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สัญญากูยืมเงินเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย 
(ประเภทมารจ้ินในระบบ Credit Balance) 

 

  
                   ทําท่ี บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)  

 
               วันท่ี.................................................................................... 

 
 สัญญาน้ีทําข้ึนระหวาง บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)  ต้ังอยูเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 10 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา “บลล.”) ฝายหนึ่งกับ 
 
 นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... บัตรประชาชนเลขท่ี ................................................. อายุ .................. ป  
อยูบานเลขท่ี ............................................................................................................................................................................................................ (ตอไปในสัญญาน้ี

จะเรียกวา “ลูกคา”) อีกฝายหนึ่ง 
 
 โดยท่ีลูกคามีความประสงคกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยภายใตโครงการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจัดใหมีข้ึนโดย บลล.  เพ่ือการดังกลาว
ลูกคาไดขอเปดบัญชีมารจ้ินและตกลงเขาทําสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในระบบ Credit Balance กับ บลล.ดังน้ี 
 
 ลูกคาตกลงกูยืมเงินจาก บลล. บัญชีมารจ้ินเลขท่ี .................................................... ในวงเงินมารจ้ินจํานวน ............................................... บาท 
ซึ่งตกลงกันวาลูกคาจะเบิกเงินไปจาก บลล. ตามจํานวนและเวลาท่ีลูกคาตองการและตามท่ี บลล. จะพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร  โดยลูกคายินยอมเสียดอกเบ้ีย
ในอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าของเงินกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย (TSFCRR) บวก (ลบ) อีกรอยละ .................... ตอป (ปจจุบัน TSFCRR เทากับรอยละ .................... ตอป 
เม่ือรวมแลวปจจุบันอัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกคาเทากับรอยละ ......................... ตอป) โดยลูกคาจะไมไดรับดอกเบ้ียจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีมารจ้ิน เวนแต บลล. 
จะกําหนดเปนอยางอ่ืน และหากลูกคาผิดนัดผิดสัญญา ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. คิดดอกเบ้ียในกรณีผิดนัดผิดสัญญาในอัตรารอยละ ..................... ตอป ซึ่งอัตรา
ดอกเบ้ียตามวรรคน้ี ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
 

 ท้ังนี้ ภายใตบังคับของหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ และรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ขอ 1. คํานิยาม 

 “โครงการ”  หมายถึง โครงการใหกูยืมเงินเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของ บลล. 
 “ตลาดหลักทรัพย”  ใหหมายความถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ศูนยซือ้ขายหลักทรัพยลวงหนา และแหลงกลางใน
การซื้อขายหลักทรัพยอ่ืนๆ แลวแตกรณี 
 “สัญญาระหวางผูใหกูยืมกับนายหนาตามโครงการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย” หมายถึง สัญญาระหวาง บลล. กับนายหนาตามโครงการ 
 “สัญญาแตงต้ังตัวแทน นายหนาเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย” หมายถึง สัญญาระหวางลูกคากับนายหนาตามโครงการ 

 “นายหนา”  หมายถึง  บริษัทหรือสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตาม

กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และลูกคาไดแตงต้ังใหทําหนาท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหแกลูกคาตามโครงการ 
 “ลูกคา” ใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกคามอบหมาย หรือยินยอมอยางชัดเจนใหกระทําการซื้อขายหลักทรัพยกับนายหนาแทนหรือในนามของ

ลูกคาดวย 
 “บัญชีมารจิ้น”  หมายความวา บัญชีท่ีบันทึกรายการการใหลูกคากูยืมเงินเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย และใหหมายความรวมถึงรายการดอกเบ้ียเงิน
กูยืม เงินกูยืมหรือสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของลูกคา คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนใดท่ีลูกคาตองชําระใหกับ บลล. 
 “วงเงินมารจิ้น”  หมายความวา วงเงินสูงสุดท่ีลูกคาอาจเปนหน้ีในบัญชีมารจ้ินตอ บลล. ได ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
 “อัตรามารจิ้นเร่ิมตน” (Initial Margin Rate)  หมายความวา อัตราสวนข้ันตํ่าของจํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระหรือหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีลูกคา
ตองวางเปนประกันเพ่ือซื้อหลักทรัพย หรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาท่ีลูกคาตองมีในบัญชีมารจ้ินตอมูลคาซื้อหลักทรัพยรายการใดรายการหน่ึงกอนท่ีจะซื้อหลักทรัพย

รายการน้ัน 
 
 



                                                                                                                                                   หนา 2 จาก 10                                                                                   ลายเซ็นลูกคา.................................................. 

 “หลักทรัพย”  หมายความวา 
(1) หลักทรัพยจดทะเบียน 
(2) หุนเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งหุนจํานวนดังกลาวยังไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
(3) หุนของบริษัทท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําหุนของ

บริษัทเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
(4) หลักทรัพยอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดคํานิยามไว 

 “หลักทรัพยท่ีซื้อในบัญชีมารจิ้นได” (Marginable Securities) หมายความวา หลักทรัพยท่ี บลล. อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจ้ินได   
 “หลักทรัพยท่ีซื้อในบัญชีมารจิ้นไมได” (Non-Marginable Securities) หมายความวา หลักทรัพยท่ี บลล. ไมอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจ้ิน   
 “หลักประกัน” หมายถึง หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใดของลูกคา เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน 
 “ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา” (Excess Equity)  หมายความวา ทรัพยสินของลูกคาในสวนท่ีเกินกวาจํานวนท่ีลูกคาตองดํารงไวตามอัตราสวนท่ี 
บลล. กําหนด 
 “ทรัพยสินของลูกคา”  หมายความวา มูลคาสุทธิของเงิน หลักทรัพย และทรัพยสินอ่ืนท่ีเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคาเม่ือหักภาระ
หน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคารายน้ันแลว 
 “อํานาจซือ้” หมายความวา จํานวนเงินสูงสุดท่ีลูกคาอาจส่ังซื้อหลักทรัพยจากบัญชีมารจ้ินได ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยและภาษี มูลคาเพ่ิมแลว 
 “มูลคาซื้อ”  หมายความวา จํานวนเงินคาซื้อหลักทรัพยแตละรายการท่ีซื้อจากบัญชีมารจ้ิน ซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ

ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับรายการนั้นแลว 
 “ซื้อ”  ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย  และการรับโอนหลักทรัพย โดยเสียคาตอบแทนดวย หรือรับโอนมาโดยชอบดวยกฎหมาย 
 “ภาระหนี้”  หมายถึง หน้ีท่ีเกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย รวมคาธรรมเนียม นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและภาษีมูลคาเพ่ิม ดอกเบ้ียเงินกูยืม 
เงินกูยืม อากรแสตมป คาปรับ คาไปรษณียากร คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเกี่ยวของเชน คาธรรมเนียมการจดแจงจํานํา รวมท้ังสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากการถอนทรัพยสินสวนเกิน
ของลูกคา ตลอดจนคาใชจายอ่ืนใดท่ี  ลูกคาตองชําระใหแก บลล. 
 “มูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว”  หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวมท่ีลูกคาตองดํารงไวหากบัญชีของลูกคามีมูลคาตํ่ากวาน้ีแลว ลูกคาจะตอง
นําเงิน และ/หรือหลักทรัพยมาจํานํา และ/หรือวางเปนประกันเพ่ิมจนถึงระดับท่ี บลล. กําหนด 
 มูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว คํานวณจากมูลคาของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือมูลคาท่ี บลล. จะไดกําหนด คูณดวย
อัตราท่ี บลล. ประกาศกําหนด   ซึ่งลูกคายินยอมวา บลล. มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาวได  โดยไมจําตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
 “มูลคาหลักประกันข้ันตํ่า” หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวมข้ันตํ่าท่ีใชเปนเกณฑในการบังคับชําระหน้ี หากบัญชีของลูกคามีมูลคาเทากับ หรือ

