สัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรต และสัญญาจํานําระบบ Credit Balance
สัญญานี้ทําที่ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญานี้ทําขึ้น ณ วันที่ระบุในทายสัญญานี้ ระหวาง ___________________________________________________________________________ (ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ลูกคา”) ฝายหนึ่งกับ บริษัท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตอไปนี้ในสัญญาจะเรียกวา “บริษัท”) อีกฝายหนึ่ง โดยที่ลกู คามีความประสงคที่จะทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพือ่ การ
ขายชอรตในระบบ Credit Balance ลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และศูนยซื้อขายหลักทรัพยใด ๆ รวมทั้งหนวยงานกํากับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยนั้นๆ รวมตลอดถึงแตไมจํากัดเฉพาะระเบียบขอบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยทั้งที่มีอยูแลวหรือที่ไดแกไขเปลีย่ นแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหมในภาย
หนาทุกประการ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันดังตอไปนี้
1. นิยาม ในสัญญานี้คําวา
“หลักทรัพย” หมายถึง หุน รวมถึงสิทธิในหุน, หุนกู พันธบัตร หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในหุน หรือหุนกู ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม เอกสารยืนยันการโอนหุน เอกสารยืนยันการรับ
มอบใบหุน หรือตราสารแสดงสิทธิรวมถึงสิทธิประโยชนใดๆ เงินปนผล หรือสิทธิอื่นในหลักทรัพยดังกลาว หรือหลักทรัพยอื่นใดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
“ตลาดหลักทรัพย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายหลักทรัพย ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา และแหลงกลางในการซื้อขายหลักทรัพยอื่นๆ แลวแตกรณี
“การขายชอรต” หมายถึง การขายหลักทรัพยที่ตองยืมหลักทรัพยมาเพื่อการสงมอบ
“บัญชีมารจิ้น” หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการใหลกู คากูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยและ/หรือบัญชีที่บันทึกรายการใหลกู คายืมหลักทรัพยเพือ่ การขายชอรต และใหหมายความรวมถึงรายการดอกเบี้ยเงินกูยืม
เงินกูยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของลูกคา คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดที่ลูกคาตองชําระใหกับบริษัท
“ลูกคา” หมายความวา บุคคลที่ทําสัญญากูย ืมเงินกับบริษัทเพื่อใชในการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือยืมหลักทรัพยเพือ่ การขายชอรตผานบริษัท โดยมอบหมายใหบริษัทกระทําการซื้อขายหลักทรัพยแทนลูกคา
และใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกคามอบหมายหรือยินยอมใหกระทําการซื้อขายหลักทรัพยแทนหรือในนามลูกคาดวย
“ซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย และการรับโอนหลักทรัพยโดยเสียคาตอบแทนใดๆดวย
“อัตรามารจิ้นเริ่มตน” (Initial Margin Rate) หมายถึง อัตราสวนขั้นต่ําของจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระเพื่อซื้อหลักทรัพยหรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่ลูกคาตองมีในบัญชีมารจิ้นตอมูลคาซื้อหลักทรัพย
รายการใดรายการหนึ่งกอนที่จะซื้อหลักทรัพยรายการนั้น
หรืออัตราสวนขั้นต่ําของจํานวนเงินที่ลูกคาตองวางเปนประกันเพื่อการขายชอรตหรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่ลกู คาตองมีในบัญชีมารจิ้นตอมูลคา
ขายชอรตรายการใดรายการหนึ่งกอนที่จะขายชอรตรายการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะเปนผูกําหนดรายชือ่ หลักทรัพยที่จะอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นได พรอมทั้งกําหนดอัตรามารจิ้นเริ่มตนที่เหมาะสมสําหรับแตละ
หลักทรัพย (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทจะไดประกาศรายชือ่ หลักทรัพยพรอมทั้งอัตรามารจิ้นเพื่อใหลูกคาทราบเปนคราวๆ
“หลักทรัพยที่ซื้อในบัญชีมารจิ้นได” (Marginable Securities) หมายถึง หลักทรัพยที่บริษทั ประกาศอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นได โดยบริษัทจะพิจารณากําหนดจากประกาศของตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ก.ล.ต. ที่กําหนดประเภทและรายชื่อของหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได ซึ่งบริษัทจะไดประกาศเปนคราว ๆ ไป
“หลักทรัพยที่ขายชอรตในบัญชีมารจิ้นได” (Marginable Securities) หมายถึง หลักทรัพยที่บริษัทประกาศอนุญาตใหลูกคาขายชอรตในบัญชีมารจิ้นได โดยบริษัทจะพิจารณากําหนดจากประกาศของตลาด
หลักทรัพย และ/หรือ ก.ล.ต. ทีก่ ําหนดประเภทและรายชือ่ ของหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได ซึ่งบริษัทจะไดประกาศเปนคราว ๆ ไป
“ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา” (Excess Equity) หมายถึง ทรัพยสนิ ของลูกคารายใดรายหนึ่งในสวนที่เกินกวาจํานวนที่ลูกคาตองดํารงไวตามอัตราสวนที่บริษัทกําหนด
“ทรัพยสินของลูกคา” หมายถึง มูลคาสุทธิของเงิน หลักทรัพย และทรัพยสินอื่นที่เปนประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้นของลูกคารายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ในบัญชีมารจิ้นของลูกคารายนั้นแลว
“ภาระหนี้” ใหหมายความรวมถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย และ/หรือขายชอรต รวมคาธรรมเนียม และภาษีมูลคาเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกูยืม เงินกูยืมสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของ
ลูกคา ตลอดจนคาใชจายอื่นใดที่ลูกคาตองชําระใหแกบริษัท และหนี้สินอื่นใดที่ลูกคาคางชําระอยูกับบริษัท
