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สัญญาจํานํา 

 

 

 
                         ทําท่ี บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)  
 
  วันท่ี ......................................................................... 
 
 สัญญาฉบับน้ีทําข้ึนระหวาง บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูเลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 10  ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “บลล.”) ฝายหนึ่งกับ 
 
 นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ บัตรประชาชนเลขท่ี .................................................. อายุ .................... ป 
อยูบานเลขท่ี .............................................................................................................................................................................................................. (ซึ่งตอไปนี้

จะเรียกวา“ลูกคา”) อีกฝายหนึ่ง 
 
 ตามท่ีลูกคาไดทําสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ฉบับลงวันท่ี..............................................................................กับ บลล. (ซึ่งตอไปน้ี

จะเรียกวา “สัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย”) ลูกคาตกลงจํานําและ บลล. ตกลงรับจํานําหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินใด เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีตาม
สัญญากูยืมเงินดังกลาวและหนี้ทุกประเภทท้ังหมดท่ีลูกคามีตอ บลล. ท้ังสองฝายตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1. สัญญาจํานําน้ีมีผลบังคับใชกับหน้ีท้ังส้ินท่ีลูกคามีตอ บลล. ไมวาจะเปนหน้ีท่ีเกิดข้ึนแลวในปจจุบันหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต ไมวาจะ
เปนหน้ีท่ีถึงกําหนดหรือไมถึงกําหนดก็ตาม และใหถือสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ีดวย 
 
 ขอ 2. ถอยคําท่ีกําหนดในสัญญาน้ีมีความหมายเชนเดียวกันกับท่ีระบุในสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย  เวนแตจะระบุไวโดยชัดแจง

เปนอยางอ่ืนในสัญญาฉบับน้ี 
 
 ขอ 3. “หลักประกัน” ใหหมายถึงหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีสามารถนํามาเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน และ/หรือหน้ีอ่ืน
ใดท่ีลูกคามีตอ บลล. ท้ังน้ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย 
 
 ขอ 4. ในกรณีลูกคาส่ังซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย และ/หรือนําหลักประกันมาจํานําเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีเพ่ิมเติม ลูกคาตกลงสงมอบ

หลักทรัพย และ/หรือหลักประกันน้ันใหกับ บลล. โดยตรง และ/หรือสงมอบโดยวิธีการอ่ืนใด  เชน  สงมอบโดยนายหนา โดยผานระบบของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)  ท้ังน้ี  ภายในวันและเวลาท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยหรือ 
บลล. กําหนด การสงมอบหลักประกันโดยวิธีการภายในวันเวลาท่ีกําหนดดังกลาว  ใหถือวาหลักประกันน้ันลูกคาไดสงมอบเพ่ือจํานําตามสัญญาจํานําฉบับน้ีแลว 
 
 ขอ 5. การจดแจงหรือการเพิกถอนการจํานํา หรือการดําเนินการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับหลักประกันท่ีจํานําตามสัญญาน้ี ลูกคาตกลงมอบอํานาจให 
บลล. เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนท้ังหมดทุกคราวไป  
 
 ขอ 6. ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. ดูแลรักษาหลักประกันตามสัญญาน้ีท้ังหมดหรือบางสวนไวท่ี บลล. และ/หรือดําเนินการอ่ืนใดดังตอไปน้ี 

(1) หลักทรัพย ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรืออ่ืนใดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บลล. กําหนด 
(2) ทรัพยสิน เก็บรักษาไวตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บลล. กําหนด 

 
 ขอ 7. ลูกคาตกลงให บลล. มีสิทธิยึดถือหลักประกันไวไดท้ังหมดจนกวาจะไดรับชําระหน้ีและคาอุปกรณรวมท้ังหน้ีอ่ืนใดท่ีลูกคามีตอ บลล.
ครบถวน 
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 ขอ 8. คาใชจายหรือคาฤชาธรรมเนียมท้ังหลายอันเกิดจากการดําเนินการจํานํา เชน การฝาก การโอน การสงมอบ การจดแจงและ/หรือการ
เพิกถอนการจดแจงจํานํา การเก็บรักษา การเพิกถอนหลักประกัน ลูกคาเปนผูออกท้ังส้ิน 
 