ตํ่ากวามูลคาน้ีแลว บลล. มีสิทธิบังคับชําระหน้ีเงินกูจากทรัพยสินท่ีจํานําและ/หรือวางเปนประกัน 
 มูลคาหลักประกันข้ันตํ่า คํานวณจากมูลคาของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือมูลคาท่ี บลล. จะไดกําหนด คูณดวยอัตราท่ี 
บลล. ประกาศกําหนด  ซึ่งลูกคายินยอมวา บลล. มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาวได โดยไมจําตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
 
ขอ 2. เง่ือนไขการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย 
 การกูยืมเงินในบัญชีมารจ้ินน้ี เปนการกูยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ลูกคาอาจเปนหน้ีในบัญชีมารจ้ินตอ บลล. ณ ขณะใดขณะหน่ึง เน่ืองจากการกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยไดไมเกินวงเงินมารจ้ินตามท่ีระบุในสัญญาน้ี  
และลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิท่ีจะปรับลดหรือเพ่ิมหรือยกเลิกวงเงินมารจ้ินท่ีระบุไวในสัญญาไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
 กรณี  บลล. ไดใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยเกินกวาวงเงินมารจ้ินดังกลาว ลูกคายินยอมใหถือวา ลูกคาไดขอเพ่ิมวงเงินมารจ้ินและยอมรับการซือ้
หลักทรัพยน้ันๆ โดยถือวาเงินท่ีลูกคาไดกูยืมเกินกวาวงเงินมารจ้ินท่ีกําหนดเปนหน้ีกูยืมเงินตามสัญญาน้ีท้ังส้ิน และใหถือวามีกําหนดเวลาชําระหน้ีกูยืมเงิน และชําระ

ดอกเบ้ีย ตลอดจนใหใชอัตราดอกเบ้ียตามท่ีไดตกลงไวตามสัญญาน้ีทุกประการ 
 ลูกคาตกลงชําระ  คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียมผูกพันวงเงิน คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฝาก ถอน โอน จํานํา เพิกถอนจํานํา คาธรรมเนียมอ่ืน 

คาใชจายอ่ืนใด รวมท้ังคาปรับใหแกบลล. ตามอัตราเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 1 
 
ขอ 3. การกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย 
 ในการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย  ลูกคาจะตองนําเงินและ/หรือหลักทรัพยจดทะเบียน (หรือหลักทรัพยอ่ืนใดท่ี บลล. กําหนด) มาวางเปน
ประกันการชําระหน้ีกับ บลล. กอนการซื้อหลักทรัพยในคร้ังแรก    โดยอํานาจซื้อของลูกคาจะคํานวณจากทรัพยสินสวนเกินของลูกคา  ซึ่งจะข้ึนอยูกับจํานวนเงินหรือ
หลักทรัพยท่ีลูกคานํามาวางให บลล. ยึดถือ และมูลคาหลักทรัพยท่ีซื้อ  ท้ังน้ีวิธีการคาํนวณอํานาจซื้อใหเปนไปตามเง่ือนไขในขอ 8. 
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 ในกรณีท่ีลูกคาส่ังซื้อหลักทรัพยตามบัญชีมารจ้ินเปนจํานวนเงินท่ีมีมูลคาซื้อสูงกวายอดเงินคงเหลือ (เงินท่ีวางประกัน)  บลล. สามารถหักเงินท่ีลูกคา
วางเพ่ือชําระคาซื้อหลักทรัพยกอน จํานวนเงินสวนท่ีเหลือน้ีจะเปนเงินใหกูยืมของ บลล.  
 ในกรณีท่ีลูกคาส่ังซื้อหลักทรัพยเปนจํานวนเงินท่ีมีมูลคาซื้อตํ่ากวายอดเงินคงเหลือ (เงินท่ีวางประกัน)  บลล. สามารถหักเงินท่ีลูกคาวางเพ่ือชําระคา
ซื้อหลักทรัพยไดกอน ท้ังน้ี บลล. อาจหักเงินของลูกคาเปนจํานวนนอยลงอยางนอย 10 บาทในแตละรายการสําหรับการซื้อหลักทรัพยท่ีมีมูลคาซื้อตํ่ากวาเงินท่ีวางประกัน
น้ัน  จํานวนเงินสวนท่ีเหลือใหถือวาลูกคาไดกูยืมเงินจาก บลล. 
 ในการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาน้ี  ลูกคาตกลงใหถือวารายการซื้อขายหรือขอมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีนายหนาไดสงใหกับ บลล. เพ่ือ
แจงถึงจํานวนเงินหรือหลักทรัพยหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกคาในรายการใดๆ น้ัน (ไมวาจะสงดวยวิธีการใด และจะทําเปนหนังสือหรือไม)  เปนการแจงของลูกคา  
เพ่ือการเบิกถอนเงินกูยืมหรือการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินสําหรับรายการน้ันๆ แลวแตกรณี 
 เม่ือ บลล. ไดชําระเงินผานระบบศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือชําระใหกับนายหนาโดยตรงตามมูลคาซื้อรวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน 
คาธรรมเนียมการจดแจงจํานําใหกับศูนยรับฝากหลักทรัพยแลวใหถือวา บลล. ไดสงมอบและลูกคาไดรับมอบเงินท่ีกูยืมตามสัญญาน้ีแลว 
 