“มูลคาซื้อ” หมายถึง จํานวนเงินคาซื้อหลักทรัพยแตละรายการที่ซื้อจากบัญชีมารจิ้น ซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และภาษีมูลคาเพิ่มรายการนั้นแลว
“มูลคาขายชอรต” หมายถึง จํานวนเงินคาขายชอรตหลักทรัพย แตละรายการทีข่ ายชอรตจากบัญชีมารจิ้น ซึ่งหักคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและภาษีมูลคาเพิ่มรายการนั้นแลว
“อํานาจซื้อ” และ “อํานาจขายชอรต” หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดที่ลูกคาอาจสั่งซื้อหลักทรัพยจากบัญชีมารจิ้น และหรือสั่งขายชอรตจากบัญชีมารจิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยกับภาษีมูลคาเพิ่ม
“มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว” หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวม (Equity) ที่ลกู คาตองดํารงไว หากบัญชีของลูกคามีมูลคาต่ํากวานี้แลว ลูกคาจะตองนําเงินหรือทรัพยสนิ มาวางเปนประกันเพิ่มจนถึง
ระดับที่บริษัทกําหนด มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว คํานวณจากมูลคาที่บริษัทจะไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ หรือมูลคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยคูณดวยอัตราที่บริษัทหรือตลาด
กําหนดเปนคราวๆ ซึ่งปจจุบันกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 35 สําหรับมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ซื้อ และรอยละ 40 สําหรับมูลคาตลาดของหลักทรัพยทขี่ ายชอรต ซึ่งอัตราดังกลาวลูกคาตกลงยินยอมวาบริษัทมี
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา
“มูลคาหลักประกันขั้นต่ํา” หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวม (Equity) ขั้นต่ําที่ใชเปนเกณฑในการบังคับชําระหนี้ หากบัญชีของลูกคามีมูลคาเทากับหรือต่ํากวามูลคานี้แลว บริษัทมีสิทธิบังคับชําระหนี้เงินกู
จากทรัพยสินที่วางเปนประกัน มูลคาหลักประกันขั้นต่ํา คํานวณจากมูลคาที่บริษัทจะไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ หรือมูลคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คูณดวยอัตราที่บริษัทหรือตลาด
กําหนดเปนคราวๆ ซึ่งปจจุบันกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 25 สําหรับมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ซื้อ และรอยละ 30 สําหรับมูลคาตลาดของหลักทรัพยทขี่ ายชอรต ซึ่งอัตราดังกลาวลูกคาตกลงยินยอมวาบริษัทมี
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา
“เงินคงเหลือ” (Cash Balance) หมายถึง ยอดเงินสุทธิหลังหักภาระหนี้ (ภาระหนี้ไมรวมถึง เงินซึ่งลูกคากูยืมเงินเพื่อชําระคาซื้อ หรือหนี้คงเหลือที่ตองมีเปนจํานวนอยางนอยไมต่ํากวา 10 บาท ตามที่กลาวในขอ 7
และ ขอ 8 ของสัญญานี)้ ในบัญชีมารจิ้นของลูกคาในแตละวันทําการ
“เงินวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต” (Cash Collateral) หมายถึง เงินที่บริษัทแยกไวเปนประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต ออกตางหากจากเงินคงเหลือและบัญชีเงินกูยืม
“วันสงมอบหลักทรัพย” หมายถึง วันที่หลักทรัพยที่ใหยืมนั้นไดโอนใหแกผูยืมตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
“วันสงมอบคืนหลักทรัพย” หมายถึง วันที่จะตองทําการโอนหลักทรัพยที่เทียบเทาตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันและไดระบุไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการใหยืมหลักทรัพยครั้งนั้น
“หลักทรัพยที่เทียบเทา” หมายถึง (Equivalent Securities) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหยมื หลักทรัพยครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงหลักทรัพยซึ่งอยูในประเภท และมีมูลคาที่ตราไว ลักษณะ และจํานวนเชนเดียวกัน
กับหลักทรัพยที่ใหยืมที่ระบุไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการยืมหลักทรัพยครั้งนั้น
2. โดยที่ลกู คามีความประสงคขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือเพือ่ การขายชอรตกับบริษัท โดยบริษัทจะอนุมัติวงเงินกูยืมใหไมเกิน..............................................................................บาท
(...................................................) ซึ่งการกูยมื เงินในบัญชีมารจิ้นนี้ จะถือเปนการกูยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยลูกคาจะนําเงินมาวางเปนประกันการชําระหนี้จาก
การกูยืมเงินในบัญชีมารจิ้น และการขายชอรตกับบริษัทกอนการซือ้ ขายหลักทรัพยและ/หรือการขายชอรต และเงินที่วางประกันดังกลาวนี้จะไมอยูภายใตความคุมครองของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทําหนาที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกคาจะไดรับผลตอบแทนจาการวางเงินประกันเพื่อการซื้อหลักทรัพยในสวนที่เปนยอดเงินคงเหลือ (Cash Balance) ของลูกคาเปนดอกเบี้ย
เทากับอัตรารอยละ..................ตอป หรือตามอัตราอื่นใดที่บริษัทไดประกาศกําหนดขึ้นเปนคราวๆ ไป ลูกคาตกลงที่จะกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพือ่ การขายชอรตและลูกคาตกลงยินยอมให
บริษัทยึดถือหลักทรัพยทั้งหลายที่ซื้อจากบัญชีมารจิ้น ทรัพยสินที่วางเปนประกันบัญชีมารจิ้นและเงินคาขายชอรตไวเปนประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้นของลูกคา
3. ลูกคาตกลงยินยอมที่จะวางเงินเริ่มตนปนประกันการชําระหนี้กับบริษัทกอนที่จะทําการซื้อหลักทรัพยและ/หรือขายชอรตกับบริษัทในครั้งแรก ลูกคาตกลงยินยอมที่จะวางเงินหรือทรัพยสนิ อื่นในบัญชีมารจิ้น
เพื่อเปนประกันในการชําระหนี้ทุกชนิดของลูกคาในบัญชีดังกลาว และ/หรือ ภาระหนี้ทั้งปวงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ วิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสินอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา ขอ 5.
4. ในการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือขายชอรต บริษัทยินยอมใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือขายชอรตโดยผานบริษัทตามสัญญานี้ภายในวงเงินที่ไดระบุไวขางตน ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลด
วงเงินซื้อขายและ/หรือขายชอรตเมื่อใดก็ได โดยมิตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน เมื่อบริษัทไดสั่งซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคาแลว ใหถือวาลูกคาไดรบั การสงมอบเงินที่กูยืมตามสัญญานี้แลว และเมื่อ
บริษัทไดขายชอรตตามคําสั่งของลูกคาแลวลูกคาตกลงยืมหลักทรัพยเพื่อการสงมอบแกบริษทั และลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทําใดๆ ของบริษัทในนามลูกคา และยอมรับวาเปนหนาที่ของลูกคาในการ ให
ถือวาหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือขายชอรตของบริษัทเปนการถูกตองปราศจากขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น

x

1

ไมวากรณีใด ลูกคาสัญญาวาจะไมทําการสัง่ ซื้อหลักทรัพยและ/หรือขายชอรตเกินกวาวงเงินมารจิ้นที่บริษัทกําหนดให หากลูกคาไดสั่งใหบริษัททําการซื้อหลักทรัพยใดๆ และหากบริษัทไดใหกูยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพยใดๆ หรือขายชอรตเกินกวาวงเงินมารจิ้นดังกลาวขางตน ลูกคายินยอมใหถือวา ลูกคาไดขอเพิ่มวงเงินบัญชีมารจ้ินและยอมรับการซื้อหลักทรัพยและการขายชอรตนั้นๆ และยอมรับชําระเงินคาซื้อ
หลักทรัพยดังกลาว และจะยืมหลักทรัพยเพื่อนํามาสงมอบ โดยถือวาเงินที่ลูกคาไดกูยืมเกินกวาวงเงินที่กําหนดเปนหนี้กูยืมเงินตามสัญญานี้ทั้งสิ้น และใหถือวามีกําหนดเวลาชําระหนี้กูยืมเงิน และชําระดอกเบี้ย
ลูกคาตกลงยอมรับการที่
ตลอดจนใหใชอัตราดอกเบี้ยตามที่ไดตกลงไวตามสัญญานี้ทุกประการ บริษัทมีสิทธิที่จะไมดําเนินการสั่งซื้อและ/หรือขายชอรตตามคําสั่งซึ่งเกินกวาวงเงินซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา
บริษัทจะไมดําเนินการสั่งซื้อและหรือขายชอรต ดังกลาว โดยจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายอยางใดๆ จากบริษัท
5. บริษัทจะทําการปรับปรุงมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินที่วางหรือยึดถือเปนประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) และคํานวณมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินของ
ลูกคาอยางนอย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันทําการ ซึ่งการปรับปรุงมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสิน อันจะทําใหทราบผลการเปลี่ยนแปลงของอํานาจซื้อของลูกคา ตลอดจนทรัพยสินสวนเกินของ
ลูกคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยมีหลักเกณฑการปรับปรุงดังตอไปนี้
5.1 กรณีเปนหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได บริษัทจะทําการปรับปรุงมูลคาตามราคาตลาด (Mark to Market)
5.2 กรณีเปนหลักทรัพยที่ไมใหซื้อในบัญชีมารจิ้น บริษัทจะทําการปรับปรุงตามหลักเกณฑที่บริษัทจะไดกําหนดขึ้นเปนคราว ๆ ไป
6. ในการคํานวณอํานาจซื้อและ/หรืออํานาจขายชอรตของลูกคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจะคํานวณทรัพยสินสวนเกินของลูกคา ณ ขณะนั้นตออัตรามารจิ้นเริ่มตนของหลักทรัพยที่จะซื้อและ/หรือขายชอรต
อัตรามารจิ้นเริ่มตน และประเภทของทรัพยสินที่ลูกคาสามารถนํามาเพิ่มเติมเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้น ใหเปนไปตามที่บริษัทจะไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ แตทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยไดประกาศกําหนด หากเปนกรณีที่ลกู คาไมมีทรัพยสินสวนเกิน แตลูกคาไดนําเงินมาวางเปนประกันซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มเปนครั้งคราว
บริษัทจะคํานวณอํานาจซื้อจากจํานวนเงินที่ลูกคานํามาวางไวเฉพาะคราวที่มีอยูในขณะนั้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นวันทําการของวันที่ลูกคานําเงินดังกลาวมาวางไวแลวภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัท
จะทําการโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชีมารจิ้นของลูกคาที่มีอยูก ับบริษัท เสมือนวาลูกคาไดนําเงินมาวางเพิ่ม หรือบริษัทจะคืนเงินคงเหลือนั้นใหแกลูกคาก็ได ถาลูกคาไดแจงความตองการใหบริษัททราบ
ลวงหนา ณ เวลาที่นําเงินมาวางเปนประกัน
7. ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพยเปนจํานวนเงินที่มีมูลคาซื้อต่ํากวาเงินที่วางประกัน บริษัทสามารถหักเงินที่ลูกคาวางเพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยไดกอน โดยบริษัทจะหักเงินของลูกคาเปนจํานวนนอยลงอยาง
นอย 10 บาทในแตละรายการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยที่มีมูลคาซื้อต่ํากวาเงินที่วางประกันนั้น และลูกคาตกลงยินยอม ใหถือวาการซื้อขายหลักทรัพยทุกรายการของลูกคาบัญชีมารจิ้นเปนการกูยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพยตามบัญชีมารจิ้นเปนจํานวนเงินที่มีมูลคาซื้อสูงกวาเงินที่วางประกันบริษัทสามารถหักเงินที่ลูกคาวางเพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยกอนได และหากเงินที่วางดังกลาวไม
เพียงพอชําระคาซื้อหลักทรัพยจํานวนเงินสวนที่เหลือนี้ใหถือวาลูกคากูยืมเงินจากบริษัท โดยลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทคิดดอกเบี้ยจากจํานวนหนี้ดังกลาวไดในอัตราสูงสุดที่บริษัทไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ
ซึ่ง ณ วันทําสัญญาเทากับอัตรารอยละ..……….ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเทากับรอยละ............... ตอป ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวขึ้นหรือลงไดตามที่บริษัทประกาศกําหนด
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน โดยคิดตั้งแตวันที่ซื้อหลักทรัพยจนกวาวันที่จํานวนหนี้จะไดลดต่ําลงนอยกวา หรือเทากับจํานวนเงินที่ลูกคานํามาวางประกัน หรือจนกวาจะไดมีการชําระหนี้เสร็จสิ้น
เงินที่วางประกันนี้ไมรวมถึง เงินที่ลูกคาไดจากการขายชอรตหลักทรัพยหรือเงินที่ลูกคานํามาวางเพิ่มเพื่อขายชอรตหลักทรัพย
8. ในกรณีที่ลูกคาสั่งขายหลักทรัพย หรือการที่ลูกคานําเงินมาวางเพิ่ม บริษัทจะตองนําเงินที่ไดรับดังกลาวมาหักหนี้เงินกูยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพยที่มีอยูเดิมกอน หากจํานวนหนี้คงคางลดต่ําลง
กวาเงินที่ลูกคาวางประกันลูกคาตกลงใหบริษัทยังคงเหลือหนี้ใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยไวอยางนอย 10 บาท และใหถือวาหลักทรัพยทั้งหลายในบัญชียังคงเปนประกันหนี้ในบัญชีมารจิ้น รวมทั้ง