 ขอ 9. ลูกคาขอใหการรับรองกับ บลล. วาหลักประกันท่ีลูกคาไดสงมอบหรือถือวาสงมอบและจํานําใหแก บลล. ตามสัญญาน้ี ลูกคาเปนผูมี
กรรมสิทธ์ิแตเพียงผูเดียว และลูกคาไมเคยจําหนายจายโอนหรือกอใหเกิดภาระผูกพันประการใดในหลักประกันดังกลาวท้ังส้ิน และลูกคาเปนผูมีสิทธิและอํานาจโดย
ชอบดวยกฎหมายทุกประการท่ีจะจํานําหลักประกันดังกลาวตอ บลล. 
 
 ขอ 10. ในระหวางท่ีสัญญาจํานําฉบับน้ียังมีผลใชบังคับอยู ลูกคายินยอมให บลล. มีสิทธิท่ีจะเปนผูรับหรือไมรับดอกผลอันพึงไดรับจาก

หลักทรัพยซึ่งติดจํานําตามสัญญาน้ี (เชน เงินปนผล ดอกเบ้ีย หรือสวนแบงกําไร) กรณี บลล. เลือกท่ีจะเปนผูรับดอกผลอันพึงไดรับจากหลักทรัพยซึ่งติดจํานําน้ัน 
บลล. จะนําดอกผลดังกลาวน้ีมาชําระหน้ีบางสวนหรือท้ังหมดของลูกคาท่ีคงคางชําระอยูกับ บลล. กอน กรณีท่ีมีดอกผลคงเหลือ  บลล.จะนําไปบันทึกเปนยอดเงิน
คงเหลือของลูกคาในบัญชีมารจ้ิน 
  ในกรณีตามวรรคกอน หากดอกผลน้ันมิไดเปนเงินหรือถือมิไดวาเปนเงิน ใหอยูในดุลพินิจของ บลล. ท่ีจะรับเปนหลักประกัน และ/
หรือกําหนดเง่ือนไขหรือไมอยางไรก็ได 
 
 ขอ 11. ภายใตบังคับของสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย บลล. จะทําการหักกลบมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกัน
ท่ีตองดํารงไว (Maintenance Margin Requirement) อยางนอยทุกส้ินวันทําการ หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงตํ่ากวามูลคาหลักประกัน
ท่ีตองดํารงไวท่ีคํานวณจากอัตราท่ี บลล. กําหนด  บลล. มีสิทธิจะเรียกใหลูกคานําเงิน และ/หรือทรัพยสินมาวาง และ/หรือจํานําเพ่ิมหรือดําเนินการอ่ืนใดในวันทํา
การถัดไป จนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับหรือสูงกวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว หากลูกคาไมดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี บลล. 
กําหนด ซึ่ง ณ ปจจุบันเทากับ 5 วันทําการนับจากวันท่ี บลล. เรียก ลูกคายินยอมและรับทราบวา บลล. อาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหน้ีจากหลักประกันท่ีจํานํา 
และ/หรือเปนประกันใดๆ ก็ไดในราคาท่ี บลล.เห็นสมควรต้ังแตวันทําการถัดไปเปนตนไป จนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับหรือสูงกวามูลคา
หลักประกันท่ีตองดํารงไว 
  หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนเทากับหรือตํ่ากวามูลคาหลักประกันข้ันตํ่า (Minimum Margin 

Requirement) ท่ีคํานวณจากอัตราท่ี บลล. กําหนด ลูกคายินยอมและรับทราบวา บลล. อาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหน้ีจากหลักประกันท่ีจํานํา และ/หรือ
เปนประกันใดๆ ก็ไดในราคาท่ี บลล. เห็นสมควรต้ังแตวันทําการถัดไปเปนตนไป จนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันข้ันตํ่า 
 
 ขอ 12. ในกรณีท่ีลูกคาไมชําระหน้ีภายในระยะเวลาท่ี บลล. กําหนดหรือผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง หรือในกรณีท่ีลูกคาถึงแกความตาย หรือตก
เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือถูกฟองรองคดี หรือลูกคายกเลิกการมอบอํานาจใดๆ ท่ีลูกคามีตอ บลล.   หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเม่ือ บลล. เห็น
เปนการสมควรเพ่ือปองกันผลประโยชนของ บลล.   ลูกคาตกลงและยินยอมให บลล.ขายหลักประกัน หรือสิทธิอ่ืนใดของลูกคา ซึ่งอยูในบัญชีมารจ้ิน และ/หรือใน
ความครอบครองของ บลล.ไดท้ังหมดหรือบางสวนไดทันที  
 
