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สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย 
 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ .บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ ...........................(ตอไปในที่นี้เรียกวา “สัญญา”) โดยและระหวาง  บมจ. หลกัทรพัย 
ฟลลิป (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชน จํากัด  โดย..........................................................................................................................  
ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท    ต้ังอยูที่  849 อาคาร วรวัฒน ช้ัน 11 หอง 1102, ช้ัน 14 หอง 1404 และช้ัน 15  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร   
(ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหยืม” หรือ “ผูยืม” แลวแตกรณี) กับ นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.............................................................................................. 
อยูบานเลขที่......................................................................................................................................................................................................................
(ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหยืม” หรือ “ผูยืม” แลวแตกรณี) และ โดยที่  คูสัญญามีความประสงคที่จะเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  ซ่ึงในการทํา 
ธุรกรรมแตละคราวดังกลาว คูสัญญาแตละฝายอาจกระทําการในฐานะผูใหยืมหรือผูยืม แลวแตกรณี  
 
ดังนั้น คูสัญญาจึงไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 
ขอ 1 คํานิยาม 
1.1 ในสัญญานี้ หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น 

“กฎระเบียบ”  หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ซ่ึงใชบังคับกับการ
ยืมและใหยืมหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดถึงพระราชกําหนดซ่ึงออกตามประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมท้ังกฎหมาย ประกาศและ
ระเบียบอื่นๆวาดวยภาษี (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

“ขอกําหนดและเงื่อนไขเพื่มเติม” หมายถึง ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแกไขเพิ่มเติมหรือไดรับการดัดแปลงแกไขโดยคูสัญญา 
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
“ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)”  หมายถึง คาเส่ียงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกัน

ตามท่ีกําหนดไวในขอ 5 (จ) 
“ตลาดหลักทรัพยฯ”  หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“มารจินของหลักประกัน (Margin)”  หมายถึง อัตราสวนของมูลคาทรัพยสินที่วางเปนหลักประกันเทียบกับมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตามที่

คูสัญญากําหนดเพื่อการคํานวณหลักประกันตามที่กําหนดไวในขอ 4 (ก) 
“มูลคา”  หมายถึง ราคาอางอิงหรือมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมท้ังหลักทรัพยที่เทียบเทา

หรือหลักประกันที่เทียบเทาที่จัดหามาไดตามความในขอ 4 (ค) 
“มูลคาหลักประกันที่กําหนด”  หมายถึง มูลคาหลักประกันที่ผูใหยืมกําหนดใหผูยืมตองวางเพื่อเปนประกันเมื่อมีการสงมอบหลักทรัพย

ที่ใหยืมตามที่กําหนดไวในขอ 4 (ก) 
“ราคาตลาด”  หมายถึง ราคาหลักทรัพยที่มีการตกลงระหวางผูใหยืมและผูยืม ซ่ึงเปนราคาที่สะทอนใหเห็นถึงมูลคา

ตลาดปจจุบันของหลักทรัพย 
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส”  หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางข้ึนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึง

นํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

“วันทําการ”  หมายถึง วันเปดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“วันเลิกสัญญา”  มีความหมายตามความในขอ 13 (ค) 
“วันสงมอบหลักทรัพย”  หมายถึง วันที่หลักทรัพยที่ใหยืมนั้นไดโอนใหแกผูยืมตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ 
“วันสงมอบคืนหลักทรัพย”  หมายถึง วันที่จะตองทําการโอนหลักทรัพยที่เทียบเทาตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันและไดระบุ

ไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยคร้ังนั้น   
“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”  หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) 
“หนังสือคํ้าประกัน”  หมายถึง หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อวางเปนประกันเพื่อประโยชนของผูใหยืมตาม

แบบที่ผูใหยืมยอมรับ 
“หนังสือยืนยันการทําธุรกรรม”  หมายถึง ขอกําหนดและเงื่อนไขที่คูสัญญาตกลงกันเพื่อทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยตามท่ี

กําหนดไวในขอ 2.2 (ข) โดยรายละเอียดของหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมปรากฏตามภาคผนวก 2 
“หลักทรัพยที่เทียบเทา”  หมายถึง (Equivalent Securities) ในสวนที่เก่ียวของกับการใหยืมหลักทรัพยคร้ังใดคร้ังหนึ่ง จะหมายถึง

หลักทรัพยซ่ึงอยูในประเภท และมีมูลคาที่ตราไว ลักษณะ และจํานวนเชนเดียวกันกับหลักทรัพยที่ใหยืม
ที่ระบุไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยคร้ังนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเทา
ปรากฏตามที่ระบุไวในขอ 6 

“หลักทรัพยที่ใหยืม”  หมายถึง (Loaned Securities) หลักทรัพยทุกประเภทตามที่ไดนิยามไวหรือกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซ่ึงเปนหลักทรัพยที่อยูใน
ระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ หรือหลักทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนนาย
ทะเบียน หรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตใหทําการยืมหรือใหยืมไดตามกฎหมาย ประกาศ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 
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“หลักประกัน”  หมายถึง สินทรัพยที่ผูยืมวางใหแกผูใหยืมในธุรกรรมการยืมและใหยืมเพื่อเปนประกันการคืนหลักทรัพย
ที่ใหยืมตามที่กําหนดไวในขอ 3 (ก) 

“หลักประกันที่เปนเงินสด”  หมายถึง หลักประกันที่วางในรูปแบบของการโอนเปนเงินบาทไทย 
“หลักประกันที่เทียบเทา”  หมายถึง ในสวนที่เก่ียวของกับการใหยืมหลักทรัพยคร้ังใดคร้ังหนึ่ง จะหมายถึงตราสาร หรือเงินตรา ซ่ึง

อยูในประเภท และมีมูลคาที่ตราไว ลักษณะ และจํานวนเชนเดียวกันกับหลักประกันที่ระบุไวในหนังสือ
ยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยคร้ังนั้นนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเทาปรากฏตามที่ระบุ
ไวในขอ 6 

“หลักประกันอ่ืนทดแทน”  หมายถึง หลักประกันที่มีมูลคาเทากับหลักประกันที่สงมอบตามขอ 4 ซ่ึงใหไวเพื่อเปนการทดแทนตามที่
กําหนดไวในขอ 6 (จ)  

“เหตุเลิกสัญญา”   มีความหมายตามความในขอ 13 (ข) 
“เหตุสุดวิสัย”  หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี หรือจะใหผลเปนพิบัติก็ดี ซ่ึงเปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผู

ตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรซ่ึงพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และใหรวมถึงเหตุการณใดๆ อันเกินแกการควบคุมของคูสัญญาฝายใด
ฝายหน่ึง รวมถึงภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คําส่ัง กฎ ระเบียบ การกระทํา
หรือขอจํากัดที่กําหนดโดยหนวยงานหรือองคกรของรัฐบาล ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร รวมทั้งคําส่ัง
หรือคําพิพากษาของศาล หรือเหตุการณใดๆ ไมวาคลายคลึงกับที่กลาวมาหรือไมก็ตาม แตมีความ
รายแรงเทาเทียมกันและเกินแกการควบคุมของคูสัญญาฝายดังกลาว ทั้งนี้หากวาเหตุและสถานการณ
ดังกลาวสงผลใหคูสัญญาฝายนั้นๆ ปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใดๆ ภายใตบังคับ
สัญญานี้ แมวาคูสัญญาดังกลาวจะไดใชความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนแลวก็ตาม 

1.2 คํานิยามทางธุรกรรม 
การใชคําตางๆ ในสัญญาฉบับนี้ เชน คําวา “ยืม” “ใหยืม” “หลักประกัน” “มารจิน” “การสงมอบคืน” และคําอื่นๆ ใหมีความหมายตามท่ีใชสําหรับ
ธุรกรรมประเภทท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยที่ “ขอยืม” หรือที่ “ใหยืม” และ “หลักประกัน” ที่กําหนดตามสัญญานี้ให
สงผานจากคูสัญญาฝายหนึ่งไปยังคูสัญญาอีกฝายตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ โดยคูสัญญาที่ไดรับกรรมสิทธิ์ดังกลาวมีหนาที่จะตองสงมอบคืนซ่ึง
หลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทา แลวแตกรณี 
การอางอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ใหหมายความรวมถึงการอางอิงถึงการแกไขเพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช
และมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
 

