
 

      
  

 

 
SBL Fact Sheet 

การยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) 

SBL คือ การทําสัญญายืมระหวางผูยืม (Borrower) ฝายหน่ึงกับผูใหยืม (Lender) อีกฝายหน่ึง โดยผูใหยืมตกลงโอนหลักทรัพยใหแกผูยมื ณ วันท่ีตกลงและผูยมืตกลงวาจะโอนหลักทรัพยท่ี

ยืมคืนใหกับผูใหยืมเมื่อถึงวันครบกําหนดสัญญา และเพ่ือปองกันความเส่ียงจากการท่ีผูยืมไมสามารถสงมอบหลักทรัพยคืนได ผูยืมจึงตกลงโอนทรัพยสินในคราวเดียวกัน เพ่ือวางเปนประกัน 

(Collateral) ใหกับผูใหยืม ซ่ึงอาจเปนไดท้ังเงินสดหรือหลักทรัพยประเภทตางๆ ตามท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน โดยผูใหยืมจะคืนทรัพยสินท่ีวางเปนประกันเมื่อไดรับหลักทรัพยท่ียืมคืนจากผูยืม ณ 

วันครบกําหนดสัญญา ท้ังน้ีเมื่อถึงวันครบกําหนดสัญญาผูยืมจะตองโอนหลักทรัพยท่ียืมคืนแกผูใหยมื พรอมท้ังจายคาธรรมเนียมการยืม (Borrowing fee) ในอัตราท่ีไดตกลงกันไวต้ังแตวันท่ี

ทําสัญญา ในขณะเดียวกัน ผูใหยืมก็จะตองโอนหลักประกันคืนใหแกผูยมื  
 
การเปดบัญช ี
 

ผูใหยืมหลักทรัพย 
1. เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ประเภทบัญชีเงินสด หรือ Prepaid หรือบัญชี  Share Builder Plan 
2. ลงนามในสัญญายมืและใหยืมหลักทรัพย 
ผูยืมหลักทรัพย 
1. เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ  
2. ลงนามในสัญญายมืและใหยืมหลักทรัพย  

 

หุนท่ียืม/ใหยมื   กรณียืมเพ่ือขายชอรต  ตองเปนหุนใน SET100, ETF  เชน TDEX, ENGY 

    กรณียืมเพ่ือสงมอบ (Cover Fail)  ตองมีเอกสาร/หลักฐานอางอิง พรอมแจงเหตุผล 

    หุนท่ีใหยืมตองเปนหุนท่ีชําระราคาแลว 
 

มูลคาการยืม/ใหยมื   ไมมีการกําหนดมูลคาการยืม / ใหยืมขั้นตํ่า 
 

ระยะเวลาการยืม   สูงสุดไมเกิน 1 ป   
 

การสงคําส่ังยืมหลักทรัพย   แจงความประสงคผานทางเจาหนาท่ีการตลาด เพ่ือสงคําส่ังใหกับลูกคา หรือลูกคาสงคําส่ังยืม (Borrow)  ดวยตนเองผานระบบ POEMS 
 

การสงคําส่ังใหยืมหลักทรัพย 

แจงความประสงคโดยสงแบบคําขอใหยืมและเรียกคืนหลักทรัพย  (Lend & Recall Instruction) ใหกับบริษัท โดยระบุชื่อหลักทรัพย และจํานวนหุนท่ีตองการใหยืม  ซ่ึงจะมีผลสําหรับวันทํา

การถัดไป 

 

วธิีการใหยืมหลักทรัพย 

1. เมื่อลูกคาสงแบบคําขอมายังบริษัท โดยระบุวัตถุประสงค “ใหยืมหลักทรัพย”  บริษัทจะดําเนินการล็อคหุนตามใบคําขอน้ันเพ่ือเปนการจองสิทธิใ์หยืมหลักทรัพยใหกับลูกคา โดยบริษัทฯ 

จะคํานวณคาธรรมเนียมต้ังแตวันทําการถัดจากวันท่ีแจงความประสงคมายังบริษัท 

2. เมื่อบริษัทตองการยืมหลักทรัพย บริษัทจะทําการยืนยันการยืมหลักทรัพย และเปล่ียนสถานะหลักทรัพยของลูกคาเปนหลักทรัพยใหยืม โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม 

พรอมท้ังวางหลักประกันตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. 

