ข้ อตกลงเกีย่ วกับการวางหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อบังคับ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2556 เริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไปนั้น ลูกค้าและบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) : (บริ ษทั ) ตกลงปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการวางหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ดังนี้
1.

ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ลูกค้าตกลงนําทรัพย์สินวางเพือ่ เป็ นหลักประกันในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่ ง ณ
วันทําข้อตกลงฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้ อหลักทรัพย์ได้ โดยจํานวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินซื้ อขาย
หลักทรัพย์ที่บริ ษทั ได้อนุมตั ิให้แก่ลูกค้า

2.

ภายใต้ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาํ หนดอัตราส่ วนของหลักประกันต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณี ที่ลูกค้าวางหลักประกัน
ไม่ครบตามอัตราดังกล่าวข้างต้น
ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้ อขายหลักทรัพย์ได้และวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมตั ิ
ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร แต่ในกรณี ที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะไม่มีผลเป็ นการเพิม่ วงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมตั ิไว้ ลูกค้ายังคง
ซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั เท่านั้น

ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนํามาวางไว้กบั บริ ษทั ได้แก่
(1) เงินสด
(2) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชาํ ระราคาแล้ว
(3) ทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษทั กําหนด
4. บริ ษทั ตกลงจะดําเนินการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตามระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษทั กําหนดไว้เรื่ องการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริ ษทั ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันได้ ดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินที่ลูกค้านํามาวางเป็ นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ยึดหน่วงทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็ นหลักประกันในการชําระหนี้
และหากลูกค้าไม่ชาํ ระหนี้หรื อผิดนัดชําระหนี้ค่าซื้ อหลักทรัพย์หรื อหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ดําเนินการ
นําทรัพย์สินดังกล่าวมาชําระหนี้ได้
(2) กรณี ที่ไม่มีการจดแจ้งจํานําลูกค้าตกลงให้บริ ษทั มีสิทธิยดึ หน่วงในทรัพย์สินนั้น
และหากลูกค้าไม่ชาํ ระหนี้หรื อผิดนัดชําระหนี้ค่าซื้ อ
หลักทรัพย์แก่บริ ษทั บริ ษทั มีสิทธินาํ ทรัพย์สินดังกล่าวออกขายเพือ่ นํามาชําระหนี้ของลูกค้าได้
(3) ลูกค้าสามารถถอนหลักประกันได้ในจํานวนที่ไม่ทาํ ให้การดํารงหลักประกันตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของภาระหนี้ที่ลูกค้ามีอยูก่ บั บริ ษทั โดย
ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ และลูกค้าตกลงให้บริ ษทั ลดวงเงินที่ลูกค้าอาจซื้ อขาย
หลักทรัพย์ได้ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
(4) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธินาํ ดอกเบี้ย หรื อเงินปั นผล หรื อดอกผลนิตินยั อื่นที่เกิดจากทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันมาจัดสรรชําระ
หนี้ที่ลูกค้าค้างชําระแก่บริ ษทั ได้ และตกลงให้นาํ ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล หรื อดอกผลนิตินยั อื่นดังกล่าวมาเป็ นหลักประกันได้

3.

5.

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจระเบียบและวิธีการในการนําทรัพย์สินวางเป็ นประกันสําหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด และตกลงวางหลักประกันตาม
อัตราและวิธีการคํานวณที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนดหรื อที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

6.

ในการชําระเงินค่ าขายหลักทรัพย์ และการวางหลักประกัน ลูกค้ ามีความประสงค์ ทจี่ ะใช้ วธิ ีการต่ อไปนี้ (โปรดเลือกในช่ องด้ านล่ างนี)้
(1) ให้ บริษัทชําระเงินค่ าขายสุ ทธิแก่ ลูกค้ าทั้งหมด และลูกค้ าตกลงจะนําทรัพย์ สินมาวางเป็ นประกันตามหลักเกณฑ์ ข้างต้ น
(2) ลูกค้ าตกลงให้ บริษัทนําค่ าขายสุ ทธิมาเป็ นหลักประกัน เพือ่ ประโยชน์ ในการมีวงเงินทีล่ ูกค้ าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ เฉพาะกรณี
ทีห่ ลักประกันทีม่ อี ยู่ในบัญชีไม่ เพียงพอกับวงเงินทีล่ ูกค้ าได้ รับอนุมตั ิจากบริษทั โดยให้ บริษัทหักเงินค่ าขายไว้ ตามส่ วนเพือ่ เป็ น
หลักประกันดังหลักเกณฑ์ ทกี่ ล่ าวข้ างต้ น และให้ บริษทั ชําระเงินค่ าขายสุ ทธิส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ ามี) แก่ ลูกค้ า

ข้ อตกลงเรื่องการชําระเงินค่ าขายหลักทรัพย์ และการวางหลักประกันทีม่ ขี นึ้ ก่ อนหน้ าและขัดแย้ งกับข้ อตกลงนี้ ให้ เป็ นโมฆะนับแต่ วนั ทีใ่ นหนังสื อนี้
และใช้ ข้อตกลงฉบับนีแ้ ทน ซึ่งหากลูกค้ าต้ องการเปลีย่ นแปลงจะแจ้ งความประสงค์ ต่อบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ลงชื่อ__________________________________________ลูกค้า
(__________________________________________)
วันที่______________________________
บัญชีเลขที_่ ________________________
Nov.14

