
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ สธ.  42/2540 
   เร่ือง  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและ 
การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต 

 
 
           

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 39/2540  เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงนิเพื่อซ้ือหลักทรัพย   
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  และขอ 4 (2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ กด. 30/2540  เร่ือง  การขายหลักทรพัยโดยที่บริษทัหลักทรัพยยงัไมมีหลักทรพัย 
นั้นอยูในครอบครอง  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
 ขอ 1 ในประกาศนี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
 1 "บริษัทหลักทรัพย" หมายความวา   บริษทัที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  หรือการยืมและใหยืมหลักทรัพย   
แตไมรวมถึงบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชือ่เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพยดวย 
 "การขายชอรต"  หมายความวา  การขายหลักทรัพยที่ตองยืมหลักทรพัยมาเพื่อการสงมอบ 
 2 “ลูกคา”  หมายความวา   ผูที่ทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทหลักทรัพยเพื่อใชในการซื้อ
หลักทรัพย หรือผูที่ทําสัญญายืมหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยเพื่อใชในการขายชอรต แตไมรวมถึง 
ผูยืมหลักทรัพยที่มีฐานะเปนลูกคาสถาบัน 
 3 คําวา “ลูกคาสถาบัน”  ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนิยามคําวา “ผูลงทุนสถาบัน”  ตาม
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 14/2543 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27/04/2543 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 "บัญชีมารจิ้น"  หมายความวา  บัญชีที่บันทึกรายการการใหลูกคากูยืมเงนิเพื่อการซื้อหลักทรัพย
หรือการใหลูกคายืมหลักทรพัยเพื่อการขายชอรต 
 4 “อัตรามารจิ้นเริ่มตน" หมายความวา   อัตราสวนขั้นต่ําของจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระหรือ
หลักทรัพยจดทะเบียนที่ลูกคาตองวางเปนประกันเพื่อซ้ือหลักทรัพย  หรือทรัพยสินสวนเกนิของลูกคาที่
ลูกคาตองมีในบัญชีมารจิ้น ตอมูลคาซื้อหลักทรัพยรายการใดรายการหนึ่งกอนที่จะซือ้หลักทรัพย
รายการนั้น  หรืออัตราสวนขั้นต่ําของจํานวนเงินหรือหลักทรัพยจดทะเบียนที่ลูกคาตองวางเปนประกัน
เพื่อขายชอรต  หรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่ตองมีในบัญชีมารจิน้ตอมูลคาขายชอรตรายการใด
รายการหนึ่ง กอนที่จะขายชอรตรายการนัน้ แลวแตกรณ ี
 "ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา"  หมายความวา  ทรัพยสินของลูกคารายใดรายหนึ่งในสวนที ่
เกินกวาจํานวนที่ลูกคาตองดํารงไวตามอตัราสวนที่บริษัทหลักทรัพยกําหนด 
 "ทรัพยสินของลูกคา"  หมายความวา  มูลคาสุทธิของเงินสด หลักทรพัย และทรัพยสินอื่นที่เปน
ประกันการชําระหนีใ้นบัญชมีารจิ้นของลูกคารายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ทีเ่กิดจากการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยในบัญชีมารจิ้นของลูกคารายนัน้แลว 
 "มูลคาซื้อ"  หมายความวา  จาํนวนเงินคาซื้อหลักทรัพยแตละรายการทีซ้ื่อจากบัญชีมารจิ้น   
ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรายการนั้นแลว 
 "มูลคาขายชอรต"  หมายความวา  จํานวนเงินคาขายชอรตหลักทรัพยแตละรายการทีข่ายชอร
ตจากบัญชีมารจิ้น  ซ่ึงหักคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรายการนั้นแลว 
 "อํานาจซื้อ"  หมายความวา  จํานวนเงินสูงสุดที่ลูกคาอาจสั่งซื้อหลักทรัพยจากบัญชีมารจิ้นได 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแลว 
 "อํานาจขายชอรต"  หมายความวา  จํานวนเงินสูงสุดทีลู่กคาอาจสั่งขายชอรตจากบญัชีมารจิ้น
ได ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแลว 
 5  "เงินกองทุน" หมายความวา ผลรวมของ 
      (1) สวนของผูถือหุนตามแบบรายงานฐานะการเงนิ (บล. 2) ณ วนัสิ้นเดือนลาสุด ทั้งนี้ ใน
ระหวางที่บริษทัยังอยูระหวางการจัดทํารายงานตามแบบ บ.ล. 2 ใหบริษัทนั้นใชขอมูลสวนของผูถือหุน
ตามแบบ บ.ล. 2 ณ วนัสิ้นเดอืนกอนหนาวนัสิ้นเดือนลาสุดได จนถึงวนักอนหนาวนัที่บริษัทไดยืน่
รายงานตามแบบ บ.ล. 2 ณ วันสิ้นเดือนลาสุดตอสํานักงานแลว หรือจนถึงวันที่ยี่สิบของเดือนปจจุบนั 
แลวแตวันใดจะถึงกอน 

