ข้อชี้แจงสำหรับกำรเปิ ดบัญชี เงินกู้ยืม เพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ ประเภทเครดิตบำลำนซ์ (Credit Balance)
(สำหรับบริษัท)
บริ ษทั ฯ จัดทำเอกสำรฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้ำ เพื่อทำควำมเข้ำใจในนโยบำยของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับบัญชีเงินกูย้ ืมเพื่อซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบำลำนซ์ ที่ลูกค้ำควรทรำบ ดังต่อไปนี้
1.

2.

ลักษณะสำคัญของบัญชีเครดิตบำลำนซ์
1.1 เป็ นระบบกำรให้กย
ู้ ืมเงินเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ที่จะพิจำรณำสถำนะของลูกค้ำในลักษณะเป็ นพอร์ตกำรลงทุน (Portfolio)โดยไม่คำนึงถึง
ต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ลูกค้ำนำเงินสดหรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ กำหนด มำวำงเป็ นหลักประกันชำระหนี้ โดยมี
มูล ค่ ำอย่ำงน้อยเท่ำกับ มู ล ค่ำมำร์ จิ้นเริ่ ม ต้น (Initial Margin Requirement) ของหลัก ทรั พย์ที่ ต้องกำรซื้ อ เช่ น หำกลู ก ค้ำต้องกำรซื้ อ
หลักทรัพย์ ABC ซึ่ งบริ ษทั กำหนดอัตรำมำร์ จิ้นเริ่ มต้นที่ 60% มูลค่ำ 2 ล้ำนบำท ลูกค้ำจะต้องนำเงินสดมำวำงเป็ นประกันอย่ำงน้อย 1.20
ล้ำนบำท จึงจะมีอำนำจซื้อหลักทรัพย์ ABC ได้มูลค่ำ 2 ล้ำนบำท
1.2 บริ ษท
ั จะดำเนินกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำวำงเป็ นประกันและซื้อในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ดว้ ยรำคำปิ ด(Mark to Market) ในทุกวัน
ทำกำร ซึ่ งจะมีผลทำให้ มูล ค่ำทรั พย์สินของลูกค้ำ (Equity) อำนำจซื้ อ (Purchasing power) ระดับมูล ค่ ำหลัก ประกันที่ ต้องดำรงไว้
(Maintenance Margin Requirement) และระดับมูลค่ำหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ของลูกค้ำแปรผันตำมไป
ด้วย
1.3 ลูกค้ำมีหน้ำที่ในกำรดำรงระดับทรัพย์สินของลูกค้ำให้เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรดำรงหลักประกันที่บริ ษท
ั กำหนดไว้อย่ำงเคร่ งครัด มิเช่นนั้น
บริ ษทั จะดำเนินกำรเรี ยกหลักประกันเพิ่มหรื อบังคับชำระหนี้ดว้ ยกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำ (Call Margin and Force Sell)
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ผ่ำนบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ ประเภทเครดิตบำลำนซ์
ในกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ผ่ำนบัญชี เครดิ ตบำลำนซ์ ลูกค้ำได้ทำควำมเข้ำใจและยอมรับควำมเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องจำกกำรกู้ยืม เงินเพื่ อซื้ อหลัก ทรั พย์
ดังต่อไปนี้
2.1 ควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่ ได้ รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก เนื่ องจำกบริ ษท
ั มิได้เป็ นสถำบันกำรเงินประเภทธนำคำรพำณิ ชย์
เงินที่ลูกค้ำนำมำฝำกกับบริ ษทั จึงไม่ได้รับควำมคุม้ ครองจำกสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก
2.2 ควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดทุนด้ วยจำนวนมำกกกว่ ำเงินลงทุนที่นำมำฝำกไว้ ในบัญชี เครดิตบำลำนซ์ เนื่ องจำกกำรลงทุนโดยใช้เงินกูเ้ ป็ นกำร
ลงทุนที่เกินกว่ำฐำนะของลูกค้ำเอง ดังนั้นเมื่อรำคำหลักทรัพย์ปรับลดลง ลูกค้ำจะได้รับผลขำดทุนมำกกว่ำกำรลงทุนด้วยเงินของตนเอง
เพียงส่วนเดียว และมีโอกำสที่ลูกค้ำจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดโดยยังคงมีภำระหนี้คงค้ำงกับบริ ษทั ก็ได้
2.3 ควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกบริ ษัทบังคับขำยหลักทรัพย์ ที่วำงไว้ เป็ นประกันกำรชำระหนี้และหลักทรัพย์ ที่ซื้อในบัญชี เครดิตบำลำนซ์ ลูกค้ำจะถูก
บังคับขำยหลักทรัพย์เมื่อ
ก) ลูก ค้ำผิ ดนัดกำรวำงหลักประกัน เพิ่ม ตำมเวลำที่ กำหนดไว้ ซึ่ งบริ ษัท จะเรี ยกให้ลู กค้ำน ำหลัก ประกันมำวำงเพิ่ มเมื่อมูลค่ำ
ทรัพย์สินของลูกค้ำ (Equity) ลดลงต่ำกว่ำระดับมูลค่ำหลักประกันที่ตอ้ งดำรงไว้(Maintenance Margin Requirement; Call
Level) โดยก ำหนดให้ ลูก ค้ำ ต้อ งด ำเนิ นกำรวำงหลัก ประกันเพิ่ม ภำยใน 5 วันทำกำรนับ จำกวัน ที่ บ ริ ษ ัท ออกจดหมำย Call
Margin