ขอ 4. การซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีมารจิ้น 
 ในการซื้อขายหลักทรัพย  ลูกคาตกลงท่ีจะซื้อขายหลักทรัพยผานนายหนาตามโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจาก บลล. เปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน 
 ในการจองซื้อหลักทรัพยตามขอ 1. วรรค 10 (2) และ (3) หรือการจองซื้อหลักทรัพยตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหลักทรัพย  หรือการจองซื้อ
หลักทรัพยในกรณีอ่ืนใด  หากลูกคาประสงคจะกูยืมเงินจาก บลล. เพ่ือจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว   ลูกคาจะตองกรอกขอความในใบจองซื้อโดยระบุให บลล. เปนผูรับ
หลักทรัพยดังกลาวเพ่ือทําการจํานํา และสงมอบใบจองซื้อดังกลาวพรอมเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหกับ บลล. (ผานนายหนาตามโครงการ)  เพ่ือดําเนินการนําสงใหกับผูออก
หลักทรัพย ท้ังน้ี  ใหการกูยืมเงินเพ่ือจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว  มีเง่ือนไขเชนเดียวกันกับการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาน้ี  อน่ึง  หลักทรัพยท่ีจองซื้อ
ดังกลาวจะตองเปนหลักทรัพยท่ี บลล. แสดงโดยชัดแจงวายินยอมใหจองซื้อในบัญชีมารจ้ิน ของลูกคาได  และนายหนาไดตกลงกับ บลล. (ตามสัญญาระหวางผูใหกูยืม
กับนายหนาตามโครงการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย) และลูกคา (ตามสัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย) วาจะเปนตัวแทนของลูกคาในการจอง
ซื้อหลักทรัพยดังกลาวดวย 
 ลูกคาตกลงจะไมส่ังซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย (และ/หรือกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย) เกินกวาอํานาจซื้อท่ีคํานวณได ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
 ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิท่ีจะกําหนดปริมาณในการซื้อหลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงตามท่ี บลล. เห็นสมควร และ/หรือมีดุลพินิจท่ีจะหาม
ซื้อและ/หรือขายหลักทรัพยตามโครงการเม่ือใดก็ไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และลูกคายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามโดยไมโตแยงอยางใดท้ังส้ิน 
 ท้ังน้ี ในกรณีท่ี บลล.ตรวจสอบพบวาการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาไมเปนไปตามสัญญาน้ี สัญญาระหวางผูใหกูยืมกับนายหนาตามโครงการใหกูยืม

เงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย สัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ขอกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการ และ/หรือนายหนารับคําส่ังซื้อหลักทรัพยจากลูกคาท่ี

ไมมีอํานาจซื้อคงเหลือ และ/หรือเกินวงเงินมารจ้ินท่ีระบุในสัญญา บลล. มีสิทธิท่ีจะไมใหกูยืมเงินตามมูลคาหลักทรัพยบางสวนหรือท้ังหมดของลูกคาได 

 

ขอ 5. หลักทรัพยท่ี บลล. อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นได 

 บลล. จะเปนผูกําหนดรายช่ือหลักทรัพยท่ีจะอนุญาตใหลูกคาซื้อจากบัญชีมารจ้ินได  พรอมท้ังกําหนดอัตรามารจ้ินเร่ิมตนท่ีเหมาะสมสําหรับแตละ

หลักทรัพย (Multiple Margin Rate) ซึ่งลูกคายินยอมวา บลล. มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาวได  โดยไมจําตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
 ในกรณีท่ี บลล. ประกาศเปล่ียนแปลงประเภทของหลักทรัพยท่ีซื้อในบัญชีมารจ้ินได (Marginable Securities) เปนประเภทหลักทรัพยท่ีซื้อใน
บัญชีมารจ้ินไมได (Non-Marginable Securities) ลูกคายินยอมให บลล. สามารถทําไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา  และรับทราบแลววาอาจมีผลทําให
ลูกคาตองนําหลักประกันมาวางเพ่ิม  และ/หรือ บลล. มีสิทธิท่ีจะเรียกใหลูกคาชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวนรวมถึงคานายหนา คาธรรมเนียม และคาใชจายอันเปน
อุปกรณใหแก บลล. ภายในระยะเวลาท่ี บลล. กําหนด 
 

ขอ 6. หลักประกันในบัญชีมารจิ้น 

 หลักประกันในบัญชีมารจ้ินไดแก 

(1) เงินสดท่ีลูกคานํามาวางเปนประกันหรือยอดเงินคงเหลือในบัญชีมารจ้ิน  

(2) หลักทรัพยท่ีซื้อ/จองซื้อในบัญชีมารจ้ิน 

(3) ทรัพยสินท่ีลูกคานํามาวางเพ่ิมเติมเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน  อันอาจไดแก 

(ก) เงินสด 

(ข) หลักทรัพยจดทะเบียน 

(ค) หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดท่ีกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption fund)  

(ง) ต๋ัวเงินคงคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
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(จ) พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีกระทรวงการคลังเปนผูรับอาวัลท้ังจํานวน หรือเปนผูคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนอยางไมมี

เง่ือนไข หรือท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออกหรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนอยางไมมี

เง่ือนไข 

(ฉ) ตราสารแหงหน้ีท่ีตัวตราสารนั้นเอง ผูออกตราสาร ผูคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนอยางไมมีเง่ือนไข ผูรับรองโดยเปนผูรับรอง

ตลอดไป ผูรับอาวัลท้ังจํานวน หรือผูสลักหลังโดยประเภทมีสิทธิไลเบ้ียท้ังจํานวนอยางไมมีเง่ือนไข ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ

ต้ังแตระดับบีบีบี (BBB) ข้ึนไปหรือเทียบเทา 
(ช) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก 

(ซ) หนังสือคํ้าประกันท่ีสถาบันการเงินออกใหไวแก บลล. เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคา  โดยสถาบันการเงินน้ัน

ยินยอมรับผิดในฐานะลูกหน้ีช้ันตน  ท้ังน้ี  ไมวาหนังสือน้ันจะออกเปนเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือหนังสือคํ้าประกัน 

(ฌ) ทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใดท่ี บลล. ยอมรับเปนหลักประกัน 

 หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือหลักประกันใด ท่ีจะนับรวมมูลคาเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน เพ่ือประโยชนในการคํานวณใดๆ ตาม

สัญญาน้ี  ใหเปนไปตามท่ี บลล. กําหนดหรือเห็นสมควร และลูกคาตกลงยินยอมให บลล. เปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา  ท้ังน้ี  ภายใต

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 อัตรามารจ้ินเร่ิมตนของหลักประกันท่ีลูกคาจะนํามาวางเพ่ิมเติมเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน ใหเปนไปตามท่ี บลล. ประกาศกําหนด   
ซึ่งลูกคาตกลงยินยอมวา บลล. มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาวไดโดยไมจําเปนตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา แตท้ังน้ี  ภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 ลูกคาตกลงยินยอมใหถือวาหลักทรัพยท่ีลูกคาซื้อ/จองซื้อท้ังหมด ลูกคาไดสงมอบเพ่ือวาง และ/หรือจํานําเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินและ
หน้ีอ่ืนใดท้ังหลายของลูกคาท่ีมีกับ บลล. 
 ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. ยึดถือเงินและ/หรือทําการจํานําหรือดําเนินการอ่ืนใดตามวิธีการท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด  เพ่ือให บลล. มีบุริมสิทธิ
เหนือหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินท้ังหลายในบัญชีมารจ้ิน ไวเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินและหนี้อ่ืนใดท้ังหลายของลูกคาท่ีมีกับ บลล. 
 เม่ือลูกคาส่ังขายหลักทรัพยหรือถูกบังคับขายหรือถูกบังคับชําระหน้ี  หรือนําเงินมาวางเพ่ิม   บลล. จะนําเงินท่ีไดรับดังกลาวมาหักหน้ีเงินกูยืมเพ่ือซื้อ
หลักทรัพยในบัญชีมารจ้ินท่ีมีอยูเดิมกอน หากยังมีหลักทรัพยท่ีซื้อและวางเปนประกันการชําระหน้ีคงคางอยู  ลูกคาตกลงให บลล. ยังคงเหลือหน้ีใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อ
หลักทรัพยไวอยางนอย 10 บาท และใหถือวาหลักทรัพยท้ังหลายในบัญชีมารจ้ินยังคงเปนประกันหน้ีตามสัญญา 
 บลล. จะเรียกหลักประกันประเภทใด จํานวนเทาใด เพ่ิมเติมเพ่ือลดความเส่ียงของ บลล. ก็ได 
 