3. ลูกคาตกลงใหยืมหลักทรัพยจนกวาลูกคาจะแจงเรียกคืนหลักทรัพยเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัท หรือบริษัทแจงยกเลิกหรือสงคืนหลักทรัพยใหกับลูกคา  
 

วธิีจัดสรรคําส่ังยืม/ใหยมืหลักทรัพย ตามลําดับเวลา ลูกคาสงคําส่ังกอนจะไดรับการจัดสรรกอน (FIFO) 
 

วธิีจัดสรรคําส่ัง การคืนหลักทรัพย พิจารณาคืนหลักทรัพยท่ีมีจํานวนหลักทรัพยเทากับหรือใกลเคียงจํานวนท่ีตองการคืนกอน หากมีหลายรายการ พิจารณาตามลําดับเวลา (FIFO) 
 

อัตราหลักประกันการยืมหลักทรัพย ลูกคาตองมีวงเงินเพ่ือการยืมหลักทรัพยและอํานาจซ้ือ (Purchasing Power-PP) เพียงพอ  จึงจะสามารถยืมหลักทรัพย หรือสงคําส่ังขายชอรตได  

โดยมีอัตราหลักประกันดังตารางน้ี  

 

หลักประกันเร่ิมตน Initial Margin ( IM ) 50% 

หลักประกันรักษาสภาพ  Maintenance Margin  ( MM ) 40% 

ระดับบังคับลางสถานะ  Forced Close Margin  ( FM ) 30% 
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SBL Fact Sheet 

การซ้ือขาย 

1. ลูกคาจะสามารถขายชอรตไดตอเมื่อทําสัญญายืมและใหยมืหลักทรัพยกับบริษัท และไดมีการติดตอยืมหลักทรัพยจากบริษัทฯ เรียบรอยแลว 

2. ลูกคาตองวางเงินหลักประกัน เพ่ือใหมีอํานาจซ้ือเพียงพอกอนการซ้ือหรือขายชอรตหลักทรัพย 

3. ไมอนุญาตใหซ้ือหรือขายชอรตเกินกวาอํานาจซ้ือ ณ ขณะใดขณะหน่ึง   โดยอํานาจซ้ือจะคํานวณจากทรัพยสินสวนเกินในบัญชีมารจิ้น (Excess Equity: EE)  

 

อํานาจซ้ือ (Purchasing Power)  =  Min (Credit  Line, Excess Equity / IM%) 

 

ตัวอยาง  นายชอบ  ลงทุน มีวงเงิน 2,000,000 บาท ตองการขายชอรตหุน BBL 1,000,000 บาท (IM 50%)  ดังน้ันจะตองม ีEE 500,000 บาท (1,000,000 / 50%)  เพ่ือใหมีอํานาจซ้ือ

เพียงพอท่ีจะสงคําส่ังขายชอรตได 
 

การเรียกใหวางหลักประกันเพ่ิม   (Margin Call):   

ในกรณีท่ีหลักประกันของลูกคาลดลงตํ่ากวา MM แตสูงกวาระดับบังคับลางฐานะ ลูกคาจะไมสามารถเปดสถานะสัญญาใหมได และจะตองนําหลักประกันมาวางเพ่ิมใหกลับไปสูระดับ IM   

ภายในเวลา 12.30 น.ของวันทําการถัดไป (T+1)   ถาหากลูกคาไมนําเงินมาวางภายในเวลาดังกลาว ลูกคาจะไมสามารถเปดสัญญายมืหลักทรัพยเพ่ิมได  ท้ังน้ีหากลูกคาถูกเรียกหลักประกัน

