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ข้อช้ีแจงส ำหรับกำรเปิดบัญชีเงินกู้ยืม เพ่ือซ้ือขำยหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบำลำนซ์ (Credit Balance) 

(ส ำหรับบริษัท) 

บริษทัฯ จดัท ำเอกสำรฉบบัน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรแจง้ขอ้มูลแก่ลูกคำ้ เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจในนโยบำยของบริษทัฯ เก่ียวกบับญัชีเงินกูยื้มเพ่ือซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยป์ระเภทเครดิตบำลำนซ์ ท่ีลูกคำ้ควรทรำบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ลักษณะส ำคัญของบัญชีเครดิตบำลำนซ์  

1.1 เป็นระบบกำรให้กูยื้มเงินเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์จะพิจำรณำสถำนะของลูกคำ้ในลกัษณะเป็นพอร์ตกำรลงทุน (Portfolio)โดยไม่ค ำนึงถึง
ตน้ทุนของแต่ละหลกัทรัพย ์โดยก ำหนดให้ลูกคำ้น ำเงินสดหรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีบริษทัฯ ก ำหนด มำวำงเป็นหลกัประกนัช ำระหน้ี โดยมี
มูลค่ำอย่ำงน้อยเท่ำกับมูลค่ำมำร์จ้ินเร่ิมต้น (Initial Margin Requirement) ของหลักทรัพย์ท่ีต้องกำรซ้ือ เช่น  หำกลูกค้ำต้องกำรซ้ือ
หลกัทรัพย ์ABC ซ่ึงบริษทัก ำหนดอตัรำมำร์จ้ินเร่ิมตน้ท่ี 60% มูลค่ำ 2 ลำ้นบำท ลูกคำ้จะตอ้งน ำเงินสดมำวำงเป็นประกนัอย่ำงน้อย 1.20 
ลำ้นบำท จึงจะมีอ ำนำจซ้ือหลกัทรัพย ์ABC ไดมู้ลค่ำ 2 ลำ้นบำท  

1.2 บริษทัจะด ำเนินกำรปรับมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์ลูกคำ้วำงเป็นประกนัและซ้ือในบญัชีเครดิตบำลำนซ์ดว้ยรำคำปิด(Mark to Market) ในทุกวนั
ท ำกำร ซ่ึงจะมีผลท ำให้มูลค่ำทรัพย์สินของลูกคำ้ (Equity) อ ำนำจซ้ือ (Purchasing power)  ระดับมูลค่ำหลักประกันท่ีต้องด ำรงไว้
(Maintenance Margin Requirement) และระดบัมูลค่ำหลกัประกนัขั้นต ่ำ (Minimum Margin Requirement) ของลูกคำ้แปรผนัตำมไป
ดว้ย  

1.3 ลูกคำ้มีหน้ำท่ีในกำรด ำรงระดบัทรัพยสิ์นของลูกคำ้ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรด ำรงหลกัประกนัท่ีบริษทัก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด มิเช่นนั้น 
บริษทัจะด ำเนินกำรเรียกหลกัประกนัเพ่ิมหรือบงัคบัช ำระหน้ีดว้ยกำรบงัคบัขำยหลกัทรัพยข์องลูกคำ้ (Call Margin and Force Sell)  

  
2. ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ผ่ำนบัญชีเงินกู้ยืมเพ่ือซ้ือขำยหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบำลำนซ์ 

ในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ผ่ำนบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ลูกคำ้ได้ท ำควำมเข้ำใจและยอมรับควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก  เน่ืองจำกบริษทัมิไดเ้ป็นสถำบนักำรเงินประเภทธนำคำรพำณิชย ์
เงินท่ีลูกคำ้น ำมำฝำกกบับริษทัจึงไม่ไดรั้บควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก 

2.2 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดทุนด้วยจ ำนวนมำกกกว่ำเงินลงทุนที่น ำมำฝำกไว้ในบัญชีเครดิตบำลำนซ์  เน่ืองจำกกำรลงทุนโดยใชเ้งินกูเ้ป็นกำร
ลงทุนท่ีเกินกว่ำฐำนะของลูกคำ้เอง ดงันั้นเมื่อรำคำหลกัทรัพยป์รับลดลง ลูกคำ้จะไดรั้บผลขำดทุนมำกกว่ำกำรลงทุนดว้ยเงินของตนเอง
เพียงส่วนเดียว และมีโอกำสท่ีลูกคำ้จะสูญเงินลงทุนทั้งหมดโดยยงัคงมีภำระหน้ีคงคำ้งกบับริษทัก็ได ้