2. ขอตกลงการใหยืมหลักทรัพยและการยืนยันธุรกรรม 
2.1 ขอตกลงทั่วไป 
(ก) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาการเขาทําสัญญาฉบับนี้เปนสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องตนวาจะผูกพันตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ 

ภายใตสัญญานี้และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กําหนดภายใตสัญญานี้ใหมีผลผูกพัน 
สวนในการทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในแตละครั้ง คูสัญญาตกลงวาคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงอาจเปนผูเสนอใหมีการทําธุรกรรม โดยที่คูสัญญา
ฝายหน่ึงที่เปนผูใหยืมจะโอนหลักทรัพยที่ใหยืม (Loaned Securities) แกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงที่เปนผูยืมในวันสงมอบหลักทรัพยเมื่อผูใหยืมไดรับ
หลักประกันที่ผูยืมเปนฝายจัดหามา และเมื่อถึงวันสงมอบคืนหลักทรัพย ผูยืมมีหนาที่ที่จะตองสงมอบคืนหลักทรัพยหรือหลักทรัพยที่เทียบเทา 
(Equivalent Securities) แกผูใหยืมและผูใหยืมจะตองคืนหลักประกันหรือหลักประกันที่เทียบเทาแกผูยืม ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
และหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันในแตละคราว  สําหรับการใหยืมหลักทรัพย ผูใหยืมตกลงใหมีการดํารงหลักทรัพยใหเพียงพอ
ตอการใหยืมต้ังแตวันที่ตกลงยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยผูใหยืมอาจยกเลิกการดํารงหลักทรัพยดังกลาวเมื่อไดรับอนุญาตจากผูยืม 

(ข) ในการเขาทําธุรกรรมแตละธุรกรรมที่อางถึงในสัญญานี้ถือเปน “การใหยืม (Loan)” และจะตองอยูภายใตบังคับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ 
รวมท้ังหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมและขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแกไขเพิ่มเติมหรือไดรับการดัดแปลงแกไขโดยคูสัญญาในแตละคราว โดย
รูปแบบของขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (Supplemental Terms and Conditions) ซ่ึงมีขอความตามภาคผนวก 1 และหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม 
ซ่ึงมีขอความตามภาคผนวก 2  

(ค) หลักประกันที่สงมอบภายใตบังคับของสัญญานี้ใหถือเปนหลักประกันสําหรับขอเรียกรองใดๆ ที่เก่ียวกับการใหยืมทั้งที่มีในปจจุบันและที่อาจมีข้ึนใน
อนาคต 

(ง) ในกรณีมีขอความขัดแยงระหวางขอกําหนดในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยกับหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม ใหนําหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมมา
บังคับใช   ในกรณีมีขอความขัดแยงระหวางขอกําหนดในบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายกับสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย ใหนําบันทึกขอตกลง
เพิ่มเติมแนบทายมาบังคับใช  ในกรณีมีขอความขัดแยงระหวางขอกําหนดในบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายกับหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม ใหนํา
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรมมาบังคับใช 

(จ) ผูยืมจะตองชําระคาธรรมเนียมการยืม ในอัตรา ที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม  ทั้งนี้ใหคํานวณเปนรายวันจากมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืม 
โดยถือวาหนึ่งปมี 365 วัน และตามจํานวนวันที่ผานพนไปจริง (โดยใหนับรวมวันยืมหลักทรัพย แตไมรวมถึงวันสงมอบคืนหลักทรัพย)     โดยผูยืมจะ
ชําระคาธรรมเนียมใหแกผูใหยืมเปนรายเดือน และเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันสิ้นเดือน หรือวันเลิกสัญญา 

2.2 ขั้นตอนการใหยืมหลักทรัพย 
(ก) การใหยืมหลักทรัพย  

ผูใหยืมจะตองสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมแกผูยืมและผูยืมตกลงรับหลักทรัพยที่ใหยืมจากผูใหยืมพรอมกับสงมอบหลักประกันใหแกผูใหยืมตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญานี้ โดยขอกําหนดของการใหยืมแตละครั้งจะเปนไปตามที่คูสัญญาตกลงกอนเร่ิมการโอนหลักทรัพยที่ใหยืม ไม
วาดวยวาจาหรือเปนหนังสือ ซ่ึงรวมถึงการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือระบบคอมพิวเตอรตามท่ีคูสัญญาตกลงโดยมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส
ที่ไดรับอนุมัติกํากับไว  

(ข) หากคูสัญญาใหความเห็นชอบกับขอกําหนดและเง่ือนไขของการใหยืมหลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 2.2 (ก) แลว  บริษัทในฐานะผูยืมหรือผูใหยืม จะ
จัดสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมใหแกคูสัญญาอีกฝายโดยพลัน   โดยระบุถึงขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของธุรกรรมและรายการตาง ๆ  ของ
หลักประกันที่จัดเตรียมโดยผูยืม   และจัดสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝาย โดยวิธีการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
การสงผานทางโทรสาร ไปรษณีย หรือระบบคอมพิวเตอร หรือโดยวิธีอื่นตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกัน  

attavimon
Rejected
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(ค) หากไมมีคําคัดคานเปนหนังสือจากผูรับหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมภายในวันทําการถัดจากวันที่ไดมีการจัดสงหนังสือยืนยัน เวนแตกรณีมี
ขอผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจง  ใหถือวาคูสัญญาทั้งหลายผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมดังกลาว 
 

3. การสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมและหลักประกัน 
(ก) ผูใหยืมจะตองสงมอบหรือดําเนินการเพื่อใหมีการสงมอบซ่ึงหลักทรัพยที่ใหยืมแกผูยืม และผูยืมจะตองสงมอบหรือดําเนินการเพื่อใหมีการสงมอบ

สินทรัพยที่เปนที่ยอมรับของผูใหยืมและเปนไปตามกฎระเบียบ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  (“หลักประกัน”) ใหแกผูใหยืมในวันสงมอบหลักทรัพย ตามที่ระบุใน
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรมแตละฉบับ 

(ข) หลักประกันที่จะตองจัดเตรียมในสวนของการใหยืมหลักทรัพยจะตองไดรับความเห็นชอบระหวางคูสัญญาทั้งหลายตามที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการ
ทําธุรกรรมและสัญญานี้ และจะตองเปนหลักประกันประเภทเงินสด หลักทรัพยจดทะเบียน หรือหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (ค) ผูใหยืมมีหนาที่สงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมและผูยืมตกลงจะสงมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย โดยวิธีตอไปนี้ 
(1) กรณีที่เปนรูปแบบใบหลักทรัพย คูสัญญาแตละฝายรับวาจะสลักหลัง หรือดําเนินการเพื่อใหมีการสลักหลังใบหลักทรัพยของหลักทรัพยที่

ใหยืม ในกรณีที่หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันจะตองมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสลักหลัง คูสัญญาแตละฝายมีหนาที่จัดทําและสง
มอบเอกสารที่จําเปนทั้งหลายตามขอกําหนดของกฎหมายที่บังคับใชดังกลาว หรือ 

(2) กรณีที่เปนรูปแบบไรใบหลักทรัพย คูสัญญาแตละฝายตกลงจะดําเนินการใหมีการฝากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันเขาบัญชีรับฝาก
ทรัพยตามขอตกลงที่มีข้ึนระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย หากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันไดมีการฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 
แลว ผูใหยืมและผูยืมมีหนาที่ดําเนินการสงมอบใหเปนไปตามระเบียบของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 

(ง) หากหลักประกันเปนเงินสด หลักประกันที่เปนเงินสดดังกลาวอาจถูกริบหรือชําระคืน ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหลาย
ของสัญญานี้ 

(จ) คูสัญญามีหนาที่จัดทําและสงมอบเอกสารที่จําเปนทั้งหลาย ตลอดจนมีคําส่ังที่จําเปนเพื่อใหสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนใน 
(1) หลักทรัพยที่ใหยืมใดๆ ตามความในขอ 2 “ขอตกลงการใหยืมหลักทรัพยและการยืนยันธุรกรรม” 
(2) หลักประกันใดๆ ที่สงมอบตามขอ 3 “การสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมและหลักประกัน” 
สงผานจากคูสัญญาฝายหน่ึงไปยังคูสัญญาอีกฝาย ในการสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืม หรือหลักประกันตามความในสัญญานี้ เพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์
โดยปราศจากซ่ึงภาระติดพันใดๆ 
คูสัญญาฝายที่ไดมาซ่ึงสิทธิ ตลอดจนกรรมสิทธิ์ และผลประโยชนดังกลาวไมมีหนาที่ที่จะคืนหรือสงมอบคืนซ่ึงสินทรัพยใดๆ ที่ไดมานั้น เวนแตกรณีที่
เปนหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันใดๆ ที่มีการสงมอบใหแกคูสัญญาดังกลาว ซ่ึงคูสัญญาฝายนั้นมีหนาที่สงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือ
หลักประกันที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามขอกําหนดของการใหยืมแตละครั้งหรือหนังสือยืนยันที่คูสัญญาไดตกลงกันภายใตสัญญานี้  
 

