สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ .บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ...........................(ตอไปในที่นี้เรียกวา “สัญญา”) โดยและระหวาง บมจ. หลักทรัพย
ฟลลิป (ประเทศไทย) ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชน จํากัด โดย..........................................................................................................................
ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท ตั้งอยูที่ 849 อาคาร วรวัฒน ชั้น 11 หอง 1102, ชั้น 14 หอง 1404 และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหยืม” หรือ “ผูยืม” แลวแตกรณี) กับ นาย/นาง/นางสาว/บริษัท..............................................................................................
อยูบานเลขที่......................................................................................................................................................................................................................
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหยืม” หรือ “ผูยืม” แลวแตกรณี) และ โดยที่ คูสัญญามีความประสงคที่จะเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ซึ่งในการทํา
ธุรกรรมแตละคราวดังกลาว คูสัญญาแตละฝายอาจกระทําการในฐานะผูใหยืมหรือผูยืม แลวแตกรณี
ดังนั้น คูสัญญาจึงไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ 1
1.1

คํานิยาม
ในสัญญานี้ หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น
“กฎระเบียบ”

“ขอกําหนดและเงื่อนไขเพื่มเติม”
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”
“ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)”
“ตลาดหลักทรัพยฯ”
“มารจินของหลักประกัน (Margin)”
“มูลคา”
“มูลคาหลักประกันที่กําหนด”
“ราคาตลาด”
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส”

“วันทําการ”
“วันเลิกสัญญา”
“วันสงมอบหลักทรัพย”
“วันสงมอบคืนหลักทรัพย”
“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”
“หนังสือค้ําประกัน”
“หนังสือยืนยันการทําธุรกรรม”
“หลักทรัพยที่เทียบเทา”

“หลักทรัพยที่ใหยืม”

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ประกาศของคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และ/หรื อ ประกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ซึ่งใชบังคับกับการ
ยืมและใหยืมหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ตลอดถึงพระราชกําหนดซึ่งออกตามประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศและ
ระเบียบอื่นๆวาดวยภาษี (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
หมายถึง ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแกไขเพิ่มเติมหรือไดรับการดัดแปลงแกไขโดยคูสัญญา
หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หมายถึง คาเสี่ยงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกัน
ตามที่กําหนดไวในขอ 5 (จ)
หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายถึง อัตราสวนของมูลคาทรัพยสินที่วางเปนหลักประกันเทียบกับมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตามที่
คูสัญญากําหนดเพื่อการคํานวณหลักประกันตามที่กําหนดไวในขอ 4 (ก)
หมายถึง ราคาอางอิงหรือมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพยที่เทียบเทา
หรือหลักประกันที่เทียบเทาที่จัดหามาไดตามความในขอ 4 (ค)
หมายถึง มูลคาหลักประกันที่ผูใหยืมกําหนดใหผูยืมตองวางเพื่อเปนประกันเมื่อมีการสงมอบหลักทรัพย
ที่ใหยืมตามที่กําหนดไวในขอ 4 (ก)
หมายถึง ราคาหลักทรัพยที่มีการตกลงระหวางผูใหยืมและผูยืม ซึ่งเปนราคาที่สะทอนใหเห็นถึงมูลคา
ตลาดปจจุบันของหลักทรัพย
หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
นํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ระบุ ตั ว บุ ค คลผู เ ป น เจ า ของลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
หมายถึง วันเปดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีความหมายตามความในขอ 13 (ค)
หมายถึง วันที่หลักทรัพยที่ใหยืมนั้นไดโอนใหแกผูยืมตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
หมายถึง วันที่จะตองทําการโอนหลักทรัพยที่เทียบเทาตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันและไดระบุ
ไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยครั้งนั้น
หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)
หมายถึง หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อวางเปนประกันเพื่อประโยชนของผูใหยืมตาม
แบบที่ผูใหยืมยอมรับ
หมายถึง ขอกําหนดและเงื่อนไขที่คูสัญญาตกลงกันเพื่อทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยตามที่
กําหนดไวในขอ 2.2 (ข) โดยรายละเอียดของหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมปรากฏตามภาคผนวก 2
หมายถึง (Equivalent Securities) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหยืมหลักทรัพยครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึง
หลักทรัพยซึ่งอยูในประเภท และมีมูลคาที่ตราไว ลักษณะ และจํานวนเชนเดียวกันกับหลักทรัพยที่ใหยืม
ที่ระบุไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยครั้งนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเทา
ปรากฏตามที่ระบุไวในขอ 6
หมายถึง (Loaned Securities) หลักทรัพยทุกประเภทตามที่ไดนิยามไวหรือกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งเปนหลักทรัพยที่อยูใน
ระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ หรือหลักทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนนาย
ทะเบียน หรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาตใหทําการยืมหรือใหยืมไดตามกฎหมาย ประกาศ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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“หลักประกัน”
“หลักประกันที่เปนเงินสด”
“หลักประกันที่เทียบเทา”

“หลักประกันอื่นทดแทน”
“เหตุเลิกสัญญา”
“เหตุสุดวิสัย”

หมายถึง สินทรัพยที่ผูยืมวางใหแกผูใหยืมในธุรกรรมการยืมและใหยืมเพื่อเปนประกันการคืนหลักทรัพย
ที่ใหยืมตามที่กําหนดไวในขอ 3 (ก)
หมายถึง หลักประกันที่วางในรูปแบบของการโอนเปนเงินบาทไทย
หมายถึง ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหยืมหลักทรัพยครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงตราสาร หรือเงินตรา ซึ่ง
อยูในประเภท และมีมูลคาที่ตราไว ลักษณะ และจํานวนเชนเดียวกันกับหลักประกันที่ระบุไวในหนังสือ
ยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยครั้งนั้นนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเทาปรากฏตามที่ระบุ
ไวในขอ 6
หมายถึง หลักประกันที่มีมูลคาเทากับหลักประกันที่สงมอบตามขอ 4 ซึ่งใหไวเพื่อเปนการทดแทนตามที่
กําหนดไวในขอ 6 (จ)
มีความหมายตามความในขอ 13 (ข)
หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี หรือจะใหผลเปนพิบัติก็ดี ซึ่งเปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผู
ตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรซึ่งพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และใหรวมถึงเหตุการณใดๆ อันเกินแกการควบคุมของคูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่ง รวมถึงภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คําสั่ง กฎ ระเบียบ การกระทํา
หรือขอจํากัดที่กําหนดโดยหนวยงานหรือองคกรของรัฐบาล ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร รวมทั้งคําสั่ง
หรือคําพิพากษาของศาล หรือเหตุการณใดๆ ไมวาคลายคลึงกับที่กลาวมาหรือไมก็ตาม แตมีความ
รายแรงเทาเทียมกันและเกินแกการควบคุมของคูสัญญาฝายดังกลาว ทั้งนี้หากวาเหตุและสถานการณ
ดังกลาวสงผลใหคูสัญญาฝายนั้นๆ ปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใดๆ ภายใตบังคับ
สัญญานี้ แมวาคูสัญญาดังกลาวจะไดใชความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนแลวก็ตาม

1.2

คํานิยามทางธุรกรรม
การใชคําตางๆ ในสัญญาฉบับนี้ เชน คําวา “ยืม” “ใหยืม” “หลักประกัน” “มารจิน” “การสงมอบคืน” และคําอื่นๆ ใหมีความหมายตามที่ใชสําหรับ
ธุรกรรมประเภทที่กําหนดไวในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยที่ “ขอยืม” หรือที่ “ใหยืม” และ “หลักประกัน” ที่กําหนดตามสัญญานี้ให
สงผานจากคูสัญญาฝายหนึ่งไปยังคูสัญญาอีกฝายตามที่กําหนดไวในสัญญานี้ โดยคูสัญญาที่ไดรับกรรมสิทธิ์ดังกลาวมีหนาที่จะตองสงมอบคืนซึ่ง
หลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทา แลวแตกรณี
การอางอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ใหหมายความรวมถึงการอางอิงถึงการแกไขเพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช
และมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น