2.4

2.5

ข) มูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำ (Equity) ลดลงต่ำกว่ำระดับมูลค่ำหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement; Force Sell
Level) และลูกค้ำไม่ได้นำหลักประกันมำวำงเพิ่มตำมจำนวนที่เรี ยกไปภำยในเวลำที่กำหนดไว้ (ก่อน 10.00 น. ของวันทำกำร
ถัดไปนับจำกวันที่สถำนะถึงระดับ Force Sell)
บริษัทจะดำเนินกำรบังคับขำยหลักทรัพย์โดยที่ไม่ ดำเนินกำรแจ้ งลูกค้ ำล่ วงหน้ ำ เมื่อสถำนะของลูกค้ำถึงเกณฑ์กำรบังคับขำย ลูกค้ำยอมรับ
ว่ำบริ ษทั อำจดำเนินกำรขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำโดยไม่แจ้งลูกค้ำให้ทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำ
ลูกค้ ำไม่ มีสิทธิเลือกขำยหลักทรัพย์ เมื่อสถำนะของลูกค้ำถึงสถำนะบังคับขำย ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั สำมำรถเลือกขำยหลักทรัพย์ใดๆที่
วำงไว้เป็ นประกันในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ก็ได้ โดยลูกค้ำจะไม่โต้แย้งใดๆ
ลงชื่อ X________________________________ลูกค้ า
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บริษัทสำมำรถปรับเปลี่ยนอัตรำมำร์ จนิ้ หรื อถอนหลักทรัพย์ ใดๆออกจำกรำยชื่ อหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ ซื้อขำยในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ได้
ตำมควำมเหมำะสม ลูกค้ำยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริ ษทั พิจำรณำปรับเปลี่ยนอัตรำมำร์จิน้ หรื อถอดถอนหลักทรัพย์ใดๆออกจำกรำยชื่อ
หลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ซ้ื อขำยในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ได้ตำมควำมเหมำะสม แม้ลูกค้ำจะได้รับผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวจน
ทำให้สถำนะของลูกค้ำถึงระดับที่ตอ้ งนำหลักประกันมำวำงเพิ่มหรื อบังคับขำยก็ตำม ลูกค้ำจะไม่โต้แย้งใดๆ
กำรเปิ ดบัญชีและกำรกำหนดวงเงิน
3.1 ลูกค้ำต้องทำกำรลงนำมในสัญญำกูย้ ืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ระบบ Credit Balance) รวมทั้งให้ขอ
้ มูลเพียงพอแก่บริ ษทั เพื่อประโยชน์ใน
กำรกำหนดวงเงินซื้อขำยตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำร กลต. และสำนักงำน กลต.
3.2 ลูกค้ำจะได้รับทรำบวงเงินซื้ อขำยหลัก ทรั พย์ ได้จำกเอกสำรยืนยันกำรเปิ ดบัญชีกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลัก ทรั พย์(ระบบ Credit Balance) ซึ่ ง
บริ ษทั จะจัดส่งผ่ำนทำง INBOX ที่ www.sbito.co.th ให้แก่ลูกค้ำ
3.3 กำรกำหนดวงเงินกูส
้ ู งสุ ดของบัญชีซ้ือกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ (Credit Balance) บริ ษทั จะพิจำรณำกำหนดจำกคุณสมบัติ สถำนะทำง
กำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกูข้ องลูกค้ำตำมควำมเหมำะสมและที่บริ ษทั เห็นสมควร
3.4 เมื่อได้รับอนุ มต
ั ิเปิ ดบัญชี หรื อเพิ่มวงเงินกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ (ระบบ Credit Balance) แล้ว ลูกค้ำจะต้องดำเนินกำรชำระค่ำอำกร
แสตมป์ เพื่อปิ ดสัญญำฯ เป็ นเงินสดในอัตรำวงเงิน 2,000 บำทต่อค่ำอำกร 1 บำท เศษของ 2,000 เรี ยกเก็บอีก 1 บำท โดยบริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