ขอ 7. การปรับปรุงมูลคาของหลักประกัน (Mark to Market) 
 บลล. จะทําการปรับปรุงมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินท่ีจํานํา และ/หรือเปนประกันรวมท้ังยอดหนี้ของลูกคาในบัญชีมารจ้ินใหเปนปจจุบัน
อยางนอยทุกส้ินวันทําการ โดยใชราคาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บลล. กําหนด  ซึง่การปรับปรุงมูลคาของ

หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักประกัน จะทําใหทราบผลการเปล่ียนแปลงของอํานาจซื้อของลูกคา ตลอดจนทรัพยสินสวนเกินของลูกคาท่ีจะเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง 
 ในกรณีท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการจองซื้อหลักทรัพยหรือใหสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยโดยการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยท่ีจํานํา และ/หรือวางเปนประกัน ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิจะนับรวมมูลคาของสิทธิน้ันหรือไมอยางไรก็ไดตามท่ี 
บลล. เห็นสมควร 
 
ขอ 8. ทรัพยสินสวนเกินและอํานาจซื้อ 

 ในการคํานวณอํานาจซื้อของลูกคา ณ ขณะใดขณะหน่ึง   บลล. และ/หรือนายหนาจะคํานวณทรัพยสินสวนเกินของลูกคา ณ ขณะน้ันตออัตรามารจ้ิน
เร่ิมตนของหลักทรัพยท่ีจะซื้อ  โดยลูกคาสัญญาจะไมทําการส่ังซื้อหลักทรัพยเกินกวาอํานาจซื้อของลูกคา 
 ในกรณีท่ีลูกคาไมมีทรัพยสินสวนเกิน  หาก บลล. ยินยอมใหลูกคานําเงินมาวางเปนประกันการซื้อขายหลักทรัพยเพ่ิมเฉพาะคราว บลล. จะคํานวณ

อํานาจซื้อจากจํานวนเงินท่ีลูกคานํามาวางไวเฉพาะคราว ตามหลักเกณฑท่ี บลล. กําหนด  ท้ังน้ี เม่ือส้ินวันทําการท่ี บลล. กาํหนดแลวภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมี
เงินคงเหลือ บลล. จะทําการโอนเงินคงเหลือน้ันไปบันทึกบัญชีมารจ้ินของลูกคาท่ีมีอยูกับ บลล. เสมือนวาลูกคาไดนําเงินมาวางเพ่ิมหรือ บลล. จะคืนเงินคงเหลือน้ันใหแก

ลูกคาก็ได  ถาลูกคาไดแจงความตองการให บลล. ทราบลวงหนา ณ เวลาท่ีนําเงินมาวางเปนประกัน 
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ขอ 9. การดํารงมูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว 
 ภายใตบังคับของขอ 7. บลล. จะทําการเปรียบเทียบมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคา  กับมูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว (Maintenance 
Margin Requirement) อยางนอยทุกส้ินวันทําการ หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนตํ่ากวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไวท่ีคํานวณจากอตัรา

ท่ี บลล. ประกาศกําหนด   บลล. มีสิทธิจะไมใหลูกคาซื้อหลักทรัพยเพ่ิม และลูกคาตองนําเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยมาวาง และ/หรือจํานําเปน
หลักประกันเพ่ิมหรือดําเนินการอื่นใดในวันทําการถัดไปจนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับ หรือสูงกวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว 
 หากลูกคาไมนําเงิน และ/หรือทรัพยสินมาวาง และ/หรือจํานาํเปนหลักประกันเพ่ิมหรือดําเนินการอื่นใดตามความในวรรคกอนภายในระยะเวลาท่ี 
บลล. กําหนด  ซึ่ง ณ ปจจุบันเทากับ  5  วันทําการนับจากวันท่ี บลล. เรียก   ลูกคายินยอมและรับทราบวา บลล. อาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหนี้จาก
หลักทรัพย หรือทรัพยสินท่ีวาง และ/หรือจํานาํเปนประกันใดๆ ก็ไดในราคาท่ี บลล. เห็นสมควรต้ังแตวันทําการถัดไปเปนตนไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามี
มูลคาเทากับหรือสูงกวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว 
 
ขอ 10. การดํารงมูลคาหลักประกันข้ันตํ่า 
 ภายใตบังคับของขอ 7. บลล. จะทําการเปรียบเทียบมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันข้ันตํ่า (Minimum Margin 
Requirement) อยางนอยทุกส้ินวันทําการ หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนเทากับหรือตํ่ากวามูลคาหลักประกันข้ันตํ่าท่ีคํานวณจากอัตราท่ี 
บลล. ประกาศกําหนด   ลูกคายินยอมและรับทราบวา บลล. อาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพย หรือทรัพยสินท่ีจํานํา และ/หรือเปนประกันใดๆ ก็ได
ในราคาท่ี บลล. เห็นสมควรต้ังแตวันทําการถัดไปเปนตนไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันข้ันตํ่า 
 อยางไรก็ตาม ลูกคายังคงมีหนาท่ีตองนําเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยมาวาง และ/หรือจํานําเปนหลักประกันเพ่ิมหรือดําเนินการอื่น

ใดตามท่ี บลล. เรียกเพื่อใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับ หรือสูงกวาหลักประกันท่ีตองดํารงไวตามเง่ือนไขท่ี บลล. กําหนดตามขอ 9. 
 หากลูกคาไมนําเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยมาวาง และ/หรือจํานําเปนหลักประกันเพ่ิมหรือดําเนินการอื่นใดตามท่ี บลล.เรียก

ภายในระยะเวลาตามขอ 9. วรรคสอง ยอมไมกระทบสิทธิของ บลล. ท่ีจะดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญานี้ตอไป  ท้ังนี้ ไมวากรณีจะเปนเชนไร หากมีการบังคับ

ชําระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพยสินแลว ไดเงินไมพอชําระหนี้ท้ังหมด  ลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชําระในสวนท่ีขาดใหแก บลล. จนครบถวน 