ใหถือวาเงินที่ไดจากการขายชอรต เปนประกันหนี้ในบัญชีมารจิ้นดวย กรณีลูกคาตองการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต แตไมมีเงินคงเหลือลูกคาตกลงมอบอํานาจใหบริษัทมีอํานาจถอนเงินจาก
ทรัพยสินสวนเกินเทากับมูลคาที่คํานวณจากอัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin Rate) ของมูลคาขายชอรต และนําเงินคาขายชอรตเปนเงินวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต
เฉพาะในกรณีนําเงินสดมาวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต ตามความในขอ 7 และ ขอ 8 ใหถือวา เงินที่นํามาวางอยูในบัญชีขายชอรต แยกตางหากจากบัญชีกูยืม แตทั้งนี้วิธีการ
คํานวณมูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไวยังคงใหบังคับตามความในขอ 1, ขอ 12, ขอ 13 โดยถือวา เงินสดที่วางเปนประกันการขายชอรต เปนทรัพยสินของลูกคาที่ตองนํามารวมคํานวณดวย โดย
ลูกคาจะไดรับผลตอบแทนจากเงินวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต (Cash Collateral) เปนดอกเบี้ยในสวนที่บริษัทกําหนดเทากับอัตรารอยละ ............ตอป ในสวนที่มากกวาอัตราสวนที่
บริษัทกําหนด เทากับ อัตรารอยละ ................ตอป หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทจะประกาศกําหนดเปนคราวๆไป
9. ในกรณีที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได (Marginable) เปนประเภท
หลักทรัพยทไี่ มใหซื้อในบัญชีมารจิ้น (Non-Marginable) ลูกคามีหนาที่ที่จะตองชําระหนี้รวมถึงคานายหนา คาธรรมเนียม และคาใชจายอันเปนอุปกรณทั้งหมดใหแกบริษัทภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่ลงใน
หนังสือแจงใหชําระหนี้ของบริษัท
10. ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะถอนเงินจากบัญชีมารจิ้น ลูกคาจะสามารถถอนเงินไดเฉพาะที่มียอดสุทธิจาก มูลคาทรัพยสินสวนเกิน (EE) หักดวยมูลคาหุนที่จํานําในบัญชี (LMV-Pledged) และการแจงขอถอน
เงินจะตองดําเนินการภายในเวลาที่บริษัทประกาศกําหนด การแจงขอถอนเงินภายหลังเวลาที่ไดประกาศกําหนดไวแลว จะตองเปนการขอถอนเงินของวันทําการถัดไปทุกครั้ง บริษัทจะตองบันทึกสวนที่เกินจาก
ยอดเงินคงเหลือของลูกคาเปนการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มขึน้ แตทั้งนี้ใหเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัททีจ่ ะใหถอนเงินดังกลาวหรือไมกไ็ ด
11. ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทหักทอนบัญชีทุกสิน้ วันทําการ โดยบริษัทคํานวณจากยอดสุทธิในแตละวัน ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือจากลูกคากับยอดเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ดังนั้น บริษัทจะ
จายดอกเบี้ยสําหรับเงินคงเหลือของลูกคาในสวนที่เกินกวาเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในสวนที่เกินกวาเงินคงเหลือของลูกคาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยลูกคา
ยินยอมใหบริษัทจายดอกเบี้ยสําหรับยอดเงินคงเหลือในบัญชีในอัตราที่บริษัทประกาศใหทราบเปนครั้งคราว ซึ่ง ณ วันทําสัญญาเทากับอัตรารอยละ..........ตอป เวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะ
คิดคํานวณและหักภาษีอากร ณ ที่จายไว (ถามี) กอนที่จะทําการหักทอนบัญชีระหวางดอกเบี้ยที่จะตองจายกับดอกเบี้ยที่จะตองเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกคายินยอมใหบริษัทหักทอนโดยใชวิธีปรับปรุง
รายการดอกเบี้ยดังกลาวจากบัญชีมารจิ้นของลูกคา เสมือนวาลูกคาไดถอนเงินหรือนําเงินมาเพิ่มแลวแตกรณี
12. ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ขอ 5. บริษัทจะทําการเปรียบเทียบทรัพยสินรวมของลูกคา กับมูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทําการหากปรากฎวา
ทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงต่ํากวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว ซึ่ง ณ ปจจุบันตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 35 ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ซื้อทั้งหมดและรอยละ 40
ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ขายชอรตทั้งหมดที่ลูกคามีอยูในบัญชีของลูกคา บริษัทจะไมใหลูกคาซื้อหลักทรัพยหรือขายชอรตเพิ่มและลูกคาตองนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มในวัน
ถัดไปจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับ หรือสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว หากลูกคาไมนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามความในวรรคกอนภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือ
ตลาดหลักทรัพยไดกําหนด ซึ่ง ณ ปจจุบนั บริษัทไดกําหนดเทากับ 3 วันทําการนับจากวันที่บริษัทเรียก โดยบริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่วางเปนประกัน หรือบังคับสงมอบคืน
หลักทรัพยในวันทําการถัดไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับ หรือสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของ
บริษัทก็ไดแตหลักประกันที่สามารถนําไปใชคํานวณระดับ Maintenance Margin ได จะตองเปนหลักประกันที่บริษัทประกาศกําหนด แตบริษัทจะไมนับรวมมูลคาทรัพยสินดังกลาวเพื่อประโยชนใน
การคํานวณอํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตของลูกคา
13. ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ขอ 5. บริษัทจะทําการเปรียบเทียบทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันขั้นต่ํา (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทําการ หากปรากฏวาทรัพยสิน
รวมของลูกคาลดลงจนเทากับ หรือต่ํากวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา ซึ่ง ณ ปจจุบันตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 25 ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ซื้อทั้งหมด และรอยละ 30 ของ
มูลคาตลาดของหลักทรัพยทขี่ ายชอรตทั้งหมดที่ลูกคามีอยูในบัญชีของลูกคา บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่วางเปนประกัน หรือบังคับสงมอบคืนหลักทรัพยในวันทําการ
ถัดไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา อยางไรก็ตาม ลูกคายังคงมีหนาที่ตองนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทเรียกเพื่อใหทรัพยสินรวมของลูกคา
มีมูลคาเทากับ หรือสูงกวาหลักประกันที่ตองดํารงไวตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสัญญาขอ 12. หากลูกคาไมนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทเรียกภายในระยะเวลาตามขอ 12.