ค่ำอำกรแสตมป์ สูงสุดที่ 10,000 บำท เช่น หำกลูกค้ำได้รับอนุมตั ิวงเงิน Credit Balance 2 ล้ำนบำท ลูกค้ำต้องชำระค่ำอำกรจำนวน 1,000
บำท
3.5 บริ ษท
ั ถือว่ำบัญชีของสำมี/ภรรยำ หรื อ บัญชีที่มีผรู ้ ับมอบอำนำจเป็ นลูกค้ำของบริ ษทั ฯ หรื อ อำจสั นนิษฐำนว่ำเป็ นบุคคลที่ร่วมกระทำกำร
ด้วยกัน เป็ นกลุ่มบัญชีเดียวกันในกำรพิจำรณำวงเงิน ภำระหนี้ และกำรควบคุมควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ
3.6 บริ ษท
ั มีนโยบำยไม่เปิ ดบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ทุกประเภท หำกไม่สำมำรถยืนยันตัวตนของลูกค้ำ หรื อมีเหตุให้เชื่อลูกค้ำเปิ ดบัญชีซ้ือขำย
หลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น (Nominee)
ประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทรับเป็ นหลักประกัน
บริ ษทั กำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ลูกค้ำนำมำวำงเป็ นประกันในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ดังนี้
ก) เงินสด
ข) หลักทรัพย์ที่อยูใ่ นประกำศรำยชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ซ้ือขำยในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ปัจจุบนั
รำยชื่ อหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ ซื้อขำยในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities List)
5.1 ลูกค้ำจะสำมำรถซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ได้เฉพำะหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นประกำศรำยชื่อหลักทรัพย์ที่อนุ ญำตให้ซ้ื อขำยใน
บัญชีเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities List) เท่ำนั้น
5.2 บริ ษท
ั จะดำเนินกำรพิจำรณำทบทวนรำยชื่อหลักทรัพย์และอัตรำมำร์ จิ้นของแต่ละหลักทรัพย์เป็ นประจำตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด หรื อ
หำกหลักทรัพย์ใดมีควำมเสี่ ยงเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ บริ ษทั ก็อำจพิจำรณำทบทวนปรับเปลี่ยนอัตรำมำร์ จิ้นหรื อปรับหลักทรัพย์น้ นั เป็ น
หลักทรัพย์ที่ไม่รับเป็ นหลักประกันสำหรับบัญชีเครดิตบำลำนซ์โดยให้มีผลทันทีก็ได้ ซึ่งลูกค้ำรับทรำบและยอมรับผลกระทบต่อสถำนะ
บัญชีเครดิตบำลำนซ์ของตนเอง และพร้อมปฏิบตั ิตำมเกณฑ์กำรดำรงหลักประกันของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด
5.3 ลูกค้ำรับทรำบว่ำ บริ ษท
ั จะดำเนินกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อหลักทรัพย์และอัตรำมำร์ จิ้นของแต่ละหลักทรัพย์ฉบับล่ำสุ ดให้ลูกค้ำ
ทรำบผ่ำนทำง www.sbito.co.th หัวข้อประกำศของบริ ษทั ฯ เท่ำนั้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์
6.1 ลูกค้ำต้องนำฝำกหลักประกันเข้ำบัญชีเครดิตบำลำนซ์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงจะมีอำนำจซื้อหลักทรัพย์ได้
6.2 อำนำจซื้อจะคำนวณจำกทรัพย์สินส่ วนเกินของลูกค้ำ (Excess Equity) หำรด้วยอัตรำมำร์จิ้นเริ่ มต้น (Initial Margin) ของหลักทรัพย์ที่ซ้ือ
6.3 ลูกค้ำรับทรำบและยอมรับว่ำ ลูกค้ำจะสำมำรถซื้อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินกูไ้ ด้มูลค่ำสู งสุ ดไม่เกินกว่ำวงเงิน Credit Balance ที่ได้รับอนุมต
ั ิ แม้
สถำนะบัญชีของลูกค้ำจะมีอำนำจซื้ อมำกกว่ำก็ตำม เช่น ลูกค้ำนำเงินสดมำวำง 5 ล้ำนบำท ทำให้ มีอำนำจซื้อหลักทรัพย์ ABC (50%) 10
2.6