2.
2.1
(ก)

ขอตกลงการใหยืมหลักทรัพยและการยืนยันธุรกรรม
ขอตกลงทั่วไป
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาการเขาทําสัญญาฉบับนี้เปนสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องตนวาจะผูกพันตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ
ภายใตสัญญานี้และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กําหนดภายใตสัญญานี้ใหมีผลผูกพัน
สวนในการทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในแตละครั้ง คูสัญญาตกลงวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเปนผูเสนอใหมีการทําธุรกรรม โดยที่คูสัญญา
ฝายหนึ่งที่เปนผูใหยืมจะโอนหลักทรัพยที่ใหยืม (Loaned Securities) แกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่เปนผูยืมในวันสงมอบหลักทรัพยเมื่อผูใหยืมไดรับ
หลักประกันที่ผูยืมเปนฝายจัดหามา และเมื่อถึงวันสงมอบคืนหลักทรัพย ผูยืมมีหนาที่ที่จะตองสงมอบคืนหลักทรัพยหรือหลักทรัพยที่เทียบเทา
(Equivalent Securities) แกผูใหยืมและผูใหยืมจะตองคืนหลักประกันหรือหลักประกันที่เทียบเทาแกผูยืม ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
และหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันในแตละคราว สําหรับการใหยืมหลักทรัพย ผูใหยืมตกลงใหมีการดํารงหลักทรัพยใหเพียงพอ
ตอการใหยืมตั้งแตวันที่ตกลงยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยผูใหยืมอาจยกเลิกการดํารงหลักทรัพยดังกลาวเมื่อไดรับอนุญาตจากผูยืม
ในการเขาทําธุรกรรมแตละธุรกรรมที่อางถึงในสัญญานี้ถือเปน “การใหยืม (Loan)” และจะตองอยูภายใตบังคับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
รวมทั้งหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมและขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแกไขเพิ่มเติมหรือไดรับการดัดแปลงแกไขโดยคูสัญญาในแตละคราว โดย
รูปแบบของขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (Supplemental Terms and Conditions) ซึ่งมีขอความตามภาคผนวก 1 และหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม
ซึ่งมีขอความตามภาคผนวก 2
หลักประกันที่สงมอบภายใตบังคับของสัญญานี้ใหถือเปนหลักประกันสําหรับขอเรียกรองใดๆ ที่เกี่ยวกับการใหยืมทั้งที่มีในปจจุบันและที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต
ในกรณีมีขอความขัดแยงระหวางขอกําหนดในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยกับหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม ใหนําหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมมา
บังคับใช ในกรณีมีขอความขัดแยงระหวางขอกําหนดในบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายกับสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย ใหนําบันทึกขอตกลง
เพิ่มเติมแนบทายมาบังคับใช ในกรณีมีขอความขัดแยงระหวางขอกําหนดในบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายกับหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม ใหนํา
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรมมาบังคับใช
ผูยืมจะตองชําระคาธรรมเนียมการยืม ในอัตรา ที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม ทั้งนี้ใหคํานวณเปนรายวันจากมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืม
โดยถือวาหนึ่งปมี 365 วัน และตามจํานวนวันที่ผานพนไปจริง (โดยใหนับรวมวันยืมหลักทรัพย แตไมรวมถึงวันสงมอบคืนหลักทรัพย) โดยผูยืมจะ
ชําระคาธรรมเนียมใหแกผูใหยืมเปนรายเดือน และเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันสิ้นเดือน หรือวันเลิกสัญญา
ขั้นตอนการใหยืมหลักทรัพย
การใหยืมหลักทรัพย
ผูใหยืมจะตองสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมแกผูยืมและผูยืมตกลงรับหลักทรัพยที่ใหยืมจากผูใหยืมพรอมกับสงมอบหลักประกันใหแกผูใหยืมตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญานี้ โดยขอกําหนดของการใหยืมแตละครั้งจะเปนไปตามที่คูสัญญาตกลงกอนเริ่มการโอนหลักทรัพยที่ใหยืม ไม
วาดวยวาจาหรือเปนหนังสือ ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือระบบคอมพิวเตอรตามที่คูสัญญาตกลงโดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่ไดรับอนุมัติกํากับไว
หากคูสัญญาใหความเห็นชอบกับขอกําหนดและเงื่อนไขของการใหยืมหลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 2.2 (ก) แลว บริษัทในฐานะผูยืมหรือผูใหยืม จะ
จัดสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมใหแกคูสัญญาอีกฝายโดยพลัน โดยระบุถึงขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของธุรกรรมและรายการตาง ๆ ของ
หลักประกันที่จัดเตรียมโดยผูยืม และจัดสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝาย โดยวิธีการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
การสงผานทางโทรสาร ไปรษณีย หรือระบบคอมพิวเตอร หรือโดยวิธีอื่นตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกัน

(ข)

(ค)
(ง)

(จ)
2.2
(ก)

(ข)
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(ค)

หากไมมี คําคัดคา นเป น หนั ง สือ จากผูรับหนั ง สือ ยื น ยั น การทํ าธุ ร กรรมภายในวั น ทํ าการถั ดจากวั น ที่ ไ ด มี ก ารจั ดส ง หนั ง สื อ ยื น ยั น เว น แต กรณี มี
ขอผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจง ใหถือวาคูสัญญาทั้งหลายผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมดังกลาว

3.
(ก)

การสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมและหลักประกัน
ผูใหยืมจะตองสงมอบหรือดําเนินการเพื่อใหมีการสงมอบซึ่งหลักทรัพยที่ใหยืมแกผูยืม และผูยืมจะตองสงมอบหรือดําเนินการเพื่อใหมีการสงมอบ
สินทรัพยที่เปนที่ยอมรับของผูใหยืมและเปนไปตามกฎระเบียบ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา (“หลักประกัน”) ใหแกผูใหยืมในวันสงมอบหลักทรัพย ตามที่ระบุใน
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรมแตละฉบับ
หลักประกันที่จะตองจัดเตรียมในสวนของการใหยืมหลักทรัพยจะตองไดรับความเห็นชอบระหวางคูสัญญาทั้งหลายตามที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการ
ทําธุรกรรมและสัญญานี้ และจะตองเปนหลักประกันประเภทเงินสด หลักทรัพยจดทะเบียน หรือหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูใหยืมมีหนาที่สงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมและผูยืมตกลงจะสงมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย โดยวิธีตอไปนี้
(1)
กรณีที่เปนรูปแบบใบหลักทรัพย คูสัญญาแตละฝายรับวาจะสลักหลัง หรือดําเนินการเพื่อใหมีการสลักหลังใบหลักทรัพยของหลักทรัพยที่
ใหยืม ในกรณีที่หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันจะตองมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสลักหลัง คูสัญญาแตละฝายมีหนาที่จัดทําและสง
มอบเอกสารที่จําเปนทั้งหลายตามขอกําหนดของกฎหมายที่บังคับใชดังกลาว หรือ
(2)
กรณีที่เปนรูปแบบไรใบหลักทรัพย คูสัญญาแตละฝายตกลงจะดําเนินการใหมีการฝากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันเขาบัญชีรับฝาก
ทรัพยตามขอตกลงที่มีขึ้นระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย หากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันไดมีการฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ
แลว ผูใหยืมและผูยืมมีหนาที่ดําเนินการสงมอบใหเปนไปตามระเบียบของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ
หากหลักประกันเปนเงินสด หลักประกันที่เปนเงินสดดังกลาวอาจถูกริบหรือชําระคืน ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหลาย
ของสัญญานี้
คูสัญญามีหนาที่จัดทําและสงมอบเอกสารที่จําเปนทั้งหลาย ตลอดจนมีคําสั่งที่จําเปนเพื่อใหสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนใน
(1)
หลักทรัพยที่ใหยืมใดๆ ตามความในขอ 2 “ขอตกลงการใหยืมหลักทรัพยและการยืนยันธุรกรรม”
(2)
หลักประกันใดๆ ที่สงมอบตามขอ 3 “การสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมและหลักประกัน”
สงผานจากคูสัญญาฝายหนึ่งไปยังคูสัญญาอีกฝาย ในการสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืม หรือหลักประกันตามความในสัญญานี้ เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
โดยปราศจากซึ่งภาระติดพันใดๆ
คูสัญญาฝายที่ไดมาซึ่งสิทธิ ตลอดจนกรรมสิทธิ์ และผลประโยชนดังกลาวไมมีหนาที่ที่จะคืนหรือสงมอบคืนซึ่งสินทรัพยใดๆ ที่ไดมานั้น เวนแตกรณีที่
เปนหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันใดๆ ที่มีการสงมอบใหแกคูสัญญาดังกลาว ซึ่งคูสัญญาฝายนั้นมีหนาที่สงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือ
หลักประกันที่เทียบเทา แลวแตกรณี ตามขอกําหนดของการใหยืมแตละครั้งหรือหนังสือยืนยันที่คูสัญญาไดตกลงกันภายใตสัญญานี้