2.3 ควำมเส่ียงจำกกำรถูกบริษัทบังคับขำยหลักทรัพย์ที่วำงไว้เป็นประกันกำรช ำระหนี้และหลักทรัพย์ที่ซ้ือในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ ลูกคำ้จะถูก
บงัคบัขำยหลกัทรัพยเ์มื่อ 

ก) ลูกค้ำผิดนัดกำรวำงหลกัประกันเพ่ิมตำมเวลำท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงบริษัทจะเรียกให้ลูกคำ้น ำหลกัประกันมำวำงเพ่ิมเมื่อมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นของลูกคำ้ (Equity) ลดลงต ่ำกว่ำระดบัมูลค่ำหลกัประกนัท่ีตอ้งด ำรงไว้(Maintenance Margin Requirement; Call 

Level) โดยก ำหนดให้ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรวำงหลกัประกันเพ่ิมภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนัท่ีบริษัทออกจดหมำย Call 

Margin  

ข) มูลค่ำทรัพยสิ์นของลูกคำ้ (Equity) ลดลงต ่ำกว่ำระดบัมูลค่ำหลกัประกนัขั้นต ่ำ (Minimum Margin Requirement; Force Sell 

Level) และลูกคำ้ไม่ไดน้ ำหลกัประกนัมำวำงเพ่ิมตำมจ ำนวนท่ีเรียกไปภำยในเวลำท่ีก ำหนดไว ้(ก่อน 10.00 น. ของวนัท ำกำร
ถดัไปนบัจำกวนัท่ีสถำนะถึงระดบั Force Sell)  

2.4 บริษัทจะด ำเนินกำรบังคับขำยหลักทรัพย์โดยที่ไม่ด ำเนินกำรแจ้งลูกค้ำล่วงหน้ำ  เมื่อสถำนะของลูกคำ้ถึงเกณฑก์ำรบงัคบัขำย ลูกคำ้ยอมรับ
ว่ำบริษทัอำจด ำเนินกำรขำยหลกัทรัพยข์องลูกคำ้โดยไม่แจง้ลูกคำ้ให้ทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้ 

2.5 ลูกค้ำไม่มีสิทธิเลือกขำยหลักทรัพย์ เมื่อสถำนะของลูกคำ้ถึงสถำนะบงัคบัขำย ลูกคำ้ยินยอมให้บริษทัสำมำรถเลือกขำยหลกัทรัพยใ์ดๆท่ี
วำงไวเ้ป็นประกนัในบญัชีเครดิตบำลำนซ์ก็ได ้โดยลูกคำ้จะไม่โตแ้ยง้ใดๆ 

2.6 บริษัทสำมำรถปรับเปลี่ยนอัตรำมำร์จิน้หรือถอนหลักทรัพย์ใดๆออกจำกรำยช่ือหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ซ้ือขำยในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ได้
ตำมควำมเหมำะสม  ลูกคำ้ยอมรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัพิจำรณำปรับเปลี่ยนอตัรำมำร์จ้ินหรือถอดถอนหลกัทรัพยใ์ดๆออกจำกรำยช่ือ
หลกัทรัพยท่ี์อนุญำตให้ซ้ือขำยในบญัชีเครดิตบำลำนซ์ไดต้ำมควำมเหมำะสม แมลู้กคำ้จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนดงักล่ำวจน
ท ำให้สถำนะของลูกคำ้ถึงระดบัท่ีตอ้งน ำหลกัประกนัมำวำงเพ่ิมหรือบงัคบัขำยก็ตำม ลูกคำ้จะไม่โตแ้ยง้ใดๆ 
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3. กำรเปิดบัญชีและกำรก ำหนดวงเงิน 

3.1 ลูกคำ้ตอ้งท ำกำรลงนำมในสัญญำกูยื้มเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์(ระบบ Credit Balance) รวมทั้งให้ขอ้มูลเพียงพอแก่บริษทั เพื่อประโยชน์ใน
กำรก ำหนดวงเงินซ้ือขำยตำมเกณฑข์องคณะกรรมกำร กลต. และส ำนกังำน กลต. 

