(บส/ซ 01-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
“ส านัก หัก บัญ ชี ” หมายความว่า บริ ษ ทั จ ากัด ที ่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์จัด ตั้งขึ้ นเพื่ อประกอบการเป็ น
ศูนย์กลางการให้บริ การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้ อขายรวมทั้งบริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน
“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ที่
เกี่ยวกับการรับหน่วยลงทุน
**“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า หน่วยทรัสต์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
(**บทนิยามคาว่ า “หน่ วยทรั สต์ ” เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การซื ้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

“ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้” หมายความว่า ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่
โอนสิ ทธิ ได้ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ผลบังคับใช้

นิยาม

(บส/ซ 01-00)
“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตามข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการรับ และเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์จดทะเบี ยนประเภทหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว และการเปิ ดเผยข้อมูล
****“ตราสารหนี้” (**** ยกเลิกบทนิยามคาว่ า “ตราสารหนี”้ โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ยกเลิกข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรั บตราสารหนีท้ ี่
ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อ ขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

“ตลาดหลักทรั พย์หลัก ” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรั พย์หลักตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์แต่ละประเภท
“คาสัง่ ซื้ อขาย” หมายความว่า คาสัง่ ซื้ อหรื อคาสัง่ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
“การเสนอซื้ อขาย” หมายความว่า การเสนอซื้ อหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
“การซื้ อขาย” หมายความว่า การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
“ระบบการซื้ อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้ อขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้มีข้ ึน
“ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก” (Broker Front Office) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ/หรื อชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการซื้ อขายที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้ อขาย
“การซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด” (Buy-in) หมายความว่า การซื้ อหลักทรัพย์โดยสานักหักบัญชี
เพื่อการส่ งมอบกรณี สมาชิ กสานักหักบัญชี ไม่สามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายต่อสานักหักบัญชี ภายใน
เวลาที่ สานักหักบัญชี กาหนด
***“การซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัด” (Member buy – in) หมายความว่า การซื้ อ
หลักทรัพย์โดยสมาชิ กเนื่ องจากลูกค้าของสมาชิ กผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายต่อสมาชิก
(***เพิ่มเติมบทนิ ยามคาว่ า “การซื ้อเพื่อส่ งมอบหลักทรั พย์ ที่ลูกค้ าของสมาชิ กผิดนัด” (Member buy – in) โดยข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

“หน่วยการซื้ อขาย” (Board Lot) หมายความว่า หน่วยที่ใช้ในการซื้ อขาย โดยแต่ละหน่วยมีจานวนรวม
ของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
“หน่วยย่อย” (Odd Lot) หมายความว่า จานวนหลักทรัพย์ซ่ ึ งต่ากว่าหน่วยการซื้ อขาย
“การซื้ อขายรายใหญ่” (Big Lot) หมายความว่า การซื้ อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ งที่ มีจานวนหรื อ
มูลค่าการซื้ อขายไม่นอ้ ยกว่าจานวนหรื อมูลค่าการซื้ อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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“หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือตามทะเบียน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์
“สิ นทรัพย์อา้ งอิง” หมายความว่า สิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อหุ น้ อ้างอิงของใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่
โอนสิ ทธิ ได้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
“อัตราแปลงสภาพ” หมายความว่า จานวนสิ ทธิ ในการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์อา้ งอิง ที่จะได้รับจากการ
ใช้สิทธิ ในใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์น้ นั จานวนหนึ่งสิ ทธิ
“ราคาเสนอขายครั้งแรก” (IPO Price) หมายความว่า ราคาดังต่อไปนี้
(1)
ราคาเสนอขายหลักทรั พย์ต่อประชาชนหรื อต่ อผูล้ งทุ นในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ตามที่
กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน หรื อสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(2)
ราคาปิ ดของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิงในตลาดหลักทรัพย์หลัก
(Home Exchange) ภายในสองวันทาการซื้ อขายก่อนวันที่ เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันแรก
“ช่ วงราคา” หมายความว่า ขั้นอัตราขึ้ นลงของราคาซื้ อขายหลักทรั พย์แต่ ละหลักทรั พย์ตามที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
“ลูก ค้า ” หมายความว่า บุค คลที ่ ม อบหมายให้ส มาชิ ก เป็ นนายหน้า หรื อ ตัว แทนในการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์แทนตน
*“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ตาม (1) ของนิยามคาว่า “หลักทรัพย์แปลงสภาพ”
ตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ย การรั บ หลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพที่ อ อกโดยบริ ษ ัท จดทะเบี ย น
ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
*“บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วย การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
(*เพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามค าว่ า “หลั ก ทรั พ ย์ แ ปลงสภาพ” และ“บริ ษั ท จดทะเบี ย นต่ า งประเทศ” โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 ธันวาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*****“ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” –
(*****ยกเลิ กบทนิ ยามคาว่ า “ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลั กทรั พย์ ต่างประเทศ” โดยข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การซื ้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป)
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*****“ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดง
สิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(***** เพิ่ มเติ มบทนิ ยามคาว่ า “ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ” โดยข้ อ บังคั บตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อ ง การซื ้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2564 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

