
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 25/2552 

เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงิน 

เพื่อการซื้อหลักทรัพย 

(ฉบับประมวล) 

_____________________ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  อันเปนพระราชบัญญัติที่มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  

และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60  

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1   ในประกาศน้ี 

(1)  “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพย  

แตไมรวมถึงบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา 

ซื้อขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

(2)  “ลูกคา”  หมายความวา   ผูที่ทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทหลักทรัพยเพื่อใช 

ในการซื้อหลักทรัพย 

(3)  “บัญชีมารจ้ิน”  หมายความวา   บัญชีที่บันทึกรายการการใหลูกคากูยืมเงิน 

เพื่อการซื้อหลักทรัพยหรือการใหลูกคายืมหลักทรัพยเพื่อการขาย 

(4)1  “อัตรามารจ้ินเร่ิมตน”  หมายความวา   อัตราสวนขั้นตํ่าของจํานวนเงินที่ลูกคา 

ตองชําระหรือหลักทรัพยที่ลูกคาตองวางเปนประกันเพื่อการซื้อหลักทรัพย หรือทรัพยสินสวนเกินของ

ลูกคาที่ลูกคาตองมีในบัญชีมารจ้ิน ตอมูลคาซื้อหลักทรัพยรายการใดรายการหน่ึงกอนที่จะซื้อหลักทรัพย

รายการน้ัน 

                                                        
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 51/2561  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อการซ้ือ

หลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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(5)  “ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา”  หมายความวา   ทรัพยสินของลูกคา 

รายใดรายหน่ึงในสวนที่เกินกวาจํานวนที่ลูกคาตองดํารงไวตามอัตราสวนที่บริษัทหลักทรัพยกําหนด 

(6)  “ทรัพยสินของลูกคา”  หมายความวา   มูลคาสุทธิของเงิน หลักทรัพย และ

ทรัพยสินอ่ืนที่เปนประกันการชําระหน้ีในบัญชีมารจ้ินของลูกคารายใดรายหน่ึง เมื่อหักภาระหน้ี 

ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยในบัญชีมารจ้ินของลูกคารายน้ันแลว 

(7)  “มูลคาซื้อ”  หมายความวา   จํานวนเงินคาซื้อหลักทรัพยแตละรายการที่ซื้อ 

จากบัญชีมารจ้ินซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรายการน้ันแลว 

(8)  “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขอ 21   บริษัทหลักทรัพยจะใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยไดเฉพาะสําหรับ 

การซื้อหลักทรัพยดังตอไปน้ี 

(1)  หลักทรัพยจดทะเบียนแตไมรวมถึงหลักทรัพยประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และใบแสดงสิทธิใน 

ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

(2)  หุนเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งหุนจํานวนดังกลาว 

ยังไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

(3)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดที่กําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

ทุกวันทําการ (daily redemption fund) แตไมรวมถึงหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดการโอน 

(4)  ต๋ัวเงินคลัง 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(6)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(7)  พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีที่กระทรวงการคลังเปนผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือ 

เปนผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินเปนผูออกหรือค้าํประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

  (8)  ตราสารแหงหน้ีที่ตัวตราสารน้ันเอง หรือผูออกตราสาร ผูค้ําประกันตนเงินและ

ดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ผูรับรองโดยเปนการรับรองตลอดไป ผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือ 

ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยทั้งจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ต้ังแตระดับบีบีบี (BBB) ขึ้นไปหรือเทียบเทา 

                                                        
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 51/2561  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อการซ้ือ

หลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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 หลักทรัพยตามวรรคหน่ึง (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ตองไดรับการขึ้นทะเบียนกับสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย 

ใหบริษัทหลักทรัพยกําหนดอัตรามารจ้ินเร่ิมตนไมตํ่ากวารอยละ 50 หรืออัตราที่ 

ตลาดหลักทรัพยกําหนด แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

ขอ 3   บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อ 

การซื้อหลักทรัพยอยางนอยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ขอ 4   ในกรณีที่สํานักงานพบวาบริษัทหลักทรัพยใดอาจเกิดความเสียหายจากการ 

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ 2 หรือขอ 3 หรือจากการที่มูลคาหลักประกันตํ่ากวาภาระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน 

หรือจากการขาดระบบควบคุมภายในหรือระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อ 

การซื้อหลักทรัพย ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยน้ันดําเนินการดังน้ี 

(1)  ระงับการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยแกผูที่จะเปนลูกคารายใหม หรือระงับ 

การใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยเพิ่มเติมแกลูกคารายเดิม 

(2)1  คืนเงินหรือหลักทรัพยที่ลูกคานํามาวางไวในบัญชีมารจ้ินเพื่อเปนประกัน 

การซื้อหลักทรัพยในสวนที่คงเหลืออยูจากการที่ลูกคายังซื้อหลักทรัพยไมเต็มตามจํานวนเงินหรือ 

ตามมูลคาหลักทรัพยที่วางไว เมื่อหักภาระหน้ีที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยในบัญชีมารจ้ินแลว 

ใหแกลูกคารายน้ัน 

(3)  แกไขการกระทาํดังกลาว หรือกระทําการหรืองดเวนกระทําการในสวนที่ 

เกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย 

ในการสั่งการตามวรรคหน่ึง สาํนักงานอาจกําหนดขอปฏิบัติและระยะเวลาที ่

บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติไวดวยก็ได 

ขอ 5   ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 39/2540  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย  

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับได

ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศน้ี จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน 

ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศน้ีใชบังคับ 

                                                        
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 51/2561  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อการซ้ือ

หลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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ขอ 6   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอ่ืนใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 39/2540  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย 

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิงประกาศฉบับน้ี  

ขอ 7   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 

 ประธานกรรมการ  

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


