ข้ าพเจ้ า

เลขทีบัญชี

มีความประสงค์สมัครใช้ บริ การของ บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท”) โดยขอ เปิ ดบัญชี/ใช้ บริ การเพิม เพือทําธุกรรมกับบริ ษัท ดังนี -

ประเภทบัญชี
□ บัญชีซือขายหลักทรัพย์ (Equity)

◯ Cash / Cash Balance

□ บัญชีซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) ◯ TFEX -0

◯ Credit Balance

◯ Global Trading

◯ TFEX -4 (Settrade)

◯ MT4

□ บัญชีซือขายหน่วยลงทุน
บริ การอืนๆ บนบัญชี
□ ธุรกรรมยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

◯ อัตราให้ ยืม Low Rate (ตามประกาศบริ ษัท)

◯ อัตราให้ ยืม High Rate (ตามประกาศบริ ษัท)

□ ธุรกรรม Equity Link Note (ELN)

คํารับรอง/ข้ อตกลงของลูกค้ าหรื อผู้ขอใช้ บริการต่ อข้ อมูลและข้ อกําหนดและเงือนไขของบริษัทตามเอกสารธุรกรรม
<. ลูกค้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้ อมูลและรายละเอียดทีได้ ให้ ไว้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด ( “บริ ษัท” ) ในเอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้ า แบบคําขอ
เปิ ดบัญชี/ใช้ บริ การ รวมถึงสัญญา และเอกสารประกอบอืนๆ ทีเกี ยวข้ องกับการเปิ ดบัญชี หรื อเอกสารฉบับอืนทีอาจมีขึ -นในอนาคตทังหมด
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ น
ความจริ งทุกประการ
G. ลูกค้ าได้ รับมอบ / อ่านรายละเอี ยด และได้ รับการชี แ- จง อธิ บายถึงการให้ บริ การ รวมถึงความเสียงจากการทําธุรกรรมแต่ละประเภททังในตราสารทุ
น ตราสาร
อนุพนั ธ์ และหลักทรัพย์อืนๆ (ถ้ ามี) ตามเอกสารทีเกียวข้ องซึงเป็ นส่วนหนึงของข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน จากเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทแล้ ว และ
ตกลงตามข้ อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวนันJ. ลูก ค้ า มี ความเข้ า ใจ และรั บทราบถึ งข้ อ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ที เกี ยวข้ อง ตลอดจนประกาศ หรื อ ข้ อ บัง คับ ของ หน่ ว ยงานกํ า กับดูแลธุร กิ จ หลักทรั พย์ อาทิ
คณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริ ษัทตลาดสัญญาซื -อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด,
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, หรื อของบริ ษัท ในเรื องทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดีแล้ ว
O. ลูกค้ ายินดีปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด และยินยอมให้ บริ ษัททําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ ากับหน่วยงานกํากับดูแล
ธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริ ษัทตลาดสัญญาซื -อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษัท สํานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จํากัด, บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, หน่วยงานทีมีอํานาจอืน หรื อ บริ ษัทในเครื อของบริ ษัท
R. ลูกค้ ารับทราบว่าบริ ษัทไม่มีนโยบายให้ ผ้ ูแนะนําการลงทุนตัดสินใจซื -อขายหรื อทําธุรกรรมทีเกียวกับหลักทรัพย์ และ / หรื อสัญญาซื -อขายล่วงหน้ า หรื อหลักทรัพย์
อืนๆ (ถ้ ามี)แทนลูกค้ า ผู้แนะนําการลงทุนมีหน้ าทีให้ คําแนะนําเกี ยวกับการลงทุนเท่านัน- ลูกค้ าโปรดตัดสินใจซื -อขายหรื อทําธุรกรรมด้ วยตนเอง เว้ นแต่ลกู ค้ าจะตกลงใช้
บริ การซื -อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. (Discretionary)
\. ลูกค้ ารับทราบว่า เมือมีการซื -อขายหรื อทําธุรกรรมใดๆ ทีเกี ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรื อบัญชีสญ
ั ญาซื -อขายล่วงหน้ า บริ ษัทได้ มีการจัดส่งข้ อมูลหรื อเอกสารยืนยัน
การซื -อขายหรื อเอกสารอืนใดทีเกียวข้ องให้ แก่ลกู ค้ าตามช่องทางการติดต่อทีลูกค้ าแจ้ งไว้ ตอ่ บริ ษัท ซึงลูกค้ ามีหน้ าทีต้ องตรวจสอบรายการต่างๆ ทีเกิดขึ -นในบัญชี เพือรักษา
สิทธิประโยชน์ของตัวลูกค้ าเองในฐานะผู้ลงทุน
^. ลูกค้ ารั บทราบและตกลงตามเงื อนไข และข้ อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ า รวมถึงรั บทราบและตกลงตามข้ อกํ า หนด
และเงือนไขในแบบแจ้ งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั / ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั
_. ลูกค้ ารั บทราบถึงสิทธิ ในการร้ องขอรับสําเนาข้ อกํ าหนด และเงื อนไขเกี ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน กับบริ ษัท ทังนี
- โ- ดยลูกค้ าตกลงทีจะปฏิบตั ิตามระเบียบ
ของบริ ษัททีเกียวข้ องต่อไป
ลงชือ
(

ลูกค้ า /ผู้ขอใช้ บริ การ
)

ลงชือ
(

พยาน
)

