SBL Fact Sheet
การยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL)
SBL คือ การทําสัญญายืมระหวางผูยืม (Borrower) ฝายหนึ่งกับผูใหยืม (Lender) อีกฝายหนึ่ง โดยผูใหยืมตกลงโอนหลักทรัพยใหแ กผูยมื ณ วันที่ตกลงและผูยมื ตกลงวาจะโอนหลักทรัพยที่
ยืมคืนใหกับผูใหยืมเมื่อถึงวันครบกําหนดสัญญา และเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการที่ผูยืมไมสามารถสงมอบหลักทรัพยคืนได ผูยืมจึงตกลงโอนทรัพยสินในคราวเดียวกัน เพื่อวางเปนประกัน
(Collateral) ใหกับผูใหยืม ซึ่งอาจเปนไดทั้งเงินสดหรือหลักทรัพยประเภทตางๆ ตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน โดยผูใหยืมจะคืนทรัพยสินที่วางเปนประกันเมื่อไดรับหลักทรัพยที่ยืมคืนจากผูยืม ณ
วันครบกําหนดสัญญา ทั้งนี้เมื่อถึงวันครบกําหนดสัญญาผูยืมจะตองโอนหลักทรัพยที่ยืมคืนแกผูใหยมื พรอมทั้งจายคาธรรมเนียมการยืม (Borrowing fee) ในอัตราที่ไดตกลงกันไวตั้งแตวันที่
ทําสัญญา ในขณะเดียวกัน ผูใหยืมก็จะตองโอนหลักประกันคืนใหแ กผูยมื
การเปดบัญชี

ผูใหยืมหลักทรัพย
1. เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ประเภทบัญชีเงินสด หรือ Prepaid หรือบัญชี Share Builder Plan
2. ลงนามในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย
ผูยืมหลักทรัพย
1. เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ
2. ลงนามในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย

หุนที่ยืม/ใหยมื

กรณียืมเพื่อขายชอรต ตองเปนหุนใน SET100, ETF เชน TDEX, ENGY
กรณียืมเพื่อสงมอบ (Cover Fail) ตองมีเอกสาร/หลักฐานอางอิง พรอมแจงเหตุผล
หุนที่ใหยืมตองเปนหุนที่ชําระราคาแลว

มูลคาการยืม/ใหยมื

ไมมีการกําหนดมูลคาการยืม / ใหยืมขั้นต่ํา

ระยะเวลาการยืม

สูงสุดไมเกิน 1 ป
แจงความประสงคผานทางเจาหนาที่การตลาด เพื่อสงคําสั่งใหกับลูกคา หรือลูกคาสงคํ าสั่งยืม (Borrow) ดวยตนเองผานระบบ POEMS

การสงคําสั่งยืมหลักทรัพย

การสงคําสั่งใหยืมหลักทรัพย
แจงความประสงคโดยสงแบบคําขอใหยืมและเรียกคืนหลักทรัพย (Lend & Recall Instruction) ใหกับบริษัท โดยระบุชื่อหลักทรัพย และจํานวนหุนที่ตองการใหยืม ซึ่งจะมีผลสําหรับวันทํา
การถัดไป
วิธ ีการใหยืมหลักทรัพย

1.
2.

เมื่อลูกคาสงแบบคําขอมายังบริษัท โดยระบุวัตถุประสงค “ใหยืมหลักทรัพย” บริษัทจะดําเนินการล็อคหุนตามใบคําขอนั้นเพื่อเปนการจองสิทธิใ์ หยืมหลักทรัพยใหกับลูกคา โดยบริษัทฯ
จะคํานวณคาธรรมเนียมตั้งแตวันทําการถัดจากวันทีแ่ จงความประสงคมายังบริษัท
เมื่อบริษัทตองการยืมหลักทรัพย บริษัทจะทําการยืนยันการยืมหลักทรัพย และเปลี่ยนสถานะหลักทรัพยของลูกคาเปนหลักทรัพยใหยืม โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม

3.

พรอมทั้งวางหลักประกันตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.
ลูกคาตกลงใหยืมหลักทรัพยจนกวาลูกคาจะแจงเรียกคืนหลักทรัพยเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัท หรือบริษัทแจงยกเลิกหรือสงคืนหลักทรัพยใหกับลูกคา

วิธ ีจัดสรรคําสั่งยืม/ใหยมื หลักทรัพย

ตามลําดับเวลา ลูกค าสงคําสั่งกอนจะไดรับการจัดสรรกอน (FIFO)

วิธ ีจัดสรรคําสั่ง การคืนหลักทรัพย

พิจารณาคืนหลัก ทรัพยที่มีจํานวนหลักทรัพยเทากับหรือใกลเคียงจํานวนที่ตองการคืนกอน หากมีหลายรายการ พิจ ารณาตามลําดับเวลา (FIFO)