 
ขอ 11. การถอนเงินและหลักทรัพยจากบัญชีมารจิ้น 

 ในกรณีท่ีลูกคาประสงคจะถอนเงินจากบัญชีมารจ้ิน ลูกคาตองแจงให บลล. ทราบลวงหนาภายในระยะเวลาท่ี บลล. กําหนด  ลูกคาจะถอนเงินเกิน
กวาจํานวนทรัพยสินสวนเกินของลูกคาไมได และหากลูกคาถอนเงินน้ันเปนจํานวนเงินสูงกวายอดเงินคงเหลือของลูกคา (Cash Balance) ท่ีลูกคามีอยู ในขณะน้ัน 
บลล. จะบันทึกสวนเกินยอดเงินคงเหลือของลูกคาเปนการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยเพ่ิมข้ึน  แตท้ังน้ีใหเปนไปตามดุลพินิจของ บลล.ท่ีจะใหถอนเงินดังกลาวหรือไมก็
ได 
 ในกรณีท่ีลูกคาประสงคจะถอนหลักทรัพยจากบัญชีมารจ้ิน ลูกคาตองแจงให บลล. ทราบลวงหนาภายในระยะเวลาท่ี บลล. กําหนด  ลูกคาจะถอน
หลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยและจํานวนทรัพยสินสวนเกินของลูกคาไมได แตท้ังน้ีใหเปนไปตามดุลพินิจของ บลล. ท่ีจะใหถอนหลักทรัพยดังกลาวท้ังหมดหรือ
บางสวนหรือไมก็ได 
 
ขอ 12. วิธีการสงมอบเงินเขาและถอนเงินออกจากบัญชีมารจิ้น 

ลูกคาอาจสงมอบเงินหรือถอนเงินจากบัญชีมารจ้ิน  โดยดําเนินการดวยตนเอง หรือดําเนินการผานนายหนาก็ได  ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ

วิธีการท่ี บลล. กําหนด 

  ในกรณีท่ีลูกคาสงมอบเงินเขาบัญชีมารจ้ินโดยดําเนินการผานนายหนา  ใหถือวา บลล. ไดรับเงินจากลูกคาเม่ือ บลล. ไดรับมอบเงินจํานวนดังกลาว
จากนายหนาแลว 
  ในกรณีท่ีลูกคาถอนเงินจากบัญชีมารจ้ิน  โดยดําเนินการผานนายหนา  ใหถือวาลูกคาไดรับเงินในจํานวนท่ีลูกคาถอนไดเม่ือ บลล. ไดสงมอบเงิน
จํานวนดังกลาวใหกับนายหนาแลว 
 ท้ังน้ี  ลูกคารับทราบความเส่ียงตางๆ อันอาจจะเกิดข้ึนจากการสงมอบเงินเขาบัญชีมารจ้ินและการถอนเงินจากบัญชีมารจ้ินดังกลาว  เชน ความลาชา 
ความผิดพลาดในการสงมอบ และ/หรือรับมอบเงิน  อันอาจมีผลตอการคํานวณสถานะของลูกคาในบัญชีมารจ้ิน  การถูกบังคับชําระหน้ีจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ี
จํานํา และ/หรือหลักประกันใดๆ 
 ความตกลงในสัญญาขอน้ีในสวนท่ีเกี่ยวกับการสงมอบเงินเขาและถอนเงินออกจากบัญชีมารจ้ินน้ัน  จะมีผลใชบังคับตอเม่ือนายหนาไดตกลงกับ 
บลล. (ตามสัญญาระหวางผูใหกูยืมกับนายหนาตามโครงการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย) และลูกคา (ตามสัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย) วา
จะเปนตัวแทนในการสงมอบเงินและถอนเงินจากบัญชีมารจ้ินแทนลูกคาตามโครงการน้ี 
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ขอ 13. การคํานวณดอกเบ้ีย 

ในการคํานวณดอกเบ้ียจะคํานวณเปนรายวัน  โดย บลล. จะคํานวณจากยอดสุทธิในแตละวัน  ซึ่งไดจากการหักกลบยอดเงินคงเหลือของลูกคากับ

ยอดเงินกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยในบัญชีมารจ้ิน 
ในกรณีผลการหักกลบเปนยอดเงินกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยสุทธิ   ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. เรียกเก็บดอกเบ้ียสําหรับยอดเงินกูยืมเพ่ือซื้อ

หลักทรัพยสุทธิในอัตราท่ีกําหนดในสัญญา ท้ังน้ี ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียดังกลาวไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 

  ในกรณีผลการหักกลบเปนยอดเงินคงเหลือสุทธิ ลูกคารับทราบวา บลล. จะไมจายดอกเบ้ียใหลูกคา เวนแต บลล. จะกําหนดใหมีการจายดอกเบ้ียให
ลูกคา ตามอัตราและวิธีการคํานวณท่ี บลล. กําหนด ท้ังน้ีลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราและวิธีการคํานวณดอกเบ้ียดังกลาวไดโดยไมตองแจงให

ลูกคาทราบลวงหนา  อยางไรก็ตามอัตราดังกลาวจะไมเกินอัตราท่ี บลล. จะไดรับจากการนําเงินดังกลาวไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง

ข้ึนหรือลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรืออ่ืนใดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
  บลล. จะเรียกเก็บดอกเบ้ีย และ/หรือจายดอกเบ้ียใหกับลูกคาในกรณีท่ีสัญญาฉบับน้ียังมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีจายดอกเบ้ียดังกลาว   อยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง  เวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน  ท้ังน้ี บลล. จะเรียกเก็บและ/หรือจายดอกเบ้ีย ณ วันส้ินเดือนและลูกคายินยอมให บลล. หักทอนโดยใชวิธีปรับปรุง

รายการดอกเบ้ียดังกลาวจากบัญชีมารจ้ินของลูกคาเสมือนวาลูกคาไดถอนเงินหรือนําเงินมาวางเพ่ิม ซึ่งจะทบเขากับยอดเงินคงเหลือหรือยอดเงินกูยืม ณ วันหักทอน 

แลวแตกรณี โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ และ/หรือไมตองเรียกรองทวงถามกอน 
 
ขอ 14. สิทธิและดอกผลอันเกิดจากหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินท่ีวางประกัน 

 ในกรณีท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการจองซื้อหลักทรัพยหรือใหสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยโดยการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยท่ีจํานํา และ/หรือวางเปนประกัน  หากลูกคาประสงคจะใชสิทธิโดยกูยืมเงินจาก บลล. เพ่ือจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว   ลูกคา
จะตองกรอกขอความในใบจองซื้อโดยระบุให บลล. เปนผูรับหลักทรัพยดังกลาวเพ่ือทําการจํานํา และสงมอบใบจองซื้อดังกลาวพรอมเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหกับ บลล. 
(ผานนายหนาตามโครงการ) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เพ่ือดําเนินการนําสงใหกับผูออกหลักทรัพย ท้ังน้ี  ใหการกูยืมเงินเพ่ือจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว  มีเง่ือนไข
เชนเดียวกันกับการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาน้ี  อน่ึง  หลักทรัพยท่ีประสงคจะใชสิทธิจองซื้อดังกลาวจะตองเปนหลักทรัพยท่ี บลล. แสดงโดยชัดแจงวา
ยินยอมใหจองซื้อในบัญชีมารจ้ินของลูกคาได  และนายหนาไดตกลงกับ บลล. (ตามสัญญาระหวางผูใหกูยืมกับนายหนาตามโครงการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย) 
และลูกคา (ตามสัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย) วาจะเปนตัวแทนของลูกคาในการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวดวย 
 ถา บลล.ไดรับเงินปนผล ดอกเบ้ีย หรือดอกผลอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนจากหลักทรัพย หรือหลักประกันท่ีลูกคาไดนํามาจํานํา และ/หรือวางเปนประกันกับ 
บลล. หรือท่ี บลล. ไดครอบครองอยู ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. สามารถนําเงินดังกลาวท่ีไดรับมาลดยอดหน้ีในบัญชีมารจ้ินท่ีมีอยูในขณะน้ันได  ท้ังน้ีหากมีเงิน
คงเหลือ บลล. จะโอนเงินคงเหลือน้ันไปบันทึกในบัญชีมารจ้ินเสมือนวาลูกคาไดนําเงินมาวางเปนประกันเพ่ิมเติม 
 ในกรณีตามวรรคกอน  หากดอกผลน้ันมิไดเปนเงินสดหรือถือวาเปนเงินสด (เชนสิทธิจองซื้อหุน, หุนปนผล, วอแรนท เปนตน) ใหอยูในดุลพินิจของ 