                                                        
4ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2545 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ลงวันที่ 07/03/2545 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.  41/2541 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 08/09/2541 
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       (2) ทุนที่ออกและชําระแลว ซ่ึงรวมสวนเกินมูลคาหุนและหกัสวนลดมูลคาหุนแลว ทั้งนี้ 
เฉพาะสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มทนุหรือลดทุนของบริษัทภายหลังวันที่ระบ ุ
ในแบบรายงานตาม (1) 
        (3) เงินที่บริษัทหลักทรพัยไดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท
หลักทรัพยนั้นภายหลังวันที่ระบุในแบบรายงานตาม (1) 
       แตสําหรับบริษัทหลักทรพัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเงนิทนุดวย  
      "เงินกองทนุ" ใหหมายถงึ ผลรวมของ 
        (1) สวนของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรไวในบัญชดีานธุรกิจหลักทรัพย ตามแบบรายงาน
ฐานะการเงิน (ชุดแยกธุรกิจ) (แบบ บ.ง. 3 ชุดแยกธุรกิจ) ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันสิ้นเดือนลาสุดที่คํานวณได
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี ้ในระหวางทีบ่ริษัทยังอยูระหวาง
การจัดทํารายงานตามแบบ บ.ง. 3 ชุดแยกธุรกิจ ใหบริษัทนั้นใชขอมูลสวนของผูถือหุนตามแบบ บ.ง. 3 
ชุดแยกธุรกิจ ณ วนัสิ้นเดือนกอนหนาวันสิน้เดือนลาสุดได จนถึงวนักอนหนาวันที่บริษัทจัดทําแบบ 
บ.ง. 3 ชุดแยกธุรกิจ ณ วนัสิ้นเดือนลาสุดแลวเสร็จ หรือจนถึงวันที่สิบสี่ของเดือนปจจบุนั แลวแตวนัใด
จะถึงกอน 
        (2) ทุนที่บริษัทไดจดัสรรไวในบัญชดีานธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนดภายหลังวันที่ระบใุนแบบรายงานตาม (1) 
       "ประกาศคณะกรรมการ"  หมายความวา  ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 39/2540  เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย   
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 
 6 ยกเลิกทั้งนิยาม "ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย" 
 "สํานักงาน"  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
 
 ขอ 2 กอนที่บริษัทหลักทรัพยจะอนุมัติใหบุคคลใดกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือยมื
หลักทรัพยเพือ่ขายชอรต  บริษัทหลักทรัพยตองดําเนนิการดังนี้

                                                        
6ถูกยกเลิก โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 (1) จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาวที่เพียงพอในการวิเคราะหความเหมาะสมในการให
กูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือการใหยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต  และความสามารถในการชําระหนี้
ของบุคคลนั้น  เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติใหบคุคลดังกลาวกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือยืม
หลักทรัพยเพือ่ขายชอรต  ทั้งนี้ ขอมูลขั้นต่ําที่บริษัทหลักทรัพยตองใชประกอบการพิจารณา  ไดแก 
  (ก) รายได ฐานะการเงนิ และวัตถุประสงคของการลงทุน 
  (ข) ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน ประวัตกิารลงทุน และประวัติการกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 
  (ค) ความพรอมและความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกีย่วกับการกูยืมเงินเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพยหรือการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 
 (2) ตรวจสอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงกระทําวา  บุคคลที่ขอกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือขอ
ยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตเปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย  และมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายดังกลาว  ทั้งนี้ หามมิใหบริษัทหลักทรัพยใหกูยืมเงินเพือ่ซ้ือหลักทรัพย
หรือใหยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตแกบุคคลที่บริษัทหลักทรัพยรูหรือควรรูวาเปนตวัแทนของบุคคลอื่น
ในการซื้อขายหลักทรัพย 
 