อัตราหลักประกันการยืมหลักทรัพย
โดยมีอัตราหลักประกันดังตารางนี้

ลูกคาตองมีวงเงินเพื่อการยืมหลักทรัพยแ ละอํานาจซื้อ (Purchasing Power-PP) เพียงพอ จึงจะสามารถยืมหลักทรัพย หรือสงคําสั่งขายชอรตได
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หลักประกันเริ่มตน Initial Margin ( IM )

50%

หลักประกันรักษาสภาพ Maintenance Margin ( MM )

40%

ระดับบังคับลางสถานะ Forced Close Margin ( FM )

30%
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การซื้อขาย
1. ลูกคาจะสามารถขายชอรตไดตอเมื่อทําสัญญายืมและใหยมื หลักทรัพยกับบริษัท และไดมีการติดตอยืมหลักทรัพยจากบริษัทฯ เรียบรอยแลว
2. ลูกคาตองวางเงินหลักประกัน เพื่อใหมีอํานาจซื้อเพียงพอกอนการซื้อหรือขายชอรตหลักทรัพย
3. ไมอนุญาตใหซื้อหรือขายชอรตเกินกวาอํานาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยอํานาจซื้อจะคํานวณจากทรัพยสินสวนเกินในบัญชีมารจิ้น (Excess Equity: EE)
อํานาจซื้อ (Purchasing Power) = Min (Credit Line, Excess Equity / IM%)
ตัวอยาง นายชอบ ลงทุน มีวงเงิน 2,000,000 บาท ตองการขายชอรตหุน BBL 1,000,000 บาท (IM 50%) ดังนั้นจะตองมี EE 500,000 บาท (1,000,000 / 50%) เพื่อใหมีอํานาจซื้อ
เพียงพอที่จะสงคําสั่งขายชอรตได
การเรียกใหวางหลักประกันเพิ่ม (Margin Call):
ในกรณีที่หลักประกันของลูกคาลดลงต่ํากวา MM แตสูงกวาระดับบังคับลางฐานะ ลูกคาจะไมสามารถเปดสถานะสัญญาใหมได และจะตองนําหลักประกันมาวางเพิ่มใหกลับไปสูระดับ IM
ภายในเวลา 12.30 น.ของวันทําการถัดไป (T+1) ถาหากลูกค าไมนําเงินมาวางภายในเวลาดังกลาว ลูกคาจะไมสามารถเปดสัญญายืมหลักทรัพยเพิ่มได ทั้งนี้หากลูกค าถูกเรียกหลักประกัน
เพิ่มติดตอกัน 3 วันทําการ และลูกคาไมนําหลักประกันมาวาง บริษัทจะบังคับซื้อคืนและลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบตอผลขาดทุนและคาใชจา ยที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน
การบังคับซื้อคืน (Force Close-out) :
ในกรณีที่หลักประกันของลูกคาลดลงต่ํากวา ระดับ FM หรือถูกเรียกหลักประกันติดตอกัน 3 วันทําการและไมนําหลักประกันมาวาง ภายในเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะทําการบังคับซื้อคืน
ภายในวันทําการถัดไป โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบตอ ผลขาดทุนหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน
การเรียกคืน (Recall)
ผูใหยืมแจงความประสงคโดยสงแบบคําขอใหยมื /เรียกคืนหลักทรัพย (Lend & Return Shares Instruction)ใหกับบริษัท โดยระบุวัตถุ ประสงค “เรียกคืนหลักทรัพย (Recall)” โดยตองสง
คําสั่งภายใน 12.00 น. และแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ และจะไดรับหลักทรัพยคืนภายในวันทําการที่ 4 นับจากวันที่เรียกคืนหลัก ทรัพย (T+4)
ผูใหยืมที่เรียกคืนหลักทรัพย จะสามารถขายหลักทรัพยไดภายในชวงบายของวันทําการถัดจากวันที่เรียกคืนหลักทรัพย
ผูยืมที่ถูกเรียกคืน หากไดมีการขายชอรตหลักทรัพยยืมไปแลว จะตองทําการซื้อคืนตามเวลาดังนี้คือ
1. กรณีถูกเรียกคืนชวงเชา (กอน 12.30 น.) จะตองซื้อคืนภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป
2. กรณีถูกเรียกคืนชวงบาย (หลัง 12.30 น.) จะตองซื้อคืนภายใน 16.00 น. ของวันทําการถัดไป
การสงคืน (Return)
ผูยืมแจงความประสงคโดยสงแบบคําขอยืม/คืนหลักทรัพย (Borrow/Return Shares Instruction) ใหกับบริษัท ฯ หรือผานเจาหนาที่ การตลาด โดยระบุวัตถุประสงค “สงคืนหลักทรัพย
(Return)” โดยตองสงคําสั่งภายในวันและเวลาทําการของบริษัทฯ
การถอนหลักประกัน
ลูกคาผูยืมสามารถสงคําสั่งขอถอนหลักประกันไดเมื่อมีทรัพยสินสวนเกิน (Excess Equity) และสงคําสัง่ ภายใน 12.00 น. ลูกคาจะไดรับเงินในวันทําการถัดไป
สิทธิประโยชนในหลักทรัพย
กรณีที่หลักทรัพยยืม มีการประกาศใหสิทธิประโยชนใด ๆ เชน XR, XD, XM เปนตน บริษัทจะทําการเรียกคืนหลักทรัพยทุกกรณี โดยจะแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการกอนวันขึ้น
เครื่องหมาย
กรณีที่หลักทรัพยใหยืม ลูกคาผูยืมจะไดรับสิทธิประโยชน โดยหลักทรัพยบริษัทฯยังไมคืน จนกวาลูกคาจะทําการเรียกคืน
ดอกเบี้ยหลักประกัน
ลูกคาจะไดรับดอกเบี้ยตามประกาศของบริษัท
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คาธรรมเนียมการยืม/ใหยืมหลักทรัพย (SBL Fee)
บริษัทคิดคาธรรมเนียมการยืม/ใหยืมเปนรายวัน ตามอัตราที่บริษัทแจงในใบยืนยันการยืมและใหยืมหลักทรัพย ทั้งนี้กําหนดให 1 ปเทากับ 365 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• คาธรรมเนียมการใหยืม บริษัทจะนําฝากเขาบัญชีตนทางของลูกคาที่มีอยูกับทางบริษัท โดยนําฝากใหปละ 2 ครั้ง สั ปดาหแ รกของเดือนมกราคม และเดือน
•

