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สัญญากูยืมเงนิเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพ่ือการขายชอรต และสัญญาจํานาํระบบ Credit Balance       
 

สัญญาน้ีทําท่ี    บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
สัญญาน้ีทําขึ้น ณ วันที่ระบุในทายสัญญาน้ี  ระหวาง ___________________________________________________________________________ (ตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา “ลูกคา”) ฝายหน่ึงกับ บริษัท
หลักทรพัย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตอไปน้ีในสัญญาจะเรียกวา “บริษัท”) อีกฝายหน่ึง โดยที่ลกูคามีความประสงคที่จะทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรพัยเพือ่การ
ขายชอรตในระบบ Credit Balance ลูกคาตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย และศูนยซ้ือขายหลักทรพัยใด ๆ รวมท้ังหนวยงานกํากับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยน้ันๆ รวมตลอดถึงแตไมจํากัดเฉพาะระเบียบขอบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยท้ังที่มีอยูแลวหรือท่ีไดแกไขเปลีย่นแปลงหรือท่ีจะมีขึ้นใหมในภาย
หนาทุกประการ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกันดังตอไปน้ี 
1.  นิยาม ในสัญญาน้ีคําวา 
“หลักทรัพย” หมายถึง หุน รวมถึงสิทธิในหุน, หุนกู พันธบัตร หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในหุน หรือหุนกู ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธใินทรัพยสินของกองทุนรวม เอกสารยืนยันการโอนหุน เอกสารยืนยันการรับ
มอบใบหุน หรือตราสารแสดงสิทธิรวมถึงสิทธิประโยชนใดๆ เงินปนผล หรือสิทธอิื่นในหลักทรัพยดังกลาว หรือหลักทรัพยอื่นใดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 
“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
“ตลาดหลักทรัพย” หมายถึง ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและศูนยซ้ือขายหลักทรพัย ศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ ศูนยซ้ือขายหลักทรพัยลวงหนา และแหลงกลางในการซ้ือขายหลักทรพัยอื่นๆ แลวแตกรณ ี
“การขายชอรต” หมายถึง การขายหลักทรัพยที่ตองยืมหลักทรัพยมาเพื่อการสงมอบ 
 “บัญชีมารจิ้น” หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการใหลกูคากูยืมเงินเพื่อการซ้ือหลักทรพัยและ/หรือบัญชีท่ีบันทึกรายการใหลกูคายืมหลักทรัพยเพือ่การขายชอรต และใหหมายความรวมถึงรายการดอกเบี้ยเงินกูยืม 
เงินกูยืมหรือสินเชื่อท่ีเกิดขึ้นจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของลูกคา คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดที่ลูกคาตองชาํระใหกับบริษัท 
“ลูกคา” หมายความวา บุคคลที่ทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทเพื่อใชในการซ้ือขายหลกัทรพัย และ/หรือยืมหลักทรพัยเพือ่การขายชอรตผานบริษัท โดยมอบหมายใหบริษัทกระทําการซ้ือขายหลักทรัพยแทนลูกคา 
และใหหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงลูกคามอบหมายหรือยินยอมใหกระทําการซ้ือขายหลักทรพัยแทนหรือในนามลูกคาดวย 
“ซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย และการรับโอนหลักทรพัยโดยเสียคาตอบแทนใดๆดวย 
“อัตรามารจิ้นเร่ิมตน” (Initial Margin Rate)  หมายถึง  อัตราสวนขั้นตํ่าของจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาท่ีลูกคาตองมีในบัญชีมารจ้ินตอมูลคาซ้ือหลักทรัพย
รายการใดรายการหน่ึงกอนที่จะซ้ือหลักทรัพยรายการน้ัน หรืออัตราสวนขั้นตํ่าของจํานวนเงินท่ีลูกคาตองวางเปนประกันเพื่อการขายชอรตหรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่ลกูคาตองมีในบัญชีมารจ้ินตอมูลคา
ขายชอรตรายการใดรายการหน่ึงกอนที่จะขายชอรตรายการน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจะเปนผูกําหนดรายชือ่หลักทรัพยที่จะอนุญาตใหลูกคาซ้ือในบัญชีมารจ้ินได พรอมทั้งกําหนดอัตรามารจ้ินเริ่มตนท่ีเหมาะสมสําหรับแตละ
หลักทรพัย (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทจะไดประกาศรายชือ่หลกัทรพัยพรอมท้ังอัตรามารจ้ินเพื่อใหลูกคาทราบเปนคราวๆ 
“หลักทรัพยท่ีซื้อในบญัชีมารจิ้นได” (Marginable Securities) หมายถึง หลักทรัพยที่บริษทัประกาศอนุญาตใหลูกคาซ้ือในบัญชีมารจ้ินได โดยบริษัทจะพิจารณากําหนดจากประกาศของตลาดหลักทรัพย และ/หรือ 
ก.ล.ต. ท่ีกําหนดประเภทและรายชื่อของหลักทรัพยท่ีใหซ้ือในบัญชีมารจ้ินได ซ่ึงบริษัทจะไดประกาศเปนคราว ๆ ไป 
“หลักทรัพยท่ีขายชอรตในบัญชมีารจิ้นได” (Marginable Securities) หมายถึง หลักทรัพยท่ีบริษัทประกาศอนุญาตใหลูกคาขายชอรตในบัญชีมารจ้ินได โดยบริษัทจะพิจารณากําหนดจากประกาศของตลาด
หลักทรพัย และ/หรือ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดประเภทและรายชือ่ของหลักทรพัยท่ีใหซ้ือในบัญชีมารจ้ินได ซ่ึงบริษัทจะไดประกาศเปนคราว ๆ ไป 
“ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา” (Excess Equity) หมายถึง ทรัพยสินของลูกคารายใดรายหน่ึงในสวนที่เกินกวาจํานวนท่ีลูกคาตองดํารงไวตามอัตราสวนที่บริษัทกําหนด 
“ทรัพยสินของลูกคา” หมายถึง มูลคาสุทธขิองเงิน หลักทรัพย และทรัพยสินอื่นท่ีเปนประกนัการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคารายใดรายหน่ึง เม่ือหักภาระหน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคารายน้ันแลว 
“ภาระหนี้” ใหหมายความรวมถึง หน้ีที่เกิดจากการซ้ือหรือขายหลักทรัพย และ/หรอืขายชอรต รวมคาธรรมเนียม และภาษีมูลคาเพิ่ม ดอกเบ้ียเงินกูยืม   เงินกูยืมสินเชื่อท่ีเกิดขึ้นจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของ
ลูกคา ตลอดจนคาใชจายอื่นใดท่ีลูกคาตองชาํระใหแกบริษัท และหน้ีสินอื่นใดท่ีลูกคาคางชําระอยูกับบริษัท 
“มูลคาซื้อ” หมายถึง จํานวนเงินคาซ้ือหลักทรัพยแตละรายการที่ซ้ือจากบัญชีมารจ้ิน ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขายหลักทรพัย และภาษีมูลคาเพิ่มรายการนั้นแลว 
“มูลคาขายชอรต” หมายถึง จํานวนเงินคาขายชอรตหลักทรพัย แตละรายการทีข่ายชอรตจากบัญชีมารจ้ิน ซ่ึงหักคาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขายหลกัทรัพยและภาษีมูลคาเพิ่มรายการนั้นแลว 
“อํานาจซื้อ” และ “อํานาจขายชอรต” หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดที่ลูกคาอาจส่ังซ้ือหลักทรัพยจากบัญชีมารจ้ิน และหรือสั่งขายชอรตจากบัญชีมารจ้ิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงซ่ึงรวมคาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขาย
หลักทรพัยกับภาษีมูลคาเพิ่ม  
 “มูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว” หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวม (Equity) ที่ลกูคาตองดํารงไว หากบัญชีของลกูคามีมูลคาตํ่ากวาน้ีแลว ลูกคาจะตองนําเงินหรือทรัพยสินมาวางเปนประกันเพิ่มจนถึง
ระดับที่บริษัทกําหนด มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว คํานวณจากมูลคาที่บริษัทจะไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ หรือมูลคาตลาดของหลักทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยคูณดวยอัตราที่บริษัทหรือตลาด