 ขอ 3 เมื่อบริษัทหลักทรัพยอนุมัติใหบุคคลใดกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือยืมหลักทรัพยเพื่อ
ขายชอรตแลว  บริษัทหลักทรัพยตองดําเนนิการดังนี ้
 (1) กําหนดวงเงินสูงสุดที่ลูกคาอาจเปนหนีบ้ริษัทหลักทรพัยได ณ ขณะใดขณะหนึ่งเนื่องจาก
การกูยืมเงนิเพือ่ซ้ือหลักทรัพยหรือการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ของลูกคารายนั้น  ทั้งนี้ สําหรับลูกคารายที่ไดรับอนุมัติใหทําธุรกรรมทั้งสองลักษณะ  ใหบริษัท
หลักทรัพยกําหนดวงเงินสูงสุดเปนวงเงนิรวม 
 (2) จัดใหลูกคาทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตเปนลาย
ลักษณอักษร  โดยสัญญาดังกลาวตองมีขอความที่ลูกคาแสดงความยินยอมใหบริษัทหลักทรัพยยดึถือ
หลักทรัพยที่ซ้ือจากบัญชีมารจิ้นหรือเงินคาขายชอรตไวเพื่อเปนประกนัการชําระหนีใ้นบัญชีมารจิน้ของ
ลูกคารายนั้น  ทั้งนี้ สําหรับลูกคารายที่ไดรับอนุมัติใหทําธุรกรรมทั้งสองลักษณะ  สัญญาที่บริษัท
หลักทรัพยจัดใหลูกคาลงนามตองมีขอความที่ลูกคาแสดงความยินยอมใหบริษัทหลักทรัพยยดึถือ 
ทั้งหลักทรัพยที่ซ้ือจากบัญชีมารจิ้นและเงนิคาขายชอรตไวเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้น 
ของลูกคารายนั้น
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 (3) แจงใหลูกคาเขาใจและลงนามรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงของการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ
หลักทรัพยหรือการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต  รวมทั้งความเสี่ยงจากการวางเงินไวกับบริษัท
หลักทรัพย  ซ่ึงเงินดังกลาวจะไมไดรับความคุมครองจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบสถาบัน
การเงิน  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรพัยตองทําความเขาใจกับลูกคาเกี่ยวกับกฎระเบียบในการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ
หลักทรัพยหรือการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตดวย 
 (4) รวบรวมขอมูลและหลักฐานที่เกีย่วกับลูกคาไวในแฟมรายตัว  และปรับปรุงใหแฟมดังกลาว
เปนปจจุบนัอยูเสมอ 
 (5) ทบทวนวงเงินตาม (1) ของลูกคาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  เวนแตในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาอยางมีนยัสําคัญ  ใหบริษัทหลักทรัพยพิจารณาทบทวนวงเงินนัน้ เมื่อพบการ
เปลี่ยนแปลงดงักลาว 
 
 ขอ 4 ใหบริษทัหลักทรัพยกาํหนดรายชื่อหลักทรัพยทีจ่ะอนุญาตใหลูกคาซื้อหรือขายชอรตจาก
บัญชีมารจิ้นและอัตรามารจิ้นเริ่มตนสําหรับแตละหลักทรัพยนั้นไวเปนลายลักษณอักษร  โดยในการ
กําหนดรายชื่อหลักทรัพยและอัตรามารจิ้นเริ่มตนดังกลาว  บริษัทหลักทรัพยตองคํานึงถึงสภาพคลอง 
ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของแตละหลักทรพัยเปนสําคัญ 
 อัตรามารจิ้นเริ่มตนสําหรับแตละหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรพัยกําหนดตามวรรคหนึ่งตอง
เปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้
 (1) กรณีเปนการซื้อหลักทรัพย  อัตรามารจิ้นเริ่มตนตองไมต่ํากวาอัตราที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการ 
 (2) กรณีเปนการขายชอรต  อัตรามารจิ้นเริ่มตนตองไมต่าํกวาอัตราที่กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
 ขอ 5 ในการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือการใหยืมหลักทรัพยเพือ่ขายชอรต  ใหบริษัท
หลักทรัพยปฏิบัติดังนี ้
 (1)7จัดใหมีบัญชีมารจิ้นสําหรับลูกคาแตละราย 
 (2)8 ดําเนินการใหลูกคานําเงนิหรือหลักทรพัยจดทะเบยีนมาวางไวในบญัชีมารจิ้นเพื่อเปน
ประกันการซื้อขายหลักทรพัย กอนที่จะใหลูกคาเริ่มซื้อหลักทรัพยหรือขายชอรตจากบัญชีมารจิ้น 