3.2 ลูกคำ้จะไดรั้บทรำบวงเงินซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ไดจ้ำกเอกสำรยืนยนักำรเปิดบญัชีกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย(์ระบบ Credit Balance) ซ่ึง
บริษทัจะจดัส่งผำ่นทำง INBOX ท่ี www.sbito.co.th ให้แก่ลูกคำ้ 

3.3 กำรก ำหนดวงเงินกูสู้งสุดของบญัชีซ้ือกูยื้มเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์(Credit Balance) บริษทัจะพิจำรณำก ำหนดจำกคุณสมบติั สถำนะทำง
กำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกูข้องลูกคำ้ตำมควำมเหมำะสมและท่ีบริษทัเห็นสมควร 

3.4 เมื่อไดรั้บอนุมติัเปิดบญัชีหรือเพ่ิมวงเงินกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์(ระบบ Credit Balance) แลว้ ลูกคำ้จะตอ้งด ำเนินกำรช ำระค่ำอำกร
แสตมป์เพื่อปิดสัญญำฯ เป็นเงินสดในอตัรำวงเงิน 2,000 บำทต่อค่ำอำกร 1 บำท เศษของ 2,000 เรียกเก็บอีก 1 บำท โดยบริษทัจะเรียกเก็บ
ค่ำอำกรแสตมป์สูงสุดท่ี 10,000 บำท   เช่น หำกลูกคำ้ไดรั้บอนุมติัวงเงิน Credit Balance 2 ลำ้นบำท ลูกคำ้ตอ้งช ำระค่ำอำกรจ ำนวน 1,000 
บำท   

3.5 บริษทัถือว่ำบญัชีของสำมี/ภรรยำ หรือ บญัชีท่ีมีผูรั้บมอบอ ำนำจเป็นลูกคำ้ของบริษทัฯ หรือ อำจสันนิษฐำนว่ำเป็นบุคคลท่ีร่วมกระท ำกำร
ดว้ยกนั เป็นกลุ่มบญัชีเดียวกนัในกำรพิจำรณำวงเงิน ภำระหน้ี และกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ 

3.6 บริษทัมีนโยบำยไม่เปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท์ุกประเภท หำกไม่สำมำรถยืนยนัตวัตนของลูกคำ้ หรือมีเหตุให้เช่ือลูกคำ้เปิดบญัชีซ้ือขำย
หลกัทรัพยเ์พื่อบุคคลอ่ืน (Nominee)  

 

4. ประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทรับเป็นหลักประกัน 

บริษทัก ำหนดประเภทหลกัทรัพยท่ี์อนุญำตให้ลูกคำ้น ำมำวำงเป็นประกนัในบญัชีเครดิตบำลำนซ์ ดงัน้ี 
ก) เงินสด 

ข) หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นประกำศรำยช่ือหลกัทรัพยท่ี์อนุญำตให้ซ้ือขำยในบญัชีเครดิตบำลำนซ์ ปัจจุบนั 

  
5. รำยช่ือหลักทรัพย์ที่อนุญำตให้ซ้ือขำยในบัญชีเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities List) 

5.1 ลูกคำ้จะสำมำรถซ้ือขำยหลกัทรัพยผ์่ำนบญัชีเครดิตบำลำนซ์ ไดเ้ฉพำะหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นประกำศรำยช่ือหลกัทรัพยท่ี์อนุญำตให้ซ้ือขำยใน
บญัชีเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities List) เท่ำนั้น 

5.2 บริษทัจะด ำเนินกำรพิจำรณำทบทวนรำยช่ือหลกัทรัพยแ์ละอตัรำมำร์จ้ินของแต่ละหลกัทรัพยเ์ป็นประจ ำตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด หรือ
หำกหลกัทรัพยใ์ดมีควำมเส่ียงเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั บริษทัก็อำจพิจำรณำทบทวนปรับเปลี่ยนอตัรำมำร์จ้ินหรือปรับหลกัทรัพยน์ั้นเป็น
หลกัทรัพยท่ี์ไม่รับเป็นหลกัประกนัส ำหรับบญัชีเครดิตบำลำนซ์โดยให้มีผลทนัทีก็ได ้ซ่ึงลูกคำ้รับทรำบและยอมรับผลกระทบต่อสถำนะ
บญัชีเครดิตบำลำนซ์ของตนเอง และพร้อมปฏิบติัตำมเกณฑก์ำรด ำรงหลกัประกนัของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 