กําหนดเปนคราวๆ ซ่ึงปจจุบันกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 35 สําหรับมูลคาตลาดของหลกัทรัพยท่ีซ้ือ และรอยละ 40 สําหรับมูลคาตลาดของหลักทรัพยทีข่ายชอรต  ซ่ึงอัตราดังกลาวลูกคาตกลงยินยอมวาบริษัทมี
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
“มูลคาหลักประกันขั้นต่ํา” หมายถึง ระดับมูลคาของทรพัยสินรวม (Equity) ขั้นตํ่าที่ใชเปนเกณฑในการบังคับชําระหน้ี  หากบัญชีของลูกคามีมูลคาเทากับหรือตํ่ากวามูลคาน้ีแลว  บริษัทมีสิทธิบังคับชําระหน้ีเงินกู
จากทรัพยสินที่วางเปนประกัน  มูลคาหลักประกันขั้นตํ่า คํานวณจากมูลคาที่บริษัทจะไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ หรือมูลคาตลาดของหลักทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย คูณดวยอัตราที่บริษัทหรือตลาด
กําหนดเปนคราวๆ ซ่ึงปจจุบันกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 25 สําหรับมูลคาตลาดของหลกัทรัพยท่ีซ้ือ และรอยละ 30 สําหรับมูลคาตลาดของหลักทรัพยทีข่ายชอรต  ซ่ึงอัตราดังกลาวลูกคาตกลงยินยอมวาบริษัทมี
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา 
“เงินคงเหลือ” (Cash Balance) หมายถึง ยอดเงินสุทธิหลังหักภาระหน้ี (ภาระหน้ีไมรวมถึง เงินซ่ึงลูกคากูยืมเงินเพื่อชําระคาซ้ือ หรือหน้ีคงเหลือที่ตองมีเปนจํานวนอยางนอยไมตํ่ากวา 10 บาท ตามที่กลาวในขอ 7 
และ ขอ 8 ของสัญญาน้ี) ในบัญชีมารจ้ินของลูกคาในแตละวันทําการ 
“เงินวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต” (Cash Collateral) หมายถึง เงินท่ีบริษัทแยกไวเปนประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต ออกตางหากจากเงินคงเหลือและบัญชีเงินกูยืม 
“วันสงมอบหลักทรัพย” หมายถึง วันที่หลักทรัพยที่ใหยืมน้ันไดโอนใหแกผูยืมตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
“วันสงมอบคืนหลักทรัพย” หมายถึง วันที่จะตองทําการโอนหลักทรัพยที่เทียบเทาตามท่ีคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันและไดระบุไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมท่ีใชในการใหยืมหลักทรัพยครั้งน้ัน 
“หลักทรัพยท่ีเทียบเทา” หมายถึง (Equivalent Securities) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหยมืหลักทรัพยครั้งใดครั้งหน่ึง จะหมายถึงหลักทรัพยซ่ึงอยูในประเภท และมีมูลคาท่ีตราไว ลักษณะ และจํานวนเชนเดียวกัน
กับหลักทรพัยท่ีใหยืมท่ีระบุไวในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใชในการยืมหลักทรัพยครั้งน้ัน 
2. โดยที่ลกูคามีความประสงคขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือเพือ่การขายชอรตกับบริษัท โดยบริษัทจะอนุมัติวงเงินกูยืมใหไมเกิน..............................................................................บาท 
(...................................................) ซ่ึงการกูยมืเงินในบัญชีมารจ้ินน้ี จะถือเปนการกูยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยลูกคาจะนําเงินมาวางเปนประกันการชําระหน้ีจาก
การกูยืมเงินในบัญชีมารจ้ิน และการขายชอรตกับบริษัทกอนการซ้ือขายหลกัทรัพยและ/หรือการขายชอรต และเงินท่ีวางประกันดังกลาวน้ีจะไมอยูภายใตความคุมครองของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทําหนาที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกคาจะไดรับผลตอบแทนจาการวางเงินประกันเพื่อการซ้ือหลักทรัพยในสวนที่เปนยอดเงินคงเหลือ (Cash Balance) ของลูกคาเปนดอกเบ้ีย
เทากับอัตรารอยละ..................ตอป หรอืตามอัตราอื่นใดที่บริษัทไดประกาศกําหนดขึ้นเปนคราวๆ ไป ลูกคาตกลงที่จะกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรพัยและ/หรือยืมหลกัทรพัยเพือ่การขายชอรตและลูกคาตกลงยินยอมให
บริษัทยึดถือหลักทรัพยทั้งหลายที่ซ้ือจากบัญชีมารจ้ิน ทรัพยสินที่วางเปนประกันบัญชีมารจ้ินและเงินคาขายชอรตไวเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคา 
3.   ลูกคาตกลงยินยอมที่จะวางเงินเริ่มตนปนประกันการชาํระหนี้กับบริษัทกอนที่จะทําการซ้ือหลักทรัพยและ/หรือขายชอรตกับบริษัทในครั้งแรก ลูกคาตกลงยินยอมที่จะวางเงินหรือทรัพยสินอื่นในบัญชีมารจ้ิน 
เพื่อเปนประกันในการชําระหน้ีทุกชนิดของลูกคาในบัญชีดังกลาว และ/หรือ ภาระหน้ีทั้งปวงที่มีกับบริษัท ทั้งน้ี วิธีการคํานวณมูลคาของทรพัยสินอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา ขอ 5. 
4.  ในการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือขายชอรต บริษัทยินยอมใหลูกคาซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือขายชอรตโดยผานบริษัทตามสัญญาน้ีภายในวงเงินที่ไดระบุไวขางตน ทั้งน้ี บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลด
วงเงินซ้ือขายและ/หรือขายชอรตเม่ือใดก็ได โดยมิตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน เม่ือบริษัทไดส่ังซ้ือหลกัทรพัยตามคําส่ังของลกูคาแลว ใหถือวาลูกคาไดรบัการสงมอบเงินที่กูยืมตามสัญญาน้ีแลว และเม่ือ
บริษัทไดขายชอรตตามคําส่ังของลกูคาแลวลูกคาตกลงยืมหลักทรพัยเพื่อการสงมอบแกบริษทั และลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทําใดๆ ของบริษัทในนามลูกคา และยอมรับวาเปนหนาที่ของลกูคาในการ ให
ถือวาหนังสือหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัยและ/หรือขายชอรตของบริษัทเปนการถูกตองปราศจากขอโตแยงใดๆ ท้ังสิ้น 
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ไมวากรณีใด ลูกคาสัญญาวาจะไมทําการสัง่ซ้ือหลักทรัพยและ/หรอืขายชอรตเกินกวาวงเงินมารจ้ินที่บริษัทกําหนดให หากลูกคาไดส่ังใหบริษัททําการซ้ือหลักทรัพยใดๆ และหากบริษัทไดใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือ
หลักทรพัยใดๆ หรือขายชอรตเกินกวาวงเงินมารจ้ินดังกลาวขางตน ลูกคายินยอมใหถือวา ลูกคาไดขอเพิ่มวงเงินบัญชีมารจ้ินและยอมรับการซ้ือหลักทรพัยและการขายชอรตน้ันๆ และยอมรับชําระเงินคาซ้ือ
หลักทรพัยดังกลาว และจะยืมหลักทรัพยเพื่อนํามาสงมอบ โดยถือวาเงินที่ลูกคาไดกูยืมเกินกวาวงเงินท่ีกําหนดเปนหน้ีกูยืมเงินตามสัญญาน้ีทั้งสิ้น และใหถือวามีกําหนดเวลาชําระหน้ีกูยืมเงิน และชําระดอกเบี้ย 
ตลอดจนใหใชอัตราดอกเบี้ยตามท่ีไดตกลงไวตามสัญญาน้ีทุกประการ บริษัทมีสิทธทิี่จะไมดําเนินการสั่งซ้ือและ/หรือขายชอรตตามคําสั่งซ่ึงเกินกวาวงเงินซ้ือขายหลักทรพัยของลูกคา  ลูกคาตกลงยอมรบัการที่
บริษัทจะไมดําเนินการสั่งซ้ือและหรือขายชอรต ดังกลาว โดยจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายอยางใดๆ จากบริษัท  
5. บริษัทจะทําการปรับปรุงมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินท่ีวางหรือยึดถือเปนประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) และคํานวณมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินของ
ลูกคาอยางนอย 1 คร้ังในทุกสิ้นวันทําการ ซึ่งการปรับปรุงมูลคาของหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสิน อันจะทําใหทราบผลการเปล่ียนแปลงของอํานาจซื้อของลูกคา ตลอดจนทรัพยสินสวนเกินของ
ลูกคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยมีหลักเกณฑการปรับปรุงดังตอไปนี ้

