
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ สธ.  25/2551 

เร่ือง   ขอกําหนดเกีย่วกับระบบงาน สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยและหลักประกัน 
ในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

    
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 ขอ 5 ขอ 6(2) และ (5) ขอ 7(2) และ (3) และขอ 10 แหงประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 8/2551 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ
กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 

  ขอ 1   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  เปนตนไป 
 

 ขอ 2   ใหยกเลิก 
 (1)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สด. 39/2540  
เร่ือง ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย ลงวนัที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
 (2)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 19/2542  
เร่ือง ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย (ฉบบัที่ 2) ลงวันที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 (3)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 20/2542  
เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกบัหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ลงวันที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 (4)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 15/2543  
เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกบัหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 27 เมษายน  
พ.ศ. 2543 
 (5)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 70/2543  
เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกบัหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม  
พ.ศ. 2543 
 (6)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 10/2548  
เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกบัหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2548 
 (7)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 72/2543  
เร่ือง ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
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(8) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 51/2544 เร่ือง     
การกําหนดประเภทนิติบุคคลในฐานะผูใหยืมหลักทรัพยที่อาจมีขอตกลงกับผูประกอบกิจการในการดําเนินการ   
เกี่ยวกับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกนั เปนประการอื่นได ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

(9) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 39/2546 เร่ือง  
การกําหนดประเภทนิติบุคคลในฐานะผูใหยืมหลักทรัพยที่อาจมีขอตกลงกับผูประกอบกิจการในการดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักทรัพยที่ใหยืมหรือหลักประกนั เปนประการอื่นได (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  

  ขอ 3   ในประกาศนี ้
 (1)  "ผูประกอบกิจการ"  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท     
กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
  (2)  “หลักประกันเริ่มตน”  หมายความวา   จํานวนทรัพยสินขั้นต่ําที่ผูยมืตองวางเปนประกันกอน 
ที่จะยืมหลักทรัพยรายการใดรายการหนึ่ง  

(3)  คําวา “เงินกองทุน”   ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคําดังกลาวที่กําหนดไวใน  
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน
เพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มใิชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต  
 

หมวด 1 
ระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

     
 
  ขอ 4   ในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ผูประกอบกิจการตองดําเนินการอยางนอย
ดังตอไปนี ้
  (1)  จัดใหมีระบบการวางหรอืเรียกหลักประกันที่สอดคลองกับผลการวเิคราะหความเสี่ยงของ
คูสัญญา  
  (2)  จัดใหมกีารคัดเลือกหลักทรัพยที่ยืมหรือใหยืมหรือเปนหลักประกันอยางเหมาะสม โดยคํานึง    
ถึงสภาพคลองและผลกระทบที่จะมีตอการประกอบธุรกิจในภาพรวม  

(3) จัดใหมีการประมวลผลและรายงานขอมูลใหผูบริหารทราบถึงระดับความเสี่ยงในธุรกรรม 
การยืมและใหยืมหลักทรัพย  และ 

(4) จัดใหมีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับปริมาณและความซับซอนของการ 
ทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยอยางสม่ําเสมอ 
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  ขอ 5   หามมิใหผูประกอบกจิการมียอดหนี้คงคางเนื่องจากการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใช
ลูกคาสถาบันรายใดรายหนึง่ เมื่อส้ินวันหนึ่ง ๆ เกินกวารอยละยี่สิบหาของเงินกองทนุของผูประกอบกิจการ และ
หามมิใหผูประกอบกจิการมยีอดหนี้คงคางเนื่องจากการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มใิชลูกคาสถาบันทุกราย
รวมกันภายหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว เมื่อส้ินวนัหนึ่ง ๆ เกินกวาหาเทาของเงินกองทุนของผูประกอบ
กิจการ  
  การใหยืมหลักทรัพยแกบุคคลที่เกี่ยวของกบัลูกคารายใดตามนัยมาตรา 258 ใหนับรวมเปนการ
ใหยืมหลักทรพัยแกลูกคาตามวรรคหนึ่งดวย โดยอนุโลม 
  เพื่อประโยชนในการคํานวณยอดหนี้คงคางตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูประกอบกจิการมกีารให
กูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพยวาดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแก
ลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ใหผูประกอบกจิการนับรวมยอดหนี้คงคางเนื่องจากการใหกูยืมเงินเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพยดังกลาวเปนยอดหนี้คงคางตามวรรคหนึ่งดวย โดยอนุโลม 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชกับกรณีทีย่อดหนี้คงคางของลูกคารายใดรายหนึ่งหรือทุกราย
รวมกันสูงกวาอัตราที่กําหนดเนื่องจากเหตใุดเหตหุนึ่ง ดงันี้ 