กรกฎาคม
คาธรรมเนียมการยืม บริษัทหักจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเครดิดบาลานซ ภายในวันทําการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือเมื่อปดสัญญา โดยคิ ดจากมูลคาหุนยืมวัน
ทําการกอนหน า (T-1) เปนระยะเวลาเทากับจากวันที่ยืม ถึงวันกอนหนาวันสงมอบคืน และคาธรรมเนียมการยืมขั้นต่ําตอวันเทากับ 100 บาท กรณีคืนหุนในวัน
หรือวันรุงขึ้น บริษัทฯ คิดค าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยเพิ่มอีกรอยละ 0.03 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีไมเพียงพอ บริษัทจะถือวา
ลูก คากูยืมเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียมการยืม

สําหรับบุ คคลธรรมดา

ผูใหยืมจะไดรับคาธรรมเนียม เทากับ คาธรรมเนียม หักภาษี ณ ที่จาย 15% (SBL Fee – WHT 15%)
ผูยืมจะตองจายคาธรรมเนียม เทากับ คาธรรมเนียม บวกภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (SBL Fee + VAT 7%)

การผิดนัด
หากลูกคาไมดําเนินการ สงมอบหลักทรัพย / หลัก ประกัน หรือสงคืนหลักทรัพย / หลัก ประกัน รวมทั้งไมชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแ กบริษัท หรือมีเหตุการณใดที่เขาขายการผิดนั ด บริษัท
จะทําการปดสถานะ โดยการบังคั บซื้อคืน หรือ บังคับขาย (แลวแตกรณี) โดยลูกคาจะเปนผูรับผิ ดชอบตอผลขาดทุน หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน
ตัวอยางการคํานวณคาธรรมเนียม
1) ผูยืม ยืม BBL จํานวน 20,000 หุน ณ วันที่ 6 มกราคม 25xx คาธรรมเนียม 6% ตอป และสงคืนหุนวันที่ 14 ม.ค. xx
วันที่
6 ม.ค. xx
7 ม.ค. xx
8 ม.ค. xx
9 ม.ค. xx
10 ม.ค. xx
11 ม.ค. xx
12 ม.ค. xx
13 ม.ค. xx

ราคาป ด (T-1)
มูลคาหุนยืม
คาธรรมเนียม
76
1,520,000
249.86
71
1,420,000
233.42
76
1,520,000
249.86
76
1,520,000
249.86
76
1,520,000
249.86
70
1,400,000
230.14
65
1,300,000
213.70
70
1,400,000
230.14
1,906.85
คาธรรมเนียมการยืม
133.48
VAT
2,040.33
รวม
2)ผูยืม ยืม BBL จํานวน 2,000 หุน ณ วันที 6 มกราคม 25xx. คาธรรมเนียม 6 % ตอป และสงคืนหุนวันที่ 7 ม.ค. xx (คาธรรมเนียมขั้นต่ํา)
วันที่
6 ม.ค. xx

ราคาป ด (T-1)
76
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มูลคาหุนยืม
152,000

คาธรรมเนียม
24.99
คาธรรมเนียมการยืม
VAT
รวม
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คาธรรมเนียมขั้นต่ํา
100

คาธรรมเนียมที่เพิ่ม
45.60

รวมคาธรรมเนียม
145.60
145.60
10.19
155.79

ปรับปรุงล าสุด 20/01/2016