บลล. ท่ีจะรับเปนหลักประกันและ/หรือกําหนดเง่ือนไขหรือไมอยางใดก็ได 

 
ขอ 15. การเก็บรักษาหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินของลูกคา 
 ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. ดูแลรักษา เงิน หลักทรัพย ทรัพยสิน ตามสัญญาน้ี ท้ังหมดหรือบางสวนไวท่ี บลล.  และ/หรือดําเนินการอ่ืนใด ดังตอไปนี้ 

 (1) เงิน ฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

                          และ/หรือ บลล. กําหนด 

 (2) หลักทรัพย ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย หรืออ่ืนใดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด  

                          หลักทรัพย และ/หรือ บลล. กําหนด โดยจะระบุอยางชัดเจนวาหลักทรัพยจํานวนดังกลาวเปนการฝากโดย บลล. เพ่ือประโยชนของลูกคา 

(3) ทรัพยสินอ่ืน เก็บรักษาไวตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บลล. กําหนด ในลักษณะท่ีสามารถ 

     ช้ีเฉพาะไดวาทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินของลูกคา 

 ในกรณีทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีของ บลล.  บลล. จะรับผิดชอบในทรัพยสินของลูกคาอยาง

เต็มจํานวน 

 ลูกคารับทราบวาในกรณีท่ี บลล. ประสบปญหาทางการเงิน เงินของลูกคาท่ีเก็บรักษาไวท่ี บลล. จะไมไดรับความคุมครองเงินฝาก และ/หรือไมไดอยู

ภายใตมาตรการใหความคุมครองของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   
 ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิกระทําการใดๆ อันมีผลเปนการ กอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ ในเงิน หลักทรัพย สิทธิประโยชน

ของลูกคา  รวมท้ังยินยอมให บลล. นําไปใชเพ่ือประโยชนของลูกคารายอ่ืนหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอื่น หรือของ บลล.  ภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด” 
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ขอ 16. การมอบอํานาจ 
 ในการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยตามโครงการ ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอํานาจให บลล. มีอํานาจกระทําการโดยท่ัวไปแทนลูกคาดังตอไปน้ี 

(1) ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย ท้ังในและนอกตลาดหลักทรัพย รวมตลอดถึง รับมอบ ถือ ครอบครอง และสงมอบหลักทรัพย หรือเอกสารอ่ืน
ใดท่ีเกี่ยวของ 

(2) ชําระเงินคาซื้อหลักทรัพย ตลอดจนคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย รับชําระเงินคาขาย

หลักทรัพย เงินปนผล ดอกเบ้ีย หรือเงินอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพย 
(3) ทํา และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือดําเนินการใดๆ เชน จดแจงจํานําหรืออ่ืนใดเพ่ือเปนประกันการชําระ

หน้ี ปดโอน ลงทะเบียน อันเกี่ยวของกับหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสิน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย 
(4) มอบอํานาจชวงเพ่ือทําการใดๆ แทนลูกคา ตามอํานาจท่ีใหไวในสัญญาน้ีและเพิกถอนการมอบอํานาจชวง 
(5) เปดและปดบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ ใหแกลูกคา รวมท้ังเอกสารท่ีเกี่ยวของ หรือนําเงินของลูกคาไปลงทุนหรือหาผลประโยชนอยางอ่ืน

ตามท่ีกฎหมายอนุญาต 
(6) นําหลักทรัพยของลูกคาตามสัญญาน้ีไปทําธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยได 
(7) กระทําการอ่ืนใดบรรดาท่ีจําเปนหรือสมควร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการมอบอํานาจท่ีใหไวในสัญญาฉบับน้ี 

 
ขอ 17. การรับรองความถูกตองขอมูล และการเปล่ียนแปลงขอมูล 

 ลูกคาขอรับรองวาขอมูลใดๆ ท่ีแจงกับ บลล. เปนความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนหนาท่ีของลูกคาท่ีจะตองแจงให บลล. ทราบ
เปนลายลักษณอักษรทันที  หากขอมูลท่ีลูกคาแจงดังกลาวไมเปนความจริงหรือลูกคามิไดแจงถึงการเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ ของลูกคา บลล. มีสิทธิดําเนินการตามท่ี
เห็นสมควร และ/หรือถือวาลูกคาผิดสัญญา 
 ในการส่ังซื้อขายหลักทรัพย  ใหถือวารายการซื้อขายหรือขอมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีนายหนาไดสงใหกับ บลล. และ/หรือลูกคา เพ่ือแจงถึงจํานวนเงิน

หรือหลักทรัพยดังกลาวหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกคา ในวันทําการใดๆ (วันท่ี T) น้ัน ถูกตอง (ไมวาจะสงดวยวิธีการใดและทําเปนหนังสือหรือไม) เวนแตลูกคาจะได

โตแยงตอ บลล. โดยเปนลายลักษณอักษร ภายในเวลา 17.00 น. ของวันทําการถัดจากวันส่ังซื้อขายหลักทรัพยน้ันๆ (วันท่ี T+1)  
 ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. ทําการเปดเผยหรือตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคากับศูนยขอมูลเครดิต (Credit 

Bureau) หรือบุคคลอื่นท่ี บลล. เห็นสมควร ได 
 
ขอ 18. สิทธิในการเรียกใหลูกคาชําระหนี้ท้ังหมดหรือบางสวน 
 ไมวาเวลาใด บลล. มีสิทธิท่ีจะเรียกใหลูกคาชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวน และ/หรือคาซื้อขายหลักทรัพยรวมถึงคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย และภาษีมูลคาเพ่ิม และคาใชจายอันเปนอุปกรณท้ังหมดหรือบางสวนใหแก บลล. ไดทันทีหรือภายในระยะเวลาท่ี บลล. กําหนด 
 