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

ล้ำนบำท หำกวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิคือ 2 ล้ำนบำท ลูกค้ำจะสำมำรถซื้อหุ้น ABC ได้ไม่เกิน 7 ล้ำนบำท โดยลูกค้ำซื้อด้วยเงินตนเอง 5 ล้ำน
บำท และใช้วงเงินกูเ้ ต็มวงเงินที่ได้คือ 2 ล้ำนบำท
6.4 ลูก ค้ำรั บทรำบและยอมรั บว่ำ ลูก ค้ำจะไม่สำมำรถซื้ อหลัก ทรั พย์ที่อยู่ในประกำศรำยชื่ อหลักทรัพย์ที่เ ข้ำข่ำยมำตรกำรกำกับกำรซื้ อขำย
(Trading Alert List) ปัจจุบนั ได้ แม้หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะอยูใ่ น Marginable Securities List ของบริ ษทั
6.5 ลูกค้ำรับทรำบและยอมรับว่ำ บริ ษท
ั จะไม่นำหลักทรัพย์ที่อยู่ในประกำศรำยชื่อหลักทรัพย์ที่เข่ำข่ำยมำตรกำรกำกับกำรซื้ อขำย ระดับที่ 2
และระดับที่ 3 (Trading Alert List Level 2 & Level 3) มำคำนวณเป็ นอำนำจซื้อให้กบั ลูกค้ำ แม้หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะอยูใ่ น Marginable
Securities List ของบริ ษท
ั
6.6 กรณี ลูกค้ำขำยหลักทรัพย์ หำกลูกค้ำมีหลักทรัพย์ตวั เดียวกันทั้งประเภทหลักทรัพย์ที่นำมำค้ ำประกัน และหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำซื้อเพิ่ม บริ ษท
ั
จะดำเนินกำรตัดหุ้นที่ลูกค้ำนำมำค้ ำประกันออกมำขำยก่อนจนหมด จึงจะดำเนินกำรขำยหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำซื้อในลำดับต่อไป
กำรควบคุมกำรกระจุกตัวของหลักทรัพย์
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ในกำรพิจำรณำห้ำมซื้อเพิ่ม ห้ำมนำมำเป็ นประกันเพิ่ม หรื อปรับอัตรำมำร์ จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำรวมเกินกว่ำระดับที่บริ ษทั
กำหนด หรื อเมื่อบริ ษทั เห็นสมควร
กำรเรียกให้ ลูกค้ำนำทรัพย์สินมำวำงเป็ นหลักประกันเพิ่ม (Margin call)
8.1 ลู ก ค้ำ จะถู ก เรี ย กให้ น ำทรั พ ย์สิ นมำวำงเป็ นหลัก ประกัน เพิ่ ม (Margin call) เมื่ อ มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์สิ นของลูก ค้ำ (Equity) ลดลงต่ ำ กว่ ำ มู ล ค่ ำ
หลักประกันที่ตอ้ งดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement)
8.2 เมื่อมูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำ (Equity) ลดลงต่ำกว่ำมูลค่ำหลักประกันที่ตอ
้ งดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ณ สิ้นวันทำ
กำรใดๆ (T) บริ ษทั จะดำเนิ นกำรออกจดหมำยเพื่อแจ้งให้ลูกค้ำนำทรัพย์สินมำวำงเป็ นประกันเพิ่มภำยในวันทำกำรถัดไป (T+1) โดยระบุ
ให้ลูกค้ำนำทรัพย์สินมำวำงเป็ นประกันเพิ่มภำยใน 5 วันทำกำร (T+5) ทั้งนี้ ลูกค้ำต้องดำเนินกำรนำทรัพย์สินมำวำงเป็ นประกันเพิ่มอย่ำง