5.1     กรณีเปนหลักทรัพยท่ีใหซื้อในบญัชีมารจิ้นได บริษัทจะทําการปรับปรุงมูลคาตามราคาตลาด (Mark to Market) 
5.2     กรณีเปนหลักทรัพยท่ีไมใหซ้ือในบญัชมีารจิ้น บริษัทจะทําการปรับปรุงตามหลักเกณฑที่บริษัทจะไดกําหนดข้ึนเปนคราว ๆ ไป 

6. ในการคํานวณอํานาจซ้ือและ/หรืออํานาจขายชอรตของลูกคา ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจะคํานวณทรัพยสินสวนเกินของลกูคา ณ ขณะน้ันตออัตรามารจ้ินเริ่มตนของหลักทรัพยที่จะซ้ือและ/หรือขายชอรต  
อัตรามารจ้ินเริ่มตน และประเภทของทรัพยสินที่ลูกคาสามารถนํามาเพิ่มเติมเพื่อเปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน ใหเปนไปตามท่ีบริษัทจะไดประกาศกําหนดเปนคราวๆ แตท้ังน้ี ภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยไดประกาศกําหนด หากเปนกรณีที่ลกูคาไมมีทรัพยสินสวนเกิน แตลูกคาไดนําเงินมาวางเปนประกันซ้ือขายหลักทรพัยเพิ่มเปนครั้งคราว 
บริษัทจะคํานวณอํานาจซ้ือจากจํานวนเงินที่ลูกคานํามาวางไวเฉพาะคราวที่มีอยูในขณะนั้น ทั้งน้ี เม่ือส้ินวันทําการของวันที่ลูกคานําเงินดังกลาวมาวางไวแลวภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัท
จะทําการโอนเงินคงเหลือน้ันไปบันทึกบัญชีมารจ้ินของลูกคาที่มีอยูกับบริษัท เสมือนวาลูกคาไดนําเงินมาวางเพิ่ม หรือบริษัทจะคืนเงินคงเหลือน้ันใหแกลูกคาก็ได ถาลูกคาไดแจงความตองการใหบริษัททราบ
ลวงหนา ณ เวลาท่ีนําเงินมาวางเปนประกัน  
7.  ในกรณีท่ีลูกคาส่ังซ้ือหลักทรัพยเปนจํานวนเงินที่มีมูลคาซ้ือตํ่ากวาเงินที่วางประกัน บริษัทสามารถหักเงินที่ลูกคาวางเพื่อชําระคาซ้ือหลักทรัพยไดกอน โดยบรษิัทจะหักเงินของลูกคาเปนจํานวนนอยลงอยาง
นอย 10 บาทในแตละรายการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยท่ีมีมูลคาซ้ือตํ่ากวาเงินที่วางประกันน้ัน และลูกคาตกลงยินยอม ใหถือวาการซ้ือขายหลกัทรัพยทุกรายการของลกูคาบัญชีมารจ้ินเปนการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ
หลักทรพัย   ในกรณีท่ีลูกคาส่ังซ้ือหลักทรัพยตามบัญชีมารจ้ินเปนจํานวนเงินที่มีมูลคาซ้ือสูงกวาเงินที่วางประกันบริษัทสามารถหักเงินที่ลูกคาวางเพื่อชําระคาซ้ือหลักทรพัยกอนได   และหากเงินที่วางดังกลาวไม
เพียงพอชําระคาซ้ือหลักทรพัยจํานวนเงินสวนท่ีเหลือน้ีใหถือวาลูกคากูยืมเงินจากบริษัท     โดยลกูคาตกลงยินยอมใหบริษัทคิดดอกเบ้ียจากจํานวนหน้ีดังกลาวไดในอัตราสูงสุดท่ีบริษัทไดประกาศกาํหนดเปนคราวๆ   
ซ่ึง   ณ   วันทําสัญญาเทากับอัตรารอยละ..……….ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเทากับรอยละ............... ตอป ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียดังกลาวขึ้นหรือลงไดตามที่บริษัทประกาศกําหนด 
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน โดยคิดต้ังแตวันที่ซ้ือหลักทรัพยจนกวาวันที่จํานวนหน้ีจะไดลดตํ่าลงนอยกวา หรือเทากับจํานวนเงินที่ลูกคานํามาวางประกัน หรือจนกวาจะไดมีการชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
เงินที่วางประกันน้ีไมรวมถึง เงินท่ีลูกคาไดจากการขายชอรตหลักทรัพยหรือเงินที่ลูกคานํามาวางเพิ่มเพื่อขายชอรตหลักทรัพย  
8.  ในกรณีที่ลูกคาสั่งขายหลักทรัพย หรือการท่ีลูกคานําเงินมาวางเพิ่ม  บริษัทจะตองนําเงินที่ไดรับดังกลาวมาหักหน้ีเงินกูยืมเพือ่ซื้อหลักทรัพยท่ีมีอยูเดิมกอน หากจํานวนหนี้คงคางลดต่ําลง
กวาเงินท่ีลูกคาวางประกันลูกคาตกลงใหบริษัทยังคงเหลือหน้ีใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยไวอยางนอย 10 บาท และใหถือวาหลักทรัพยท้ังหลายในบัญชียังคงเปนประกันหน้ีในบญัชมีารจิ้น รวมท้ัง
ใหถือวาเงินที่ไดจากการขายชอรต เปนประกันหน้ีในบัญชมีารจิ้นดวย กรณีลูกคาตองการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต แตไมมีเงินคงเหลือลูกคาตกลงมอบอํานาจใหบริษัทมีอํานาจถอนเงินจาก
ทรัพยสินสวนเกินเทากับมูลคาท่ีคํานวณจากอัตรามารจิ้นเร่ิมตน (Initial Margin Rate) ของมูลคาขายชอรต และนําเงินคาขายชอรตเปนเงินวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 
 เฉพาะในกรณีนําเงินสดมาวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต ตามความในขอ 7 และ ขอ 8 ใหถือวา เงินท่ีนํามาวางอยูในบัญชีขายชอรต แยกตางหากจากบัญชีกูยืม แตทั้งน้ีวิธีการ
คํานวณมูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไวยังคงใหบังคับตามความในขอ 1, ขอ 12, ขอ 13 โดยถือวา เงินสดที่วางเปนประกันการขายชอรต เปนทรัพยสินของลูกคาท่ีตองนํามารวมคํานวณดวย โดย
ลูกคาจะไดรับผลตอบแทนจากเงินวางประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต (Cash Collateral) เปนดอกเบี้ยในสวนท่ีบริษัทกําหนดเทากับอัตรารอยละ ............ตอป ในสวนท่ีมากกวาอัตราสวนท่ี
บริษัทกําหนด เทากับ อัตรารอยละ ................ตอป หรืออัตราอ่ืนใดท่ีบริษัทจะประกาศกําหนดเปนคราวๆไป 
9.  ในกรณีท่ีบริษัท หรือตลาดหลกัทรพัย หรือสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรพัยที่ใหซ้ือในบัญชีมารจ้ินได (Marginable) เปนประเภท
หลักทรพัยท่ีไมใหซ้ือในบัญชีมารจ้ิน (Non-Marginable) ลูกคามีหนาที่ที่จะตองชําระหน้ีรวมถึงคานายหนา คาธรรมเนียม และคาใชจายอันเปนอุปกรณทั้งหมดใหแกบริษัทภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันท่ีลงใน
หนังสือแจงใหชําระหน้ีของบริษัท 
10. ในกรณีท่ีลูกคาประสงคจะถอนเงินจากบัญชีมารจ้ิน ลูกคาจะสามารถถอนเงินไดเฉพาะที่มียอดสุทธิจาก มูลคาทรัพยสินสวนเกิน (EE) หักดวยมูลคาหุนท่ีจํานําในบัญชี (LMV-Pledged) และการแจงขอถอน