เพ่ิมติดตอกัน 3 วันทําการ และลูกคาไมนําหลักประกันมาวาง  บริษัทจะบังคับซ้ือคืนและลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบตอผลขาดทุนและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังจํานวน   
 

การบังคับซ้ือคืน   (Force Close-out) : 

ในกรณีท่ีหลักประกันของลูกคาลดลงตํ่ากวา ระดับ FM หรือถูกเรียกหลักประกันติดตอกัน 3 วันทําการและไมนําหลักประกันมาวาง  ภายในเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะทําการบังคับซ้ือคืน

ภายในวันทําการถัดไป  โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบตอผลขาดทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังจํานวน   
 

การเรียกคืน (Recall) 

ผูใหยืมแจงความประสงคโดยสงแบบคําขอใหยมื/เรียกคืนหลักทรัพย (Lend & Return Shares Instruction)ใหกับบริษัท โดยระบุวัตถุประสงค “เรียกคืนหลักทรัพย (Recall)” โดยตองสง

คําส่ังภายใน 12.00 น. และแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ และจะไดรับหลักทรัพยคืนภายในวันทําการท่ี 4 นับจากวันท่ีเรียกคืนหลักทรัพย (T+4)   
 

ผูใหยืมท่ีเรียกคืนหลักทรัพย จะสามารถขายหลักทรัพยไดภายในชวงบายของวันทําการถัดจากวันท่ีเรียกคืนหลักทรัพย 
 

ผูยืมท่ีถูกเรียกคืน หากไดมีการขายชอรตหลักทรัพยยืมไปแลว จะตองทําการซ้ือคืนตามเวลาดังน้ีคือ 

1. กรณีถูกเรียกคืนชวงเชา (กอน 12.30 น.) จะตองซ้ือคืนภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป  

2. กรณีถูกเรียกคืนชวงบาย  (หลัง 12.30 น.) จะตองซ้ือคืนภายใน 16.00 น. ของวันทําการถัดไป 
 

การสงคืน (Return) 

ผูยืมแจงความประสงคโดยสงแบบคําขอยืม/คืนหลักทรัพย (Borrow/Return Shares Instruction) ใหกับบริษัท ฯ หรือผานเจาหนาท่ีการตลาด โดยระบุวัตถุประสงค  “สงคืนหลักทรัพย 

(Return)”  โดยตองสงคําส่ังภายในวันและเวลาทําการของบริษัทฯ   
 

การถอนหลักประกัน 

ลูกคาผูยืมสามารถสงคําส่ังขอถอนหลักประกันไดเมื่อมีทรัพยสินสวนเกิน (Excess Equity) และสงคําส่ังภายใน 12.00 น. ลูกคาจะไดรับเงนิในวันทําการถัดไป    
 

สิทธิประโยชนในหลักทรัพย 

กรณีท่ีหลักทรัพยยืม มีการประกาศใหสิทธิประโยชนใด ๆ เชน XR, XD, XM เปนตน บริษัทจะทําการเรียกคืนหลักทรัพยทุกกรณี โดยจะแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการกอนวันขึ้น

เคร่ืองหมาย    

กรณีท่ีหลักทรัพยใหยืม  ลูกคาผูยืมจะไดรับสิทธิประโยชน โดยหลักทรัพยบริษัทฯยังไมคืน จนกวาลูกคาจะทําการเรียกคืน 
 

ดอกเบ้ียหลักประกัน 

ลูกคาจะไดรับดอกเบ้ียตามประกาศของบริษัท   
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SBL Fact Sheet 

คาธรรมเนียมการยืม/ใหยืมหลักทรัพย  (SBL Fee) 