                                                        
7ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
8ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2545 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ลงวันที่ 07/03/2545 
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คร้ังแรก  ทั้งนี ้ ในการคํานวณมูลคาหลักทรัพยจดทะเบยีนที่วางเปนประกัน ใหบริษัทหลักทรัพย
คํานวณมูลคาตามวิธีการที่กาํหนดใน (5)  โดยอนุโลม 
 (3)9 ไมยินยอมใหลูกคากูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือขายชอรตจากบญัชีมารจิ้นเกินกวาอํานาจ
ซ้ือหรืออํานาจขายชอรตที่คํานวณได ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
  ในการคํานวณอํานาจซื้อและอํานาจขายชอรตของลูกคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ใหบริษทั
หลักทรัพยคํานึงถึงทรัพยสินสวนเกินของลูกคาในขณะนั้น  เวนแตเปนกรณีที่ลูกคาไมมีทรัพยสิน
สวนเกนิ  แตไดนําเงินหรือหลักทรัพยจดทะเบียนมาวางเปนประกันการซื้อขายหลักทรัพยเฉพาะคราว  
ใหบริษัทหลักทรัพยคํานวณอํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตของลูกคาจากจํานวนเงนิหรือหลักทรัพยจด
ทะเบียนที่ลูกคานํามาวางไวเฉพาะคราวทีม่ีอยูในขณะนัน้  ทั้งนี้ เมื่อส้ินวันทําการของวันที่ลูกคานําเงิน
หรือหลักทรัพยจดทะเบยีนมาวางเปนประกันแลว หากมเีงินหรือหลักทรัพยจดทะเบยีนคงเหลืออยูจาก
การที่ลูกคาซื้อหรือขายชอรตไมเต็มตามจาํนวนเงนิหรือตามมูลคาหลักทรัพยจดทะเบยีนที่วางไว ให
บริษัทหลักทรพัยคืนเงนิหรือหลักทรัพยจดทะเบียนคงเหลือนั้นใหแกลูกคาหรือโอนไปบันทึกในบญัชี
มารจิ้นของลูกคาเสมือนวาลูกคาไดนําเงนิหรือหลักทรัพยจดทะเบยีนมาวางเพิ่มเติม ตามแตจะตกลงกับ
ลูกคา 
 (4)1011 กําหนดประเภทของทรัพยสินที่ลูกคาอาจนํามาวางเพิม่เติมเพื่อเปนประกันการชําระหนี้
ในบัญชีมารจิน้ 
 12 ในกรณีที่ทรัพยสินที่บริษทัหลักทรัพยไดรับเพิ่มเติมจากลูกคาเพื่อเปนประกันการชําระหนีใ้น
บัญชีมารจิ้นมิใชทรัพยสิน ตราสารทางการเงิน และหนังสือสัญญาในประเภทตอไปนี ้หามมิใหบริษทั
หลักทรัพยนับรวมทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินของลูกคาเพื่อประโยชนในการคํานวณใด ๆ ตามประกาศ
นี้ 
 (ก)13 เงินสด 
 (ข)14 หลักทรัพยจดทะเบยีน 