ยอมไมกระทบสิทธิของบริษัทที่ดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญานี้ตอไป ทั้งนี้ หากมีการบังคับขายหลักประกันหรือทรัพยสินแลว ไดเงินไมพอกับการวางเปนหลักประกันเพิ่มเติม หรือไมพอชําระ
หนี้ทั้งหมดจนเสร็จสิ้นลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชําระในสวนที่ขาดใหแกบริษัทจนครบถวน
14. ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยใหสิทธิแกผถู อื หลักทรัพยในการจองซื้อหลักทรัพยเพิ่มทุน หากหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยทไี่ ดวางเปนประกันการชําระหนี้ของลูกคา และลูกคาไดชําระราคาการจอง
ซื้อหลักทรัพยดังกลาว ลูกคาตกลงใหบริษัทยึดถือหลักทรัพยที่ไดรบั จากการจองซื้อดังกลาวเปนประกันการชําระหนี้เพิ่มเติม โดยลูกคาขอแตงตั้งและมอบหมายใหบริษัทเปนตัวแทนของลูกคาในการจองซื้อหรือรับ
โอนหลักทรัพยโดยใชชอื่ ของบริษัทหรือผูที่บริษัทมอบหมายใหเปนผูจองซื้อ และ/หรือ ถือหลักทรัพยแทนลูกคา ในกรณีที่ลูกคาไมชําระราคาจองซื้อดังกลาว และบริษัทไดชําระราคาไปแทนใหถือวาเงินจํานวน
ดังกลาวเปนเงินที่ลูกคากูยืมจากบริษัทซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขหลักเกณฑของสัญญาฉบับนี้ทุกประการ ถาบริษัทไดรับเงินปนผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย หรือหลักประกันที่
ลูกคาไดนํามาวางเปนประกันกับบริษัท หรือที่บริษัทไดครอบครองอยู ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทสามารถนําเงินดังกลาวที่ไดรับมาลดยอดหนี้ในบัญชีมารจิ้นที่มีอยูในขณะนั้นได
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15. ในกรณีสงมอบคืนหลักทรัพย หรือเมื่อไดรับการทวงถามจากผูใหยืม ลูกคามีหนาที่สงมอบคืนหลักทรัพยเทียบเทา ทั้งนี้หากถาลูกคาผิดนัดการสงมอบคืนหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กําหนด ลูกคายินยอมใหบริษัทซื้อ และสงมอบคืนหลักทรัพยใหกับผูใหยมื และใหบริษัทหักเงินคาซื้อขายหลักทรัพยจากบัญชีของลูกคา หากจํานวนเงินในบัญชีของลูกคาไมเพียงพอ ใหถือวาเปน
การกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
16. ไมวาเวลาใด บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกใหลูกคาชําระคาซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือหนี้เงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยหรือเรียกคืนหลักทรัพยเพือ่ การขายชอรต รวมถึงคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายอันเปนอุปกรณทงั้ หมดใหแกบริษัทไดทนั ทีหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
17. สัญญานี้ไมมีกําหนดระยะเวลา และใหถือวาสัญญานี้มีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะไดมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ลูกคาจะตองแจงการบอกเลิกสัญญาใหแกบริษัททราบเปนลาย
ลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอน ลูกคาจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และลูกคาจะตองชําระหนี้ทุกชนิดของลูกคา รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณแหงหนี้อันเกิดจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพยใหแกบริษัทจนครบถวนกอน หากลูกคามิไดทําการติดตอซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท และไมมีเงินหรือทรัพยสินวางประกันไวกับ บริษัท และไมมีหนี้คางชําระใดๆ กับบริษัท ลูกคาตกลง
ยินยอมใหบริษัทใชดุลพินิจที่จะสั่งปดบัญชีของลูกคาไดทันที ในกรณีที่บริษัทเปนฝายบอกเลิกสัญญากับลูกคา บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร และลูกคาตกลงและยินยอมที่จะ
ชําระหนี้ทุกชนิดของลูกคา รวมทั้งดอกเบี้ยและคาอุปกรณแหงหนี้อันเกิดจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยใหแกบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาของ
บริษัท ในกรณีที่ลูกคาไดสงมอบเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยใหแกบริษัทภายใตสัญญาฉบับนี้ ลูกคาขอรับรองวา เงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยที่นํามาสงมอบใหแก
บริษัทดังกลาว ลูกคาเปนเจาของกรรมสิทธิ์และไมตกอยูภายใตการจํานํา ภาระติดพันหรือภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นใด ลูกคาตกลงยอมรับวา ในการสั่งซื้อ แล/ะหรือ ขายหลักทรัพยของลูกคา
นั้น เปนการสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพยตาม ชื่อ ชนิด ประเภท จํานวน และราคาที่ตองการซื้อ และ/หรือขายเทานั้น โดยไมเจาะจงวาเปนการซื้อหรือขายใหแกผูใด และเมื่อบริษัทจะตองรับหรือ
สงมอบหลักทรัพยใหแกผูซื้อ ผูขาย หรือลูกคา ก็ใหใชหลักทรัพยชนิด ประเภทเดียวกัน และจํานวนเทากันได
18. นอกเหนือจากสิทธิตางๆ ที่บริษัทมีตอลูกคาตามสัญญานี้ บริษัทก็มีสิทธิที่จะเรียกใหลูกคารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่บริษัทอาจไดรบั อันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือ
เกี่ยวกับการกระทํา หรืองดเวนกระทําการของลูกคา หรือตัวแทนของลูกคารวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่บริษัทอาจไดรับอันเนื่องมาจากการเรียกรอง หรือฟองรอง โดยบุคคลอื่นใหบริษัท
ตองรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา งดเวนกระทําการ หรือความผิดของบริษัทแตประการใด
19. ในกรณีที่ลูกคาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว, ถึงแกความตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถหรือถูกฟองรองคดี หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเปนการสมควรเพื่อปองกันผลประโยชน
ของลูกคาหรือบริษัท ลูกคายินยอมใหบริษัทขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินใด หรือสิทธิประโยชนในที่อยูในความครอบครองของลูกคาหรือบริษัท ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือยินยอมใหบริษัทซื้อหลักทรัพยไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อใชคืนบริษัทในหลักทรัพยที่ลกู คาไดสั่งขายไปแลวและที่ไมไดสงมอบหลักทรัพยใหบริษัท โดยไมกระทบสิทธิของบริษัทที่จะทําการปดบัญชีของลูกคาตอไปดวย การซื้อ หรือการขาย