5.3  ลูกคำ้รับทรำบว่ำ บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้กำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือหลกัทรัพยแ์ละอตัรำมำร์จ้ินของแต่ละหลกัทรัพยฉ์บบัล่ำสุดให้ลูกคำ้
ทรำบผำ่นทำง www.sbito.co.th หวัขอ้ประกำศของบริษทัฯ เท่ำนั้น  
 

6. กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ 

6.1 ลูกคำ้ตอ้งน ำฝำกหลกัประกนัเขำ้บญัชีเครดิตบำลำนซ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงจะมีอ ำนำจซ้ือหลกัทรัพยไ์ด ้

6.2 อ ำนำจซ้ือจะค ำนวณจำกทรัพยสิ์นส่วนเกินของลูกคำ้ (Excess Equity) หำรดว้ยอตัรำมำร์จ้ินเร่ิมตน้ (Initial Margin) ของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ  
6.3 ลูกคำ้รับทรำบและยอมรับว่ำ ลูกคำ้จะสำมำรถซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินกูไ้ดมู้ลค่ำสูงสุดไม่เกินกว่ำวงเงิน Credit Balance ท่ีไดรั้บอนุมติั แม้

สถำนะบญัชีของลูกคำ้จะมีอ ำนำจซ้ือมำกกว่ำก็ตำม เช่น ลูกคำ้น ำเงินสดมำวำง 5 ลำ้นบำท ท ำให้มีอ ำนำจซ้ือหลกัทรัพย ์ABC (50%)  10 
ลำ้นบำท  หำกวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัคือ 2 ลำ้นบำท ลูกคำ้จะสำมำรถซ้ือหุ้น ABC  ไดไ้ม่เกิน 7 ลำ้นบำท โดยลูกคำ้ซ้ือดว้ยเงินตนเอง 5 ลำ้น
บำท และใชว้งเงินกูเ้ต็มวงเงินท่ีไดค้ือ 2 ลำ้นบำท 

6.4 ลูกคำ้รับทรำบและยอมรับว่ำ ลูกคำ้จะไม่สำมำรถซ้ือหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในประกำศรำยช่ือหลกัทรัพยท่ี์เขำ้ข่ำยมำตรกำรก ำกบักำรซ้ือขำย 
(Trading Alert List) ปัจจุบนัได ้แมห้ลกัทรัพยด์งักล่ำวจะอยูใ่น Marginable Securities List ของบริษทั 

6.5 ลูกคำ้รับทรำบและยอมรับว่ำ บริษทัจะไม่น ำหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในประกำศรำยช่ือหลกัทรัพยท่ี์เข่ำข่ำยมำตรกำรก ำกบักำรซ้ือขำย ระดบัท่ี 2 
และระดบัท่ี 3 (Trading Alert List Level 2 & Level 3) มำค ำนวณเป็นอ ำนำจซ้ือให้กบัลูกคำ้ แมห้ลกัทรัพยด์งักล่ำวจะอยูใ่น Marginable 

Securities List ของบริษทั 
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6.6 กรณีลูกคำ้ขำยหลกัทรัพย ์หำกลูกคำ้มีหลกัทรัพยต์วัเดียวกนัทั้งประเภทหลกัทรัพยท่ี์น ำมำค ้ำประกนั และหลกัทรัพยท่ี์ลูกคำ้ซ้ือเพ่ิม บริษทั
จะด ำเนินกำรตดัหุ้นท่ีลูกคำ้น ำมำค ้ำประกนัออกมำขำยก่อนจนหมด จึงจะด ำเนินกำรขำยหลกัทรัพยท่ี์ลูกคำ้ซ้ือในล ำดบัต่อไป  
 

7. กำรควบคุมกำรกระจุกตัวของหลักทรัพย์ 

บริษทัสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำห้ำมซ้ือเพ่ิม ห้ำมน ำมำเป็นประกนัเพ่ิม หรือปรับอตัรำมำร์จ้ินส ำหรับหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่ำรวมเกินกว่ำระดบัท่ีบริษทั
ก ำหนด หรือเมื่อบริษทัเห็นสมควร  
 