ขอ 19. กําหนดเวลาและการส้ินสุดของสัญญา 
 สัญญานี้ไมมีกําหนดระยะเวลา และใหถือวาสัญญานี้มีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะไดมีการเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง 
 ในกรณีท่ีลูกคาตองการเลิกสัญญา  ลูกคาจะตองแจงการบอกเลิกสัญญาใหแก บลล. ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ  
โดยลูกคาจะตองชําระหนี้และภาระผูกพันทุกชนิดของลูกคา รวมท้ังดอกเบ้ียและคาอุปกรณแหงหนี้อันเกิดจากการกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยใหแก บลล. จนครบถวน
กอนการแจงบอกเลิกสัญญา   
 ในกรณีท่ี บลล.เปนฝายบอกเลิกสัญญากับลูกคา บลล. จะแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษรและลูกคาตกลงและยินยอมท่ีจะชําระหนี้ และ
ภาระผูกพันทุกชนิดของลูกคา รวมท้ังดอกเบ้ียและคาอุปกรณแหงหนี้อันเกิดจากการกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยใหแก บลล. ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ นับจาก
วันท่ีลงในหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาของ บลล. 
 ท้ังนี้ ไมวากรณีใดๆ หากลูกคามิไดทําการติดตอซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีมารจิ้น หรือ บลล. หามซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพยในบัญชีมารจิ้น 
และลูกคาไมมีหนี้คางชําระใดๆ กับ บลล. และ/หรือไมมีเงินหรือทรัพยสินวางเปนประกันไวกับ บลล. ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. ใชดุลพินิจท่ีจะส่ังปดบัญชีมารจิ้น 
และ/หรือเลิกสัญญาไดทันที 
 เม่ือสัญญานี้ส้ินสุดลงแลว  ลูกคายังไมชําระหนี้ใหแก บลล. จนครบถวนทุกประการก็ดี หรือลูกคาปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งก็ดี ลูกคายินยอม
ให บลล. มีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากเงินท่ีคางชําระท้ังหมดในอัตราสูงสุดท่ี บลล. จะเรียกเก็บจากลูกคาในอัตราท่ีกําหนดในสัญญา  ท้ังนี้นับแตวันท่ีลูกคาผิดนัดจนกวาจะ
ชําระหนี้ท้ังหมดเสร็จส้ิน  พรอมดวยคาเสียหายและคาใชจายท้ังหลายอันเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกคา  รวมท้ังคาใชจายในการบอกกลาวทวงถามและ

ดําเนินคดีจนครบถวนทุกจํานวน  ท้ังนี้  ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิจะเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียสูงสุดดังกลาวไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ และขาย

หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินใดๆ ของลูกคาท่ีเปนประกันการชําระหนี้ ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดทันที 
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ขอ 20. ความรับผิดอื่นของลูกหนี้ 
 นอกเหนือจากสิทธิตางๆ ท่ี บลล. มีตอลูกคาตามสัญญาน้ี  บลล. ก็มีสิทธิท่ีจะเรียกใหลูกคารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและคาใชจายใดๆ ท่ี 
บลล. อาจไดรับอันเน่ืองมาจากหรือท่ีเกี่ยวกับสัญญาน้ี หรือเกี่ยวกับการกระทํา หรืองดเวนกระทําการของลูกคา หรือตัวแทนของลูกคา รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย
และคาใชจายใดๆ ท่ี บลล. อาจไดรับอันเน่ืองมาจากการเรียกรอง หรือฟองรองดําเนินคดี โดยบุคคลอ่ืนให บลล. ตองรับผิดเกี่ยวกับสัญญาน้ี ซึ่งมิไดเกิดข้ึนจากการ
กระทํางดเวนกระทําการ หรือความผิดของ บลล. แตประการใด 
 
ขอ 21. กรณีผิดนัดผิดสัญญา 
  ในกรณีท่ีลูกคาผิดนัด และ/หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือในกรณีท่ีลูกคาถึงแกความตาย หรือสาบสูญหรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือน
ไรความสามารถ หรือถูกฟองรองคดี  หรือถูกพิทักษทรัพย หรือลมละลาย หรือรองหรือถูกรองขอฟนฟูกิจการ  หรือลูกคายกเลิกการมอบอํานาจตามขอ 16.  หรือการ
มอบอํานาจใดๆ ท่ีลูกคามีตอ บลล. หรือกรณีอื่นใดท่ีเม่ือ บลล. เห็นเปนการสมควรเพ่ือปองกันผลประโยชนของ บลล. ลูกคาตกลงและยินยอมให บลล. ขาย
หลักทรัพย หรือทรัพยสินหรือสิทธิอื่นใดของลูกคา ซึ่งอยูในบัญชีมารจิ้น และ/หรือในความครอบครองของ บลล. ไดท้ังหมดหรือบางสวนไดทันที และ/หรือซื้อ
หลักทรัพยท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือชดใชให บลล. แทนหลักทรัพยซึ่งลูกคาไดส่ังใหบริษัทนายหนาขายแลว แตลูกคายังมิไดสงมอบใหบริษัทนายหนาไดทันที

เชนเดียวกัน อีกท้ังไมเปนการตัดสิทธิของ บลล. ท่ีจะเลิกสัญญากับลูกคา และ/หรือปรับอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราสูงสุดตามขอ 19. 
 ลูกคารับทราบวาลูกคาอาจถูก บลล. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีกําหนดในสัญญานี้  รวมท้ังท่ีจะกําหนดตอไปนี้หากลูกคาไมสงมอบหลักทรัพย หรือไม
วางประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ก) การบังคับหลักประกัน 
(ข) การบังคับขายหลักทรัพย (forced sale) 
(ค) การระงับการชําระเงินท่ีลูกคามีสิทธิไดรับจาก บลล. หรือนายหนา เพ่ือนํามาชําระหนี้ท่ีลูกคาคางชําระ 
(ง) การบอกเลิกสัญญา 

 
ขอ 22. ความถูกตองของยอดหนี้และจํานวนหลักทรัพย 
           ทุกคร้ังท่ี บลล. มีหนังสือแจงยอดจํานวนหนี้ หรือทรัพยสินหรือหลักทรัพยตามสัญญาฉบับน้ีไปใหลูกคาทราบ เปนหนาท่ีของลูกคาตองแจงกลับมายัง 

บลล. วายอดหนี้หรือทรัพยสิน หรือหลักทรัพยน้ันถูกตองหรือไมภายใน 7 วันทําการ มิฉะน้ันยอมใหถือวายอดหนี้หรือทรัพยสิน หรือหลักทรัพยตามจํานวนท่ี บลล. แจง

ไปน้ันถูกตองแลว และจะไมโตแยงในภายหลังไมวาดวยประการใดๆ ท้ังส้ิน 

 

ขอ 23. การติดตอ 
          บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีจะสงใหแกลูกคาไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนําไป

สงเองก็ดี ถาไดนําสงไปยังท่ีอยูตามสถานท่ีท่ีระบุไวขางตนของสัญญาน้ีแลว แมหากวาสงใหไมไดเพราะสถานท่ีดังกลาวน้ีเปล่ียนแปลงไปโดยลูกคามิไดแจงการ

เปล่ียนแปลงเปนลายลักษณอักษร ใหถือวาลูกคาไดรับทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว ของ บลล. โดยชอบ 
        ในกรณีท่ี บลล. จะสงหนังสือใดๆ ดังกลาวขางตนใหแกลูกคา หากไดสงหนังสือดังกลาวใหนายหนาแลว ใหถือวา บลล. ไดสงหนังสือดังกลาวใหลูกคา

ทราบ โดยชอบแลวเชนกัน ท้ังน้ี การสงดังกลาวใหรวมถึงการสงโดยคนนําไปสง สงทางอีเมล สงทางโทรสาร บอกกลาวทางโทรศัพท และ/หรือส่ืออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ ดวย 