น้อยเท่ำกับจำนวนที่แจ้งในจดหมำย หำกลูกค้ำไม่ดำเนินกำรใดๆ และมูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำ (Equity) ยังต่ำกว่ำระดับหลักประกันที่
ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ณ สิ้ น วัน ท ำกำรของวัน ครบก ำหนดกำรวำงหลัก ประกัน เพิ่ ม (T+5) บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิต บำลำนซ์ของลูกค้ำในวันทำกำรถัดไป (T+6) ทั้งนี้ หำกลูกค้ำต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรโดน
บังคับขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำสำมำรถดำเนินกำรโอนเงินหรื อนำหลักทรัพย์มำวำงเป็ นประกันเพิ่ม โดยต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จภำยใน
10.00 น. ของวันที่ T+6
โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกดำเนินกำรนำทรัพย์สินมำวำงเป็ นหลักประกันเพิ่มได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ลูกค้ำโอนเงินเข้ำบัญชีของบริ ษทั ให้เสร็ จสิ้ นภำยในระยะเวลำที่กำหนด (T+5) อย่ำงน้อยด้วยจำนวนที่เท่ำกับมูลค่ำของ
ทรัพย์สินที่บริ ษทั แจ้งในจดหมำย
วิธีที่ 2 นำหุ้นเพื่อดำเนินกำรจดจำนำกับศูนย์รับฝำกฯ ให้เสร็ จสิ้ นภำยในระยะเวลำที่กำหนด(T+5) ด้วยมูลค่ำอย่ำงน้อยเท่ำกับ
2 เท่ำของมูลค่ำทรัพย์สินที่บริ ษทั แจ้งในจดหมำย
8.3 กรณี ลูกค้ำดำเนิ นกำรวำงหลักประกันเพิ่มด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่ำที่บริ ษท
ั เรี ยกไปในจดหมำยฯ และมูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำ (Equity)
ณ วันที่ T+5 ยังคงต่ำกว่ำระดับมูลค่ำหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ณ วันที่ T+6 บริ ษทั จะดำเนิ นกำรบังคับช ำระหนี้ โดยกำรบังคับ ขำย
หลักทรัพย์ของลูกค้ำตำมจำนวนเงินที่ลูกค้ำยังชำระไม่ครบตำมจำนวนที่เรี ยกไป
8.4 กรณี ลูก ค้ำไม่ดำเนิ นกำรใดๆ หรื อ นำหลัก ประกันมำวำงไม่ค รบตำมจ ำนวนที่ เ รี ยกไป และถึงเกณฑ์ที่บริ ษท
ั จะดำเนิ นกำรบังคับขำย
หลักทรัพย์ ณ วันที T+6 นั้น ลูกค้ำสำมำรถดำเนิ นกำรขำยหลักทรัพย์ได้ดว้ ยตนเองโดยต้องขำยหลักทรั พย์จนทำให้มูลค่ำทรัพย์สินของ
ลูกค้ำ (Equity) สู งกว่ำมูลค่ำหลักประกันที่ตอ้ งดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทั้งนี้ หำกลูกค้ำไม่ดำเนิ นกำรใดๆ ภำยใน
10.30 น. บริ ษทั จะดำเนินกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำจนทำให้ระดับหลักประกันเพียงพอตำมเกณฑ์ฯ
8.5 เมื่อถึงเกณฑ์ที่ตอ
้ งบังคับขำยหลักทรัพย์ บริ ษทั มีสิทธิ์บงั คับขำยหลักทรัพย์ใดๆในบัญชีเครดิต บำลำนซ์ของลูกค้ำโดยไม่จำเป็ นต้ องบอก
กล่ ำวลูกค้ ำล่ วงหน้ ำ
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9.