4. มูลคาหลักประกัน 
(ก) ผูยืมจะตองมีหนาที่ในการจัดหาหลักประกันที่มีมูลคาเทากับมูลคาหลักประกันที่กําหนดมอบแกผูใหยืมเปนหลักประกันเมื่อมีการสงมอบหลักทรัพยที่

ใหยืม โดย “มูลคาหลักประกันที่กําหนด” จะเทากับมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมบวกสวนตาง (Margin) ของหลักทรัพยที่ไดตกลงกัน (“มารจินของ
หลักประกัน”) ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม 

(ข) เมื่อหลักประกันที่เปนเงินสดไดมีการมอบไวกับผูใหยืมเพื่อเปนหลักประกันในสวนของการใหยืมใด ๆ  ผูใหยืมจะตองชําระดอกเบ้ียใหแกผูยืมในอัตรา
ที่มีการตกลงระหวางคูสัญญา     ผูยืมจะไดรับดอกเบ้ียตามยอดเงินคงเหลือ  โดยดอกเบี้ยจะสะสมเปนรายวันและจะคิดคํานวณภายหลังเวลาปดทํา
การในวันทําการแตละวัน                               

(ค) เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณมูลคาของหลักประกัน (1) ในกรณีที่หลักประกันเปนหลักประกันที่เปนเงินสด หรือหนังสือคํ้าประกันที่กําหนดเปนเงิน
บาทไทย ใหใชราคาที่สะทอนมูลคาที่แทจริง และ (2) ในกรณีที่หลักประกันเปนหลักทรัพย ใหใชราคาปด ณ สิ้นวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคา
ของหลักทรัพยดังกลาวที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพยฯ หรือราคาอางอิง ณ สิ้นวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผูประกอบธุรกิจใหบริการขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ 
(แลวแตกรณี) หรือ หากกรณีไมมีราคาปดเชนวานั้น ใหใชราคาที่เห็นวาสะทอนถึงมูลคาตลาดในปจจุบันของหลักทรัพยแตละประเภทมาใชในการ
คํานวณมูลคาของหลักทรัพย  

(ง) กรณียืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตในตลาดหลักทรัพย ใหหลักประกันที่วางไวเพื่อการขายชอรตเปนสวนหนึ่งของหลักประกันเพื่อการยืมและใหยืม
หลักทรัพย โดยผูยืมตกลงใหเงินที่ไดจากการขายชอรตเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และตกลงที่จะชําระหลักประกันที่
เทียบเทาเพิ่มเติมใหเพียงพอกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 

5. การปรับเปลี่ยนมูลคาหลักประกัน 
(ก) หากมูลคารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพยที่ยังไมได คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น   มีมูลคารวมนอยกวามูลคารวมของ 

มูลคาหลักประกันที่กําหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทําการวันใดๆ และเมื่อไดรับการรองขอจากผูใหยืม ผูยืมจะตองจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแกผูใหยืมเปน
จํานวนเงินและตามประเภทท่ีผูใหยืมกําหนดข้ึนตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลคาหลักประกันที่ขาดไปใหครบมูลคาหลักประกันที่กําหนด 

 หากผูยืมจะตองโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผูยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะสงมอบเงินสดในจํานวนที่เทากับมูลคาหลักประกัน
ที่เพิ่มข้ึนตามที่ผูใหยืมกําหนดภายใตบังคับของวรรคนี้  

(ข) หากมูลคารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพยที่ยังไมไดคืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจํานวนเกินกวามูลคารวมของมูลคาของหลักประกันที่
กําหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทําการวันใดๆ และเมื่อไดรับการรองขอจากผูยืม ผูใหยืมจะตองชําระคืนหลักประกันเงินสดดังกลาวหรือสงมอบแกผูยืมซ่ึง
หลักประกันที่เทียบเทาตามที่ผูยืมกําหนดข้ึนตามสมควร เพื่อลดจํานวนมูลคาที่เกินใหนอยลง 

(ค) หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเทาจะตองมีการชําระคืนหรือสงมอบคืน (แลวแตกรณี) ตามขอกําหนดภายใตบังคับวรรค 5 (ก) และ 
5 (ข) ใหสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเทาดังกลาว ภายใน 12.30 น. ของวันทําการถัดจากวันที่หลักประกันเพิ่มเติมหรือ
หลักประกันที่เทียบเทาจะตองมีการชําระคืนหรือสงมอบคืน  

(ง) หากหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกัน ผูใหยืมอาจสงหนังสือบอกกลาวแกผูยืม ภายใน 3 วันทําการวันกอนวันสิ้นสุดของหนังสือคํ้าประกันฉบับใดๆ   
เพื่อกําหนดใหผูยืมจัดหาหลักประกันที่ประกอบดวยเงินสดหรือหลักประกันอื่นที่เปนที่ยอมรับของผูใหยืมเพื่อแทนหนังสือคํ้าประกัน ในวันที่กําหนดไว
ในหนังสือบอกกลาวดังกลาว 

attavimon
Rejected
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 กอนสิ้นอายุของหนังสือคํ้าประกันอันเปนประกันหนี้ภาระหนาที่ของผูยืมภายใตบังคับสัญญานี้ ผูยืมจะตองดําเนินการตออายุของหนังสือคํ้าประกัน
ดังกลาวออกไป หรือจัดหาหนังสือคํ้าประกันใหมมาแทนที่หนังสือคํ้าประกันที่ครบกําหนดอายุแลวโดยมอบแกผูใหยืมภายใน 3 วันทําการวันกอนวัน
สิ้นสุดของหนังสือคํ้าประกันฉบับใดๆ  ซ่ึงจะตองเปนจํานวนเงินคํ้าประกันอยางนอยเทากับจํานวนเงินของหนังสือคํ้าประกันเดิมที่ถูกแทนที่ 

(จ) หากคูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนาที่ที่จะตองสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือสงมอบคืนหลักประกันที่เทียบเทาใหแกกัน มูลคาของหลักประกัน
เพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเทาซ่ึงจะตองสงมอบหรือสงมอบคืนโดยคูสัญญาแตละฝายนั้นจะตองถูกนํามาหักกลบกันกอนเพื่อหาสวนตางที่
คูสัญญาฝายหนึ่งมีอยูเกินกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและเปนจํานวนที่เกินกวาจํานวนที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงไมเรียกใหวางหรือคืนหลักประกัน 
(Margin Exemption) (“ความเสี่ยงสุทธิ”) และคูสัญญาฝายที่มีสวนตางเกินกวาคูสัญญาอีกฝายหน่ึงนั้นจะตองสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือสง
มอบคืนหลักประกันที่เทียบเทาใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนจํานวนเทากับความเสี่ยงสุทธิเทานั้น  
 

6. การสงคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทา 
(ก) เมื่อหลักทรัพยหรือหลักประกัน มีการแปลงสภาพ แบงแยก รวม ไถถอน ถูกเสนอซ้ือตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพยในการครอบงํากิจการ มีการ

เปล่ียนแปลงราคาที่ตราไวหรือการกําหนดสกุลเงิน การออกหุนทุน การเสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนเดิม การควบบริษัทหรือการรวมกิจการใน
รูปแบบอื่นๆ หรือเหตุการณอื่นใดที่คลายคลึงกับที่กลาวมา และคูสัญญาอีกฝายหน่ึงจะไดสิทธิที่จะเขารวมในการดําเนินการหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ดังกลาว และคูสัญญามีหนาที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทา ซ่ึงคําวา (“เทียบเทา”) ในสวนของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือ
หลักประกัน หมายรวมถึงหลักทรัพย เงินสด หรือสินทรัพยอื่น ที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลคาเทากับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักทรัพยที่เปน
สวนหนึ่งของหลักประกัน โดยผูออกหลักทรัพยรายเดียวกัน (แลวแตกรณี)   