(1)  หลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาสูงขึ้น 
  (2)  การเรียกเก็บดอกเบีย้ตามขอ 5(6) ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ สธ. 42/2540 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพือ่ซ้ือหลักทรัพยและการ
ใหยืมหลักทรพัยแกลูกคาทีม่ิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
  (3)  การซื้อหลักทรัพยเพื่อนํามาคืนการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 
  (4)  เงินกองทนุของผูประกอบกิจการลดลง 
  ในกรณีที่ยอดหนี้คงคางของลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายรวมกันสูงเกิน  
กวาอัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ไมวาการนั้นจะเกิดขึน้เนื่องจากเหตุใด   หามมใิหผูประกอบกจิการใหยืม
หลักทรัพยแกลูกคารายดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกจนกวายอดหนี้คงคางของลูกคารายนั้นจะเปนไปตามอัตราที่กําหนด    
และหามมใิหผูประกอบกิจการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคารายใดเพิ่มเตมิอีกจนกวายอดหนี้คงคางของลูกคาทุกราย
รวมกันภายหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะเปนไปตามอัตราที่กําหนด แลวแตกรณ ี

  

  ขอ 6   ผูประกอบกิจการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  (1)  ไมกระทําการโดยทุจริต หลอกลวง ยกัยอก หรือฉอโกงทรัพยสินของลูกคา 
  (2)  ไมเบยีดบงัและไมแสวงหาผลประโยชนจากลูกคาโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานไมวาเพื่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
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  (3)  ไมแสดงขอความเท็จหรือปกปดขอความจริงอันควรบอกใหแจงอนัเปนการหลอกลวง 
ลูกคาหรืออาจทําใหลูกคาสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกบัธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
. 

  ขอ 7   ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานที่เกีย่วกับธุรกรรมการยืมและใหยืม 
หลักทรัพยและการวางหรือการคืนหลักประกัน และจัดสงใหแกลูกคาภายในวันทําการถัดจากวนัทีเ่กิดธุรกรรม 
  เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี ้
  (1)  ประเภทของการทําธุรกรรม 
  (2)  วนัที่เกดิธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และการวางหรือการคืนหลักประกนั แลวแตกรณ ี
  (3)  หลักทรัพยที่ยืมและใหยมื และหลักประกันทีว่างหรือคืน แลวแตกรณ ี
  (4)  ประเภท จาํนวน และมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมและใหยืม และของหลักประกนั แลวแตกรณี  
และ 
  (5)  อัตราคาธรรมเนียมในการยืมและใหยมืหลักทรัพย 
 
 

                                                                                     หมวด 2 
ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญายืมและใหยืมหลักทรพัย 

                                    
 
 

 

  ขอ 8   เวนแตกรณีที่กําหนดไวขอ 9 สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยทีใ่ชในธุรกรรมการยืมและ
ใหยืมหลักทรพัยตองทําเปนหนังสือโดยตองมีลักษณะและสาระสําคัญอยางนอยในเรือ่งดังตอไปนี ้
 

(1) หลักทรัพยทีใ่หยืมและหลักประกันในการยืมหลักทรัพย  สัญญาตองมีขอกําหนดใหผูใหยืม 
ตองโอนหลักทรัพยใหแกผูยืมโดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ โดยผูยืมตองสงมอบหลักประกนัใหแก
ผูใหยืมเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ และผูใหยืมจะสงมอบหลักประกนัคืนใหแกผูยมื เมื่อผูยืมคืนหลักทรัพยใหแก
ผูใหยืม 
         การคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืนหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่เปนหลักประกันใหใช
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภทและชนิดเดยีวกนั และจํานวนเทากันแทนกันได 
         ในกรณีทีว่างหลักประกนัเปนเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือหนังสือค้ําประกันที่สถาบันการเงินออก
ใหไวแกผูใหยมืหลักทรัพย การคืนหลักประกันใหกระทําโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือ
หนังสือค้ําประกันทีน่ํามาวางไว แลวแตกรณ ี

