บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
วันที.่ .................................................
บันทึกแนบท้ายนี้ จัดทาขึ้นระหว่าง บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (บริษทั ) กับ .....................................................................................
.........................................................(ลูกค้าผูย้ ืมและผู้ให้ยืม) โดยคูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถอื ว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ .............................................................
1. การเปิดบัญชี วิธกี ารยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ลงนามในสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
1.2 บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี (Cash , Cash Balance , Credit Balance) เลขที่........................................
1.3 ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกีย่ วกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัทกาหนด
2. หลักทรัพย์ที่ตกลงยืมและยืมเพื่อขายชอร์ต (การขายชอร์ต คือ การขายสินทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ โดยทีย่ ังไม่มีสินทรัพย์นั้นอยูใ่ น
ครอบครอง แต่ใช้วิธกี ารยืมจากบุคคลทีส่ าม) บริษทั จะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ
และหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ
หลักทรัพย์อื่นๆ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทาการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษัทจะประกาศรายชือ่ หลักทรัพย์ดังกล่าวให้ทราบ ซึง่ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษทั ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
3. ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี
4. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน
4.1 บริษทั กาหนดประเภทหลักประกันหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้าประกันหนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆซึ่งลูกค้าผูย้ ืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมไม่นอ้ ยกว่าอัตรา
ร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรพย์อนื่ ทัง้ นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
5. หลักเกณฑ์การจัดสรรการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ มีขั้นตอน ดังนี้
5.1 ด้านผู้ให้ยืม(Lender)
ทุกเช้าก่อนเปิดตลาดระบบจะนารายชื่อลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้ยืมหุ้นมาสุ่มเรียงลาดับในการให้ยืมหุ้น (Random) โดย
ดาเนินการแยกเป็นรายหุ้นและสุ่มเรียงลาดับโดยไม่คานึงถึงจานวนหุ้นของลูกค้าที่ประสงค์จะให้ยืม และกรณีที่ในระหว่างวันมี
ลูกค้าประสงค์จะให้ยืมหุ้นเพิ่มเติม บริษัทจะนาข้อมูลลูกค้าดังกล่าวไปเพิ่มไว้ในลาดับท้ายสุด และจานวนหุ้นที่สารองเผื่อการ
เรียกคืนจะรวมยอดจานวนหุ้นจากลูกค้าที่ประสงค์จะให้ยืมจากลาดับท้ายสุดย้อนขึ้นจนกว่าจะครบจานวนที่ต้องสารอง
5.2 ด้านผู้ยืม (Borrower)
ระบบคอมพิวเตอร์จะใช้หลักการมาก่อนได้รับการจัดสรรก่อน (First come First Serve) โดยจะไปยืม
จากด้าน Lender ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 โดยยืมตามลาดับที่ได้ Random ไว้
6. การกาหนดการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซือ้ คืน
กรณีให้ยืมหลักทรัพย์ : สามารถให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance บริษัทจะวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืม
ในอัตรา 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และจะทาการ Mark to Market (ปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน) ทุกสิ้นวัน โดยหากหลักประกันมี
มูลค่าน้อยกว่า 100% บริษทั จะวางส่วนเพิ่มให้ภายในวันทาการถัดไปแต่หากหลักประกันมีมูลค่าส่วนเกินบริษัทขอสงวนสิทธิในการถอน
หลักประกัน
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กรณียืมหลักทรัพย์
: สามารถยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash , Cash Balance และ Credit Balance ทั้งนี้ ลูกค้าจะทาธุรกรรม
การยืมได้จะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมตามที่กาหนด
ตารางการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับซื้อ
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)
150%
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)
50%
อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)
140%
อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)
40%
อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)
125%
อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)
30%
การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)
บริษทั จะคานวณมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด ณ สิ้นวันทาการ (Mark to Market)
กรณีมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดต่ากว่าระดับ MM
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance
- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา
- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา
หลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM
หลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM
- ผู้ยืมต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลา 15.00 น. ของวัน
- ผูย้ ืมต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายในวันทาการที่ 5 นับจาก
ทาการถัดจากวันทีอ่ ัตราหลักประกันลดลงต่ากว่า MM
วันทีอ่ ัตราหลักประกันลดลงต่ากว่าระดับ MM และบริษัทจะ
(T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผยู้ ืมทาการยืมหลักทรัพย์เพิ่ม
ไม่ให้ผยู้ ืมทาการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าอัตราหลักประกัน
จนกว่าผูย้ ืมจะดาเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้วเสร็จ
จะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM.
- กรณีที่ผยู้ ืมไม่ดาเนินการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับซือ้
- กรณีที่ผยู้ ืมไม่ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์
คืนหลักทรัพย์ที่ยืม (Force) ภายในวันที่ T+2
ที่จะบังคับซื้อคืนหรือบังคับขายหลักทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นบัญชี
(Force Sell or Buy) ภายในวันที่ T+6
การบังคับซือ้ คืน (Force Close Margin) กรณีที่มลู ค่าหลักประกันของผู้ยืมลดลงต่ากว่าหรือเท่ากับระดับ FM
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance
- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา
- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตรา
หลักประกันจะสูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับ MM ก่อนเวลา
หลักประกันจะสูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับ MM ก่อนเปิดตลาด
15.00น.ของวันทาการถัดไป (T+1)
ซื้อขายในรอบเช้า (T+1)
- ผูย้ ืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลาที่กาหนดระยะเวลา
- ผูย้ ืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลาที่กาหนด บริษัทขอ
ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์บงั คับซือ้ คืนหลักทรัพย์ทยี่ ืม
สงวนสิทธิบ์ ังคับซือ้ คืนหลักทรัพย์หรือบังคับขายหลักทรัพย์
ภายใน วันที่ T+1 จนทาให้หลักประกันอยูใ่ นระดับ MM
ทีอ่ ยูใ่ นบัญชี (Force Sell or Buy In) ภายใน วันที่ T+1
จนทาให้หลักประกันอยูใ่ นระดับ MM
7. การคืนหลักทรัพย์ทยี่ ืม การเรียกคืนหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืม
7.1 ผู้ให้ยืมมีสทิ ธิเรียกคืนหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมได้ตลอดเวลา โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ผู้ยืมทราบก่อนเวลา 12.00 น.ของวันทา
การ และผู้ยืมตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้ยืมภายในเวลา 15.00 น.ของวันทาการที่ 3 นับจากวันที่ผู้ให้ยืมแจ้งขอ
เรียกคืนหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
7.2 ผู้ยืมมีสิทธิคนื หลักทรัพย์ทยี่ ืมได้ทงั้ จานวน โดยสามารถแจ้งผูใ้ ห้ยืมทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทาการ และผูย้ ืม
ตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้ยืมภายในเวลา 15.00 น. ของวันทาการที่ 3 นับจากวันทีผ่ ู้ยืมแจ้งคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
8. การคืนหลักประกันการยืม
8.1 ผู้ให้ยืมจะดาเนินการส่งคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยืม เมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยืมคืนเรียบร้อยแล้ว
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9. ค่าธรรมเนียมการยืม
9.1 ผู้ยืมตกลงชาระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผใู้ ห้ยืม โดยจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในเอกสารยืนยันรายการหรือ
ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทั
9.2 อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์เป็นอัตราทีย่ ังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกาหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมทุกวันทาการ โดยให้ถือว่า 1 ปี เท่ากับ 365 วัน ตามจานวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง และผู้ยืมตกลงชาระค่าธรรมเนียม
การยืมหลักทรัพย์รวมทัง้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ห้ยืมเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา
10. การผิดนัด
หากลูกค้าไม่ดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์/หลักประกัน หรือส่งคืนหลักทรัพย์/หลักประกัน รวมทัง้ ไม่ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่
บริษทั หรือมีเหตุการณ์ใดที่เข้าข่ายผิดนัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการปิดฐานะ โดยการบังคับซือ้ คืนหรือบังคับขาย (แล้วแต่กรณี) โดย
ลูกค้าจะเป็นผู้รบั ผิดชอบต่อผลขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งจานวน
11. ลูกค้าตกลงรับทราบความเสี่ยงจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้
11.1 ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทยี่ ืมหรือให้ยืม
11.2 ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดจากความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันทีอ่ าจถูกเรียกให้คืน
11.3 ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดจากการที่ไม่ได้รบั คืนหลักทรัพย์ทันทีที่ทาการเรียกคืน
11.4 ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดจากการวางเงินสดไว้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักประกัน ซึง่ เงินดังกล่าวจะไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุ้มครอง
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
12. คารับรอง
12.1 ลูกค้าผูย้ ืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็น
อย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน
อาจถูกเรียกให้คนื หลักทรัพย์ ซึง่ หากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามกาหนดเวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้า
ผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกีย่ วข้องต่างๆกับธุรกรรมนี้
ลูกค้าผูย้ ืมรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถอื ว่าเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ
ทัง้ ปวงด้วย
12.2 ลูกค้าผูย้ ืมเข้าทานิตกิ รรมกับบริษทั ในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าทาสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอืน่
12.3 บริษทั สงวนสิทธิที่จะทาการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัท
เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าผูย้ ืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ลกู ค้า
ผู้ยืมทราบ และลูกค้าผู้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
12.4 บรรดาข้อชี้แจงต่างๆ ซึง่ บริษทั ได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งไว้ในสัญญา บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือข้อชี้แจงที่มี
ต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์
โดยคูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจเงือ่ นไขทั้งหมดอย่างละเอียดและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และยอมรับที่จะปฎิบัติตามเงือ่ นไข
ดังกล่าว
หมายเหตุ : คูส่ ัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขข้อตกลงใดๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คูส่ ัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็น
คราวๆ ไป และให้ถอื ว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้
ตราประทับ ลงชือ่ ................................................................. ลูกค้า
(ถ้ามี)
(............................................................)

ลงชือ่ ................................................................. บริษทั
( บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด)

ลงชือ่ .................................................................. พยาน
(............................................................)

ลงชือ่ .................................................................. พยาน
(.............................................................)
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