 หากเกิดกรณีตามวรรคหน่ึงและคูสัญญานั้นยังคงถือครองหลักทรัพยอยู ใหคําวา “เทียบเทา” มีความหมายดังตอไปนี้ 
(1) กรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบงแยก การรวม หรือการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไว ไดแก หลักทรัพยที่ถูกแปลงสภาพ แบงแยกจากหรือ

รวมกับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกัน ทั้งนี้ หากการแปลงสภาพ การแบงแยก หรือการรวมดังกลาวนั้นเปนไปโดยสมัครใจ โดยจะตอง
มีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค) 

(2) กรณีที่มีไถถอน ไดแก จํานวนที่เทียบเทากับเงินที่ไดจากการไถถอน ทั้งนี้หากกรณีการไถถอนดังกลาวเปนการไถถอนกอนกําหนดเมื่อมีคํา
ขอใหไถถอน จะตองมีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค) 

(3) กรณีที่มีคําเสนอซ้ือหลักทรัพยในการครอบงํากิจการ ไดแก จํานวนเงินหรือหลักทรัพยที่เปนคาตอบแทนหรือคาตอบแทนอยางอื่นที่เปน
ทางเลือก ซ่ึงคูสัญญาที่เปนผูใหยืมหรือเปนผูยืมไดสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค) 

(4) กรณีมีการออกหุนทุน จายเงินปนผลเปนหุนหรือการใหโบนัสเปนหุน  ไดแก หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกัน พรอมกับหลักทรัพยที่ไดรับ
การจัดสรรโดยการจายเงินปนผลเปนหุนหรือการใหโบนัสเปนหุน ทั้งนี้ในกรณีที่การไดสิทธิในหลักทรัพยนั้นเปนไปโดยสมัครใจ จะตองมี
การสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค)  

(5) กรณีมีการเสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนเดิม  ไดแก หลักทรัพยที่ใหยืมพรอมดวยหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรเนื่องจากการถือครอง
หลักทรัพยที่ใหยืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อไดมีการบอกกลาวตามความในขอ 10 (ก) และผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี) ไดชําระเงินใหแก
บุคคลภายนอกทั้งจํานวนหรือบางสวนที่ถึงกําหนดชําระสําหรับหลักทรัพยดังกลาวแลว 

(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ไดแก หลักทรัพยและ/หรือจํานวนเงินที่เทียบเทากับจํานวนที่ไดรับมาสําหรับ
หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันอันเปนผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่การไดสิทธิในหลักทรัพยและ/หรือ
เงินสดดังกลาวนั้นเปนกรณีสมัครใจ จะตองมีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค) 

(7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่มีลักษณะคลายคลึงกับกรณีตางๆ ขางตน ไดแก หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันพรอมกับหรือที่แทนที่โดยเงิน
หรือหลักทรัพยเทียบเทากับหลักทรัพยที่ผูใหยืมหรือผูยืมพึงไดรับเก่ียวกับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันอันเปนผลจากการเกิด
เหตุการณดังกลาว หากผูยืมยังคงถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยดังกลาวอยู ทั้งนี้ หากวาไดมีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 
(ค) แลว  

(ข) หากเหตุการณตางๆ ตามท่ีไดระบุไวในขอ 6 (ก) ซ่ึงทําใหหลักทรัพยใดๆ ที่ใหยืมไวภายใตธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยรายการใด ถูกแทนที่ทั้งหมด
ดวยเงินสดแลว ใหถือวาธุรกรรมการใหยืมสําหรับหลักทรัพยดังกลาวนั้นสิ้นสุดลง โดยผูยืมจะตองชําระเงินสดจํานวนดังกลาวใหแกผูใหยืมภายใน 3 
วันทําการนับแตวันที่ไดกําหนดไวสําหรับการชําระเงินโดยผูออกหลักทรัพยดังกลาวนั้น หากเหตุการณดังกลาวยังผลใหหลักทรัพยใดๆ ที่เปน
หลักประกันถูกแทนที่ดวยเงินสด ผูใหยืมอาจยึดถือเงินจํานวนดังกลาวไวเปนหลักประกันแทนที่หลักทรัพยที่ถูกทดแทนน้ันก็ได  

(ค) ภายใตบังคับแหงขอ 6 (ข) ผูยืมและผูใหยืมมีหนาที่จะสงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทาตามลําดับ ตามความในสัญญานี้
และขอกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติมและหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม หรือเมื่อไดรับการทวงถามจากผูใหยืมหรือผูยืมตามท่ีกลาวไวในขอ 8 สําหรับ
กรณีที่กฎระเบียบอนุญาตใหกระทําได  

(ง) โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดท่ีกลาวไวในวรรคกอนหนานี้ ผูยืมและผูใหยืมมีหนาที่จะสงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทา 
ตามลําดับ ภายใตธุรกรรมการใหยืมรายการใดๆ เพื่อใหแนใจวาธุรกรรมการใหยืมดังกลาวจะไมมียอดคงคางเปนระยะเวลาเกินกวาระยะเวลาท่ี
กฎระเบียบกําหนดไว 

 การคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทาที่เปนหลักทรัพย ใหใชหลักทรัพยที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และ
จํานวนเทากันแทนกันได และในกรณีคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคํ้าประกัน ใหกระทําโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของหนังสือคํ้าประกันที่นํามาวาง
ไว แลวแตกรณี 

(จ) ผูยืมอาจเรียกใหชําระคืนหลักประกันที่เปนเงินสดหรือเรียกใหสงมอบคืนหลักประกันที่เทียบเทาไดเปนคราวๆ ไปกอนที่จะถึงวันอันพึงจะตองชําระคืน
หรือสงมอบคืนหลักประกันที่เทียบเทานั้น เมื่อผูยืมไดสงมอบหรือสงมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เปนที่ยอมรับของผูใหยืมในขณะที่ทําการชําระคืน
เงินหรือสงมอบคืนหลักประกัน  

(ฉ) เมื่อทําการสงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทาหรือหลักประกันอื่นทดแทน ผูยืมหรือผูใหยืม (แลวแตกรณี) จะตองจัดทําและ
สงมอบเอกสารที่จําเปน พรอมมีคําส่ังเพื่อสงมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนทั้งหลายในหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทาหรือ
หลักประกันอื่นทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ 

(ช) ขอกําหนดนี้ใหนํามาบังคับใชในกรณีที่คูสัญญาฝายหน่ึง (“ผูโอน”) ละเวนไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ในการสงมอบคืนภายในวันสงมอบคืนหลักทรัพย 
สําหรับสินทรัพยที่เก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนหรือในหนวยงานที่รับผิดชอบการหักบัญชีที่ทําการสงมอบสินทรัพยเทียบเทากับสินทรัพยที่เก่ียวของ
ต้ังแตเร่ิมตน หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่คูสัญญาเห็นสมควร นอกจากสิทธิตางๆของคูสัญญาตามกฎหมายและสัญญานี้ หากคูสัญญาอีกฝาย 
(“ผูรับโอน”) มีภาระในดอกเบี้ย การเบิกเงินเกินบัญชี หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่คลายคลึงทั้งหลาย ผูโอนตกลงที่จะชําระเมื่อมีการทวงถาม

attavimon
Rejected
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และกระทําการใดใหผูรับโอนปลอดจากคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหลายดังกลาวที่อาจเกิดข้ึนโดยตรงจากการละเวนไมกระทําการดังกลาว ทั้งนี้
โดยไมรวมถึง (1) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดจากการประมาทหรือการผิดนัดโดยจงใจของผูรับโอน และ (2) การสูญเสียอันเปนผลจากการ
กระทําหรือเปนผลโดยออม โดยคูสัญญาทั้งหลายตกลงวาคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ รวมท้ังภาษีเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนตามสมควรและเปนไปโดย
ถูกตอง อันเกิดข้ึนโดยคูสัญญา ผูซ่ึงละเวนจากการปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตนภายใตธุรกรรมการขายหรือสงมอบหลักทรัพยที่เปนผลมาจากการละ
เวนไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ในการสงมอบคืนของผูโอน ใหถือเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายโดยตรงตามวัตถุประสงคในวรรคนี้ 
 