ดังกลาว บริษัทมีสิทธิที่จะกระทําการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผานตลาดหลักทรัพย หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได โดยมิตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนาแต
อยางใด หรือกระทําการใดๆ ที่คลายคลึงกันทั้งสิ้น ลูกคายินยอมใหบริษัทนําเงินซึ่งไดจากการขายหลักทรัพยขางตน นําไปชําระหนี้ทุกชนิดที่ลูกคามีตอบริษัททั้งในปจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไมวาหนี้นั้นจะ
ถึงกําหนดชําระแลวหรือไมก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกคาไดตามแตที่บริษัทจะเห็นสมควร หากดําเนินการดังกลาวแลวยังไมพอชําระหนี้ที่มีอยูกับบริษัท ลูกคายังคงตองรับผิดชอบชําระในสวนที่
ขาดใหแกบริษัทจนครบถวน
20. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกลกู คาไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน ถาหากไดนําสงไปยังทีอ่ ยูซึ่งลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัท
แลว ใหถือวาไดสงใหแกลกู คาโดยชอบแลว ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแกลูกคาไมไดเพราะทีอ่ ยูของลูกคานั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไป โดยลูกคามิไดแจง การเปลี่ยนแปลง
หรือรื้อถอนนั้นใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรหรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับ และทราบถึงหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแลว
ซึ่งลูกคาไดกระทําไวกับบริษัท
21. สัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรตนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทเงินสด
ขอกําหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาวใหนํามาใชบังคับกับสัญญานี้ดวยโดยอนุโลม และจะไมกระทบตอสิทธิและหนาที่ทั้งของลูกคาและบริษัทที่มีอยูตามสัญญามารจิ้นเดิม
22. ความลาชาของบริษัทในการบังคับใชสิทธิใดๆ ตามสัญญานี้หรือการใชสิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางสวน ไมถือวาเปนการสละสิทธิ์หรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใชสิทธิใดๆ ตาม
สัญญานี้ และในกรณีที่บริษัทไดผอ นผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกคาใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเวนการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ใหถือวาการผอนผันหรือการละเวนดังกลาวเปนการผอนผันหรือการละ
เวนเฉพาะคราวเทานั้น
23. ในกรณีที่ขอตกลงแหงสัญญานี้ ขอใดขอหนึ่งขัดตอกฎหมาย หรือไมมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย หรือยกเปนโมฆะโดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใด
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหขอตกลงทีไ่ มขัดตอกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไป
24. บริษัทมีสิทธิทจี่ ะจําหนายหรือโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ หรือสิทธิจํานํา หรือสิทธิจํานอง หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดใหแกบุคคลอื่น โดยแจงไปยังลูกคาเพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวา
หนึ่งงวดของการคิดดอกเบี้ย (หนึ่งเดือน)
25. ลูกคายอมรับวาลูกคาเขาใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพย หนวยราชการ หรือหนวยงานใดของบริษัท ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดแี ลว โดยลูกคาจะถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวดวย เวนแตกรณีทบี่ ริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น
ลูกคารับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการขายชอรตตามสัญญานี้เปนอยางดีแลว เชน ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย ความผันผวนของมูลคาของหลักทรัพยและทรัพยสินอาจถูกเรียกใหวางหลักประกันเพิ่มซึ่งหากไมสามารถวางหลักประกันเพิ่มตามกําหนดเวลาได จะตองถูกบังคับขายหรือบังคับซื้อ
แลวแตกรณี ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของตางๆกับธุรกรรมนี้ ลูกคารับทราบและเขาใจดีวาการลงนามในสัญญาฉบับนี้ถือวาเปนการลง
นามรับทราบถึงความเสี่ยงตางๆ ทั้งปวงดวย ในกรณีทกี่ ฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับในที่กลาวมาในวรรคกอนมีการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทําสัญญานี้ คูสัญญาตกลงให
ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมนั้น เวนแตกรณีที่บริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น อยางไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แหง
สัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน แตทั้งนี้บริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ และลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทไดแกไขเปลีย่ นแปลงอยาง
เครงครัด
26. คูสัญญาทั้งสองฝายไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตออีกฝายหนึ่ง ถาหากคูสัญญาฝายนั้นไมสามารถกระทําการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ อันเปนผลมา
จากขอจํากัดของรัฐบาล หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือถูกคําสั่งหามซื้อขายหลักทรัพยโดยตลาดหลักทรัพย หรือก.ล.ต. หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือกรณีเกิดการ
ปฏิวัติ หรือถูกขมขูรุกรานจากประเทศอื่น หรือภัยพิบัติธรรมชาติ หรือสงคราม หรือการนัดหยุดงาน หรือเหตุการณอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของคูสัญญาได

สัญญาจํานํา
ลูกคาตกลงจํานําและบริษัทตกลงรับจํานําหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสนิ อื่นใดเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาวและหนี้ทุกประเภททั้งหมดที่ลูกคามีตอบริษัท
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน
ดังตอไปนี้