8. กำรเรียกให้ลูกค้ำน ำทรัพย์สินมำวำงเป็นหลักประกันเพ่ิม (Margin call) 

8.1 ลูกค้ำจะถูกเรียกให้น ำทรัพย์สินมำวำงเป็นหลกัประกันเพ่ิม (Margin call) เมื่อมูลค่ำทรัพย์สินของลูกคำ้(Equity) ลดลงต ่ำกว่ำมูลค่ำ
หลกัประกนัท่ีตอ้งด ำรงไว ้(Maintenance Margin Requirement)   

8.2 เมื่อมูลค่ำทรัพยสิ์นของลูกคำ้ (Equity) ลดลงต ่ำกว่ำมูลค่ำหลกัประกนัท่ีตอ้งด ำรงไว ้ (Maintenance Margin Requirement) ณ ส้ินวนัท ำ
กำรใดๆ (T) บริษทัจะด ำเนินกำรออกจดหมำยเพื่อแจง้ให้ลูกคำ้น ำทรัพยสิ์นมำวำงเป็นประกนัเพ่ิมภำยในวนัท ำกำรถดัไป (T+1) โดยระบุ
ให้ลูกคำ้น ำทรัพยสิ์นมำวำงเป็นประกนัเพ่ิมภำยใน 5 วนัท ำกำร (T+5)  ทั้งน้ีลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรน ำทรัพยสิ์นมำวำงเป็นประกนัเพ่ิมอย่ำง
น้อยเท่ำกบัจ ำนวนท่ีแจง้ในจดหมำย   หำกลูกคำ้ไม่ด ำเนินกำรใดๆ และมูลค่ ำทรัพยสิ์นของลูกคำ้(Equity) ยงัต ่ำกว่ำระดบัหลกัประกนัท่ี
ต้องด ำรงไว ้ (Maintenance Margin Requirement) ณ ส้ินวนัท ำกำรของวนัครบก ำหนดกำรวำงหลักประกันเพ่ิม (T+5)   บริษัทจะ
ด ำเนินกำรบงัคบัขำยหลกัทรัพยใ์นบญัชีเครดิตบำลำนซ์ของลูกคำ้ในวนัท ำกำรถดัไป (T+6)  ทั้งน้ีหำกลูกคำ้ตอ้งกำรหลีกเลี่ยงกำรโดน
บงัคบัขำยหลกัทรัพย ์ลูกคำ้สำมำรถด ำเนินกำรโอนเงินหรือน ำหลกัทรัพยม์ำวำงเป็นประกนัเพ่ิม โดยตอ้งด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยใน 
10.00 น. ของวนัท่ี T+6     

โดยลูกคำ้สำมำรถเลือกด ำเนินกำรน ำทรัพยสิ์นมำวำงเป็นหลกัประกนัเพ่ิมได ้2 วิธี คือ 

  วิธีท่ี 1  ลูกคำ้โอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทั ให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด (T+5) อยำ่งนอ้ยดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัมูลค่ำของ
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัแจง้ในจดหมำย 

วิธีท่ี 2  น ำหุ้นเพ่ือด ำเนินกำรจดจ ำน ำกบัศูนยรั์บฝำกฯ ให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด(T+5) ดว้ยมูลค่ำอย่ำงนอ้ยเท่ำกบั 
2 เท่ำของมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีบริษทัแจง้ในจดหมำย  

8.3 กรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรวำงหลกัประกนัเพ่ิมดว้ยจ ำนวนเงินท่ีน้อยกว่ำท่ีบริษทัเรียกไปในจดหมำยฯ และมูลค่ำทรัพยสิ์นของลูกคำ้ (Equity) 

ณ วนัท่ี T+5 ยงัคงต ่ำกว่ำระดับมูลค่ำหลกัประกันท่ีต้องด ำรงไว ้  ณ วนัท่ี T+6 บริษทัจะด ำเนินกำรบงัคบัช ำระหน้ีโดยกำรบังคับขำย
หลกัทรัพยข์องลูกคำ้ตำมจ ำนวนเงินท่ีลูกคำ้ยงัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีเรียกไป  