                                                        
9ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2545 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ลงวันที่ 07/03/2545 
10ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.  41/2541 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 08/09/2541 
11ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
12ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
13ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
14ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 (ค)15 หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดที่กําหนดวนัทําการซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทาํการ 
(daily redemption fund) 
 (ง)16 ตั๋วเงินคลัง 
 (จ)17 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (ฉ)18 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
 (ช)19 พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ทีก่ระทรวงการคลังเปนผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือเปนผูค้ํา
ประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปนผูออกหรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงือ่นไข 
 (ซ)20 ตราสารแหงหนี้ที่ตวัตราสารนั้นเอง หรือผูออกตราสาร ผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย
เต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ผูรับรองโดยเปนการรับรองตลอดไป ผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือผูสลักหลัง
โอนประเภทมสิีทธิไลเบี้ยทั้งจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ไดรับการจัดอันดบัความนาเชื่อถือตั้งแตระดับบี
บีบี (BBB) ขึ้นไปหรือเทยีบเทา 
 (ฌ)21 บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  หรือ 
 (ญ)22 หนังสือค้ําประกันที่สถาบันการเงินออกใหไวแกบริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนประกนัการ
ชําระหนีใ้นบญัชีมารจิ้นของลูกคา โดยสถาบันการเงินนั้นยนิยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ช้ันตน  ทั้งนี้ ไม
วาหนังสือนัน้จะออกเปนเลต็เตอรออฟเครดิตหรือหนังสือค้ําประกัน 
 23 ใหบริษัทหลักทรัพยนับรวมมูลคาของทรัพยสินที่ไดรับเพิ่มเติมจากลูกคาเพื่อเปนประกันการ
ชําระหนีใ้นบญัชีมารจิ้นเพื่อประโยชนในการคํานวณอํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตของลูกคาไดเฉพาะ
กรณีที่ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินตาม (ก) หรือ (ข) ของวรรคกอน” 

                                                        
15ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
16ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
18ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
19ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
20ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
21ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
22ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
23ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 (5)242526 ปรับปรุงมูลคาหลักประกันและยอดหนี้ของลูกคาในบัญชีมารจิ้นทุกบัญชีใหเปน
ปจจุบันอยางนอยทุกสิ้นวันทําการ 
  ในการคํานวณมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมเพื่อขายชอรตและมูลคาหลักประกันที่มใิชเงิน
สด เล็ตเตอรออฟเครดิต หรือหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่เปนสกุลบาท ใหบริษัท
หลักทรัพยคํานวณตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 
   (ก)27 ใหใชราคาปด ณ ส้ินวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่ประกาศ
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือราคาอางอิง ณ ส้ินวนัทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผูประกอบธุรกจิใหบริการขอมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัยที่สํานักงานยอมรับ  หรือ 
   (ข) ใหใชราคาที่เห็นวาสามารถสะทอนถึงมูลคาตลาดในปจจุบัน (current 
market price) ของหลักทรัพยหรือหลักประกันแตละประเภท 
 (6) เรียกเก็บดอกเบี้ยจากการใหกูยืมเงินเพือ่ซ้ือหลักทรัพยหรือการใหยมืหลักทรัพยเพื่อขายชอร
ตจากลูกคา  หรือชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ลูกคานํามาวางเปนประกนัการชําระหนีใ้นบัญชีมารจิ้นใน
สวนที่คงเหลอือยูจากการที่ลูกคายังซื้อหลักทรัพยไมเต็มตามจํานวนเงนิที่วางไว  โดยใหดําเนนิการอยาง
นอยเดือนละครั้ง  โดยคํานวณจากยอดคงคางในแตละวันตามอัตราดอกเบี้ยที่ไดตกลงไวกบัลูกคา  ทัง้นี้ 
ใหบริษัทหลักทรัพยเรียกเกบ็หรือชําระดอกเบี้ยดังกลาวโดยวิธีปรับปรุงจากบัญชีมารจิ้นเสมือนวาลูกคา
ไดถอนเงินหรือนําเงินมาวางเพิ่มในบัญชีมารจิ้น แลวแตกรณ ี
 (7) จัดทําและจัดสงรายงานใหแกลูกคาอยางนอยเดือนละครั้ง  เพื่อสรุปความเคลื่อนไหวของ
สถานะความเปนลูกหนีห้รือเจาหนี้ของลูกคา  พรอมทั้งรายการหลักประกันในบัญชีมารจิ้นและ
หลักทรัพยที่ลูกคายืมคงคาง 
 
 ขอ 5/1282930 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยประสงคจะนับรวมทรัพยสินใดทีม่ิใชหลักทรัพยจด
ทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพยไดยึดถือไวเปนประกันตามมาตรา 195  เปนทรัพยสินของลูกคาเพื่อ

                                                        
24ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.  41/2541 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 08/09/2541 
25ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 14/2543 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27/04/2543 
26ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 71/2543 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27/12/2543 
27ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
28ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2545 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ลงวันที่ 07/03/2545 
29ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 30/2545 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17/07/2545 
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ประโยชนในการคํานวณใด ๆ ตามประกาศนี้ ใหบริษัทหลักทรัพยนับรวมไดตอเมื่อไดดําเนนิการจด
ทะเบียนจํานําหรือดําเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมี
บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินดังกลาวแลว  เวนแตจะเขากรณีที่กําหนดไวในขอ 5/2 หรือขอ 5/3 
 