7. การตออายุ  
คูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลงท่ีใหมีการตออายุการใหยืม และใหสิทธิของผูใหยืมในการถือครองหลักประกันยังคงมีอยูตอไป โดยการสงหนังสือบอก
กลาวลวงหนาแจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไดรับทราบอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงกําหนดการใหยืมแตละคร้ัง   และเพื่อใหสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพัน
ตอไป คูสัญญาตองสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมตามความในขอ 2 และหากคูสัญญามิไดมีขอตกลงเปนอยางอื่น ใหถือวาหลักประกันและ
หลักทรัพยที่ใหยืมไดมีการสงมอบแลว 
 

8. การบอกเลิก 
ภายใตบังคับขอ 13 ผูใหยืมหรือผูยืมอาจใชดุลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมและเรียกใหสงมอบคืนหลักทรัพยและหลักประกันหรือหลักทรัพยที่
เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทา (แลวแตกรณี)    

(ก) ผูใหยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากผูยืม  โดยสงหนังสือบอกกลาวใหผูยืมทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ ภายในเวลาท่ีระบุไวใน
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรม  และผูยืมจะคืนหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูใหยืมภายในวันทําการที่สี่นับจากวันที่เรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม   

(ข) ผูยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ใหยืมแกผูใหยืม โดยสงหนังสือบอกกลาวใหผูใหยืมทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ  ภายในเวลาที่ระบุไวในหนังสือ
ยืนยันการทําธุรกรรม และผูยืมจะคืนหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูใหยืมภายในวันทําการถัดจากวันที่แจงความจํานงคืนหลักทรัพย 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการบอกกลาวดังกลาวจะตองไมนอยกวาวันสงมอบหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือวันสงมอบหลักทรัพยประเภทน้ันๆ 
ที่อาจนํามาบังคับใชกับการซ้ือหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือการซ้ือหลักประกันที่เทียบเทา (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ผูยืมหรือผูใหยืมจะตองสงมอบคืน
หลักทรัพยและหลักประกันหรือหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทา (แลวแตกรณี) ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดในหนังสือบอกกลาว
ดังกลาว 
 

9. การชดเชยสิทธิประโยชน 
ในระหวางที่มีการใหยืมหลักทรัพยใดๆ และยังไมไดมีการคืน หากผูออกหลักทรัพยที่ใหยืมมีการจายผลประโยชนใหผูถือหลักทรัพย เชน เงินปนผลที่
เกิดจากการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ผูยืมตองจายเงินเปนจํานวนเทากับผลประโยชนดังกลาวใหแกผูใหยืม ทั้งนี้ไมวาผูยืมจะไดรับผลประโยชนนั้น
หรือไมก็ตาม 
ในระหวางที่มีการวางหลักประกันใดๆ และยังไมไดมีการคืน หากผูออกหลักทรัพยหรือตราสารดังกลาวที่ใชวางเปนหลักประกันมีการจายผลประโยชน
ใหผูถือหลักทรัพยหรือตราสาร เชนเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการถือครองหลักประกันหรือตราสารดังกลาว ผูใหยืมตองจายเงินเปนจํานวน
เทากับผลประโยชนดังกลาวใหแกผูยืม  
ในกรณีที่มีการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาว คูสัญญาฝายที่ผิดนัดจะตองรับผิดชําระดอกเบ้ียของเงินจํานวนดังกลาวในอัตราที่เทากับตนทุนในการจัดหา
เงินทุนและคาใชจายตางๆ รวมท้ังภาษี ของคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด นับจากวันครบกําหนดชําระเงินจํานวนดังกลาว 
 

10. การจัดสรรหลักทรัพยและสิทธิประโยชนอ่ืนในหลักทรัพย 
(ก) การเสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนเดิม หากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันเปนหุน และมีการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยผูออกหุน

ดังกลาวแลว ผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี) (ซ่ึงพึงจะไดสิทธิเขารวมในการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวหากคูสัญญานั้นถือหลักทรัพยหรือ
หลักประกันนั้นอยู) จะตองมีหนังสือบอกกลาวแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบถึงความประสงคของตนในการจองซ้ือหุนใหมหรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่ออกใหม 
ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันครบกําหนดใชสิทธิจองซ้ือหุนเพิ่มทุน พรอมกับชําระราคาจองซ้ือจนเต็มจํานวนสําหรับหุนหรือหลักทรัพยอื่นที่
ประสงคจะจองซ้ือนั้น เมื่อคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไดรับหนังสือบอกกลาวและไดรับการชําระเงินดังกลาวแลว ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงจัดใหมีการจองซ้ือ
หุนหรือหลักทรัพยที่มีการเสนอขายดังกลาว หรือสงมอบหุนหรือหลักทรัพยที่เทียบเทาตามคําส่ังของคูสัญญาที่เปนผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี) 
หากไมมีการสงหนังสือบอกกลาวและ/หรือการชําระเงินภายในระยะเวลาตามที่ไดระบุไวแลว ผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี) ไมมีหนาที่ตองจองซ้ือหุน
หรือหลักทรัพยที่ออกใหมดังกลาวแตอยางใด 

(ข) สิทธิในการออกเสียง หากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันเปนหุนรวมถึงกรณีมีหลักทรัพยที่เทียบเทา จะตองมีการใชสิทธิในการออกเสียง ผูยืม
และผูใหยืม (แลวแตกรณี) ไมมีหนาที่ตองดําเนินการใหมีการออกเสียงตามคําส่ังของผูยืมหรือผูใหยืม (แลวแตกรณี) ยกเวนคูสัญญาตกลงไวเปนอยาง
อื่น  

(ค) สิทธิอ่ืนๆ ในสวนของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักทรัพยที่เปนหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เก่ียวกับการแปลงสภาพ การแบงแยก การรวม การ
เปล่ียนมูลคาที่ตราไว การไถถอนกอนกําหนด สิทธิอันเกิดข้ึนจากคําเสนอซ้ือเพื่อการครอบงํากิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น 
หรือสิทธิอื่นๆ อันจําตองไดรับการตัดสินใจใชสิทธิโดยผูทรงซ่ึงสามารถใชสิทธิไดแลว ใหผูยืมหรือผูใหยืม (แลวแตกรณี) (ซ่ึงพึงมีสิทธิดังกลาวหาก
คูสัญญาดังกลาวยังคงถือครองหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันนั้นอยู) จะตองสงหนังสือบอกกลาวแจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบถึงการเลือกใช
สิทธิของตน ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันแรกของระยะเวลาปดโอนหุนในสวนที่เก่ียวกับสิทธิทั้งหลายท่ีกําหนดไวในขอ (ค) นี้ เมื่อไดรับ
หนังสือบอกกลาวดังกลาว ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงใชหรือบังคับตามสิทธิดังกลาวตามคําส่ังของคูสัญญาที่เปนผูยืมหรือผูใหยืม หากไมมีการสง
หนังสือบอกกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน คูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมจําเปนตองใชหรือบังคับตามสิทธิดังกลาวแตอยางใด 
 

11. ภาษีอากร 
(ก) การชําระเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหแกและโดยคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดตามสัญญานี้จะตองอยูภายใตบังคับการหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายไทย 
(ข) การชําระเงินและอัตราท้ังหลายที่ระบุไวในสัญญานี้ยังไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) นอกจากนี้ หากมีการกําหนดไวในประมวลรัษฎากร คูสัญญา

ฝายที่ไดรับการชําระเงินจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงจะตองจัดเตรียมใบกํากับภาษีเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบและ
ขอความที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

(ค) คูสัญญาฝายที่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กําหนดไวในขอ 13) จะตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด (มีความหมายตามท่ีกําหนด
ไวในขอ 13) สําหรับความรับผิดใดๆ ทางภาษีที่เกิดข้ึนในสวนที่เก่ียวของ อันเปนผลจากการละเวนไมปฏิบัติภาระหนาที่ของคูสัญญาฝายที่ผิดนัด 
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12. คํารับรองและคํารับประกัน 
คูสัญญาแตละฝายรับรองและรับประกันดังตอไปนี้ และตกลงตออีกฝายหนึ่งวาคํารับรองและคํารับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับตอไปภายหลัง
จากที่ธุรกรรมใดๆ ตามท่ีไดระบุไวในสัญญานี้เสร็จสมบูรณแลว 

(ก) ตนมีอํานาจและไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติตามหนาที่และชําระหนี้ของตนตามสัญญานี้ และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการเสียหายตอการดํารง
สภาพของการมีอํานาจดังกลาว 