8.4 กรณีลูกคำ้ไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือ น ำหลกัประกันมำวำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีเรียกไป และถึงเกณฑ์ท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรบงัคับขำย
หลกัทรัพย ์ณ วนัที T+6 นั้น ลูกคำ้สำมำรถด ำเนินกำรขำยหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ยตนเองโดยตอ้งขำยหลกัทรัพยจ์นท ำให้มูลค่ำทรัพยสิ์นของ
ลูกคำ้ (Equity) สูงกว่ำมูลค่ำหลกัประกนัท่ีตอ้งด ำรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) ทั้งน้ีหำกลูกคำ้ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ภำยใน 
10.30 น.  บริษทัจะด ำเนินกำรบงัคบัขำยหลกัทรัพยข์องลูกคำ้จนท ำให้ระดบัหลกัประกนัเพียงพอตำมเกณฑฯ์ 

8.5 เมื่อถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งบงัคบัขำยหลกัทรัพย ์บริษทัมีสิทธ์ิบงัคบัขำยหลกัทรัพยใ์ดๆในบญัชีเครดิต บำลำนซ์ของลูกคำ้โดยไม่จ ำเป็นต้องบอก
กล่ำวลูกค้ำล่วงหน้ำ  
 

9. กำรบังคับช ำระหนี้โดยกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ที่วำงเป็นประกัน (Force sell) 

9.1 ลูกคำ้จะถูกบงัคบัช ำระหน้ีโดยกำรบงัคบัขำยหลกัทรัพยเ์มื่อ มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของลูกคำ้ (Equity) ลดลงต ่ำกว่ำ มูลค่ำหลกัประกนัขั้นต ่ำ 
(Minimum Margin Requirement)  

9.2 เมื่อสถำนะบญัชีเครดิตบำลำนซ์ของลูกคำ้ถึงระดับกำรบงัคบัช ำระหน้ีฯ ณ วนัท ำกำรใดๆ (T) บริษทัจะด ำเนินกำรบงัคบัช ำระหน้ีจำก
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัของลูกคำ้ภำยในวนัท ำกำรถดัไป (T+1) ท่ีรำคำเปิด (ATO) ทนัทีท่ีเปิดตลำด จนกว่ำมูลค่ำทรัพยสิ์นของลูกคำ้ 
(Equity) เพ่ิมขึ้นสูงกว่ำมูลค่ำหลกัประกนัท่ีตอ้งด ำรงไว ้ (Maintenance Margin Requirement) โดยบริษัทจะไม่ผ่อนผันกำรบังคับขำย
และไม่รับวำงเงินในวันที่ต้องบังคับขำย  

9.3 ทั้งน้ี หำกไม่สำมำรถขำยในรำคำ ATO ไดท้ั้งหมดเต็มจ ำนวน บริษทัตอ้งด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยในเวลำ 12.30 น. 
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9.4 เมื่อถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งบงัคบัขำยหลกัทรัพย ์บริษทัมีสิทธ์ิบงัคบัขำยหลกัทรัพยใ์ดๆในบญัชีเครดิต บำลำนซ์ของลูกคำ้โดยไม่จ ำเป็นต้องบอก
กล่ำวลูกค้ำล่วงหน้ำ  
(อำ้งถึง ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี บส/ซ 03-00 เร่ือง กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยป์ระเภทมำร์จ้ิน พ.ศ. 2543 ขอ้ 10 ในกรณีท่ี
ทรัพยสิ์นของลูกคำ้ลดลงจนเท่ำกบัหรือต ่ำกว่ำมูลค่ำหลกัประกนัขั้นต ่ำ) 

10. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ 

10.1 บริษทัจะไม่จ่ำยดอกเบ้ียส ำหรับเงินฝำกของลูกคำ้ท่ีวำงไวใ้นบญัชีเครดิตบำลำนซ์ 
10.2 บริษทัจะพิจำรณำอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มบญัชีเครดิตบำลำนซ์จำกปริมำณกำรซ้ือขำยและยอดหน้ีคงคำ้งในแต่ละเดือน รวมทั้งประวติักำร

ช ำระเงิน และกำรกระจุกตวัของหลกัประกนั และควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุน (Portfolio) ของลูกคำ้  
10.3 กรณีท่ียอดเงินกูยื้มของลูกคำ้หลงัจำกมีกำรปรับปรุงรำยกำรดอกเบ้ียประจ ำเดือนเพ่ิมสูงขึ้นเกินกว่ำวงเงินกูท่ี้ลูกคำ้ไดรั้บอนุมติั ลูกคำ้