 ขอ 13. การบังคับชําระหน้ีตามสัญญาจํานําฉบับน้ี ลูกคาตกลงและยินยอมให บลล. นําเอาหลักประกันท่ีจํานําออกขายโดยวิธีการขาย

ทอดตลาดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด และ/หรือวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยมิตองแจงใหลูกคาทราบกอนตามแต บลล. จะเลือก 
 
 ขอ 14. ในกรณีท่ี บลล. ดําเนินการบังคับชําระหน้ีจากหลักประกันแลวไดเงินมาไมเพียงพอสําหรับภาระหน้ีท่ีลูกคาคางชําระอยู บลล. มีสิทธิท่ี
จะดําเนินการบังคับจํานําหลักประกันอ่ืนไดอีก จนกวาภาระหน้ีท่ีลูกคาคางชําระอยูตอ บลล. จะไดชําระครบถวน นอกจากน้ี ลูกคายินยอมท่ีจะชําระหน้ีเพ่ิมเติมใน
สวนท่ีขาดอยูน้ันใหกับ บลล. จนครบถวนทุกประการ 
   หากกรณีบังคับชําระหน้ีแลวยังมีเงินเหลืออยู ลูกคายินยอมให บลล. นําเงินน้ันไปชําระหน้ีสินอ่ืนใดท่ีลูกคาเปนหน้ี บลล. อยูไดตามท่ี 
บลล. เห็นสมควร  
 
 ขอ 15. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีจะสงใหแกลูกคาไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน

หรือใหคนนําไปสงก็ดี ถาไดนําสงไปยังท่ีอยูตามสถานท่ีท่ีระบุไวขางตนของสัญญาน้ีแลว ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบ แมหากวาสงใหไมไดเพราะสถานท่ี

ดังกลาวน้ีเปล่ียนแปลงไปโดยลูกคามิไดแจงการเปล่ียนแปลงเปนลายลักษณอักษร ใหถือวาลูกคาไดรับทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใด 

ของ บลล. โดยชอบ 
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    ในกรณีท่ี บลล. จะสงหนังสือใดๆ ดังกลาวขางตนใหแกลูกคา หากไดสงหนังสือดังกลาวใหนายหนาแลวใหถือวา บลล. ไดสงหนังสือ

ดังกลาวใหลูกคาทราบ โดยชอบแลวเชนกัน ท้ังน้ี การสงดังกลาวใหรวมถึงการสงโดยคนนําไปสง สงทางอีเมล สงทางโทรสาร บอกกลาวทางโทรศัพท และ/หรือส่ือ

อิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ ดวย 

 
 ขอ 16. กรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมใชสิทธิใดๆ ตามบทบัญญัติขอหน่ึงขอใดแหงสัญญาน้ี ไมถือเปนการ ตัดสิทธิคูสัญญาในการใชสิทธิ
ตามบทบัญญัติแหงสัญญาน้ีแตอยางใด 
 
 ขอ 17. ขอกําหนดหรือขอความใดๆ ในสัญญาฉบับน้ีท่ีเปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือไมมีผลบังคับใช ใหขอกําหนดหรือขอความดังกลาวแยกออก
จากสวนท่ีเหลือ และใหขอกําหนดหรือขอความสวนท่ีเหลือยังมีผลบังคับใชไดตอไป 
 
 เพ่ือเปนหลักฐานแหงการน้ี คูสัญญาท้ังสองฝายตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามวัตถุประสงค จึง
ไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ สถานท่ี และ วัน เดือน ป ดังระบุไวขางตน 
 
 
 

             ลงช่ือ......................................................................................ลูกคา/ผูจํานํา 
                    (                                                     ) 
 

       
             ลงช่ือ......................................................................................บลล./ผูรับจํานํา 
                   ( บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ) 
 
 

             ลงช่ือ......................................................................................พยาน 
                    (                                                             ) 
 
 
             ลงช่ือ......................................................................................พยาน 
                    (                                                             ) 

          