เงินจะตองดําเนินการภายในเวลาที่บริษัทประกาศกําหนด การแจงขอถอนเงินภายหลังเวลาที่ไดประกาศกําหนดไวแลว จะตองเปนการขอถอนเงินของวันทําการถัดไปทุกครั้ง บริษัทจะตองบันทึกสวนที่เกินจาก
ยอดเงินคงเหลือของลูกคาเปนการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรพัยเพิ่มขึน้ แตทั้งน้ีใหเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัททีจ่ะใหถอนเงินดังกลาวหรือไมกไ็ด 
11.   ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทหักทอนบัญชีทุกส้ินวันทําการ โดยบริษัทคํานวณจากยอดสทุธิในแตละวัน ซ่ึงไดจากการเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือจากลูกคากับยอดเงินกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัย ดังน้ัน บริษัทจะ
จายดอกเบ้ียสําหรับเงินคงเหลือของลูกคาในสวนท่ีเกินกวาเงินกูยืมเพื่อซ้ือหลกัทรพัย และเรยีกเก็บดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัยในสวนที่เกินกวาเงินคงเหลือของลูกคาอยางนอยเดอืนละ  1  ครั้ง  โดยลกูคา
ยินยอมใหบริษัทจายดอกเบ้ียสําหรับยอดเงินคงเหลือในบัญชีในอัตราท่ีบริษัทประกาศใหทราบเปนครั้งคราว ซ่ึง ณ วันทําสัญญาเทากับอัตรารอยละ..........ตอป เวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น   ทั้งน้ี   บริษัทจะ
คิดคํานวณและหักภาษีอากร ณ ที่จายไว (ถามี) กอนท่ีจะทําการหักทอนบัญชีระหวางดอกเบ้ียที่จะตองจายกับดอกเบ้ียที่จะตองเรียกเก็บ  ณ  วันสิ้นเดือน  และลูกคายินยอมใหบริษัทหักทอนโดยใชวิธีปรับปรุง
รายการดอกเบ้ียดังกลาวจากบัญชีมารจ้ินของลูกคา    เสมือนวาลูกคาไดถอนเงินหรือนําเงินมาเพิ่มแลวแตกรณ ี
12.    ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ขอ 5. บริษัทจะทําการเปรียบเทียบทรัพยสินรวมของลูกคา กับมูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว  (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทําการหากปรากฎวา
ทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงต่ํากวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว  ซึ่ง  ณ  ปจจุบันตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 35 ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยท่ีซื้อท้ังหมดและรอยละ 40 
ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ขายชอรตท้ังหมดท่ีลูกคามีอยูในบัญชีของลูกคา บริษัทจะไมใหลูกคาซื้อหลักทรัพยหรือขายชอรตเพิ่มและลูกคาตองนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มในวัน
ถัดไปจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับ หรือสูงกวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว  หากลูกคาไมนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามความในวรรคกอนภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือ
ตลาดหลักทรัพยไดกําหนด ซึ่ง ณ ปจจุบนับริษัทไดกําหนดเทากับ 3 วันทําการนับจากวันท่ีบริษัทเรียก โดยบริษัทมีสิทธิท่ีจะบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินท่ีวางเปนประกัน หรือบังคับสงมอบคืน
หลักทรัพยในวันทําการถัดไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับ หรือสูงกวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว   ท้ังน้ี บริษัทจะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของ
บริษัทก็ไดแตหลักประกันท่ีสามารถนําไปใชคํานวณระดับ Maintenance Margin ได จะตองเปนหลักประกันท่ีบริษัทประกาศกําหนด แตบริษัทจะไมนับรวมมูลคาทรัพยสินดังกลาวเพื่อประโยชนใน
การคํานวณอํานาจซ้ือหรืออํานาจขายชอรตของลูกคา   
13.    ภายใตบังคับแหงสัญญานี้ขอ 5. บริษัทจะทําการเปรียบเทียบทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันขั้นต่ํา  (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทําการ หากปรากฏวาทรัพยสิน
รวมของลูกคาลดลงจนเทากับ หรือต่ํากวามูลคาหลักประกันข้ันต่ํา ซึ่ง ณ ปจจุบันตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 25 ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ซ้ือท้ังหมด และรอยละ 30 ของ
มูลคาตลาดของหลักทรพัยท่ีขายชอรตท้ังหมดท่ีลูกคามีอยูในบัญชีของลูกคา บริษัทมีสิทธิท่ีจะบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่วางเปนประกัน หรือบังคับสงมอบคืนหลักทรัพยในวันทําการ
ถัดไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา  อยางไรก็ตาม ลูกคายังคงมีหนาที่ตองนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามท่ีบริษัทเรียกเพื่อใหทรัพยสินรวมของลูกคา
มีมูลคาเทากับ หรือสูงกวาหลักประกันที่ตองดํารงไวตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตามสัญญาขอ    12.      หากลูกคาไมนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทเรียกภายในระยะเวลาตามขอ 12. 
ยอมไมกระทบสิทธิของบริษัทที่ดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาน้ีตอไป ท้ังนี้ หากมีการบังคับขายหลักประกันหรือทรัพยสินแลว ไดเงินไมพอกับการวางเปนหลักประกันเพิ่มเติม หรือไมพอชําระ
หน้ีทั้งหมดจนเสร็จสิ้นลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชําระในสวนท่ีขาดใหแกบริษัทจนครบถวน  
14.  ในกรณีท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหสิทธิแกผูถอืหลักทรัพยในการจองซ้ือหลักทรัพยเพิ่มทุน หากหลักทรพัยดังกลาวเปนหลักทรัพยทีไ่ดวางเปนประกันการชําระหน้ีของลูกคา และลกูคาไดชําระราคาการจอง
ซ้ือหลักทรัพยดังกลาว ลูกคาตกลงใหบริษัทยึดถอืหลักทรัพยที่ไดรบัจากการจองซ้ือดังกลาวเปนประกันการชําระหน้ีเพิ่มเติม โดยลูกคาขอแตงต้ังและมอบหมายใหบริษัทเปนตัวแทนของลกูคาในการจองซื้อหรือรับ