 ขอ 5/23132 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ตอผูถือหุนเดมิ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลในวงจํากัด ซ่ึงลูกคาไดรับสิทธิในการจอง
ซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัทนั้นและมีหุนของบริษัทดังกลาวเปนประกนัการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้นอยู
ดวย ใหบริษัทหลักทรัพยนับรวมมูลคาสิทธิในการจองซือ้หุนเพิ่มทนุเปนหลักประกนัไดตั้งแตวนัที่
ลูกคาทราบแนนอนถึงจํานวนและราคาจองซื้อหุนเพิ่มทนุจนถึงวนักอนวันที่ลูกคาชาํระเงินคาจองซื้อ 
วันที่ลูกคาปฏิเสธสิทธิในการจองซื้อ หรือวันพนกําหนดชําระเงินคาจองซื้อ แตมิใหนบัรวมมูลคาสิทธิ
ในการจองซื้อหุนเพิ่มทนุดังกลาวเปนอํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตของลูกคา  ทั้งนี้ เมื่อลูกคาไดชําระ
เงินคาจองซื้อแลว ใหบริษัทหลักทรัพยนับรวมมลูคาสิทธิที่จะไดรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักประกนัและ
อํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตของลูกคาได ตั้งแตวันที่บริษัทหลักทรัพยจัดใหมีมาตรการที่เพียง
พอที่จะทําใหมั่นใจไดวาเมือ่ลูกคาไดรับหุนเพิ่มทนุที่จองซื้อแลวจะนําหุนดงักลาวทั้งจํานวนมาจด
ทะเบียนจํานําหรือดําเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมี
บุริมสิทธิเหนือหุนนั้น จนถงึวันกอนวนัทีบ่ริษัทผูออกหุนทําการออกหุนเพิ่มทนุนั้น 
 33 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสนอขายหุนเพิม่ทุนตอ
บุคคลใด ๆ และลูกคาไดชําระเงินคาจองซือ้หุนเพิ่มทนุดงักลาวแลว ใหบริษัทหลักทรพัยนับรวมมูลคา
สิทธิที่จะไดรับหุนเพิ่มทนุ เปนหลักประกนัและอํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตของลูกคาได ตั้งแตวนัที่
ลูกคาทราบแนนอนถึงจํานวนหุนเพิ่มทุนทีไ่ดรับการจัดสรรและบริษทัหลักทรัพยจัดใหมีมาตรการที่
เพียงพอทีจ่ะทาํใหมั่นใจไดวาเมื่อลูกคาไดรับหุนเพิ่มทนุทีจ่องซื้อแลวจะนําหุนดงักลาวทั้งจํานวนมาจด
ทะเบียนจํานําหรือดําเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมี
บุริมสิทธิเหนือหุนนั้น จนถงึวันกอนวนัทีบ่ริษัทผูออกหุนทําการออกหุนเพิ่มทนุนั้น 

                                                                                                                                                                      
30ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 35/2547 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีไมใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่8) ลงวันที่ 29/07/2547 
31ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 30/2545 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17/07/2545 
32ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
33ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 34 การคํานวณมลูคาสิทธิในการจองซื้อหุนเพิม่ทุนหรือมูลคาสิทธิที่จะไดรับหุนเพิ่มทนุเปน
หลักประกนัและอํานาจซื้อหรืออํานาจขายชอรตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหบริษทัหลักทรัพย
คํานวณโดยวธีิดังตอไปนี ้
 (1)35 กรณีลูกคายังไมไดชําระเงินคาจองซื้อหุนเพิ่มทุน  ใหคํานวณมูลคาสิทธิในการจองซื้อหุน
เพิ่มทุนโดยการนําราคาตลาดของหุนที่มีการออกหุนเพิ่มทุนหักดวยราคาจองซื้อและคูณดวยจํานวนหุน
เพิ่มทุนที่จะไดรับตามสิทธิ 
 (2)36 กรณีลูกคาชําระเงินคาจองซื้อหุนเพิ่มทนุแลว  ใหคํานวณมูลคาสิทธิที่จะไดรับหุนเพิ่มทุน
โดยการนําราคาตลาดของหุนที่มีการออกหุนเพิ่มทนุคูณดวยจํานวนหุนเพิ่มทุนทีจ่ะไดรับจากการ
จัดสรร 
 