1. สัญญาจํานํานี้มีผลบังคับใชกับหนี้ทั้งสิ้นที่ลูกคามีตอบริษัท ไมวาจะเปนหนี้ที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตไมวาจะเปนหนี้ที่ถึงกําหนดหรือไมถึงกําหนดก็ตาม และใหถือสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย และ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรตเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
2. ถอยคําทีก่ ําหนดในสัญญานี้มีความหมายเชนเดียวกันกับที่ระบุในสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพือ่ การขายชอรต เวนแตจะระบุไวโดยชัดแจงเปนอยางอื่นในสัญญาฉบับนี้
3. “หลักประกัน” ใหหมายถึงหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่สามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้น และ/หรือหนี้อื่นใดที่ลูกคามีตอบริษัท
4. ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพย และ/หรือนําหลักประกันมาจํานําเพื่อเปนประกันการชําระหนี้เพิ่มเติม ลูกคาตกลงสงมอบหลักประกันนั้นใหกับบริษัทโดยตรงและ/หรือสงมอบโดยวิธีการอื่นใด เชนสงมอบโดย
นายหนา โดยผานระบบของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ทั้งนี้ภายในวันและเวลาที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยหรือบริษัท
กําหนด การสงมอบหลักประกันโดยวิธกี ารภายในวันเวลาที่กําหนดดังกลาวใหถือวาหลักประกันนั้นลูกคาไดสงมอบเพื่อจํานําตามสัญญาจํานําฉบับนี้แลว
5. การจดแจงหรือการเพิกถอนจํานําหรือการดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักประกันที่จํานําตามสัญญานี้ ลูกคาตกลงมอบอํานาจใหบริษัทเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนทั้งหมดทุกคราวไป
6. ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทดูแลรักษาหลักประกันตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางสวนไวที่บริษัท และ/หรือดําเนินการอืน่ ใดดังตอไปนี้
6.1 หลักทรัพยฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยหรือธนาคารแหงประเทศไทยหรืออื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือบริษัทกําหนด
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6.2 ทรัพยสิน เก็บรักษาไวตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือบริษัทกําหนด
7. ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิยดึ ถือหลักประกันไวไดทั้งหมดจนกวาจะไดรับชําระหนี้และคาอุปกรณรวมทั้งหนี้อื่นใดที่ลูกคามีตอบริษัทจนครบถวน
8. คาใชจายหรือคาฤชาธรรมเนียมทั้งหลายอันเกิดจากการดําเนินการจํานํา เชนการฝาก การโอน การสงมอบ การจดแจง และ/หรือการเพิกถอนการจดแจงจํานํา การเก็บรักษา การเพิกถอนหลักประกัน ลูกคา
เปนผูออกทั้งสิ้น
9. ลูกคาขอใหการรับรองกับบริษัทวา หลักประกันที่ลูกคาไดสงมอบหรือถือวาสงมอบและจํานําใหแกบริษัทตามสัญญานี้ ลูกคาเปนผูมีกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียวและลูกคาไมเคยจําหนายจายโอนหรือกอใหเกิด
ภาระผูกพันประการใดในหลักประกันดังกลาวทัง้ สิ้น และลูกคาเปนผูมีสิทธิและอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายทุกประการที่จะจํานําหลักประกันดังกลาวตอบริษัท
10. ในระหวางที่สัญญาจํานําฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู ลูกคายินยอมใหบริษัทมีสิทธิที่จะเปนผูรับหรือไมรับดอกผลอันพึงไดรับจากหลักทรัพยซึ่งติดจํานําตามสัญญานี้ (เชน เงินปนผล ดอกเบี้ย หรือสวนแบง
กําไร) กรณีบริษัทเลือกที่จะเปนผูรับดอกผลอันพึงไดรับจากหลักทรัพยซึ่งติดจํานํานั้น บริษัทจะนําดอกผลดังกลาวนี้มาชําระหนี้บางสวนหรือทั้งหมดของลูกคาที่คงคางชําระอยูกับบริษัทกอน กรณีที่มีดอกผลคงเหลือ
บริษัทจะนําไปบันทึกเปนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีมารจิ้น ในกรณีตามวรรคกอน หากดอกผลนั้นมิไดเปนเงินหรือถือมิไดวาเปนเงิน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทที่จะรับเปนหลักประกัน และ/หรือกําหนด
เงื่อนไขหรือไมอยางใดก็ได
11. ภายใตบังคับของสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรต บริษัทจะทําการเปรียบเทียบมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันที่ตอง
ดํารงไว (Maintenance Margin Requirement) อยางนอยทุกสิ้นวันทําการ หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงต่ํากวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไวที่คํานวณจากอัตราที่บริษัท
กําหนด บริษัทมีสิทธิจะเรียกใหลูกคานําเงิน และ/หรือทรัพยสินมาวางและ/หรือจํานําเพิ่มหรือดําเนินการอื่นใดในวันทําการถัดไปจนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับหรือสูงกวามูลคา
หลักประกันที่ตองดํารงไว หากลูกคาไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพยไดกําหนด ซึ่ง ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดเทากับ 3 วันทําการนับจากวันที่บริษัทเรียก
ลูกคายินยอมและรับทราบวาบริษัทอาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันที่จํานําและ/หรือเปนประกันใด ๆ ก็ไดในราคาที่บริษัทเห็นสมควร ตั้งแตวันทําการถัดไปเปนตนไป จนทําให
มูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับหรือสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว
หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนเทากับหรือต่ํากวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา
(Minimum Margin Requirement) ที่คํานวณจากอัตราที่บริษัทกําหนด ลูกคายินยอมและรับทราบวาบริษัทอาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันที่จํานําและ/หรือเปนประกันใด ๆ ก็
ได ในราคาที่บริษัทเห็นสมควรตั้งแตวันทําการถัดไปเปนตนไปจนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา
12. ในกรณีที่ลูกคาไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือในกรณีที่ลกู คาถึงแกความตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถหรือถูกฟองรองคดีหรือ
ลูกคายกเลิกการมอบอํานาจใด ๆ ที่ลูกคามีตอบริษัท หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเปนการสมควรเพื่อปองกันผลประโยชนของบริษัท ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทขายหลักประกัน หรือสิทธิอื่นใดของลูกคา ซึ่ง