โอนหลักทรัพยโดยใชชือ่ของบริษัทหรอืผูที่บรษัิทมอบหมายใหเปนผูจองซ้ือ และ/หรือ ถอืหลักทรัพยแทนลูกคา ในกรณีท่ีลูกคาไมชําระราคาจองซ้ือดังกลาว และบริษัทไดชําระราคาไปแทนใหถือวาเงินจํานวน
ดังกลาวเปนเงินท่ีลูกคากูยืมจากบริษัทซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขหลักเกณฑของสัญญาฉบับน้ีทุกประการ  ถาบริษัทไดรับเงินปนผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย หรือหลักประกันท่ี
ลูกคาไดนํามาวางเปนประกันกับบริษัท หรือท่ีบริษัทไดครอบครองอยู ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทสามารถนําเงินดังกลาวที่ไดรับมาลดยอดหน้ีในบัญชีมารจิ้นที่มีอยูในขณะนั้นได 
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15. ในกรณีสงมอบคืนหลักทรัพย หรือเมื่อไดรับการทวงถามจากผูใหยืม ลูกคามีหนาที่สงมอบคืนหลักทรัพยเทียบเทา ท้ังน้ีหากถาลูกคาผิดนัดการสงมอบคืนหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กําหนด ลูกคายินยอมใหบริษัทซื้อ และสงมอบคืนหลักทรัพยใหกับผูใหยมื และใหบริษัทหักเงินคาซื้อขายหลักทรัพยจากบญัชีของลูกคา หากจํานวนเงินในบัญชีของลูกคาไมเพียงพอ ใหถือวาเปน
การกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย 
16.  ไมวาเวลาใด บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกใหลูกคาชําระคาซ้ือขายหลักทรัพย และ/หรือหน้ีเงินกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัยหรือเรยีกคืนหลักทรพัยเพือ่การขายชอรต รวมถึงคาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขายหลกัทรพัย และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายอันเปนอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทไดทันทีหรือภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด 
17.  สัญญาน้ีไมมีกําหนดระยะเวลา และใหถือวาสัญญานี้มีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะไดมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ลูกคาจะตองแจงการบอกเลิกสัญญาใหแกบริษัททราบเปนลาย
ลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอน ลูกคาจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และลูกคาจะตองชําระหน้ีทุกชนิดของลูกคา รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณแหงหน้ีอันเกิดจากการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ
หลักทรัพยใหแกบริษัทจนครบถวนกอน หากลูกคามิไดทําการติดตอซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท และไมมีเงินหรือทรัพยสินวางประกันไวกับ บริษัท   และไมมีหน้ีคางชําระใดๆ กับบริษัท ลูกคาตกลง
ยินยอมใหบริษัทใชดุลพินิจที่จะส่ังปดบัญชขีองลูกคาไดทันที ในกรณีท่ีบริษัทเปนฝายบอกเลิกสัญญากับลูกคา บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร และลูกคาตกลงและยินยอมท่ีจะ
ชําระหน้ีทุกชนิดของลูกคา รวมทั้งดอกเบี้ยและคาอุปกรณแหงหน้ีอันเกิดจากการกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยใหแกบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาของ
บริษัท ในกรณีท่ีลูกคาไดสงมอบเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยใหแกบริษัทภายใตสัญญาฉบับน้ี ลูกคาขอรับรองวา เงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยท่ีนํามาสงมอบใหแก
บริษัทดังกลาว ลูกคาเปนเจาของกรรมสิทธิ์และไมตกอยูภายใตการจํานํา ภาระติดพันหรือภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นใด ลูกคาตกลงยอมรับวา ในการสั่งซื้อ แล/ะหรือ ขายหลักทรัพยของลูกคา
นั้น เปนการสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพยตาม ช่ือ ชนิด ประเภท จํานวน และราคาที่ตองการซื้อ และ/หรือขายเทาน้ัน โดยไมเจาะจงวาเปนการซื้อหรือขายใหแกผูใด และเมื่อบริษัทจะตองรับหรือ
สงมอบหลักทรัพยใหแกผูซื้อ ผูขาย หรือลูกคา ก็ใหใชหลักทรัพยชนิด ประเภทเดียวกัน และจํานวนเทากันได  
18.  นอกเหนือจากสิทธิตางๆ ที่บริษัทมีตอลูกคาตามสัญญาน้ี บริษัทก็มีสิทธิที่จะเรียกใหลูกคารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและคาใชจายใดๆ ท่ีบริษัทอาจไดรบัอันเน่ืองมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญาน้ี หรือ
เกี่ยวกับการกระทํา หรอืงดเวนกระทําการของลูกคา หรือตัวแทนของลูกคารวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคาใชจายใดๆ ท่ีบริษัทอาจไดรับอันเน่ืองมาจากการเรียกรอง หรือฟองรอง โดยบุคคลอื่นใหบริษัท
ตองรับผิดเกี่ยวกับสัญญาน้ี ซ่ึงมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา งดเวนกระทําการ หรือความผิดของบริษัทแตประการใด 
19.    ในกรณีท่ีลูกคาเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว, ถึงแกความตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถหรือถูกฟองรองคดี หรือกรณอีื่นใดท่ีเม่ือบริษัทเห็นเปนการสมควรเพื่อปองกันผลประโยชน
ของลกูคาหรือบริษัท ลกูคายินยอมใหบริษัทขายหลักทรพัยหรือทรัพยสินใด หรือสิทธิประโยชนในที่อยูในความครอบครองของลูกคาหรือบรษัิท ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือยินยอมใหบริษัทซ้ือหลักทรัพยไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อใชคืนบริษัทในหลักทรัพยที่ลกูคาไดสั่งขายไปแลวและท่ีไมไดสงมอบหลักทรพัยใหบริษัท โดยไมกระทบสิทธขิองบริษัทท่ีจะทําการปดบัญชีของลกูคาตอไปดวย การซ้ือ หรือการขาย