 ขอ 5/33738 ในกรณีที่มีการทําคาํเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการพรอมกับการเสนอขาย
หุนที่ออกใหมของผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่เปนบรษิทัจดทะเบยีนใหแกผูเสนอขายตามคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยนั้น และลูกคาของบริษัทหลักทรัพยประสงคจะขอถอนหลักทรัพยของกิจการดังกลาวที่เปน
ประกันการชําระหนีใ้นบัญชมีารจิ้นเพื่อไปเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรัพยนับ
รวมมูลคาหุนที่ลูกคาจะไดรับจากการจองซื้อหุนที่ออกใหมดังกลาวเปนหลักประกันและอํานาจซื้อหรือ
อํานาจขายชอรตของลูกคาได ตั้งแตวันที่บริษัทหลักทรัพยไดดําเนินการถอนหลักทรัพยที่เปนประกัน
นั้นออกจากบญัชีมารจิ้นและบริษัทหลักทรัพยไดจัดใหมีมาตรการที่เพียงพอที่จะทาํใหมั่นใจไดวาเมื่อ
ลูกคาไดรับหุนที่ออกใหมดงักลาวแลวจะนําหุนดงักลาวทั้งจํานวนมาจดทะเบยีนจํานาํหรือดําเนินการ
อ่ืนใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมีบุริมสิทธิเหนือหุนนั้น 
ตลอดจนผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยไดมกีารระบุสัดสวนของหุนที่ออกใหมที่ลูกคาจะไดรับไวอยาง
ชัดเจนแลว  ทัง้นี้ จนถึงวนักอนวันที่ผูทําคาํเสนอซื้อหลักทรัพยไดออกหุนใหม 
 39 การคํานวณมลูคาหุนที่ลูกคาจะไดรับจากผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัท
หลักทรัพยคํานวณโดยการนําราคาตลาดของหุนดังกลาวคูณดวยจํานวนหุนที่ลูกคาจะไดรับนัน้ 

                                                        
34ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
35ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
36ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
37ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 35/2547 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีไมใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่8) ลงวันที่ 29/07/2547 
38ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
39ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 40 เพื่อประโยชนตามความในขอนี้ คําวา “กิจการ”  หมายความวา  บริษทัที่มีหุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 64142 หามมิใหบริษัทหลักทรพัยมียอดหนี้คงคางเนื่องจากการใหกูยืมเงนิเพื่อซ้ือหลักทรัพย
แกลูกคารายใดรายหนึ่ง เมื่อส้ินวันหนึ่ง ๆ เกินกวารอยละยี่สิบหาของเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย 
และหามมใิหบริษัทหลักทรพัยมียอดหนี้คงคางเนื่องจากการใหกูยืมเงนิเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกลูกคาทุก
รายรวมกนัภายหลังหกัคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว เมื่อส้ินวันหนึ่ง ๆ เกนิกวาหาเทาของเงินกองทุนของ
บริษัทหลักทรพัย 
 43 การใหกูยืมเงนิเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกบุคคลที่เกี่ยวของกบัลูกคารายใดตามนัยมาตรา 258 ให
นับรวมเปนการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกลูกคาตามวรรคหนึ่งดวย โดยอนุโลม 
 44 เพื่อประโยชนในการคํานวณยอดหนี้คงคางตามวรรคหนึ่ง ในกรณีทีบ่ริษัทหลักทรพัยมีการ
ใหยืมหลักทรพัยแกลูกคาทีม่ิใชลูกคาสถาบันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและใหยมืหลักทรัพยและหลักประกนั 
ในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรพัยนับรวมยอดหนี้คงคางเนือ่งจากการใหยืม
หลักทรัพยดังกลาวเปนยอดหนี้คงคางตามวรรคหนึ่งดวย โดยอนุโลม 
 45 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชกับกรณีทีย่อดหนี้คงคางของลูกคารายใดรายหนึ่งหรือทุกราย
รวมกันสูงกวาอัตราที่กําหนดเนื่องจากเหตใุดเหตหุนึ่ง ดงันี้ 
 (1)46 หลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาสูงขึ้น 
 (2)47 การเรียกเกบ็ดอกเบี้ยตามขอ 5(6) 
 (3)48 การซื้อหลักทรัพยเพื่อนํามาคืนการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 