(ข)
(ค)

(ง)
(จ)

4.
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)

5.
(ก)

(ข)
(ค)
(ง)

มูลคาหลักประกัน
ผูยืมจะตองมีหนาที่ในการจัดหาหลักประกันที่มีมูลคาเทากับมูลคาหลักประกันที่กําหนดมอบแกผูใหยืมเปนหลักประกันเมื่อมีการสงมอบหลักทรัพยที่
ใหยืม โดย “มูลคาหลักประกันที่กําหนด” จะเทากับมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมบวกสวนตาง (Margin) ของหลักทรัพยที่ไดตกลงกัน (“มารจินของ
หลักประกัน”) ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม
เมื่อหลักประกันที่เปนเงินสดไดมีการมอบไวกับผูใหยืมเพื่อเปนหลักประกันในสวนของการใหยืมใด ๆ ผูใหยืมจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูยืมในอัตรา
ที่มีการตกลงระหวางคูสัญญา ผูยืมจะไดรับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือ โดยดอกเบี้ยจะสะสมเปนรายวันและจะคิดคํานวณภายหลังเวลาปดทํา
การในวันทําการแตละวัน
เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณมูลคาของหลักประกัน (1) ในกรณีที่หลักประกันเปนหลักประกันที่เปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันที่กําหนดเปนเงิน
บาทไทย ใหใชราคาที่สะทอนมูลคาที่แทจริง และ (2) ในกรณีที่หลักประกันเปนหลักทรัพย ใหใชราคาปด ณ สิ้นวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคา
ของหลักทรัพยดังกลาวที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพยฯ หรือราคาอางอิง ณ สิ้นวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผูประกอบธุรกิจใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
(แลวแตกรณี) หรือ หากกรณีไมมีราคาปดเชนวานั้น ใหใชราคาที่เห็นวาสะทอนถึงมูลคาตลาดในปจจุบันของหลักทรัพยแตละประเภทมาใชในการ
คํานวณมูลคาของหลักทรัพย
กรณียืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตในตลาดหลักทรัพย ใหหลักประกันที่วางไวเพื่อการขายชอรตเปนสวนหนึ่งของหลักประกันเพื่อการยืมและใหยืม
หลักทรัพย โดยผูยืมตกลงใหเงินที่ไดจากการขายชอรตเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และตกลงที่จะชําระหลักประกันที่
เทียบเทาเพิ่มเติมใหเพียงพอกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย
การปรับเปลี่ยนมูลคาหลักประกัน
หากมู ล ค า รวมของหลั ก ประกั น สํ า หรั บ การยื ม หลั ก ทรั พ ย ที่ ยั ง ไม ไ ด คื น ทั้ ง หมดในวั น เดี ย วกั น นั้ น มี มู ล ค า รวมน อ ยกว า มู ล ค า รวมของ
มูลคาหลักประกันที่กําหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทําการวันใดๆ และเมื่อไดรับการรองขอจากผูใหยืม ผูยืมจะตองจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแกผูใหยืมเปน
จํานวนเงินและตามประเภทที่ผูใหยืมกําหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลคาหลักประกันที่ขาดไปใหครบมูลคาหลักประกันที่กําหนด
หากผูยืมจะตองโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผูยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะสงมอบเงินสดในจํานวนที่เทากับมูลคาหลักประกัน
ที่เพิ่มขึ้นตามที่ผูใหยืมกําหนดภายใตบังคับของวรรคนี้
หากมูลคารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพยที่ยังไมไดคืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจํานวนเกินกวามูลคารวมของมูลคาของหลักประกันที่
กําหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทําการวันใดๆ และเมื่อไดรับการรองขอจากผูยืม ผูใหยืมจะตองชําระคืนหลักประกันเงินสดดังกลาวหรือสงมอบแกผูยืมซึ่ง
หลักประกันที่เทียบเทาตามที่ผูยืมกําหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจํานวนมูลคาที่เกินใหนอยลง
หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเทาจะตองมีการชําระคืนหรือสงมอบคืน (แลวแตกรณี) ตามขอกําหนดภายใตบังคับวรรค 5 (ก) และ
5 (ข) ใหสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเทาดังกลาว ภายใน 12.30 น. ของวันทําการถัดจากวันที่หลักประกันเพิ่มเติมหรือ
หลักประกันที่เทียบเทาจะตองมีการชําระคืนหรือสงมอบคืน
หากหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกัน ผูใหยืมอาจสงหนังสือบอกกลาวแกผูยืม ภายใน 3 วันทําการวันกอนวันสิ้นสุดของหนังสือค้ําประกันฉบับใดๆ
เพื่อกําหนดใหผูยืมจัดหาหลักประกันที่ประกอบดวยเงินสดหรือหลักประกันอื่นที่เปนที่ยอมรับของผูใหยืมเพื่อแทนหนังสือค้ําประกัน ในวันที่กําหนดไว
ในหนังสือบอกกลาวดังกลาว
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(จ)

6.
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)