(2) การปรับจํานวนหรือมูลคาของหลักทรัพยหรือหลักประกันที่ตองคืน  สัญญาตองมีขอกําหนด      
ที่ชัดเจนในการปรับจํานวนหรือมูลคาของหลักทรัพยหรือหลักประกนัที่ตองคืน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกดิขึ้น     
ในระหวางทีย่งัไมครบกําหนดคืนอันจะมผีลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูยืมหรือผูใหยืมเมื่อมกีารโอนหลักทรัพย  
หรือหลักประกันคืน           
        (ก)  การใหสิทธิซ้ือหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนตามสวนจาํนวนหุนที่มีอยูกอนแลว 
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        (ข)  การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวอันเปนผลใหจํานวนหุนเพิม่ขึ้นหรือลดลง 
        (ค)  การไถถอนหลักทรัพย 
        (ง)  การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงาํกิจการ 
        (จ)  การจายเงินปนผลเปนหุน 
        (ฉ)  การแปลงสภาพหลักทรัพย หรือ 
        (ช)  กรณีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
  (3)  การชดเชยสิทธิประโยชนใหแกคูสัญญา  สัญญาตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการชดเชยสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ เชน เงินปนผล ดอกเบี้ย ทีผู่ใหยืมหลักทรัพยหรือผูยืมหลักทรัพยพึงไดรับ หากยังถือหลักทรัพย    
หรือหลักประกันไว แลวแตกรณี โดยตองกําหนดใหการจายชดเชยสิทธิประโยชนดังกลาว มีมูลคาไมนอยกวาสทิธิ
ประโยชนที่ผูออกหลักทรัพยหรือผูออกตราสารจายใหแกผูถือหลักทรัพยหรือตราสารนั้น  ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญา         
จะตกลงเปนประการอื่น                                    
  (4)  ขอกําหนดในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดหรือมีเหตุการณที่ทําใหหนี้ถึงกําหนดชําระ
โดยพลัน   สัญญาตองมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกบัสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคูสัญญาตลอดจนมีวิธี   
ปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดหรือมีเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลัน      
  ในกรณีที่ผูใหยืมเปนลูกคาสถาบัน ผูใหยืมและผูยืมอาจตกลงกําหนดลักษณะและสาระสําคัญ
ของสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับหลักประกันไวเปนประการอืน่ก็ได 
  

  ขอ 9   สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยเพือ่การขายชอรตผานบัญชีมารจิ้นใหเปนไปตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเหน็ชอบของสํานักงาน 
 
 

      หมวด 3 
             ประเภทของหลักประกัน การรักษาสัดสวนของมูลคาหลักประกันตอมูลคา 

                                        หลักทรัพยที่ใหยมื และการคํานวณมูลคาหลักทรัพยและหลักประกัน 
     

  ขอ 10   ใหทรัพยสิน ตราสารทางการเงิน และหนงัสือสัญญาดังตอไปนี้ สามารถนําไปใชเปน
หลักประกนัการใหยืมหลักทรัพยที่ผูประกอบกิจการอาจดําเนนิการใหมีการวางหรอืเรียกหลักประกันได 
  (1)  เงินสด 
  (2)  หลักทรัพยจดทะเบยีน  
  (3)  หนวยลงทุนของกองทนุรวมเปดทีก่ําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทาํการ (daily 
redemption fund) 
  (4)  ตั๋วเงินคลัง 
  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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  (6)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
  (7)  พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ทีก่ระทรวงการคลังเปนผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือเปนผูค้ํา
ประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงินเปนผูออกหรือค้ําประกันตนเงนิและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมเีงื่อนไข  
  (8)  ตราสารแหงหนี้ที่ตวัตราสารนั้นเอง หรือผูออกตราสาร ผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย    
เต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข ผูรับรองโดยเปนการรับรองตลอดไป ผูรับอาวัลทั้งจํานวน หรือผูสลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไลเบี้ยทั้งจํานวนอยางไมมเีงื่อนไข ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับบีบีบี (BBB)    
ขึ้นไปหรือเทียบเทา 
  (9)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  หรือ 
  (10)  หนังสือค้ําประกันที่สถาบันการเงินออกใหไวแกผูใหยืมหลักทรพัยเพื่อเปนประกันการยืม
หลักทรัพยของผูยืม โดยสถาบันการเงินนัน้ยินยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ช้ันตน  ทั้งนี้ ไมวาหนังสอืนั้นจะออกเปน
เล็ตเตอรออฟเครดิตหรือหนงัสือค้ําประกัน 
 