อยูในบัญชีมารจิ้น และ/หรือในความครอบครองของบริษัทไดทั้งหมดหรือบางสวนไดทันที
13. การบังคับชําระหนี้ตามสัญญาจํานําฉบับนี้ ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทนําเอาหลักประกันที่จํานําออกขายโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือโดยวิธกี ารอื่นใดและ/หรือวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนด โดยมิตองแจงใหลูกคาทราบกอนตามแตบริษัทจะเลือก
14. ในกรณีที่บริษทั ดําเนินการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันแลวไดเงินมาไมเพียงพอสําหรับภาระหนี้ที่ลูกคาคางชําระอยู บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับจํานําหลักประกันอื่นไดอกี จนกวาภาระหนี้ที่ลูกคาคาง
ชําระอยูตอบริษัทจะไดรับชําระครบถวน นอกจากนี้ลูกคายินยอมที่จะชําระหนี้เพิ่มเติมในสวนที่ขาดอยูนั้น ใหกับบริษัทจนครบถวนทุกประการ หากกรณีบังคับชําระหนี้แลวยังมีเงินเหลืออยู ลูกคายินยอมใหบริษัท
นําเงินนั้นไปชําระหนี้สินอื่นใดที่ลูกคาเปนหนี้บริษัทอยูไดตามที่บริษัทเห็นสมควร
15. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกลูกคาไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือโดยพนักงานสงเอกสาร ถาหากไดนําสงไปยังที่อยูตามทะเบียนบาน
และ/หรือที่อยูสําหรับการติดตอและสงเอกสารของลูกคาซึ่งลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอกั ษรแกบริษัทแลวใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลวทั้งนี้โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแก
ลูกคาไมไดเพราะที่อยูของลูกคานั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือรื้อถอนไปโดยลูกคามิไดแจงการเปลีย่ นแปลงหรือรือ้ ถอนนั้นใหบริษัททราบเปนลายลักษณอกั ษร หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแลว
16. กรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมใชสิทธิใด ๆ ตามบทบัญญัติขอหนึ่งขอใดแหงสัญญานี้ ไมถือเปนการตัดสิทธิคูสัญญาในการใชสิทธิตามทบบัญญัติแหงสัญญานี้แตอยางใด
17. ขอกําหนดหรือขอความใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ที่เปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือไมมีผลบังคับใช ใหขอกําหนด หรือขอความดังกลาวแยกออกจากสวนที่เหลือ และใหขอกําหนดหรือขอความสวนที่เหลือยังมีผล
บังคับใชไดตอไป
ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาและขอตกลงฉบับนี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ ณ วันที่ _________________________________________________________
ทั้งนี้ หากลูกคาประสงคจะขอภาพถายสัญญา ลูกคาสามารถรองขอไดที่บริษัท

ลายมือชือ่ X__________________________________________________________________ ลูกคา
(
)
ตัวบรรจง

กรณีลูกคานิติบุคคล
กรุณาประทับ
ตรายางบริษัท

ลายมือชือ่ X_________________________________________________________________ ผูมีอํานาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลายมือชือ่ X___________________________________________________________________ พยาน
(
)

ลายมือชือ่ X___________________________________________________________________ พยาน
(
)
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ติดอากร
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจ (Power of Attorney)
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่...............................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..........................................................................................................................
สํานักงาน/ บาน ตั้งอยูที่..............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิในหลักทรัพยตามความหมายแหงสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
และสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือ
ฉบับนี้จะเรียกวา “หลักทรัพย” ขอมอบอํานาจให บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานัก
งานตั้งอยูที่ เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปนผูมีอํานาจ
กระทําการแทนขาพเจา ในการทํานิติกรรมจํานําหลักทรัพย ตามความประสงคของขาพเจา กับบริษัทหลักทรัพย
ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนการประกันหนี้ของขาพเจาตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย และสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance นี้ และให
ผูมีอํานาจในการจดแจงจํานําหลักทรัพยดังกลาวตลอดจนมีอํานาจดําเนินการใดๆ อันเกี่ยวดวยการที่กลาวมาขาง
ตนแทนขาพเจาจนเสร็จการ รวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งตัวแทนชวงเพื่อดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้
ไดดวย
การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้ ใหถือเสมือนหนึ่งวาขาพเจา
ไดกระทําดวยตนเอง
เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ ขาพเจาไดลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทฯ (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน
ลงชื่อ................................................................................ผูมอบอํานาจ
(................................................................................)
ลงชื่อ................................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(................................................................................)
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ............................................................................................พยาน
(................................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................................พยาน
(................................................................................)