กอนสิ้นอายุของหนังสือค้ําประกันอันเปนประกันหนี้ภาระหนาที่ของผูยืมภายใตบังคับสัญญานี้ ผูยืมจะตองดําเนินการตออายุของหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวออกไป หรือจัดหาหนังสือค้ําประกันใหมมาแทนที่หนังสือค้ําประกันที่ครบกําหนดอายุแลวโดยมอบแกผูใหยืมภายใน 3 วันทําการวันกอนวัน
สิ้นสุดของหนังสือค้ําประกันฉบับใดๆ ซึ่งจะตองเปนจํานวนเงินค้ําประกันอยางนอยเทากับจํานวนเงินของหนังสือค้ําประกันเดิมที่ถูกแทนที่
หากคูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนาที่ที่จะตองสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือสงมอบคืนหลักประกันที่เทียบเทาใหแกกัน มูลคาของหลักประกัน
เพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเทาซึ่งจะตองสงมอบหรือสงมอบคืนโดยคูสัญญาแตละฝายนั้นจะตองถูกนํามาหักกลบกันกอนเพื่อหาสวนตางที่
คูสัญญาฝายหนึ่งมีอยูเกินกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและเปนจํานวนที่เกินกวาจํานวนที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงไมเรียกใหวางหรือคืนหลักประกัน
(Margin Exemption) (“ความเสี่ยงสุทธิ”) และคูสัญญาฝายที่มีสวนตางเกินกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นจะตองสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือสง
มอบคืนหลักประกันที่เทียบเทาใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนจํานวนเทากับความเสี่ยงสุทธิเทานั้น
การสงคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทา
เมื่อ หลัก ทรั พ ยห รื อ หลัก ประกั น มี ก ารแปลงสภาพ แบ ง แยก รวม ไถ ถ อน ถู ก เสนอซื้ อ ตามคํ าเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ใ นการครอบงํ ากิ จการ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไวหรือการกําหนดสกุลเงิน การออกหุนทุน การเสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนเดิม การควบบริษัทหรือการรวมกิจการใน
รูปแบบอื่นๆ หรือเหตุการณอื่นใดที่คลายคลึงกับที่กลาวมา และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะไดสิทธิที่จะเขารวมในการดําเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ดังกลาว และคูสัญญามีหนาที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทา ซึ่งคําวา (“เทียบเทา”) ในสวนของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือ
หลักประกัน หมายรวมถึงหลักทรัพย เงินสด หรือสินทรัพยอื่น ที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลคาเทากับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักทรัพยที่เปน
สวนหนึ่งของหลักประกัน โดยผูออกหลักทรัพยรายเดียวกัน (แลวแตกรณี)
หากเกิดกรณีตามวรรคหนึ่งและคูสัญญานั้นยังคงถือครองหลักทรัพยอยู ใหคําวา “เทียบเทา” มีความหมายดังตอไปนี้
(1)
กรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบงแยก การรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว ไดแก หลักทรัพยที่ถูกแปลงสภาพ แบงแยกจากหรือ
รวมกับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกัน ทั้งนี้ หากการแปลงสภาพ การแบงแยก หรือการรวมดังกลาวนั้นเปนไปโดยสมัครใจ โดยจะตอง
มีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค)
(2)
กรณีที่มีไถถอน ไดแก จํานวนที่เทียบเทากับเงินที่ไดจากการไถถอน ทั้งนี้หากกรณีการไถถอนดังกลาวเปนการไถถอนกอนกําหนดเมื่อมีคํา
ขอใหไถถอน จะตองมีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค)
(3)
กรณีที่มีคําเสนอซื้อหลักทรัพยในการครอบงํากิจการ ไดแก จํานวนเงินหรือหลักทรัพยที่เปนคาตอบแทนหรือคาตอบแทนอยางอื่นที่เปน
ทางเลือก ซึ่งคูสัญญาที่เปนผูใหยืมหรือเปนผูยืมไดสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค)
(4)
กรณีมีการออกหุนทุน จายเงินปนผลเปนหุนหรือการใหโบนัสเปนหุน ไดแก หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกัน พรอมกับหลักทรัพยที่ไดรับ
การจัดสรรโดยการจายเงินปนผลเปนหุนหรือการใหโบนัสเปนหุน ทั้งนี้ในกรณีที่การไดสิทธิในหลักทรัพยนั้นเปนไปโดยสมัครใจ จะตองมี
การสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค)
(5)
กรณีมีการเสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนเดิม ไดแก หลักทรัพยที่ใหยืมพรอมดวยหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรเนื่องจากการถือครอง
หลั ก ทรัพ ย ที่ ใ ห ยื ม นั้น ทั้ ง นี้ เมื่ อ ได มีก ารบอกกลา วตามความในข อ 10 (ก) และผู ใ ห ยื ม หรื อ ผู ยื ม (แล วแต ก รณี ) ได ชํ า ระเงิ น ให แ ก
บุคคลภายนอกทั้งจํานวนหรือบางสวนที่ถึงกําหนดชําระสําหรับหลักทรัพยดังกลาวแลว
(6)
ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ไดแก หลักทรัพยและ/หรือจํานวนเงินที่เทียบเทากับจํานวนที่ไดรับมาสําหรับ
หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันอันเปนผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่การไดสิทธิในหลักทรัพยและ/หรือ
เงินสดดังกลาวนั้นเปนกรณีสมัครใจ จะตองมีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10 (ค)
(7)
ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่มีลักษณะคลายคลึงกับกรณีตางๆ ขางตน ไดแก หลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันพรอมกับหรือที่แทนที่โดยเงิน
หรือหลักทรัพยเทียบเทากับหลักทรั พยที่ผูใหยืมหรือผูยืมพึง ไดรับเกี่ยวกับหลั กทรัพ ยที่ใหยืมหรื อหลัก ประกั นอันเปนผลจากการเกิ ด
เหตุการณดังกลาว หากผูยืมยังคงถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยดังกลาวอยู ทั้งนี้ หากวาไดมีการสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 10
(ค) แลว
หากเหตุการณตางๆ ตามที่ไดระบุไวในขอ 6 (ก) ซึ่งทําใหหลักทรัพยใดๆ ที่ใหยืมไวภายใตธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยรายการใด ถูกแทนที่ทั้งหมด
ดวยเงินสดแลว ใหถือวาธุรกรรมการใหยืมสําหรับหลักทรัพยดังกลาวนั้นสิ้นสุดลง โดยผูยืมจะตองชําระเงินสดจํานวนดังกลาวใหแกผูใหยืมภายใน 3
วัน ทํ าการนับแต วัน ที่ ไดกํ าหนดไว สําหรั บการชําระเงิ นโดยผู ออกหลัก ทรั พย ดัง กลาวนั้น หากเหตุ การณ ดัง กล าวยังผลให ห ลักทรั พ ยใ ดๆ ที่เป น
หลักประกันถูกแทนที่ดวยเงินสด ผูใหยืมอาจยึดถือเงินจํานวนดังกลาวไวเปนหลักประกันแทนที่หลักทรัพยที่ถูกทดแทนนั้นก็ได
ภายใตบังคับแหงขอ 6 (ข) ผูยืมและผูใหยืมมีหนาที่จะสงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทาตามลําดับ ตามความในสัญญานี้
และขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม หรือเมื่อไดรับการทวงถามจากผูใหยืมหรือผูยืมตามที่กลาวไวในขอ 8 สําหรับ
กรณีที่กฎระเบียบอนุญาตใหกระทําได
โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดที่กลาวไวในวรรคกอนหนานี้ ผูยืมและผูใหยืมมีหนาที่จะสงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทา
ตามลําดับ ภายใตธุรกรรมการใหยืมรายการใดๆ เพื่อใหแนใจวาธุรกรรมการใหยืมดังกลาวจะไมมียอดคงคางเปนระยะเวลาเกินกวาระยะเวลาที่
กฎระเบียบกําหนดไว
การคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทาที่เปนหลักทรัพย ใหใชหลักทรัพยที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และ
จํานวนเทากันแทนกันได และในกรณีคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกัน ใหกระทําโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของหนังสือค้ําประกันที่นํามาวาง
ไว แลวแตกรณี
ผูยืมอาจเรียกใหชําระคืนหลักประกันที่เปนเงินสดหรือเรียกใหสงมอบคืนหลักประกันที่เทียบเทาไดเปนคราวๆ ไปกอนที่จะถึงวันอันพึงจะตองชําระคืน
หรือสงมอบคืนหลักประกันที่เทียบเทานั้น เมื่อผูยืมไดสงมอบหรือสงมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เปนที่ยอมรับของผูใหยืมในขณะที่ทําการชําระคืน
เงินหรือสงมอบคืนหลักประกัน
เมื่อทําการสงมอบคืนหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทาหรือหลักประกันอื่นทดแทน ผูยืมหรือผูใหยืม (แลวแตกรณี) จะตองจัดทําและ
สงมอบเอกสารที่จําเปน พรอมมีคําสั่งเพื่อสงมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนทั้งหลายในหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือหลักประกันที่เทียบเทาหรือ
หลักประกันอื่นทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ
ขอกําหนดนี้ใหนํามาบังคับใชในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่ง (“ผูโอน”) ละเวนไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ในการสงมอบคืนภายในวันสงมอบคืนหลักทรัพย
สําหรับสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนหรือในหนวยงานที่รับผิดชอบการหักบัญชีที่ทําการสงมอบสินทรัพยเทียบเทากับสินทรัพยที่เกี่ยวของ
ตั้งแตเริ่มตน หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่คูสัญญาเห็นสมควร นอกจากสิทธิตางๆของคูสัญญาตามกฎหมายและสัญญานี้ หากคูสัญญาอีกฝาย
(“ผูรับโอน”) มีภาระในดอกเบี้ย การเบิกเงินเกินบัญชี หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่คลายคลึงทั้งหลาย ผูโอนตกลงที่จะชําระเมื่อมีการทวงถาม
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และกระทําการใดใหผูรับโอนปลอดจากคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหลายดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการละเวนไมกระทําการดังกลาว ทั้งนี้
โดยไมรวมถึง (1) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดจากการประมาทหรือการผิดนัดโดยจงใจของผูรับโอน และ (2) การสูญเสียอันเปนผลจากการ
กระทําหรือเปนผลโดยออม โดยคูสัญญาทั้งหลายตกลงวาคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ รวมทั้งภาษีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามสมควรและเปนไปโดย
ถูกตอง อันเกิดขึ้นโดยคูสัญญา ผูซึ่งละเวนจากการปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตนภายใตธุรกรรมการขายหรือสงมอบหลักทรัพยที่เปนผลมาจากการละ
เวนไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ในการสงมอบคืนของผูโอน ใหถือเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายโดยตรงตามวัตถุประสงคในวรรคนี้
7.

