
 

 

 
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง วธีิปฏิบัตทิี่เกีย่วกบัการซ้ือขาย การช าระราคา 
และการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 11 ขอ้ 14 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 23 ขอ้ 25 และ

ข้อ 40 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  27 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 5 การซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย ของหมวด 5 หลกัเกณฑเ์ฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์าง
ประเภท ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและ
การส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560   

 
“ส่วนที่ 5 

การซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย 
 

 ขอ้ 73/11 ในส่วนน้ี 
“ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ” และ “บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ” ให้มี

ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 73/12 ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบตราสาร

แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเตม็ของหน่วย 
ใหน้ าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการซ้ือขาย 

การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์มาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขาย การช าระราคาและ
การส่งมอบตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วยในส่วนน้ีดว้ย
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 

 
 
 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

การน าหลั ก  
เกณฑ์ทั่ วไป
มาใช้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้ง 
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ขอ้ 73/13     ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขายตามหมวด 9 
ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
สามารถด าเนินการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของ
หน่วยไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ข้อ 73/14   การซ้ือขายด้วยระบบการซ้ือขายให้กระท าได้ในเวลาท าการซ้ือขายท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายในช่วงเวลาภายหลงั 24.00 น. ของวนัท าการต่อเน่ืองไปถึง
วนัถดัไป ใหถื้อวา่การซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นการซ้ือขายในวนัท าการดว้ย 

 
                            ข้อ 73/15    การซ้ือขายในส่วนน้ีให้สามารถกระท าด้วยการซ้ือขายด้วยวิธีจับคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM) โดยสมาชิกอาจบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายโดยระบุ
ประเภทการเสนอซ้ือขายในช่วงเวลาซ้ือขายตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงค าสั่งซ้ือขายอาจระบุเป็นจ านวน
เงินหรือจ านวนหน่วยของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ท่ีเป็นจ านวนเตม็หรือทศนิยมกไ็ด ้ 

การเสนอซ้ือขายตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเวลาหรือช่วงเวลาที่มีผล 
(Validity) ในระบบการซ้ือขาย 

ใหถื้อว่าราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามวรรคหน่ึง
เป็นราคาอา้งอิงของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศในวนัท าการนั้น 

 
ขอ้ 73/16  ก่อนบนัทึกค าสั่งซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขาย ให้สมาชิกผูซ้ื้อด าเนินการ

ตรวจสอบว่าลูกคา้ไดด้ ารงเงินไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการช าระราคาตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ และให้สมาชิกผูข้ายด าเนินการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ด ารงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการส่งมอบตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 73/17    เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความผนัผวนของราคาซ้ือขายตราสารแสดง

สิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจจดัใหมี้ระบบป้องกนัการจบัคู่ค าสัง่ซ้ือขายท่ีเกินกว่ากรอบ
ราคาซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศก็ได ้โดยระบบป้องกนัดงักล่าวให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 73/18  สมาชิกอาจยกเลิกการเสนอซ้ือขายของตนไดเ้ฉพาะก่อนที่การเสนอซ้ือขาย

ดงักล่าวจะไดรั้บการจบัคู่ซ้ือขาย และให้กระท าดว้ยระบบการซ้ือขาย 
การแกไ้ขการเสนอซ้ือขายหรือการซ้ือขาย สมาชิกไม่อาจกระท าได ้ 
 
ขอ้ 73/19     การประกาศข้ึนเคร่ืองหมายใดในช่วงเวลาใดไวท่ี้ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ เพ่ือแสดงว่าราคาซ้ือขายของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศในช่วงเวลาท่ีข้ึน
เคร่ืองหมายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิจะใหห้รือใหแ้ก่ผูถื้อ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นในการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารแสดงสิทธิใน

การซ้ือขาย
โดยบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องใน
ระบบก า ร
ซ้ือขาย 

การ ซ้ือขาย
ด้วยวิ ธีจับคู่
อตัโนมัติ 
 

ก า ร แ ก้ ไ ข /
ยกเลกิการเสนอ
ซ้ือขายหรือการ
ซ้ือขาย 
ก า ร ขึ้ น
เคร่ืองหมาย X 

การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ก่ อ น
บ ันท ึกค า สั ่ ง 
ซ้ือขาย 
 

อายุของการ
เสนอซ้ือขาย 
 ราคาอ้างองิ 

เ วลาท าการ
ซ้ือขาย 

การก าหนด
กรอบร าคา
ซ้ือขาย 
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หลกัทรัพยต่์างประเทศหรือในการก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศในคราวนั้น 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 73/20  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจจดัให้มีระบบตรวจสอบค าสั่งซ้ือขายก่อนส่งเขา้มาในระบบการซ้ือขาย โดยหาก
พบว่ามีค าสั่งซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสม ระบบดงักล่าวอาจปฏิเสธค าสั่งซ้ือขายนั้น รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยอ์าจ
พิจารณาด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้

ค าสั่งซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสมตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงค าสั่งซ้ือขายท่ีมีลกัษณะหน่ึงลกัษณะใด
ดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดแนวทางในการพิจารณาค าสัง่ซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสมได ้

(1)   ค าสัง่ซ้ือขายท่ีอาจท าใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจผิดเก่ียวกบัราคาหรือปริมาณการซ้ือหรือ
ขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

(2)   ค าสั่งซ้ือขายท่ีอาจมีผลท าให้ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศเปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  

 
ขอ้ 73/21   มิใหน้ าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นเร่ือง

ดงัต่อไปน้ีมาใชก้บัการซ้ือขายในส่วนน้ี 
(1) หน่วยการซ้ือขายของหลกัทรัพย ์(Board Lot) 
(2) การก าหนดราคาสูงสุด (Ceiling) หรือราคาต ่าสุด (Floor) 
(3)    การหยดุการซ้ือขายทั้งหมด (Circuit Breaker)”  
 
ประกาศ ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน 2565  
  

     (ลงนาม) ภากร  ปีตธวัชชัย 
(นายภากร  ปีตธวชัชยั) 
กรรมการและผูจ้ดัการ     

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                           
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดัให้มีระบบการซ้ือขายเพ่ือรองรับการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย และเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวเป็นการเฉพาะ จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 

ระบบตรวจสอบ 
ค าส่ังซ้ือขาย 

หลักเกณฑ์ที่
ไม่น ามาใช้กบั
ก า ร ซ้ื อข า ย
ตราสารแสดง
สิทธิฯ 