ดังกลาว บริษัทมีสิทธทิี่จะกระทําการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผานตลาดหลกัทรพัย หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซ้ือขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได โดยมิตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนาแต
อยางใด หรือกระทําการใดๆ ที่คลายคลึงกันท้ังสิ้น ลูกคายินยอมใหบริษัทนําเงินซ่ึงไดจากการขายหลกัทรพัยขางตน นําไปชําระหน้ีทุกชนิดที่ลูกคามีตอบริษัททั้งในปจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไมวาหน้ีน้ันจะ
ถึงกําหนดชําระแลวหรือไมก็ตาม บริษัทมีสิทธหัิกกลบลบหน้ีทุกชนิดของลูกคาไดตามแตท่ีบริษัทจะเห็นสมควร หากดําเนินการดังกลาวแลวยังไมพอชําระหนี้ที่มีอยูกับบริษัท ลูกคายังคงตองรับผิดชอบชําระในสวนที่
ขาดใหแกบริษัทจนครบถวน 
20.    บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกลกูคาไมวาจะสงทางไปรษณยีลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน ถาหากไดนําสงไปยังทีอ่ยูซ่ึงลกูคาไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัท
แลว ใหถือวาไดสงใหแกลกูคาโดยชอบแลว ทั้งน้ี โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแกลูกคาไมไดเพราะทีอ่ยูของลกูคาน้ันเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไป โดยลกูคามิไดแจง การเปลี่ยนแปลง
หรือรื้อถอนน้ันใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรหรอืสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับ และทราบถึงหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแลว 
21.  สัญญากูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลกัทรพัยและ/หรอืยืมหลักทรพัยเพื่อการขายชอรตน้ีถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยประเภทเงินสด ซ่ึงลูกคาไดกระทําไวกับบริษัท 
ขอกาํหนด และเงื่อนไขใดๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาวใหนํามาใชบังคับกับสัญญาน้ีดวยโดยอนุโลม และจะไมกระทบตอสิทธิและหนาที่ทั้งของลกูคาและบริษัทที่มีอยูตามสัญญามารจ้ินเดิม 
22.  ความลาชาของบริษัทในการบังคับใชสิทธิใดๆ ตามสัญญาน้ีหรือการใชสิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางสวน ไมถือวาเปนการสละสิทธิ์หรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใชสิทธิใดๆ ตาม
สัญญาน้ี และในกรณีที่บริษัทไดผอนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลกูคาใดๆ ตามสัญญาน้ี หรือละเวนการใชสิทธบิอกเลิกสัญญาในคราวใด ใหถือวาการผอนผันหรือการละเวนดังกลาวเปนการผอนผันหรือการละ
เวนเฉพาะคราวเทาน้ัน 
23. ในกรณีท่ีขอตกลงแหงสัญญาน้ี ขอใดขอหน่ึงขดัตอกฎหมาย หรือไมมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย หรือยกเปนโมฆะโดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใด 
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหขอตกลงทีไ่มขัดตอกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไป 
24.   บริษัทมีสิทธิท่ีจะจําหนายหรือโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาน้ี หรือสิทธิจํานํา หรือสิทธจิํานอง หรือสิทธิในหลักประกันอ่ืนใดใหแกบุคคลอ่ืน โดยแจงไปยังลูกคาเพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวา
หน่ึงงวดของการคิดดอกเบี้ย (หน่ึงเดือน) 
25. ลูกคายอมรับวาลูกคาเขาใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
ตลาดหลักทรัพย หนวยราชการ หรือหนวยงานใดของบริษัท ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัยดแีลว โดยลกูคาจะถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวดวย เวนแตกรณีท่ีบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น 
ลูกคารับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการขายชอรตตามสัญญาน้ีเปนอยางดีแลว เชน ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย ความผันผวนของมูลคาของหลักทรัพยและทรัพยสินอาจถูกเรียกใหวางหลักประกันเพิ่มซึ่งหากไมสามารถวางหลักประกันเพิ่มตามกําหนดเวลาได จะตองถูกบังคับขายหรือบังคับซ้ือ
แลวแตกรณี ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของตางๆกับธุรกรรมนี้  ลูกคารับทราบและเขาใจดีวาการลงนามในสัญญาฉบับนี้ถือวาเปนการลง
นามรับทราบถึงความเสี่ยงตางๆ ทั้งปวงดวย   ในกรณีท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับในท่ีกลาวมาในวรรคกอนมีการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทําสัญญาน้ี คูสัญญาตกลงให
ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมน้ัน เวนแตกรณีท่ีบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น   อยางไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แหง
สัญญาน้ีตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน แตทั้งน้ีบริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดงักลาวใหลูกคาทราบ และลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทไดแกไขเปลีย่นแปลงอยาง
เครงครัด 
26.    คูสัญญาท้ังสองฝายไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตออีกฝายหน่ึง ถาหากคูสัญญาฝายน้ันไมสามารถกระทําการใดๆ ตามสัญญาฉบบันี้ อันเปนผลมา
จากขอจํากัดของรัฐบาล หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือถูกคําสั่งหามซื้อขายหลักทรัพยโดยตลาดหลักทรัพย หรือก.ล.ต. หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือกรณีเกิดการ
ปฏิวัติ หรือถูกขมขูรุกรานจากประเทศอื่น หรือภัยพิบัติธรรมชาติ หรือสงคราม หรือการนัดหยุดงาน หรือเหตุการณอ่ืนใดที่นอกเหนือการควบคุมของคูสัญญาได 
 