การตออายุ
คูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลงที่ใหมีการตออายุการใหยืม และใหสิทธิของผูใหยืมในการถือครองหลักประกันยังคงมีอยูตอไป โดยการสงหนังสือบอก
กลาวลวงหนาแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับทราบอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงกําหนดการใหยืมแตละครั้ง และเพื่อใหสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพัน
ตอไป คูสัญญาตองสงหนั งสือยื นยันการทําธุ รกรรมตามความในขอ 2 และหากคูสัญญามิไดมีขอตกลงเปนอยางอื่น ใหถือ วาหลั กประกันและ
หลักทรัพยที่ใหยืมไดมีการสงมอบแลว

8.

การบอกเลิก
ภายใตบังคับขอ 13 ผูใหยืมหรือผูยืมอาจใชดุลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมและเรียกใหสงมอบคืนหลักทรัพยและหลักประกันหรือหลักทรัพยที่
เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทา (แลวแตกรณี)
ผูใหยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากผูยืม โดยสงหนังสือบอกกลาวใหผูยืมทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ ภายในเวลาที่ระบุไวใน
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรม และผูยืมจะคืนหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูใหยืมภายในวันทําการที่สี่นับจากวันที่เรียกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม
ผูยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ใหยืมแกผูใหยืม โดยสงหนังสือบอกกลาวใหผูใหยืมทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ ภายในเวลาที่ระบุไวในหนังสือ
ยืนยันการทําธุรกรรม และผูยืมจะคืนหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูใหยืมภายในวันทําการถัดจากวันที่แจงความจํานงคืนหลักทรัพย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการบอกกลาวดังกลาวจะตองไมนอยกวาวันสงมอบหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือวันสงมอบหลักทรัพยประเภทนั้นๆ
ที่อาจนํามาบังคับใชกับการซื้อหลักทรัพยที่เทียบเทาหรือการซื้อหลักประกันที่เทียบเทา (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ผูยืมหรือผูใหยืมจะตองสงมอบคืน
หลักทรัพยและหลักประกันหรือหลักทรัพยที่เทียบเทาและหลักประกันที่เทียบเทา (แลวแตกรณี) ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในหนังสือบอกกลาว
ดังกลาว

(ก)
(ข)

9.

การชดเชยสิทธิประโยชน
ในระหวางที่มีการใหยืมหลักทรัพยใดๆ และยังไมไดมีการคืน หากผูออกหลักทรัพยที่ใหยืมมีการจายผลประโยชนใหผูถือหลักทรัพย เชน เงินปนผลที่
เกิดจากการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ผูยืมตองจายเงินเปนจํานวนเทากับผลประโยชนดังกลาวใหแกผูใหยืม ทั้งนี้ไมวาผูยืมจะไดรับผลประโยชนนั้น
หรือไมก็ตาม
ในระหวางที่มีการวางหลักประกันใดๆ และยังไมไดมีการคืน หากผูออกหลักทรัพยหรือตราสารดังกลาวที่ใชวางเปนหลักประกันมีการจายผลประโยชน
ใหผูถือหลักทรัพยหรือตราสาร เชนเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการถือครองหลักประกันหรือตราสารดังกลาว ผูใหยืมตองจายเงินเปนจํานวน
เทากับผลประโยชนดังกลาวใหแกผูยืม
ในกรณีที่มีการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาว คูสัญญาฝายที่ผิดนัดจะตองรับผิดชําระดอกเบี้ยของเงินจํานวนดังกลาวในอัตราที่เทากับตนทุนในการจัดหา
เงินทุนและคาใชจายตางๆ รวมทั้งภาษี ของคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด นับจากวันครบกําหนดชําระเงินจํานวนดังกลาว

10.
(ก)

การจัดสรรหลักทรัพยและสิทธิประโยชนอื่นในหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนเดิม หากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันเปนหุน และมีการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยผูออกหุน
ดังกลาวแลว ผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี) (ซึ่งพึงจะไดสิทธิเขารวมในการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวหากคูสัญญานั้นถือหลักทรัพยหรือ
หลักประกันนั้นอยู) จะตองมีหนังสือบอกกลาวแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบถึงความประสงคของตนในการจองซื้อหุนใหมหรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่ออกใหม
ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันครบกําหนดใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุน พรอมกับชําระราคาจองซื้อจนเต็มจํานวนสําหรับหุนหรือหลักทรัพยอื่นที่
ประสงคจะจองซื้อนั้น เมื่อคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับหนังสือบอกกลาวและไดรับการชําระเงินดังกลาวแลว ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจัดใหมีการจองซื้อ
หุนหรือหลักทรัพยที่มีการเสนอขายดังกลาว หรือสงมอบหุนหรือหลักทรัพยที่เทียบเทาตามคําสั่งของคูสัญญาที่เปนผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี)
หากไมมีการสงหนังสือบอกกลาวและ/หรือการชําระเงินภายในระยะเวลาตามที่ไดระบุไวแลว ผูใหยืมหรือผูยืม (แลวแตกรณี) ไมมีหนาที่ตองจองซื้อหุน
หรือหลักทรัพยที่ออกใหมดังกลาวแตอยางใด
สิทธิในการออกเสียง หากหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันเปนหุนรวมถึงกรณีมีหลักทรัพยที่เทียบเทา จะตองมีการใชสิทธิในการออกเสียง ผูยืม
และผูใหยืม (แลวแตกรณี) ไมมีหนาที่ตองดําเนินการใหมีการออกเสียงตามคําสั่งของผูยืมหรือผูใหยืม (แลวแตกรณี) ยกเวนคูสัญญาตกลงไวเปนอยาง
อื่น
สิทธิอื่นๆ ในสวนของหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักทรัพยที่เปนหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การแบงแยก การรวม การ
เปลี่ยนมูลคาที่ตราไว การไถถอนกอนกําหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากคําเสนอซื้อเพื่อการครอบงํากิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น
หรือสิทธิอื่นๆ อันจําตองไดรับการตัดสินใจใชสิทธิโดยผูทรงซึ่งสามารถใชสิทธิไดแลว ใหผูยืมหรือผูใหยืม (แลวแตกรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกลาวหาก
คูสัญญาดังกลาวยังคงถือครองหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกันนั้นอยู) จะตองสงหนังสือบอกกลาวแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช
สิทธิของตน ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันแรกของระยะเวลาปดโอนหุนในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิทั้งหลายที่กําหนดไวในขอ (ค) นี้ เมื่อไดรับ
หนังสือบอกกลาวดังกลาว ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใชหรือบังคับตามสิทธิดังกลาวตามคําสั่งของคูสัญญาที่เปนผูยืมหรือผูใหยืม หากไมมีการสง
หนังสือบอกกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมจําเปนตองใชหรือบังคับตามสิทธิดังกลาวแตอยางใด

(ข)
(ค)

11.
(ก)
(ข)
(ค)

ภาษีอากร
การชําระเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหแกและโดยคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดตามสัญญานี้จะตองอยูภายใตบังคับการหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายไทย
การชําระเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไวในสัญญานี้ยังไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) นอกจากนี้ หากมีการกําหนดไวในประมวลรัษฎากร คูสัญญา
ฝายที่ไดรับการชําระเงินจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะตองจัดเตรียมใบกํากับภาษีเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบและ
ขอความที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
คูสัญญาฝายที่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กําหนดไวในขอ 13) จะตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด (มีความหมายตามที่กําหนด
ไวในขอ 13) สําหรับความรับผิดใดๆ ทางภาษีที่เกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ อันเปนผลจากการละเวนไมปฏิบัติภาระหนาที่ของคูสัญญาฝายที่ผิดนัด
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12.
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
13.
(ก)