กำรบังคับชำระหนี้โดยกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ที่วำงเป็ นประกัน (Force sell)
9.1 ลูกค้ำจะถูกบังคับชำระหนี้โดยกำรบังคับขำยหลักทรัพย์เมื่อ มูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิของลูกค้ำ (Equity) ลดลงต่ำกว่ำ มูลค่ำหลักประกันขั้นต่ำ
(Minimum Margin Requirement)
9.2

9.3
9.4

10.

11.

12.

เมื่อสถำนะบัญชีเครดิตบำลำนซ์ของลูกค้ำถึงระดับกำรบังคับชำระหนี้ ฯ ณ วันทำกำรใดๆ (T) บริ ษทั จะดำเนิ นกำรบังคับชำระหนี้ จำก
ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันของลูกค้ำภำยในวันทำกำรถัดไป (T+1) ที่รำคำเปิ ด (ATO) ทันทีที่เปิ ดตลำด จนกว่ำมูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำ
(Equity) เพิ่มขึ้นสู งกว่ำมูลค่ำหลักประกันที่ตอ
้ งดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) โดยบริษัทจะไม่ ผ่อนผันกำรบังคับขำย
และไม่รับวำงเงินในวันที่ต้องบังคับขำย
ทั้งนี้ หำกไม่สำมำรถขำยในรำคำ ATO ได้ท้ งั หมดเต็มจำนวน บริ ษทั ต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จภำยในเวลำ 12.30 น.
เมื่อถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งบังคับขำยหลักทรัพย์ บริ ษทั มีสิทธิ์บงั คับขำยหลักทรัพย์ใดๆในบัญชีเครดิต บำลำนซ์ของลูกค้ำโดยไม่ จำเป็ นต้ องบอก
กล่ ำวลูกค้ ำล่ วงหน้ ำ
(อ้ำงถึง ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บส/ซ 03-00 เรื่ อง กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทมำร์จิ้น พ.ศ. 2543 ข้อ 10 ในกรณีที่
ทรัพย์สินของลูกค้ำลดลงจนเท่ำกับหรื อต่ำกว่ำมูลค่ำหลักประกันขั้นต่ำ)

กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้
10.1 บริ ษท
ั จะไม่จ่ำยดอกเบี้ยสำหรับเงินฝำกของลูกค้ำที่วำงไว้ในบัญชีเครดิตบำลำนซ์
10.2 บริ ษท
ั จะพิจำรณำอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมบัญชีเครดิตบำลำนซ์จำกปริ มำณกำรซื้ อขำยและยอดหนี้คงค้ำงในแต่ละเดือน รวมทั้งประวัติกำร
ชำระเงิน และกำรกระจุกตัวของหลักประกัน และควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุน (Portfolio) ของลูกค้ำ
กำรฝำกเงิน-กำรถอนเงิน
11.1 ลูก ค้ำสำมำรถฝำกเงิ นเข้ำมำวำงเป็ นประกันในบัญชีเ ครดิตบำลำนซ์ผ่ำนระบบ E-payment ได้ที่ www.sbito.co.th ได้ต้ งั แต่เ วลำ 7.3017.00 น.ของทุกวันทำกำร หรื อช่องทำง ATS ได้ต้ งั แต่เวลำ 8.30-16.00 น. ของทุกวันทำกำร โดยบริ ษทั จะดำเนินกำรฝำกเงินให้ลูกค้ำโดย
มีผลอย่ำงช้ำในวันทำกำรถัดไป
11.2 ลูกค้ำแจ้งควำมประสงค์ถ อนเงิน โดยดำเนิ นกำรผ่ำน www.sbito.co.th ด้วย Username and Password ของลูกค้ำก่อนเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ขอถอนเงิน โดยบริ ษทั จะดำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรที่ลูกค้ำระบุไว้ภำยในวันทำกำรถัดไปนับจำกวันที่แจ้งถอนเงิน ทั้งนี้
จำนวนเงินสู งสุ ดที่ถอนได้ เท่ำกับ 75%ของยอดทรั พย์ สินส่ วนเกินของลูกค้ ำ ณ สิ้นวันทำกำรที่ขอถอน หักด้ วย มูลค่ ำทรั พย์ สินส่ วนเกิน
จำกหลักทรัพย์คำ้ ประกันและค่ำขำยหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ คำ้ ประกันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระรำคำ
กำรถอนหลักทรัพย์
12.1 หำกเป็ นคำขอถอนหลักทรัพย์บำงส่ วน และในบัญชีของลูกค้ำมีหลักทรัพย์เดียวกันทั้งประเภทหลักทรัพย์ค้ ำประกันและหลักทรัพย์ที่ซ้ือ
บริ ษทั จะดำเนินกำรถอนหลักทรัพย์ที่ซ้ือทั้งหมดก่อน
12.2 หลักทรัพย์ที่บริ ษท
ั จะดำเนินกำรถอนให้ลูกค้ำได้ตอ้ งพ้นกำหนดชำระรำคำและส่งมอบกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แล้ว
12.3 มูลค่ำหลักทรัพย์สูงสุ ดที่สำมำรถไถ่ถอนได้ตอ
้ งไม่เกินกว่ำ มูลค่ำทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ำ (Excess Equity)
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13.

เปลี่ยนแปลงแหล่งกู้เงินใหม่ (Refinance) เพื่อกำรชำระหนี้บัญชีเครดิตบำลำนซ์ (Credit Balance)
13.1 ในกรณี ลูกค้ำที่เปิ ดบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ( Credit Balance) มีควำมประสงค์จะขอโอนย้ำยหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ไปยังบริ ษท
ั
หลักทรัพย์อื่น ลูกค้ำจะต้องชำระหนี้ คงค้ำงที่ มีอยู่กับบริ ษทั ก่อนตำมวิธีกำรและเงื่ อนไขที่บริ ษทั กำหนดจึงจะสำมำรถโอนหลักทรัพย์
ดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับชำระหนี้ ของลูกค้ำจำกบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเพื่อนำมำชำระหนี้ เดิมของลูกค้ำกับบริ ษทั ฯ
(Refinance) โดยหำกบริ ษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวจะแจ้งให้ท่ำนทรำบต่อไป

รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขโดย ___________________________________________ ลูกค้ำ
(
)

ชี้แจงโดย ___________________________________________ เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั
(
)
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