(ข) ตนไมไดถูกจํากัดภายใตขอกําหนดของตราสารจัดต้ังของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือใหยืมหลักทรัพยตามสัญญานี้หรือในการชําระหนี้โดย
ประการอื่นของตนตามสัญญานี้ 

(ค) ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยที่ใหยืมและหลักประกันที่ตนไดจัดใหมีข้ึนตามสัญญานี้ ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี โดย
ปราศจากภาระติดพันใดๆและ 

(ง) ตนจะปฏิบัติและดําเนินตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
 

13. เหตุผิดนัดและเหตุเลิกสัญญา 
(ก) เหตุผิดนัด ไดแก เหตุการณดังตอไปนี้ซ่ึงเกิดข้ึนและยังคงดําเนินอยูตอไปในสวนของคูสัญญาฝายหน่ึง (“คูสัญญาฝายที่ผิดนัด” และคูสัญญาอีกฝาย

เรียกวา “คูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด”)  
(1) ผูยืมหรือผูใหยืมไมชําระหรือไมชําระคืนหลักประกันที่เปนเงินสด หรือไมสงมอบหลักประกัน หลักทรัพยที่ใหยืม หรือหลักประกันที่เทียบเทา 

หลักทรัพยที่เทียบเทา หรือผลประโยชนอื่นใด แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัติภาระหนาที่ในการชําระเงินหรือสงมอบใดๆ ตามที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ ณ วันครบกําหนดชําระ 

(2) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งอันเปนขอสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัวตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม โดยเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนกับผูใหยืมหรือผูยืม (ยกเวนกรณีที่มีการย่ืนคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการ ชําระบัญชี ลมละลาย
หรือกระบวนการอื่นใดที่คลายคลึง หรือการแตงต้ังผูชําระบัญชีหรือเจาหนาที่ที่คลายคลึงของคูสัญญาฝายที่ผิดนัด ทั้งนี้ โดยไมจําตองมี
การสงหนังสือบอกกลาว) และคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดไดสงหนังสือบอกกลาวแกคูสัญญาฝายที่ผิดนัดแลว  

(3) ธุรกิจหรือใบอนุญาตกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพยของผูยืมหรือผูใหยืมถูกระงับหรือถูกยกเลิกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทย ศาล คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานทางราชการหรือผูกํากับดูแลอื่นใดของผูยืมหรือผูใหยืม 

(4) เหตุการณที่เปนขอสมมติฐานตามกฎหมายเก่ียวกับการมีหนี้สินลนพนตัวตาม พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
เกิดข้ึนแกผูคํ้าประกัน ในกรณีที่มีการมอบหนังสือคํ้าประกันเปนหลักประกัน และผูคํ้าประกันและผูยืมละเวนไมจัดเตรียมหลักประกันที่เปน
ที่ยอมรับของผูใหยืมมาทดแทนภายใน 7 วันหลังจากเกิดเหตุการณดังกลาวเพื่อแทนที่หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยผูคํ้าประกันดังกลาว 

(5) ผูคํ้าประกัน ไดรับคําส่ังจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูกํากับดูแลอื่นๆ ใหระงับการดําเนินธุรกิจตามปกติของตนไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 
หรือระงับการชําระเงินจํานวนใดตามภาระหนาที่ในการชําระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือ
ตกอยูภายใตการแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใด ๆ โดยธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูกํากับดูแลอื่น ๆ ของผูคํ้าประกันดังกลาว และผู
ยืมไมอาจจัดหาหลักประกันอื่นทดแทนอันเปนที่ยอมรับของผูใหยืมเพื่อแลกเปล่ียนกับหนังสือคํ้าประกันที่ไดออกใหโดยผูคํ้าประกัน
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่ผูใหยืมกําหนด 

(6) คํารับรองหรือคํารับประกันใด ๆ ที่ผูใหยืมหรือผูยืมไดใหไวนั้น ไมถูกตองหรือไมเปนความจริง ในสวนที่เปนสาระสําคัญในขณะที่ทําข้ึนหรือ
ทําซํ้า หรือถือวาทําข้ึนหรือทําซํ้าและคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดไดสงหนังสือบอกกลาวแจงแกคูสัญญาฝายที่ผิดนัด 

(7) ผูใหยืมหรือผูยืมยอมรับตออีกฝายวาตนไมสามารถหรือตนมีความประสงคที่จะไมปฏิบัติภาระหนาที่ใด ๆ ของตนภายใตสัญญานี้และ/หรือ
ในสวนของการใหยืมใดๆ ภายใตบังคับสัญญานี้ 

(8) ผูใหยืมหรือผูยืมละเวนไมปฏิบัติภาระหนาที่ใด ๆ ภายใตสัญญานี้ ยกเวนขอ (ก) (1) ถึง (7) และไมมีการแกไขการผิดสัญญาดังกลาว
ภายใน 3 (สาม) วันทําการหลังจากคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดไดสงหนังสือบอกกลาวใหคูสัญญาฝายที่ผิดนัดทําการแกไขการผิดสัญญานั้น 

(ข) เหตุเลิกสัญญา ไดแก เหตุการณดังตอไปน้ีที่เกิดข้ึนและเกิดตอเนื่องในสวนของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (“คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบ” และ
คูสัญญาอีกฝายซ่ึงเปน “คูสัญญาฝายที่ไมไดรับผลกระทบ”) ใหถือเปนเหตุเลิกสัญญา 
(1) เหตุสุดวิสัย และ 
(2) ความไมชอบดวยกฎหมายที่เกิดภายหลังจากการเขาทําธุรกรรมและสงผลกระทบตอธุรกรรมใหกลายเปนธุรกรรมท่ีฝาฝนกฎหมายและ

กฎระเบียบที่นํามาบังคับใชตามสัญญานี้ 
 หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดข้ึน คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเมื่อตนไดทราบถึงเหตุ

ดังกลาว โดยระบุลักษณะของเหตุเลิกสัญญานั้นรวมถึงธุรกรรมที่ไดรับผลกระทบในแตละธุรกรรม คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบจะตอง
กําหนดวันเลิกสัญญา โดยวันดังกลาวจะตองไมเร็วกวาวันสงมอบหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ และในสวนของการใหยืมคง
คางทั้งหลาย กรณีนี้ใหคูสัญญาฝายที่ไมไดรับผลกระทบเปนฝายคํานวณ  

 หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดข้ึนโดยที่ผูใหยืมและผูยืมเปนผูที่ไดรับผลกระทบทั้งสองฝาย คูสัญญาแตละฝายจะใชความพยายามตามสมควร
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอตกลงภายใน 3 วันทําการหลังจากที่มีหนังสือบอกกลาวแจงการเกิดเหตุดังกลาว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเล่ียง
เหตุเลิกสัญญา หากไมมีขอตกลงดังกลาวระหวางระยะเวลาเยียวยา ผูใหยืมหรือผูยืมอาจสงหนังสือบอกกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง
และกําหนดวันข้ึน โดยวันดังกลาวจะตองไมเร็วกวาวันสงมอบหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือวันสงมอบหลักทรัพยประเภท
นั้นๆ ที่มีผลบังคับเพื่อเปนวันเลิกสัญญากอนกําหนดในสวนที่เก่ียวกับการใหยืมคงคางทั้งหลาย กรณีนี้คูสัญญาฝายคํานวณไดแก บริษัทฯ 

(ค) หากเหตุผิดนัดเกิดข้ึนกับคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง การชําระเงินทั้งหมด และภาระหนาที่ในการสงมอบของคูสัญญาทั้งหลายภายใตการยืมและ/หรือ
การใหยืมหลักทรัพยที่อยูภายใตบังคับสัญญานี้จะตองมีการเรงใหปฏิบัติ และใหถึงกําหนดโดยพลัน ในเวลาที่เกิดเหตุผิดนัดดังกลาวหรือไดมีการสง
หนังสือบอกกลาวใหแกคูสัญญาฝายที่ผิดนัดแลว แลวแตกรณี  (“วันเลิกสัญญา”) คูสัญญาที่ฝายผิดนัดจะตองรับผิดตอคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด
สําหรับจํานวนเงินตามสมควรที่กฎหมายกําหนดไวทั้งหมดและคาใชจายทางวิชาชีพอันเกิดจากคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดรวมถึงดอกเบ้ียและภาษีใดๆ 
(โดยไมรวมถึงภาษีเงินไดนิติบุคคล) ของเงินจํานวนดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการจัดหาเงินทุนและคาใชจายอื่นๆทั้งหลายของคูสัญญาฝายที่
ไมผิดนัด 