(ข)

(ค)

คํารับรองและคํารับประกัน
คูสัญญาแตละฝายรับรองและรับประกันดังตอไปนี้ และตกลงตออีกฝายหนึ่งวาคํารับรองและคํารับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับตอไปภายหลัง
จากที่ธุรกรรมใดๆ ตามที่ไดระบุไวในสัญญานี้เสร็จสมบูรณแลว
ตนมีอํานาจและไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติตามหนาที่และชําระหนี้ของตนตามสัญญานี้ และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการเสียหายตอการดํารง
สภาพของการมีอํานาจดังกลาว
ตนไมไดถูกจํากัดภายใตขอกําหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือใหยืมหลักทรัพยตามสัญญานี้หรือในการชําระหนี้โดย
ประการอื่นของตนตามสัญญานี้
ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยที่ใหยืมและหลักประกันที่ตนไดจัดใหมีขึ้นตามสัญญานี้ ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี โดย
ปราศจากภาระติดพันใดๆและ
ตนจะปฏิบัติและดําเนินตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เหตุผิดนัดและเหตุเลิกสัญญา
เหตุผิดนัด ไดแก เหตุการณดังตอไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นและยังคงดําเนินอยูตอไปในสวนของคูสัญญาฝายหนึ่ง (“คูสัญญาฝายที่ผิดนัด” และคูสัญญาอีกฝาย
เรียกวา “คูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด”)
(1)
ผูยืมหรือผูใหยืมไมชําระหรือไมชําระคืนหลักประกันที่เปนเงินสด หรือไมสงมอบหลักประกัน หลักทรัพยที่ใหยืม หรือหลักประกันที่เทียบเทา
หลักทรัพยที่เทียบเทา หรือผลประโยชนอื่นใด แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัติภาระหนาที่ในการชําระเงินหรือสงมอบใดๆ ตามที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ ณ วันครบกําหนดชําระ
(2)
เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งอันเปนขอสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัวตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม โดยเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับผูใหยืมหรือผูยืม (ยกเวนกรณีที่มีการยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการ ชําระบัญชี ลมละลาย
หรือกระบวนการอื่นใดที่คลายคลึง หรือการแตงตั้งผูชําระบัญชีหรือเจาหนาที่ที่คลายคลึงของคูสัญญาฝายที่ผิดนัด ทั้งนี้ โดยไมจําตองมี
การสงหนังสือบอกกลาว) และคูสัญญาฝายที่ไมผดิ นัดไดสงหนังสือบอกกลาวแกคูสัญญาฝายที่ผิดนัดแลว
(3)
ธุรกิจหรือใบอนุญาตกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพยของผูยืมหรือผูใหยืมถูกระงับหรือถูกยกเลิกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทย ศาล คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานทางราชการหรือผูกํากับดูแลอื่นใดของผูยืมหรือผูใหยืม
(4)
เหตุการณที่เปนขอสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัวตาม พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับแกไขเพิ่มเติม
เกิดขึ้นแกผูค้ําประกัน ในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ําประกันเปนหลักประกัน และผูค้ําประกันและผูยืมละเวนไมจัดเตรียมหลักประกันที่เปน
ที่ยอมรับของผูใหยืมมาทดแทนภายใน 7 วันหลังจากเกิดเหตุการณดังกลาวเพื่อแทนที่หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยผูค้ําประกันดังกลาว
(5)
ผูค้ําประกัน ไดรับคําสั่งจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูกํากับดูแลอื่นๆ ใหระงับการดําเนินธุรกิจตามปกติของตนไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
หรือระงับการชําระเงินจํานวนใดตามภาระหนาที่ในการชําระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือ
ตกอยูภายใตการแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใด ๆ โดยธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูกํากับดูแลอื่น ๆ ของผูค้ําประกันดังกลาว และผู
ยืมไมอาจจัดหาหลักประกันอื่นทดแทนอันเปนที่ยอมรับของผูใหยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ําประกันที่ไดออกใหโดยผูค้ําประกัน
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่ผูใหยืมกําหนด
(6)
คํารับรองหรือคํารับประกันใด ๆ ที่ผูใหยืมหรือผูยืมไดใหไวนั้น ไมถูกตองหรือไมเปนความจริง ในสวนที่เปนสาระสําคัญในขณะที่ทําขึ้นหรือ
ทําซ้ํา หรือถือวาทําขึ้นหรือทําซ้ําและคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดไดสงหนังสือบอกกลาวแจงแกคูสัญญาฝายที่ผิดนัด
(7)
ผูใหยืมหรือผูยืมยอมรับตออีกฝายวาตนไมสามารถหรือตนมีความประสงคที่จะไมปฏิบัติภาระหนาที่ใด ๆ ของตนภายใตสัญญานี้และ/หรือ
ในสวนของการใหยืมใดๆ ภายใตบังคับสัญญานี้
(8)
ผูใหยืมหรือผูยืมละเวนไมปฏิบัติภาระหนาที่ใด ๆ ภายใตสัญญานี้ ยกเวนขอ (ก) (1) ถึง (7) และไมมีการแกไขการผิดสัญญาดังกลาว
ภายใน 3 (สาม) วันทําการหลังจากคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดไดสงหนังสือบอกกลาวใหคูสัญญาฝายที่ผิดนัดทําการแกไขการผิดสัญญานั้น
เหตุเลิกสัญญา ไดแก เหตุการณดังตอไปนี้ที่เกิดขึ้นและเกิดตอเนื่องในสวนของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (“คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบ” และ
คูสัญญาอีกฝายซึ่งเปน “คูสัญญาฝายที่ไมไดรับผลกระทบ”) ใหถือเปนเหตุเลิกสัญญา
(1)
เหตุสุดวิสัย และ
(2)
ความไมชอบดวยกฎหมายที่เกิดภายหลังจากการเขาทําธุรกรรมและสงผลกระทบตอธุรกรรมใหกลายเปนธุรกรรมที่ฝาฝนกฎหมายและ
กฎระเบียบที่นํามาบังคับใชตามสัญญานี้
หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้น คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเมื่อตนไดทราบถึงเหตุ
ดังกลาว โดยระบุลักษณะของเหตุเลิกสัญญานั้นรวมถึงธุรกรรมที่ไดรับผลกระทบในแตละธุรกรรม คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบจะตอง
กําหนดวันเลิกสัญญา โดยวันดังกลาวจะตองไมเร็วกวาวันสงมอบหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และในสวนของการใหยืมคง
คางทั้งหลาย กรณีนี้ใหคูสัญญาฝายที่ไมไดรับผลกระทบเปนฝายคํานวณ
หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้นโดยที่ผูใหยืมและผูยืมเปนผูที่ไดรับผลกระทบทั้งสองฝาย คูสัญญาแตละฝายจะใชความพยายามตามสมควร
เพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงภายใน 3 วันทําการหลังจากที่มีหนังสือบอกกลาวแจงการเกิดเหตุดังกลาว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเลี่ยง
เหตุเลิกสัญญา หากไมมีขอตกลงดังกลาวระหวางระยะเวลาเยียวยา ผูใหยืมหรือผูยืมอาจสงหนังสือบอกกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
และกําหนดวันขึ้น โดยวันดังกลาวจะตองไมเร็วกวาวันสงมอบหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือวันสงมอบหลักทรัพยประเภท
นั้นๆ ที่มีผลบังคับเพื่อเปนวันเลิกสัญญากอนกําหนดในสวนที่เกี่ยวกับการใหยืมคงคางทั้งหลาย กรณีนี้คูสัญญาฝายคํานวณไดแก บริษัทฯ
หากเหตุผิดนัดเกิดขึ้นกับคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง การชําระเงินทั้งหมด และภาระหนาที่ในการสงมอบของคูสัญญาทั้งหลายภายใตการยืมและ/หรือ
การใหยืมหลักทรัพยที่อยูภายใตบังคับสัญญานี้จะตองมีการเรงใหปฏิบัติ และใหถึงกําหนดโดยพลัน ในเวลาที่เกิดเหตุผิดนัดดังกลาวหรือไดมีการสง
หนังสือบอกกลาวใหแกคูสัญญาฝายที่ผิดนัดแลว แลวแตกรณี (“วันเลิกสัญญา”) คูสัญญาที่ฝายผิดนัดจะตองรับผิดตอคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัด
สําหรับจํานวนเงินตามสมควรที่กฎหมายกําหนดไวทั้งหมดและคาใชจายทางวิชาชีพอันเกิดจากคูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดรวมถึงดอกเบี้ยและภาษีใดๆ
(โดยไมรวมถึงภาษีเงินไดนิติบุคคล) ของเงินจํานวนดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการจัดหาเงินทุนและคาใชจายอื่นๆทั้งหลายของคูสัญญาฝายที่
ไมผิดนัด
หากไมมีกฎหมายบัญญัติหามไว คูสัญญาฝายที่ไมผิดนัดจะตองคํานวณมูลคาของหลักทรัพยที่เทียบเทาและมูลคาของหลักประกันที่เทียบเทาที่
จะตองมีการสงมอบ ณ วันเลิกสัญญา โดยที่จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระของคูสัญญาฝายหนึ่งจะตองมีการหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่ถึงกําหนด
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(ง)