บริษัทคิดคาธรรมเนียมการยืม/ใหยืมเปนรายวัน ตามอัตราท่ีบริษัทแจงในใบยืนยันการยืมและใหยืมหลักทรัพย  ท้ังน้ีกําหนดให 1 ปเทากับ 365 วัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• คาธรรมเนียมการใหยืม    บริษัทจะนําฝากเขาบัญชีตนทางของลูกคาท่ีมีอยูกับทางบริษัท โดยนําฝากใหปละ  2  คร้ัง สัปดาหแรกของเดือนมกราคม และเดือน   

                 กรกฎาคม   

• คาธรรมเนียมการยืม  บริษัทหักจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเครดิดบาลานซ ภายในวันทําการถัดจากวันส้ินเดือน หรือเมื่อปดสัญญา โดยคิดจากมูลคาหุนยืมวัน 

                ทําการกอนหนา (T-1)   เปนระยะเวลาเทากับจากวันท่ียืม ถึงวันกอนหนาวันสงมอบคืน และคาธรรมเนียมการยืมขั้นตํ่าตอวนัเทากับ 100 บาท กรณีคืนหุนในวัน      

                หรือวันรุงขึ้น  บริษัทฯ คิดคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยเพ่ิมอีกรอยละ 0.03 ของมูลคาหลักทรัพยท่ียืม หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีไมเพียงพอ บริษัทจะถือวา 

                ลูกคากูยืมเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการยมื   

 

สําหรับบุคคลธรรมดา     ผูใหยืมจะไดรับคาธรรมเนียม เทากับ คาธรรมเนียม หักภาษี ณ ท่ีจาย 15%  (SBL Fee – WHT 15%) 

ผูยืมจะตองจายคาธรรมเนียม เทากับ คาธรรมเนียม บวกภาษมีูลคาเพ่ิม 7%  (SBL Fee + VAT 7%)  

การผิดนัด 

หากลูกคาไมดําเนินการ สงมอบหลักทรัพย / หลักประกัน  หรือสงคืนหลักทรัพย / หลักประกัน รวมท้ังไมชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแกบริษัท  หรือมีเหตุการณใดท่ีเขาขายการผิดนัด บริษัท

จะทําการปดสถานะ โดยการบังคับซ้ือคืน หรือบังคับขาย (แลวแตกรณี)  โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบตอผลขาดทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังจํานวน   

 

ตัวอยางการคํานวณคาธรรมเนียม 

1)  ผูยืม ยืม BBL จํานวน 20,000 หุน ณ วันท่ี 6 มกราคม 25xx  คาธรรมเนียม 6% ตอป และสงคืนหุนวันท่ี 14 ม.ค. xx  
 

วันท่ี ราคาปด (T-1) มูลคาหุนยืม คาธรรมเนียม 

6 ม.ค. xx 76 1,520,000 249.86 

7 ม.ค. xx 71 1,420,000 233.42 

8 ม.ค. xx 76 1,520,000 249.86 

9 ม.ค. xx 76 1,520,000 249.86 

10 ม.ค. xx 76 1,520,000 249.86 

11 ม.ค. xx 70 1,400,000 230.14 

12 ม.ค. xx 65 1,300,000 213.70 

13 ม.ค. xx 70 1,400,000 230.14 

คาธรรมเนียมการยืม 1,906.85 

VAT    133.48 

รวม 2,040.33 

2)ผูยืม ยืม BBL   จํานวน 2,000 หุน ณ วันที 6 มกราคม 25xx. คาธรรมเนียม  6  % ตอป และสงคืนหุนวันท่ี  7 ม.ค. xx  (คาธรรมเนียมขั้นตํ่า) 

วันท่ี ราคาปด (T-1) มูลคาหุนยืม คาธรรมเนียม คาธรรมเนียมขั้นตํ่า คาธรรมเนียมท่ีเพ่ิม รวมคาธรรมเนียม 

6 ม.ค. xx 76 152,000 24.99 100 45.60 145.60 

คาธรรมเนียมการยืม 145.60 

VAT 10.19 

รวม 155.79 
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