
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 26/2552 

เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย 

ของบริษัทหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย 

(ฉบับประมวล) 

___________________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

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  ออกขอกําหนดไว

ดังตอไปน้ี  

  ขอ 1   ในประกาศน้ี 

  (1)  คําวา “บริษัทยอย” ใหอนุโลมตามบทนิยามของคําดังกลาวที่กําหนดไวใน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามในประกาศ 

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

  (2)  “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย 

  (3)  “นักลงทุน”  หมายความวา   ผูที่ทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทหลักทรัพยเพื่อใช 

ในการซื้อหลักทรัพย 

  (4)  “บัญชีมารจ้ิน”  หมายความวา   บัญชีที่บันทึกรายการการใหนักลงทุนกูยืมเงิน 

เพื่อการซื้อหลักทรัพยหรือการใหนักลงทุนยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรต 

  (5)  “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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  ขอ 21   บริษัทหลักทรัพยจะใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยไดเฉพาะสําหรับ 

การซื้อหลักทรัพยดังตอไปน้ี 

  (1)  หลักทรัพยจดทะเบียนแตไมรวมถึงหลักทรัพยประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

  (2)  หุนเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งหุนจํานวนดังกลาว 

ยังไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

  (3)  หุนของบริษัทที่ไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

และรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนกับ 

ตลาดหลักทรัพย 

  (4)  หุนของบริษัทที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย  

โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

  (5)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพย 

อางอิงเปนหุน ซึ่งบริษัทที่ออกมีวัตถุประสงคที่จะนําใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย

อางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนดังกลาวเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

(6)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดที่กําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

ทุกวันทําการ (daily redemption fund) แตไมรวมถึงหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดการโอน 

(7)  ต๋ัวเงินคลัง 

(8)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(9)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(10)  พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีที่กระทรวงการคลังเปนผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือ 

เปนผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินเปนผูออกหรือค้าํประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

  (11)  ตราสารแหงหน้ีที่ตัวตราสารน้ันเอง หรือผูออกตราสาร ผูค้ําประกันตนเงินและ

ดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ผูรับรองโดยเปนการรับรองตลอดไป ผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือ 

ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยทั้งจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ต้ังแตระดับบีบีบี (BBB) ขึ้นไปหรือเทียบเทา 

                                                        
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 52/2561  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใหกูยืมเงิน 

เพื่อการซ้ือหลักทรพัยของบริษัทหลักทรพัยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561   

(มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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 หลักทรัพยตามวรรคหน่ึง (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ตองไดรับการขึ้นทะเบียน 

กับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  ขอ 3   ในการใหกูยืมเงินแกนักลงทุนเพื่อการซื้อหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรัพย 

ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดอัตรามารจ้ินเร่ิมตน  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต 

และขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในสวนที่เกี่ยวกับการคํานวณ

มูลคาหลักประกันที่นักลงทุนตองดํารงไว มูลคาหลักประกันขั้นตํ่าในบัญชีมารจ้ิน การเรียกใหนักลงทุน

วางหลักประกันเพิ่ม และการบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินที่เปนหลักประกัน โดยอนุโลม 

  ความตอนใดตามประกาศหรือขอบังคับตามวรรคหน่ึงที่กลาวถึง “ลูกคา”  

ใหหมายถึง “นักลงทุน” ตามประกาศน้ี 

  หากบริษัทหลักทรัพยประสงคจะจัดใหมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน 

เพื่อการซื้อหลักทรัพยที่ไมเปนไปตามประกาศหรือขอบังคับตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย 

ตองยื่นขออนุญาตตอสํานักงานกอน โดยตองสามารถแสดงตอสํานักงานไดวาการปฏิบัติงานดังกลาว

สามารถปองกันความเสี่ยงในการใหกูยืมเงินไดอยางเพียงพอ  ทั้งน้ี ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณา

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวน 

  ขอ 4   นอกเหนือจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินแกนักลงทุนเพื่อการซื้อ

หลักทรัพยตามที่กําหนดในขอ 3 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน

เพื่อการซื้อหลักทรัพยอยางนอยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

  ขอ 5   ในกรณีที่สํานักงานพบวาบริษัทหลักทรัพยอาจเกิดความเสียหายจากการฝาฝน

หรือไมปฏิบติัตามขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 หรือจากการที่มูลคาหลักประกันตํ่ากวาภาระหน้ีในบัญชีมารจ้ิน 

หรือจากการขาดระบบการควบคุมภายในหรือระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน 

เพื่อการซื้อหลักทรัพย ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (1)  ระงับการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยแกผูที่จะเปนนักลงทุนรายใหม  

หรือระงับการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยเพิ่มเติมแกนักลงทุนรายเดิม 

  (2)  คืนทรัพยสินที่นักลงทุนนํามาวางไวในบัญชีมารจ้ินเพื่อเปนประกันการซื้อ

หลักทรัพยในสวนที่คงเหลืออยูจากการที่นักลงทุนยังซื้อหลักทรัพยไมเต็มตามมูลคาของทรัพยสนิ 

ที่วางไว เมื่อหักภาระหน้ีที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยในบัญชีมารจ้ินแลว ใหแกนักลงทุนรายน้ัน 
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  (3)  แกไขการกระทําดังกลาว หรือกระทําการหรืองดเวนกระทําการในสวนที่เกี่ยวกับ

การใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย 

  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึง สํานักงานอาจกําหนดขอปฏิบัติและระยะเวลาที ่

บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติไวดวยได 

 ขอ 6   ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 32/2545  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อ

หลักทรัพยของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545  ซึ่งใชบังคับอยูใน 

วันกอนวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศน้ี 

จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศน้ีใชบังคับ 

 ขอ 7   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอ่ืนใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 32/2545  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย 

ของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึง 

การอางอิงประกาศฉบับน้ี 

  ขอ 8   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