ชําระของคูสัญญาอีกฝาย และภายหลังจากพิจารณามูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมและมูลคาหลักประกันแลว ใหคูสัญญาฝายที่มีสิทธิเรียกรองอันมี
มูลคานอยกวาตามที่ไดระบุไวขางตน เปนฝายที่จะตองชําระยอดเงินคงเหลือเทานั้น โดยใหชําระในวันเลิกสัญญา
กรณีที่หลักประกันเปนหนังสือค้ําประกัน ผูยืมตกลงใหผูใหยืมมีสิทธิเรียกรองโดยตรงจากผูค้ําประกันภายใตหนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนเงินจํานวน
เทากับจํานวนเงินสวนที่เกินภายหลังจากการหักกลบลบหนี้
ขอกําหนดทั้งหลายในสัญญานี้เปนการระบุขอความวาดวยการแกไขอันพึงบังคับใชแกคูสัญญาแตละฝายในกรณีเกิดเหตุผิดนัด คูสัญญาฝายหนึ่ง
ฝายใดไมมีสิทธิเรียกรองเงินจํานวนใดๆ จากความเสียหายทางออมอันเปนผลจากการกระทําหรือความเสียหาย กรณีเกิดการละเวนไมปฏิบัติ
ภาระหนาที่ใดๆของตนภายใตบังคับสัญญานี้โดยคูสัญญาอีกฝาย

14.

สัญญาฉบับเดียว
ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตลอดจนหนังสือยืนยันการทําธุรกรรมทั้งหมดถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และเมื่อรวมเขากับสัญญานี้จะถือเปน
ขอตกลงเรื่องเดียวระหวางคูสัญญา

15.
(ก)

ธุรกรรมที่ทําในฐานะตัวแทน
ในกรณีที่มีการระบุไวในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม คูสัญญาฝายหนึ่งอาจเขาทําการใหยืมในฐานะที่เปนตัวแทนได ไมวาจะเปนผูดูแลทรัพย หรือ
ผูจัดการการลงทุน หรือประการอื่นใด (“ตัวแทน”) เพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก (“ตัวการ”) (ธุรกรรมการใหยืมที่ทําขึ้นตามที่กําหนดไวในวรรคนี้
ใหเรียกวา “ธุรกรรมการเปนตัวแทน”)
คูสัญญาฝายหนึ่งสามารถเขาทําธุรกรรมการเปนตัวแทนไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้
(1)
คูสัญญาฝายนั้นระบุวาการใหยืมนั้นเปนธุรกรรมการเปนตัวแทนในขณะที่ตนเขาทําการใหยืมดังกลาว
(2)
คูสัญญาฝายนั้นแจงแกคูสัญญาอีกฝายเปนหนังสือวาตนไดเขาทําการใหยืมดังกลาวนั้นแทนตัวการเพียงรายเดียว โดยรายละเอียดของ
ตัวการดังกลาวนั้นไดเปดเผยใหคูสัญญาอีกฝายไดรับทราบแลว (ไมวาเปนโดยชื่อ หรือโดยการอางอิงเปนรหัสหรือดวยวิธีแสดงตนอื่น
ตามที่คูสัญญาทั้งหลายไดตกลงกันเพื่อนํามาใชในการอางอิงตัวการที่กําหนด) ในเวลาที่ตนเขาทําการใหยืมหรือโดยประการอื่นตามที่มี
การตกลงกันในระหวางคูสัญญา และ
(3)
ในเวลาที่ไดมีการเขาทําการใหยืมนั้นตนมีอํานาจที่จะเขาทําการใหยืมดังกลาวและการปฏิบัติภาระหนาที่ทั้งหลายในนามของตัวการ
ภายใตขอตกลงดังกลาวในวรรค (ง) (2) ของตัวการ
ตัวแทนรับวาในกรณีที่ตนไดทราบถึงเหตุการณตอไปนี้
(1)
เหตุการณใด ๆ ที่เปนขอสันนิษฐานถึงการมีหนี้สินลนพนตัวตามพระราชบัญญัติลมละลายพ.ศ. 2484 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดย
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับตัวการที่เกี่ยวของ ตัวแทนจะแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบถึงขอมูล ความประสงค และขอมูล
เพิ่มเติมที่มีการรองขอตามสมควร หรือ
(2)
การผิดขอรับประกันขอใด ๆ ที่ใหไวในขอ (จ) ขางลางนี้ หรือการเกิดเหตุหรือสถานการณใดๆ ที่มีผลใหขอรับประกันดังกลาวอาจเปนเรื่อง
ไมจริงหากไดมีการทําซ้ําโดยการอางอิงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ตัวแทนจะแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบถึงขอมูลเพิ่มเติมที่มีการ
รองขอตามสมควร
ความรับผิดของตัวการมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1)
ธุรกรรมการเปนตัวแทนแตละธุรกรรมเปนธุรกรรมที่ทําขึ้นระหวางตัวการและคูสัญญาอีกฝาย ตัวการและคูสัญญาอีกฝายเปนคูสัญญาที่
จะมีหรือมีสิทธิหรือภาระหนาที่ภายใตธุรกรรมการเปนตัวแทน โดยตัวแทนไมมีความรับผิดใด ๆ ในฐานะตัวการในการปฏิบัติการตาม
ธุรกรรมการเปนตัวแทน อยางไรก็ดี ตัวแทนยังคงตองรับผิดในฐานะตัวแทนภายใตขอกําหนดอื่นใดในขอนี้ และ
(2)
ในกรณีที่ตัวแทนไดเขาทําธุรกรรมการเปนตัวแทนเพื่อตัวการหลายรายนั้น ใหถือเสมือนหนึ่งวาตัวการแตละรายเปนคูสัญญา (ผูใหยืมหรือ
ผูยืม แลวแตกรณี) ในสัญญาแยกตางหากกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยที่สัญญานั้นมีขอความที่เหมือนกันกับสัญญานี้ทุกประการ
ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา
หากมีเหตุผิดนัดในกรณีที่เกี่ยวของกับตัวแทนหรือเหตุที่อาจกอใหเกิดเหตุผิดนัด หากคูสัญญาอีกฝายสงหนังสือบอกกลาวตามความในขอ 13
แลวคูสัญญาดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาใหแกตัวแทน (ซึ่งจะถือวาไดมีการสงหนังสือบอกกลาวดังกลาวโดยชอบใหแก
ตัวการตามวิธีที่ระบุในขอ 17) เพื่อแจงใหทราบถึงเหตุผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวของกับตัวการ หากคูสัญญาอีกฝายสงหนังสือบอกกลาวเชนวา
นั้น ยอมถือวามีเหตุผิดนัดในสวนที่เกี่ยวกับตัวการมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นแลวในเวลาที่ถือวามีการสงหนังสือบอกกลาวใหแลว
หากตัวการไมไดจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสถานที่ทําการตั้งอยูในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคตามสัญญานี้ในวรรค (ง)(2) ใหถือวาตัวการไดทําการ
แตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินกระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตัวการแลว
ตัวแทนขอรับประกันตอคูสัญญาอีกฝายวาทุกครั้งที่ตนเขาทําหรือมีแนวโนมจะเขาทําธุรกรรมการเปนตัวแทน ตัวแทนมีอํานาจโดยถูกตองแลวในการ
เขาทําการใหยืมดังกลาวและในการปฏิบัติภาระหนาที่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายใตบังคับธุรกรรมดังกลาวในนามของบุคคลที่ตนระบุเปนตัวการในสวน
ของธุรกรรมนั้นๆ และในการชําระหนี้ทั้งหลายของบุคคลดังกลาวภายใตขอตกลงที่อางถึงในวรรค (ง) (2) ในนามบุคคลดังกลาว