                                                        
40ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
41ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.  41/2541 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 08/09/2541 
42ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
43ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
44ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
45ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
46ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
47ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
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 (4)49 เงินกองทนุของบริษัทหลักทรัพยลดลง 
 50 ในกรณีที่ยอดหนี้คงคางของลูกคารายใดรายหนึ่งหรือทุกรายรวมกนั สูงเกินกวาอัตราที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ไมวาการนั้นจะเกดิขึ้นเนื่องจากเหตุใด หามมิใหบริษัทหลักทรัพยใหกูยืมเงินเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพยแกลูกคารายดงักลาวเพิ่มขึ้นอีกจนกวายอดหนี้คงคางของลูกคารายนั้นจะเปนไปตามอตัรา
ที่กําหนด และหามมิใหผูประกอบกจิการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกลูกคารายใดเพิ่มเติมอีกจนกวา
ยอดหนี้คงคางของลูกคาทุกรายรวมกนัภายหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะเปนไปตามอัตราที่กําหนด 
แลวแตกรณ ี
 
 ขอ 75152 ยกเลิกทัง้ขอ 7 
 
 ขอ 7/15354 ยกเลิกทั้งขอ 7/1 
 
 ขอ 8 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตองตรวจสอบ 
ดูแลใหการปฏิบัติงานของพนักงานในการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพย 
เพื่อขายชอรตเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของ 
 
 ขอ 9 หากบริษทัหลักทรัพยไดโอนหนีใ้นบญัชีมารจิ้นของลูกคารายใดไปบันทึก 
ในบัญชีลูกหนี้ประเภทอื่นแลว  หามมใิหบริษัทหลักทรพัยใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือใหยมื 
หลักทรัพยเพือ่ขายชอรตแกลูกคารายนั้นอกีจนกวาลูกคาจะไดชําระหนีค้งคางทั้งหมดแลว 
 
 ขอ 10 หากบริษัทหลักทรัพยไมสามารถดําเนินการใหการใหกูยืมเงินเพือ่ซ้ือ 
หลักทรัพยที่มอียูเดิมของลูกคารายใดเปนไปตามประกาศนี้ไดภายในวนัที่ประกาศนี้มผีลใชบังคับ   
                                                                                                                                                                      
48ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
49ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
50ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
51ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.  41/2541 เรือ่ง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ

การใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 08/09/2541 
52ถูกยกเลิก โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 26/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 03/10/2551 
53ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.  41/2541 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 08/09/2541 
54ถูกยกเลิก โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2546 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืม

หลักทรัพยแกลูกคาท่ีมิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 21/07/2546 
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หามมิใหบริษทัหลักทรัพยใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยเพิ่มเติมแกลูกคารายนั้นในบญัชีเดิมอีก   
และใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการเพื่อใหลูกคาชําระหนีเ้งินกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยทีม่ีอยูใน 
บัญชีเดิมดังกลาวใหเสร็จสิน้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากลูกคารายใดยังคงมีหนี้เงินกูยมืเพื่อซ้ือ 
หลักทรัพยคงคางในบัญชีเดมิ  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยหรือใหยืม 
หลักทรัพยเพือ่ขายชอรตแกลูกคารายนั้นอกีทั้งในบัญชีเดิมและบัญชีมารจิ้นตามประกาศนี ้
 
 ขอ 11 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 เปนตนไป 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2540 
 

      
 
 
 

(นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา) 
เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.  42/2540 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ลงวันที่ 
04/12/2540 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2540 เลม 114 ตอนพิเศษ 115ง 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.  41/2541 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 08/09/2541 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2541 เลม 115 ตอนพิเศษ 81ง 
          ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2543 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 27/04/2543 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2543 เลม 117 ตอนที่ 43ง 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 71/2543 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 27/12/2543 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพนัธ 2544 เลม 118 ตอน 10ง 
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          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2545 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 07/03/2545 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2545 เลมที่ 119  ตอนพิเศษ 21ง  
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 30/2545 เร่ือง การปฏบิัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม 
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 6)  
ลงวันที่ 17/07/2545 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2545 เลม 119 ตอนพิเศษ 71ง 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2546 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 7)  
ลงวันที่ 21/07/2546 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2546  เลม 120  ตอนพิเศษ 80ง 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 35/2547 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่ไมใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่8)  
ลงวนัที่ 29/07/2547 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2547 เลม 121 ตอนที่ 88ง 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 26/2551 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 03/10/2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 เลม 125 ตอนพิเศษ 170ง 
 