จะตอ้งด ำเนินกำรลดยอดหน้ีภำยในระยะเวลำและวิธีกำรท่ีบริษทัก ำหนด และหำกลูกคำ้ไม่ไดด้ ำเนินกำรลดยอดหน้ีตำมท่ีบริษทัไดก้ ำหนด
ไว ้บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรขำยหลกัทรัพยข์องลูกคำ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้ 
 

11. กำรฝำกเงิน-กำรถอนเงิน 

11.1 ลูกคำ้สำมำรถฝำกเงินเขำ้มำวำงเป็นประกนัในบญัชีเครดิตบำลำนซ์ผ่ำนระบบ E-payment ได้ท่ี www.sbito.co.th ได้ตั้งแต่เวลำ 7.30-
17.00 น.ของทุกวนัท ำกำร หรือช่องทำง ATS ไดต้ั้งแต่เวลำ 8.30-16.00 น. ของทุกวนัท ำกำร โดยบริษทัจะด ำเนินกำรฝำกเงินให้ลูกคำ้โดย
มีผลอยำ่งชำ้ในวนัท ำกำรถดัไป 

11.2 ลูกคำ้แจง้ควำมประสงค์ถอนเงิน โดยด ำเนินกำรผ่ำน www.sbito.co.th  ดว้ย Username and Password ของลูกคำ้ก่อนเวลำ 12.00 น.
ของวนัท่ีขอถอนเงิน โดยบริษทัจะด ำเนินกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรท่ีลูกคำ้ระบุไวภ้ำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัจำกวนัท่ีแจง้ถอนเงิน ทั้งน้ี 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีถอนได ้เท่ำกบั 75%ของยอดทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ำ ณ ส้ินวันท ำกำรที่ขอถอน หักด้วย มูลค่ำทรัพย์สินส่วนเกิน
จำกหลักทรัพย์ค ำ้ประกันและค่ำขำยหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ค ำ้ประกันที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระรำคำ 
 

12. กำรถอนหลักทรัพย์ 

12.1 หำกเป็นค ำขอถอนหลกัทรัพยบ์ำงส่วน และในบญัชีของลูกคำ้มีหลกัทรัพยเ์ดียวกนัทั้งประเภทหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัและหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ 
บริษทัจะด ำเนินกำรถอนหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือทั้งหมดก่อน 

12.2 หลกัทรัพยท่ี์บริษทัจะด ำเนินกำรถอนให้ลูกคำ้ไดต้อ้งพน้ก ำหนดช ำระรำคำและส่งมอบกบัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ลว้ 

12.3 มูลค่ำหลกัทรัพยสู์งสุดท่ีสำมำรถไถ่ถอนไดต้อ้งไม่เกินกว่ำ มูลค่ำทรัพยสิ์นส่วนเกินของลูกคำ้ (Excess Equity) 

 

13. เปล่ียนแปลงแหล่งกู้เงินใหม่ (Refinance) เพ่ือกำรช ำระหนี้บัญชีเครดิตบำลำนซ์ (Credit Balance) 

13.1 ในกรณีลูกคำ้ท่ีเปิดบญัชีเครดิตบำลำนซ์ (Credit Balance) มีควำมประสงค์จะขอโอนยำ้ยหลกัทรัพยใ์นบญัชีเครดิตบำลำนซ์ไปยงับริษทั
หลกัทรัพยอ่ื์น ลูกคำ้จะตอ้งช ำระหน้ีคงคำ้งท่ีมีอยู่กับบริษทัก่อนตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนดจึงจะสำมำรถโอนหลกัทรัพย์
ดงักล่ำวได ้ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับช ำระหน้ีของลูกคำ้จำกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือน ำมำช ำระหน้ีเดิมของลูกคำ้กบับริษทัฯ 
(Refinance) โดยหำกบริษทัมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงักล่ำวจะแจง้ให้ท่ำนทรำบต่อไป 

 

 

 

                                                รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขโดย X ___________________________________________ ลูกคำ้ 
                                                                               (                                                                                  )    
 

  

                                                                   ช้ีแจงโดย ___________________________________________ เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั 

                                                                                                              (                                                                                )  
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