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

16.

การชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
คูสัญญาแตละฝายตกลงกันวาในการฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไมเรียกใหมีการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้ของคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งในการสงมอบหรือสงคืนหลักทรัพย หลักทรัพยที่เทียบเทา หลักประกัน หรือหลักประกันที่เทียบเทา ทั้งนี้ โดยไมมีผลกระทบใดๆตอสิทธิอื่นใดที่ตน
มีอยู

17.

การบอกกลาว
บรรดาหนังสือบอกกลาวทั้งปวงที่ไดออกใหตามสัญญานี้จะตองทําขึ้นเปนหนังสือ (โดยใหรวมถึงขอความทางโทรพิมพหรือโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสดวย) และใหถือวาไดมีการสงใหโดยชอบแลว หากไดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไดนําสงโดยบุคคลไว ณ ที่อยูหรือสงไปยัง
หมายเลขโทรพิมพหรือโทรสารของคูสัญญาที่เกี่ยวของ หรือที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามที่ระบุในขอนี้ ตามลําดับ หรือที่อยู หรือหมายเลขโทร
พิมพหรือโทรสารหรือที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตามที่คูสัญญาแตละฝายอาจแจงใหอีกฝายทราบเปนหนังสือ แตทั้งนี้ ใหถือวาไดมีการสง
หนังสือยืนยันการทําธุรกรรมโดยสมบูรณหากไดสงตามขอ 2 (ข) แลว
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การติดตอสื่อสารใดๆที่ทําขึ้นหรือสงมอบใหถือวามีผลบังคับดังนี้
(1)
ในวันสง หากสงโดยไปรษณียลงทะเบียน
(2)
เมื่อไดรับการยืนยันการสงมอบทางอิเล็กทรอนิกส หากสงโดยโทรพิมพ โทรสารหรือการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และ
(3)
เมื่อไดรับทราบถึงการสงหนังสือบอกกลาวหรือเอกสารที่สงมอบ หากนําสงโดยผูสงเอกสาร
ที่อยูเพื่อการสงหนังสือบอกกลาวและการติดตอสื่อสาร

บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
ที่อยู

สําหรับคูสัญญาฝายตรงขาม

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
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน

19.

การไมสละสิทธิ
การงดเวนหรือความลาชาในการใชสิทธิ หรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กําหนดไวภายใตสัญญานี้หรือตามกฎหมายโดยคูสัญญาฝายหนึ่งฝาย
ใดจะไมถือเปนการสละสิทธิดังกลาว นอกจากนี้ การใชสิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กําหนดไวภายใตสัญญานี้หรือตามกฎหมายในครั้ง
ใดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดโดยคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนั้นจะไมถือเปนการตัดสิทธิคูสัญญาฝายนั้นในการใชสิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหาย
ประเภทเดียวกันนั้นตอไปหรือในครั้งอื่น ๆ อีก หรือเปนการตัดสิทธิคูสัญญานั้นในการใชสิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่
กําหนดไวภายใตสัญญานี้หรือตามกฎหมาย

20.

ความรับผิด
(1)
ลูกคาตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและคาใชจายใด ๆ ที่บริษัทอาจไดรับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการ
กระทําหรืองดเวนกระทําการของลูกคาหรือตัวแทนของลูกคา รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคาใชจายใด ๆ ที่บริษัทอาจไดรับ
เนื่องมาจากการเรียกรองหรือฟองรองโดยบุคคลอื่น ใหบริษัทตองรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําหรืองดเวนกระทําการ
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของบริษัท
(2)
ลูกคาตกลงวาบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกคาไดรับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหาย
ดังกลาวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การประทวง สงคราม การเขาควบคุมโดยอํานาจรัฐ ขอผิดพลาดใน
การจัดสงขอมูล และขอผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือขายการสื่อสาร หรือความลาชาอันเกิดจากเครือขายการสื่อสารของบุคคลภายนอก
หรือเครือขายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณเครื่องใชขัดของ กระแสไฟฟาขัดของ หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลตอการดําเนินการของบริษัท แต
ทั้งนี้เหตุแหงความเสียหายดังกลาวตองไมไดเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือ
ลูกคาของบริษัท

21.

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

22.

กฎหมายที่บังคับใช
สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

23.
(ก)

ขอกําหนดอื่น ๆ
อนุญาโตตุลาการและขอบเขตอํานาจ ขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรอง ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การเลิก
สั ญ ญา หรื อ การไม ช อบด ว ยกฎหมายของสั ญ ญานี้ ให มี ข อ ยุ ติ โ ดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามกฎระเบี ย บว า ด ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ที่นํามาบังคับใชในเวลาที่มีการยื่นขอพิพาทที่เกี่ยวของตออนุญาโตตุลาการ และการดําเนินการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหกระทําภายใตความชวยเหลือของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เวนแตคูสัญญาทั้งหลายจะมีขอตกลงเปนอยางอื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1)
ขอกําหนดขอนี้จะมีผลบังคับใชโดยไมคํานึงถึงการไมมีผลบังคับใช หรือการสิ้นสุดลงของสัญญานี้
(2)
คูสัญญาจะไมฟองรองดําเนินคดีในประเด็นขอพิพาทใดๆ ในระหวางคูสัญญาตามหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ จนกวาจะไดมีการยื่นประเด็น
ดังกลาวตออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ และไดมีคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแลว
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(ข)

(ค)
(ง)

หากขอกําหนดใดๆแหงสัญญานี้ไดรับการประกาศใหเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดในทางอื่น โดยองคกรตุลาการหรือองคกรที่มีอํานาจอื่นๆแลว ใหแยก
ขอกําหนดดังกลาวออกจากสัญญานี้ และใหขอกําหนดที่ยังเหลืออยูของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใชโดยสมบูรณตอไป อยางไรก็ตาม หลังจากนั้น ให
คูสัญญาแกไขสัญญานี้ดวยวิธีการอันสมควรเพื่อใหสามารถบรรลุเจตนารมณของคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดที่แยกออกไปนั้นได โดยชอบดวย
กฎหมาย
สกุลเงิน การชําระเงินทั้งปวงใหชําระเปนเงินบาท
การบันทึก การสนทนาคูสัญญาทั้งหลายตกลงวาคูสัญญาแตละฝายอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางกันดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสก็ได

สัญญานี้จัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและทําความเขาใจขอความโดยตลอดแลวเห็นวาตรงกับเจตนาและความประสงคของ
ทั้งสองฝาย จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท )ถามี (ไวเปนสําคัญและตางยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละหนึ่งฉบับ
บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)

คูสัญญา

ลงนามเพื่อและแทน X

ลงนามเพื่อและแทน X

ชื่อ

ชื่อ

ตําแหนง

ตําแหนง

พยาน

พยาน

โดย

โดย
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