  ขอ 11   ในกรณีที่ผูประกอบกิจการใหยืมหลักทรัพยแกผูยืมที่มิใชลูกคาสถาบัน ผูประกอบกิจการ
ตองดําเนินการเรียกหลักประกันและรักษาสัดสวนของมูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้
  (1)  ผูประกอบกิจการตองเรียกใหผูยืมวางหลักประกนัเริ่มตนไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยหาสิบของ
มูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม เวนแตเปนกรณทีี่กําหนดในวรรคสอง 
         ผูประกอบกิจการอาจดาํเนินการเรยีกหลักประกนัเริม่ตนต่ํากวาอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งได 
ภายใตหลักเกณฑดังนี ้
         (ก)  ผูประกอบกจิการทาํหนาที่เปนนายหนาหรือตัวแทนของผูยืมในการขายหลกัทรัพยทีย่ืม
ดังกลาว และสามารถขายหลักทรัพยนั้นไดภายในวันทีย่มืหลักทรัพย  และ 
         (ข)  ผูยืมมีขอตกลงยินยอมใหผูประกอบกิจการนําเงินคาขายหลกัทรัพยที่ผูยืมจะไดรับจาก  
การขายตาม (ก) มาเปนหลักประกัน โดยเงนิคาขายหลักทรัพยดังกลาวเมื่อรวมกับหลักประกนัเริ่มตนตองไมต่ํากวา   
รอยละหนึ่งรอยหาสิบของมลูคาหลักทรัพยที่ใหยืม  

(2)  เมื่อมูลคาหลักประกนัอยูในระดับต่ํากวารอยละหนึ่งรอยส่ีสิบของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม       
ผูประกอบกิจการตองเรียกใหผูยืมวางหลักประกันเพิ่มเพือ่ใหสัดสวนมลูคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม
ไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยส่ีสิบของมูลคาหลักทรัพยทีใ่หยืม 

(3) ผูประกอบกิจการตองดําเนนิการใหผูยืมวางหลักประกนัเพิ่มตาม (2) ใหแลวเสร็จกอนเวลา 
ปดทําการซื้อขายหลักทรัพยที่ยืมไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงในวนัทําการถัดจากวนัที่ไดเรียกใหผูยืมวางหลักประกนัเพิ่ม 

(4) ในกรณีที่ผูยืมไมสามารถวางหลักประกนัเพิ่มตาม (3) ได หามมิใหผูประกอบกจิการใหยืม 
หลักทรัพยแกผูยืมรายนั้นเพิม่อีกจนกวาจะไดดําเนนิการใหเปนไปตาม (2) แลว 
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  ขอ 12   เวนแตกรณีที่กําหนดไวในขอ 13 ผูประกอบกิจการที่กระทําการในฐานะดังตอไปนี้  
ตองดําเนินการให ณ ขณะใดขณะหนึ่ง การดํารงมูลคาหลักประกันที่ผูใหยืมไดรับอยูในระดับไมต่ํากวารอยละ
หนึ่งรอยของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม 
  (1)  ตัวแทนของผูใหยืม 
  (2)  ผูยืมหรือตัวแทนของผูยืม ในกรณีที่ผูใหยืมมไิดเปนผูประกอบกิจการหรือมิไดมกีารแตงตั้ง  
ผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการใหยืมหลักทรัพย   
  