 หากไมมีกฎหมายบัญญัติหามไว คูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดจะตองคํานวณมูลคาของหลักทรัพยที่เทียบเทาและมูลคาของหลักประกันที่เทียบเทาที่
จะตองมีการสงมอบ ณ วันเลิกสัญญา โดยท่ีจํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระของคูสัญญาฝายหน่ึงจะตองมีการหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่ถึงกําหนด

attavimon
Rejected
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ชําระของคูสัญญาอีกฝาย และภายหลังจากพิจารณามูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมและมูลคาหลักประกันแลว ใหคูสัญญาฝายที่มีสิทธิเรียกรองอันมี
มูลคานอยกวาตามที่ไดระบุไวขางตน เปนฝายที่จะตองชําระยอดเงินคงเหลือเทานั้น โดยใหชําระในวันเลิกสัญญา 

 กรณีที่หลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกัน ผูยืมตกลงใหผูใหยืมมีสิทธิเรียกรองโดยตรงจากผูคํ้าประกันภายใตหนังสือคํ้าประกันดังกลาวเปนเงินจํานวน
เทากับจํานวนเงินสวนที่เกินภายหลังจากการหักกลบลบหนี้ 

(ง) ขอกําหนดทั้งหลายในสัญญานี้เปนการระบุขอความวาดวยการแกไขอันพึงบังคับใชแกคูสัญญาแตละฝายในกรณีเกิดเหตุผิดนัด คูสัญญาฝายหน่ึง
ฝายใดไมมีสิทธิเรียกรองเงินจํานวนใดๆ จากความเสียหายทางออมอันเปนผลจากการกระทําหรือความเสียหาย กรณีเกิดการละเวนไมปฏิบัติ
ภาระหนาที่ใดๆของตนภายใตบังคับสัญญานี้โดยคูสัญญาอีกฝาย 
 

14. สัญญาฉบับเดียว 
ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตลอดจนหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมทั้งหมดถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และเมื่อรวมเขากับสัญญานี้จะถือเปน
ขอตกลงเร่ืองเดียวระหวางคูสัญญา 
 

15. ธุรกรรมที่ทําในฐานะตัวแทน 
(ก) ในกรณีที่มีการระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม คูสัญญาฝายหน่ึงอาจเขาทําการใหยืมในฐานะที่เปนตัวแทนได ไมวาจะเปนผูดูแลทรัพย หรือ

ผูจัดการการลงทุน หรือประการอื่นใด (“ตัวแทน”) เพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก (“ตัวการ”) (ธุรกรรมการใหยืมที่ทําข้ึนตามที่กําหนดไวในวรรคนี้
ใหเรียกวา “ธุรกรรมการเปนตัวแทน”) 

(ข) คูสัญญาฝายหน่ึงสามารถเขาทําธุรกรรมการเปนตัวแทนไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้ 
(1) คูสัญญาฝายนั้นระบุวาการใหยืมนั้นเปนธุรกรรมการเปนตัวแทนในขณะที่ตนเขาทําการใหยืมดังกลาว 
(2) คูสัญญาฝายนั้นแจงแกคูสัญญาอีกฝายเปนหนังสือวาตนไดเขาทําการใหยืมดังกลาวนั้นแทนตัวการเพียงรายเดียว โดยรายละเอียดของ

ตัวการดังกลาวนั้นไดเปดเผยใหคูสัญญาอีกฝายไดรับทราบแลว (ไมวาเปนโดยช่ือ หรือโดยการอางอิงเปนรหัสหรือดวยวิธีแสดงตนอื่น
ตามที่คูสัญญาทั้งหลายไดตกลงกันเพื่อนํามาใชในการอางอิงตัวการที่กําหนด) ในเวลาที่ตนเขาทําการใหยืมหรือโดยประการอื่นตามที่มี
การตกลงกันในระหวางคูสัญญา และ 

(3) ในเวลาที่ไดมีการเขาทําการใหยืมนั้นตนมีอํานาจที่จะเขาทําการใหยืมดังกลาวและการปฏิบัติภาระหนาที่ทั้งหลายในนามของตัวการ
ภายใตขอตกลงดังกลาวในวรรค (ง) (2) ของตัวการ 

(ค) ตัวแทนรับวาในกรณีที่ตนไดทราบถึงเหตุการณตอไปนี้ 
(1) เหตุการณใด ๆ ที่เปนขอสันนิษฐานถึงการมีหนี้สินลนพนตัวตามพระราชบัญญัติลมละลายพ.ศ. 2484 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดย

เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนในสวนที่เก่ียวกับตัวการที่เก่ียวของ ตัวแทนจะแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบถึงขอมูล ความประสงค และขอมูล
เพิ่มเติมที่มีการรองขอตามสมควร หรือ 

(2) การผิดขอรับประกันขอใด ๆ ที่ใหไวในขอ (จ) ขางลางนี้ หรือการเกิดเหตุหรือสถานการณใดๆ ที่มีผลใหขอรับประกันดังกลาวอาจเปนเร่ือง
ไมจริงหากไดมีการทําซํ้าโดยการอางอิงถึงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในขณะนั้น ตัวแทนจะแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบถึงขอมูลเพิ่มเติมที่มีการ
รองขอตามสมควร 

(ง) ความรับผิดของตัวการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(1)  ธุรกรรมการเปนตัวแทนแตละธุรกรรมเปนธุรกรรมที่ทําข้ึนระหวางตัวการและคูสัญญาอีกฝาย ตัวการและคูสัญญาอีกฝายเปนคูสัญญาที่

จะมีหรือมีสิทธิหรือภาระหนาที่ภายใตธุรกรรมการเปนตัวแทน โดยตัวแทนไมมีความรับผิดใด ๆ ในฐานะตัวการในการปฏิบัติการตาม
ธุรกรรมการเปนตัวแทน อยางไรก็ดี ตัวแทนยังคงตองรับผิดในฐานะตัวแทนภายใตขอกําหนดอื่นใดในขอนี้ และ 

(2) ในกรณีที่ตัวแทนไดเขาทําธุรกรรมการเปนตัวแทนเพื่อตัวการหลายรายน้ัน ใหถือเสมือนหนึ่งวาตัวการแตละรายเปนคูสัญญา (ผูใหยืมหรือ
ผูยืม แลวแตกรณี) ในสัญญาแยกตางหากกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึงโดยที่สัญญานั้นมีขอความที่เหมือนกันกับสัญญานี้ทุกประการ  

 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา 
 หากมีเหตุผิดนัดในกรณีที่เกี่ยวของกับตัวแทนหรือเหตุที่อาจกอใหเกิดเหตุผิดนัด หากคูสัญญาอีกฝายสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 13 

แลวคูสัญญาดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาใหแกตัวแทน (ซ่ึงจะถือวาไดมีการสงหนังสือบอกกลาวดังกลาวโดยชอบใหแก
ตัวการตามวิธีที่ระบุในขอ 17) เพื่อแจงใหทราบถึงเหตุผิดนัดที่อาจเกิดข้ึนในสวนที่เก่ียวของกับตัวการ หากคูสัญญาอีกฝายสงหนังสือบอกกลาวเชนวา
นั้น ยอมถือวามีเหตุผิดนัดในสวนที่เก่ียวกับตัวการมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนแลวในเวลาที่ถือวามีการสงหนังสือบอกกลาวใหแลว 

 หากตัวการไมไดจดทะเบียนจัดต้ังหรือมีสถานที่ทําการต้ังอยูในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคตามสัญญานี้ในวรรค (ง)(2) ใหถือวาตัวการไดทําการ
แตงต้ังตัวแทนเพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินกระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตัวการแลว 

(จ) ตัวแทนขอรับประกันตอคูสัญญาอีกฝายวาทุกคร้ังที่ตนเขาทําหรือมีแนวโนมจะเขาทําธุรกรรมการเปนตัวแทน ตัวแทนมีอํานาจโดยถูกตองแลวในการ
เขาทําการใหยืมดังกลาวและในการปฏิบัติภาระหนาที่ทั้งหลายที่เกิดข้ึนภายใตบังคับธุรกรรมดังกลาวในนามของบุคคลที่ตนระบุเปนตัวการในสวน
ของธุรกรรมนั้นๆ และในการชําระหนี้ทั้งหลายของบุคคลดังกลาวภายใตขอตกลงท่ีอางถึงในวรรค (ง) (2) ในนามบุคคลดังกลาว  
 

16. การชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง 
คูสัญญาแตละฝายตกลงกันวาในการฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไมเรียกใหมีการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้ของคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งในการสงมอบหรือสงคืนหลักทรัพย หลักทรัพยที่เทียบเทา หลักประกัน หรือหลักประกันที่เทียบเทา ทั้งนี้ โดยไมมีผลกระทบใดๆตอสิทธิอื่นใดที่ตน
มีอยู 
 

17. การบอกกลาว 
บรรดาหนังสือบอกกลาวทั้งปวงท่ีไดออกใหตามสัญญานี้จะตองทําข้ึนเปนหนังสือ (โดยใหรวมถึงขอความทางโทรพิมพหรือโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสดวย) และใหถือวาไดมีการสงใหโดยชอบแลว หากไดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไดนําสงโดยบุคคลไว ณ ที่อยูหรือสงไปยัง
หมายเลขโทรพิมพหรือโทรสารของคูสัญญาที่เก่ียวของ หรือที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีระบุในขอนี้ ตามลําดับ หรือที่อยู หรือหมายเลขโทร
พิมพหรือโทรสารหรือที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตามท่ีคูสัญญาแตละฝายอาจแจงใหอีกฝายทราบเปนหนังสือ แตทั้งนี้ ใหถือวาไดมีการสง
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรมโดยสมบูรณหากไดสงตามขอ 2 (ข) แลว 
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การติดตอสื่อสารใดๆที่ทําข้ึนหรือสงมอบใหถือวามีผลบังคับดังนี้ 
(1) ในวันสง หากสงโดยไปรษณียลงทะเบียน  
(2) เมื่อไดรับการยืนยันการสงมอบทางอิเล็กทรอนิกส หากสงโดยโทรพิมพ โทรสารหรือการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และ 
(3) เมื่อไดรับทราบถึงการสงหนังสือบอกกลาวหรือเอกสารที่สงมอบ หากนําสงโดยผูสงเอกสาร 
 

ที่อยูเพื่อการสงหนังสือบอกกลาวและการติดตอสื่อสาร 
 

 บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) สําหรับคูสัญญาฝายตรงขาม 

ที่อยู 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15  ถนนสีลม  สีลม  

 บางรัก  กรุงเทพฯ  10500  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส SBL_OPS@Phillip.co.th  

ถึง สวนงานปฏิบัติการยืมและใหยืมหลักทรัพย  

โทรศัพท 0 2635 1700 ตอ 614 และ 616  

โทรสาร 0 2635 1667  

   
18. การโอนสิทธิและหนาที่ 

คูสัญญาแตละฝายจะกอใหเกิดภาระ หรือการโอนสิทธิหรือภาระหนาที่ใดๆ ของตนตามสัญญานี้ไมได เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาจาก
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงกอน 
 

19. การไมสละสิทธิ 
การงดเวนหรือความลาชาในการใชสิทธิ หรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กําหนดไวภายใตสัญญานี้หรือตามกฎหมายโดยคูสัญญาฝายหน่ึงฝาย
ใดจะไมถือเปนการสละสิทธิดังกลาว นอกจากนี้ การใชสิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กําหนดไวภายใตสัญญานี้หรือตามกฎหมายในคร้ัง
ใดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดโดยคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดนั้นจะไมถือเปนการตัดสิทธิคูสัญญาฝายนั้นในการใชสิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหาย
ประเภทเดียวกันนั้นตอไปหรือในคร้ังอื่น ๆ อีก หรือเปนการตัดสิทธิคูสัญญานั้นในการใชสิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่
กําหนดไวภายใตสัญญานี้หรือตามกฎหมาย 
 

20. ความรับผิด 
(1) ลูกคาตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและคาใชจายใด ๆ ที่บริษัทอาจไดรับอันเนื่องมาจากหรือที่เก่ียวกับสัญญานี้ หรือเก่ียวกับการ

กระทําหรืองดเวนกระทําการของลูกคาหรือตัวแทนของลูกคา รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคาใชจายใด ๆ ที่บริษัทอาจไดรับ
เนื่องมาจากการเรียกรองหรือฟองรองโดยบุคคลอื่น ใหบริษัทตองรับผิดเก่ียวกับสัญญานี้ซ่ึงมิไดเกิดจากการกระทําหรืองดเวนกระทําการ
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของบริษัท 

(2)   ลูกคาตกลงวาบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกคาไดรับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหาย
ดังกลาวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การประทวง สงคราม การเขาควบคุมโดยอํานาจรัฐ ขอผิดพลาดใน
การจัดสงขอมูล และขอผิดพลาดเก่ียวกับระบบเครือขายการส่ือสาร หรือความลาชาอันเกิดจากเครือขายการส่ือสารของบุคคลภายนอก 
หรือเครือขายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณเคร่ืองใชขัดของ กระแสไฟฟาขัดของ หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลตอการดําเนินการของบริษัท  แต
ทั้งนี้เหตุแหงความเสียหายดังกลาวตองไมไดเกิดข้ึนจากความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือ
ลูกคาของบริษัท 

 

21. การเลิกสัญญา 
คูสัญญาอาจเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ก็ได โดยสงหนังสือบอกกลาวแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งอยางนอย 10 (สิบ) วันลวงหนา โดยใหกําหนดวันเลิก
สัญญาในหนังสือบอกกลาวดังกลาวภายใตเงื่อนไขวาการใหยืมที่มีอยู ณ วันที่มีการสงหนังสือบอกกลาวจะตองมีการชําระตามเงื่อนไขของสัญญานี้ 
 

22. กฎหมายที่บังคับใช 
สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
 

23. ขอกําหนดอ่ืน ๆ  
(ก) อนุญาโตตุลาการและขอบเขตอํานาจ ขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรอง ที่เกิดจากหรือเก่ียวเนื่องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การเลิก

สัญญา หรือการไมชอบดวยกฎหมายของสัญญานี้ ใหมีขอยุติโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎระเบียบวาดวยอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ที่นํามาบังคับใชในเวลาที่มีการย่ืนขอพิพาทที่เก่ียวของตออนุญาโตตุลาการ และการดําเนินการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหกระทําภายใตความชวยเหลือของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เวนแตคูสัญญาทั้งหลายจะมีขอตกลงเปนอยางอื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ขอกําหนดขอนี้จะมีผลบังคับใชโดยไมคํานึงถึงการไมมีผลบังคับใช หรือการสิ้นสุดลงของสัญญานี้ 
(2) คูสัญญาจะไมฟองรองดําเนินคดีในประเด็นขอพิพาทใดๆ ในระหวางคูสัญญาตามหรือเก่ียวกับสัญญานี้ จนกวาจะไดมีการย่ืนประเด็น

ดังกลาวตออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ และไดมีคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการแลว 
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(ข) หากขอกําหนดใดๆแหงสัญญานี้ไดรับการประกาศใหเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดในทางอื่น โดยองคกรตุลาการหรือองคกรที่มีอํานาจอื่นๆแลว ใหแยก
ขอกําหนดดังกลาวออกจากสัญญานี้ และใหขอกําหนดที่ยังเหลืออยูของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใชโดยสมบูรณตอไป อยางไรก็ตาม หลังจากนั้น ให
คูสัญญาแกไขสัญญานี้ดวยวิธีการอันสมควรเพื่อใหสามารถบรรลุเจตนารมณของคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดที่แยกออกไปนั้นได โดยชอบดวย
กฎหมาย 

(ค) สกุลเงิน การชําระเงินทั้งปวงใหชําระเปนเงินบาท 
(ง) การบันทึก การสนทนาคูสัญญาทั้งหลายตกลงวาคูสัญญาแตละฝายอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางกันดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสก็ได 
 
สัญญานี้จัดทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและทําความเขาใจขอความโดยตลอดแลวเห็นวาตรงกับเจตนาและความประสงคของ
ทั้งสองฝาย จึงไดลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท )ถามี (ไวเปนสําคัญและตางยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละหนึ่งฉบับ 
 

 คูสัญญา   บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 

     

     

ลงนามเพื่อและแทน X   ลงนามเพื่อและแทน X  

ช่ือ   ช่ือ  

ตําแหนง     ตําแหนง  

     

พยาน   พยาน  

โดย   โดย  

 

attavimon
Rejected
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