  
ขอ 24. การกําหนดใหเอกสารอื่นเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 คําขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในระบบเครดิตบาลานซ (บัญชีมารจ้ิน) คําขออนุมัติวงเงิน หนังสือแจงอนุมัติวงเงิน ขอ
ช้ีแจงสําหรับการเปดบัญชีกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในระบบเครดิตบาลานซ (บัญชีมารจ้ิน) สัญญาจํานํา สัญญาระหวางผูใหกูยืมกับนายหนาตาม

โครงการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย สัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจชวง หนังสือยินยอม ภาคผนวก 
รายการซื้อขายหลักทรัพย ขอมูลและเอกสารใดๆ ท่ีนายหนาสงใหกับ บลล. ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวของใดๆ เชน ประกาศ หนังสือแจงหรือติดตอ คําบอกกลาว ใหถือ
เปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 
 
ขอ 25. การผอนผันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในกรณีท่ี บลล. ไดผอนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกคาใดๆ ตามสัญญาน้ี หรือละเวนการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ใหถือวาการผอนผัน
หรือการละเวนดังกลาวเปนการผอนผันหรือการละเวนเฉพาะคราวเทาน้ัน 
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ขอ 26. ความสมบูรณของสัญญา 

 ในกรณีท่ีขอตกลงแหงสัญญาน้ีสวนใดสวนหนึ่งขัดตอกฎหมาย หรือไมมีผลใชบังคับไดตามกฎหมายหรือตกเปนโมฆะโดยผลของกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอ่ืนใด คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงใหสวนท่ีไมขัดตอกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไป 
 
ขอ 27. ความเขาใจธุรกรรมเครดิตบาลานซ 
 ลูกคายอมรับวาลูกคาเขาใจและรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย หนวยราชการ หรือหนวยงานใดของ บลล. ท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยดีแลวโดยลูกคาจะถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมท้ังกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาว
ดวย 
 ในกรณีท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับใดท่ีกลาวมาในวรรคกอนมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมภายหลังนับจากวันทําสัญญาน้ี คูสัญญา
ตกลงใหถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมน้ัน เวนแตกรณีท่ี บลล. กําหนดยกเวนเปนอยางอ่ืน 
 อยางไรก็ตาม บลล. สงวนสิทธิท่ีจะทําการแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขใดๆ แหงสัญญาน้ีตามท่ี บลล. เห็นสมควรโดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคา
กอน แตท้ังน้ี บลล. จะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ และลูกคาตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี บลล. ไดแกไขเปล่ียนแปลงอยางเครงครัด 
 
ขอ 28. การรับทราบความเส่ียงจากธุรกรรมเครดิตบาลานซ 
 ลูกคารับทราบถึงลักษณะความเส่ียงตางๆ  อันอาจจะเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพยและกูยืมเงินตามสัญญานี้เปนอยางดีแลว เชน ความเส่ียงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยหรือหลักประกันหรือทรัพยสิน  ความผันผวนข้ึนลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย  อันอาจมีผลใหลูกคาขาดทุนหรือตอง
วางหลักประกันเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีกําหนด   หรือความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของตางๆ กับธุรกรรมนี้   
ลูกคารับทราบและเขาใจดีวาการลงนามในสัญญาฉบับนี้ถือวาเปนการลงนามรับทราบถึงความเส่ียงตางๆ ท้ังปวงดวย 
 
 ลูกคาเขาใจขอความในสัญญาน้ีตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................................................ลูกคา 
(                                                            ) 

 
 

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

 
    

ลงช่ือ................................................................................................พยาน 

(                                                                                ) 
 

 

ลงช่ือ................................................................................................พยาน 

(                                                                                        ) 
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ภาคผนวก 1 
สัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย (ประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance) 

 

อัตรา เง่ือนไข วิธีการชําระคาธรรมเนียม และคาปรับ 
 การชําระเงินตามภาคผนวกน้ี จะใชวิธีการหักทอนจากบัญชีมารจ้ินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ถาบัญชีมียอดเงินคงเหลือจะหักจากเงินคงเหลือกอน แตหาก

บัญชีไมมียอดเงินคงเหลือ จะบันทึกเปนยอดหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนในบัญชีมารจ้ิน โดยถือวาเปนเงินท่ีลูกคาไดถอนจากบัญชีมารจ้ิน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมคาธรรมเนียมตางๆ บลล. จะประกาศใหทราบ ท้ังน้ี ลูกคาตกลงและยินยอมให บลล. มีสิทธิปรับเปล่ียนไดโดยไม

ตองแจงใหทราบลวงหนา 
 อัตราคาธรรมเนียม คาปรับ คาใชจายท่ีแจงตามภาคผนวกน้ี เปนสวนหนึ่งของคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ ยังไมรวมภาษีท่ีเกี่ยวของ 
 
คาธรรมเนียมรายป  
 คาธรรมเนียมรายป เทากับ –0- บาท ตอป ชําระปละ 1 คร้ัง ชําระคร้ังแรกในวันท่ีลงนามในสัญญากูยืมเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย การชําระในปตอๆ ไป 
บลล. จะหักทอนจากบัญชีมารจ้ิน 
 
คาธรรมเนียมผูกพันวงเงิน  
 อัตราคาธรรมเนียมผูกพันวงเงินเปนคาธรรมเนียมในการท่ี บลล. จะตองสํารองเงินไวสําหรับใหลูกคาเบิกถอนอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว    เทากับ 
รอยละ –0- ตอป ของวงเงินมารจ้ินท่ียังไมไดเบิกถอน คํานวณเปนรายวันเร่ิมคิดต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญากูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ชําระอยางนอยเดือนละ 1 
คร้ัง โดย บลล. จะหักทอนจากบัญชีมารจ้ิน  
 
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฝาก ถอน โอน รับมอบ สงมอบ จํานาํ เพิกถอนจํานําหลักทรัพย หรือคาธรรมเนียมอื่นท่ีตองจายบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
                   เทากับ -0- บาท บลล. จะเรียกเก็บอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยจะหักทอนจากบัญชีมารจ้ินของลูกคา 
 
คาธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา  
                 เทากับ -0- บาท บลล. จะเรียกเก็บอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยจะหักทอนจากบัญชีมารจ้ินของลูกคา 
 
คาปรับกรณีเช็คคืน  
 คาปรับกรณีเช็คคืน เทากับ 500 บาท ตอเช็คแตละฉบับ  ชําระเปนรายครั้ง โดย บลล. จะหักทอนจากบัญชีมารจ้ินทันทีท่ีทราบผล 
 
คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอื่นใด นอกจากที่ระบุไวขางตน 
 อัตราคาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอ่ืนใด นอกจากท่ีระบุไวตามกรณีขางตนเปนไปตามท่ีเกิดข้ึนจริงชําระเปนรายครั้งหรือรายเดือน โดย บลล. จะ
หักทอนจากบัญชีมารจ้ินเปนรายครั้งหรือรายเดือนตามกรณีท่ีตองชําระ 
 
 
 