.  ขอ 13   ในกรณีที่เปนการยมืหลักทรัพยภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ ผูประกอบกิจการที่กระทําการ
ในฐานะเดยีวกับที่กําหนดในขอ 12 ตองดาํเนินการให ณ ขณะใดขณะหนึ่ง การดํารงมูลคาหลักประกันที่ผูใหยมื
ไดรับอยูในระดับไมต่ํากวาราคาใชสิทธิซ้ือหลักทรัพยตามสิทธิที่ผูจัดหาหุนสวนเกินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดสรรหุนเกนิกวาจาํนวนทีจ่ัดจําหนาย ไดรับจากบริษัทมหาชน
จํากัดหรือจากผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาวคูณดวยจํานวนหลักทรัพยที่ใหยืม   
  (1)  ผูยืมเปนผูจัดหาหุนสวนเกินซึ่งยืมหลักทรัพยดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการสงมอบหลักทรัพย
ใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนสวนเกนิในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย และไดดําเนินการดังนี้ 
         (ก)  ผูยืมไดวางเงนิสดไวแกผูใหยืมเพื่อเปนหลักประกันการยืมหลักทรัพย 
         (ข)  ผูยืมไดเปดเผยขอมลูความเสี่ยงตอผูใหยืมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพย      
ที่ใหยืมซึ่งอาจทําใหหลักประกันที่ผูใหยืมไดรับไวไมเพยีงพอที่จะไปซื้อหลักทรัพยดังกลาวคืนในกรณีที่ผูยืมไม
สามารถคืนหลักทรัพยแกผูใหยืมได รวมทั้งดําเนินการใหผูใหยืมรับทราบความเสี่ยงดังกลาวเปนลายลักษณอักษร   
เปนรายกรณี  และ 
         (ค)  ผูยืมไดดําเนนิการแยกหลักทรัพยที่ไดซ้ือมาเพื่อการสงคืนใหแกผูใหยืมไวตางหากจาก
ทรัพยสินของผูยืมและไดจัดทําบัญชีทรัพยสินดังกลาวแยกออกจากบัญชีทรัพยสินของตนในระหวางที่ผูยืมทํา
การทยอยซื้อหลักทรัพยคืนแกผูใหยืม โดยผูยืมจะไมนําหลักทรัพยทีแ่ยกไวเพื่อการสงคืนดังกลาวไปใชเพื่อการ
อ่ืน  หรือ 
  (2)  ผูยืมที่มิไดเปนผูจัดหาหุนสวนเกินซึง่ทําการยืมหลักทรัพยเพื่อนํามาใหผูจัดหาหุนสวนเกิน    
ยืมตออีกทอดหนึ่งเพื่อวัตถุประสงคในการสงมอบหลักทรัพยใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนสวนเกนิในกรณีที่มีการ
จองซื้อหุนเกนิกวาจํานวนที่จัดจําหนาย โดยผูยืมและผูจัดหาหุนสวนเกินดังกลาวไดดําเนนิการตามเงื่อนไขใน (1)(ก) 
และ (ข) และผูจัดหาหุนสวนเกินนัน้ไดดําเนินการตามเงือ่นไขใน (1)(ค) ดวยแลว  
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 ขอ 14   ในการคํานวณมูลคาหลักทรัพยทีใ่หยืมและมูลคาหลักประกนัที่มิใชเงินสด  เล็ตเตอรออฟ
เครดิต  หรือหนังสือค้ําประกนัที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่เปนสกุลเงินบาท ใหผูประกอบกิจการคํานวณตามวิธีใด   
วิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ใหใชราคาปด ณ ส้ินวนัทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย หรือราคาอางอิง ณ ส้ินวนัทาํการกอนหนาวันที่คํานวณมลูคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย Reuters Bloomberg หรือผูประกอบธุรกิจใหบริการขอมูลเกี่ยวกบัการซื้อขายหลักทรัพยที่สํานักงานยอมรับ 
หรือ 
  (2)  ใหใชราคาที่เห็นวาสามารถสะทอนถึงมูลคาตลาดในปจจุบันของหลักทรัพยหรือหลักประกนั      
แตละประเภท 
 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2551    
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานบุาล) 
เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
 

 
 
 
หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้คือ เพื่อกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับระบบงานและการควบคุม 
การปฏิบัติงาน ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย ประเภทของหลักประกัน  
การรักษาสัดสวนของมูลคาหลักประกนัตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม และการคํานวณมูลคาหลักทรัพย 
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและใหยืม 
หลักทรัพย จึงจําเปนตองออกประกาศนี้. 
 