สัญญาจํานํา 
 
ลูกคาตกลงจํานําและบริษัทตกลงรับจํานําหลักทรัพยและ/หรือทรพัยสนิอื่นใดเพื่อเปนประกันการชําระหน้ีตามสัญญากูยืมเงินดังกลาวและหน้ีทุกประเภททั้งหมดท่ีลูกคามีตอบริษัท ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน
ดังตอไปน้ี 
1.  สัญญาจํานําน้ีมีผลบังคับใชกับหน้ีทั้งสิ้นที่ลูกคามีตอบริษัท ไมวาจะเปนหน้ีที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตไมวาจะเปนหน้ีที่ถึงกําหนดหรือไมถึงกําหนดก็ตาม และใหถือสัญญากูยืมเงินเพื่อซ้ือ
ขายหลกัทรพัย และ/หรือยืมหลักทรพัยเพื่อการขายชอรตเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 
2.  ถอยคําทีก่ําหนดในสัญญาน้ีมีความหมายเชนเดียวกันกับท่ีระบุในสัญญากูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรพัยเพือ่การขายชอรต เวนแตจะระบุไวโดยชัดแจงเปนอยางอื่นในสัญญาฉบับน้ี 
3. “หลักประกัน” ใหหมายถึงหลักทรพัยและ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่สามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน และ/หรือหน้ีอื่นใดที่ลูกคามีตอบริษัท 
4. ในกรณีท่ีลูกคาส่ังซ้ือหลักทรัพย และ/หรือนําหลักประกันมาจํานําเพื่อเปนประกันการชําระหน้ีเพิ่มเติม ลูกคาตกลงสงมอบหลักประกันน้ันใหกับบริษัทโดยตรงและ/หรือสงมอบโดยวิธีการอื่นใด เชนสงมอบโดย
นายหนา โดยผานระบบของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ท้ังน้ีภายในวันและเวลาที่ศูนยรับฝากหลักทรพัยหรือตลาดหลักทรัพยหรือบริษัท
กําหนด การสงมอบหลักประกันโดยวิธกีารภายในวันเวลาที่กําหนดดังกลาวใหถือวาหลักประกันน้ันลูกคาไดสงมอบเพื่อจํานําตามสัญญาจํานําฉบับน้ีแลว 
5.  การจดแจงหรือการเพกิถอนจํานําหรือการดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักประกันท่ีจํานําตามสัญญาน้ี ลูกคาตกลงมอบอํานาจใหบริษัทเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนทั้งหมดทุกคราวไป 
6. ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทดูแลรกัษาหลกัประกันตามสัญญาน้ีทั้งหมดหรือบางสวนไวท่ีบริษัท และ/หรือดําเนินการอืน่ใดดังตอไปน้ี 

6.1  หลักทรพัยฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยหรือธนาคารแหงประเทศไทยหรืออื่นใดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และ/หรือบริษัทกําหนด 
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6.2 ทรัพยสิน เก็บรักษาไวตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย และ/หรือบริษัทกําหนด 
7.   ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิยดึถอืหลักประกันไวไดทั้งหมดจนกวาจะไดรับชําระหนี้และคาอุปกรณรวมท้ังหน้ีอื่นใดท่ีลูกคามีตอบริษัทจนครบถวน 
8. คาใชจายหรือคาฤชาธรรมเนียมทั้งหลายอันเกิดจากการดาํเนินการจํานํา เชนการฝาก การโอน การสงมอบ การจดแจง และ/หรือการเพิกถอนการจดแจงจํานํา การเก็บรักษา การเพิกถอนหลักประกัน ลูกคา
เปนผูออกท้ังสิ้น 
9.   ลูกคาขอใหการรับรองกบับริษัทวา หลักประกนัที่ลูกคาไดสงมอบหรือถือวาสงมอบและจํานําใหแกบริษัทตามสัญญาน้ี ลูกคาเปนผูมีกรรมสิทธิ์แตเพยีงผูเดียวและลูกคาไมเคยจําหนายจายโอนหรือกอใหเกิด
ภาระผูกพันประการใดในหลักประกันดังกลาวทัง้สิ้น และลูกคาเปนผูมีสิทธิและอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายทุกประการที่จะจํานําหลักประกันดังกลาวตอบริษัท 
10. ในระหวางที่สัญญาจํานําฉบับน้ียังมีผลใชบังคับอยู ลกูคายินยอมใหบริษัทมีสิทธิที่จะเปนผูรับหรือไมรับดอกผลอันพึงไดรับจากหลักทรพัยซ่ึงติดจํานําตามสัญญาน้ี (เชน เงินปนผล ดอกเบ้ีย หรือสวนแบง
กําไร) กรณีบริษัทเลือกที่จะเปนผูรับดอกผลอันพึงไดรับจากหลักทรัพยซ่ึงติดจํานําน้ัน บริษัทจะนําดอกผลดังกลาวน้ีมาชําระหน้ีบางสวนหรือทั้งหมดของลูกคาที่คงคางชําระอยูกับบริษัทกอน กรณีที่มีดอกผลคงเหลือ
บริษัทจะนําไปบันทึกเปนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีมารจ้ิน ในกรณีตามวรรคกอน หากดอกผลน้ันมิไดเปนเงินหรือถือมิไดวาเปนเงิน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทที่จะรับเปนหลักประกัน และ/หรือกําหนด
เงื่อนไขหรือไมอยางใดกไ็ด 
11. ภายใตบังคับของสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรต  บริษัทจะทําการเปรียบเทียบมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันท่ีตอง
ดํารงไว (Maintenance Margin Requirement) อยางนอยทุกสิ้นวันทําการ หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงต่ํากวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไวท่ีคํานวณจากอัตราท่ีบริษัท
กําหนด บริษัทมีสิทธิจะเรียกใหลูกคานําเงิน และ/หรือทรัพยสินมาวางและ/หรือจํานําเพิ่มหรือดําเนินการอื่นใดในวันทําการถัดไปจนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับหรือสูงกวามูลคา
หลักประกันที่ตองดํารงไว หากลูกคาไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพยไดกําหนด ซ่ึง ณ ปจจบุันบริษัทไดกําหนดเทากับ 3 วันทําการนับจากวันที่บริษัทเรียก 
ลูกคายินยอมและรับทราบวาบริษัทอาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหน้ีจากหลักประกันท่ีจํานําและ/หรือเปนประกันใด ๆ ก็ไดในราคาที่บริษัทเห็นสมควร ตั้งแตวันทําการถัดไปเปนตนไป จนทําให
มูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับหรือสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว      หากปรากฏวามูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนเทากับหรือต่ํากวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา  
(Minimum Margin Requirement) ที่คํานวณจากอัตราท่ีบริษัทกําหนด ลูกคายินยอมและรับทราบวาบริษัทอาจใชสิทธิดําเนินการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันท่ีจํานําและ/หรือเปนประกันใด ๆ ก็
ได ในราคาที่บริษัทเห็นสมควรตั้งแตวันทําการถัดไปเปนตนไปจนทําใหมูลคาของทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา 
12. ในกรณีท่ีลูกคาไมชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด หรือผดิสญัญาขอใดขอหน่ึง หรือในกรณีที่ลกูคาถึงแกความตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถหรือถกูฟองรองคดีหรือ
ลูกคายกเลิกการมอบอาํนาจใด ๆ ที่ลูกคามีตอบริษัท หรือกรณอีื่นใดที่เม่ือบริษัทเห็นเปนการสมควรเพื่อปองกันผลประโยชนของบริษัท ลกูคาตกลงและยินยอมใหบริษัทขายหลักประกนั หรือสิทธิอื่นใดของลกูคา ซ่ึง
อยูในบัญชีมารจ้ิน และ/หรือในความครอบครองของบริษัทไดท้ังหมดหรือบางสวนไดทันที 
13.  การบังคับชําระหน้ีตามสัญญาจํานําฉบับน้ี ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทนําเอาหลักประกันที่จํานําออกขายโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือโดยวิธกีารอื่นใดและ/หรือวิธีการที่ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทยกาํหนด โดยมิตองแจงใหลูกคาทราบกอนตามแตบริษัทจะเลือก 
14. ในกรณีท่ีบริษัทดําเนินการบังคับชําระหน้ีจากหลักประกันแลวไดเงินมาไมเพียงพอสําหรับภาระหนี้ที่ลูกคาคางชําระอยู บริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินการบังคับจํานําหลักประกันอื่นไดอกีจนกวาภาระหน้ีที่ลูกคาคาง
ชําระอยูตอบริษัทจะไดรับชําระครบถวน นอกจากน้ีลูกคายินยอมที่จะชําระหน้ีเพิ่มเติมในสวนท่ีขาดอยูน้ัน ใหกับบริษัทจนครบถวนทุกประการ   หากกรณีบังคับชําระหนี้แลวยังมีเงินเหลืออยู ลูกคายนิยอมใหบริษัท
นําเงินน้ันไปชําระหน้ีสินอื่นใดท่ีลูกคาเปนหน้ีบริษัทอยูไดตามที่บริษัทเห็นสมควร 
15. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดท่ีจะสงใหแกลูกคาไมวาจะสงทางไปรษณยีลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือโดยพนักงานสงเอกสาร ถาหากไดนําสงไปยังที่อยูตามทะเบียนบาน 
และ/หรือที่อยูสําหรับการติดตอและสงเอกสารของลูกคาซ่ึงลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอกัษรแกบริษัทแลวใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลวทั้งน้ีโดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแก
ลูกคาไมไดเพราะที่อยูของลูกคาน้ันเปลี่ยนแปลงไป หรือรื้อถอนไปโดยลูกคามิไดแจงการเปลีย่นแปลงหรือรือ้ถอนน้ันใหบริษัททราบเปนลายลักษณอกัษร หรือสงใหไมไดเพราะหาท่ีอยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแลว 
16.  กรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมใชสิทธิใด ๆ ตามบทบัญญัติขอหน่ึงขอใดแหงสัญญาน้ี ไมถือเปนการตัดสิทธิคูสัญญาในการใชสิทธิตามทบบัญญัติแหงสัญญาน้ีแตอยางใด 
17. ขอกาํหนดหรือขอความใด ๆ ในสัญญาฉบับน้ีที่เปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือไมมีผลบังคับใช ใหขอกําหนด หรือขอความดังกลาวแยกออกจากสวนที่เหลือ และใหขอกําหนดหรือขอความสวนท่ีเหลือยังมีผล
บังคับใชไดตอไป 
 
ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาและขอตกลงฉบับน้ีแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ ณ วันที่ _________________________________________________________ 
ทั้งน้ี หากลูกคาประสงคจะขอภาพถายสัญญา ลูกคาสามารถรองขอไดท่ีบริษัท 
 
 

 
 
  
ลายมือชือ่ X__________________________________________________________________  ลูกคา   
               (                                                                                                            ) 
                                                              ตัวบรรจง 
 
 
 
 
 ลายมือชือ่ X_________________________________________________________________  ผูมีอํานาจลงนาม 
                                    บริษัทหลักทรพัย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 
 
       
ลายมือชือ่ X___________________________________________________________________ พยาน 
               (                                                                                                             ) 
 
 
 
ลายมือชือ่ X___________________________________________________________________ พยาน 
               (                                                                                                               ) 

               
 
 
 

 

กรณีลูกคานิติบุคคล 
กรุณาประทับ 
ตรายางบริษัท 

ปรับปรุงลาสุด 24/09/2553 
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 ติดอากร 
30 บาท 

 
 
 

หนังสือมอบอํานาจ (Power of Attorney) 
 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
วันที่............................................................................... 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.......................................................................................................................... 
 สํานักงาน/ บาน ต้ังอยูที่..............................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 ช้ัน 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 ขาพเจาไดลงลายมือช่ือและประทับตราบริษัทฯ (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูมอบอํานาจ 
(................................................................................) 

 
ลงช่ือ................................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

(................................................................................) 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

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

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

(................................................................................) 
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