หมวด 1
การซื้ อขาย
ข้อ 3 การซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทาโดยสมาชิกด้วยระบบการซื้ อขาย
การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยสมาชิกตามวรรคหนึ่ งให้หมายรวมถึง การซื้ อขายโดยบุคคลดังต่อไปนี้
(1)
บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้ อขายตามหมวด 9
(2)
ลูกค้าที่สมาชิกยินยอมให้บนั ทึกคาสัง่ ซื้ อขายเข้ามาในระบบการซื้ อขายด้วยตนเอง
บุคคลตามวรรคสองอาจบันทึกคาสั่งซื้ อขายผ่านช่องทางการซื้ อขายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ก า ร ซื้ อ ข า ย
โ ด ย ส ม า ชิ ก
ด้ วยระบบการ
ซื้ อขาย

ข้อ 4 สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการเสนอซื้ อขาย การซื้ อขาย หรื อการกระทาใด ๆ ที่บุคคลตามข้อ 3
ได้ก ระท าเข้า มาในระบบการซื้ อ ขาย และรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ ระบบการซื้ อ ขายอัน
เนื่ องมาจากระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก หรื อการต่อเชื่ อมระบบส่ งคาสั่ง ซื้ อขายของสมาชิ กให้กบั บุคคล
อื่นใดที่สมาชิกอนุญาต
ในกรณี ที่ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กมี การทางานที่ ไม่ถูกต้องตามหรื อขัดต่อข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย หรื อมาตรฐานที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด หรื ออาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อระบบ
การซื้ อขาย ตลาดหลักทรัพย์อาจห้ามสมาชิ กใช้ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กหรื อดาเนิ นการอื่นใดตามที่ ตลาด
หลักทรัพย์เห็นสมควร

ความรั บผิดของ
สมาชิ ก ต่ อการ
กระทาในระบบ
การซื้ อขาย

ข้อ 5 สมาชิ กต้องดาเนิ นการให้ลูกค้ายินยอมผูกพันและปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับนี้ และข้อกาหนดของ การดาเนินการให้
ลูกค้ าปฏิบัติตาม
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง
ข้ อกาหนด

ข้อ 6 ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขายรวมถึ ง
การใช้ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก การใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สถานที่ ติดตั้ง และการต่อเชื่ อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ของสมาชิ กที่ ใช้ในการซื้ อขายและบุคคลที่ อาจเข้าไปในสถานที่ ดงั กล่าว
*ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเฉพาะสาหรับการเสนอซื้ อขายหรื อการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์บางประเภทตามที่เห็นสมควร
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การกาหนด
หลักเกณฑ์ การซื้ อ
ขายหลั ก ทรั พย์
เพิม่ เติม
การกาหนด
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เฉพาะส าหรั บ
หลักทรั พย์ บาง
ประเภท

(บส/ซ 01-00)
(*ความในวรรคสองของข้ อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อ บัง คั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื ่ อ ง การซื ้อ ขาย การช าระราคาและการส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที ่ 13) พ.ศ. 2565 ลงวันที่
14 มีนาคม 2565 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มีนาคม 2565 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 7

การบันทึ กการเสนอซื้ อขายหรื อการบันทึกการซื้ อขายต้องมีรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ รายการในการบันทึก
การเสนอซื้ อขายหรื อ
การซื้ อขาย

กาหนด

ข้อ 8 ข้อ มูล ที่ ถูก บัน ทึ ก หรื อ ได้รั บ การประมวลผลในระบบการซื้ อ ขายเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของ ข้ อมู ล จากระบบ
การซื้ อขายเป็ น
ตลาดหลักทรั พย์
กรรมสิ ทธิ์ ของ
สมาชิกอาจเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้รับจากระบบการซื้ อขายเมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9

ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาข้อมูลการซื้ อขายตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การเก็บรั กษาข้ อมูล
การซื้ อขาย

ข้อ 10 ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้ อขายตามข้อบังคับนี้ ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอานาจ อานาจวินิจฉัย/
สั่ งการของผู้จัดการ
วินิจฉัยและสัง่ การ
หมวด 2
วันและเวลาซื้ อขาย
ข้อ 11 การซื้ อขายด้วยระบบการซื้ อขายให้กระทาได้ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ วันและเวลาทาการ
กาหนด

ซื้ อขาย

ข้อ 12 วันหยุดทาการซื้ อขายมีดงั ต่อไปนี้
(1)
วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
(2)
วันหยุดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

วันหยุดทาการ
ซื้ อขาย

ข้อ 13 เพื่อให้การซื้ อขายเป็ นไปอย่างเหมาะสมหรื อเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน คณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลง
อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรื อทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราวได้ตามที่เห็นสมควร เวลาซื้ อขาย
ในกรณี มีเหตุขดั ข้องอันเนื่ องมาจากระบบการซื้ อขายหรื อระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กซึ่ งทาให้
ไม่อ าจทาการซื้ อขายได้ต ามปกติ ตลาดหลักทรัพ ย์อาจเปลี่ย นแปลงเวลาทาการซื้ อขายเป็ นการชัว่ คราวได้
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทาการซื้ อขายเป็ นการชัว่ คราวตามวรรคหนึ่ งหรื อ
วรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงเวลาซื้ อขายหลักทรัพย์ในช่วงนอกเวลาทาการได้ตามที่เห็นสมควร
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(บส/ซ 01-00)
หมวด 3
วิธีการซื้ อขาย
ส่ วนที่ 1 การซื้ อขายด้ วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
ข้อ 14 การซื้ อขายด้วยวิธีจบั คู่ อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM) ระบบการซื้ อขายจะ การซื้ อขายด้ วย
วิธีจับคู่อตั โนมัติ
จับคู่การซื้ อขายโดยอัตโนมัติตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) ดังต่อไปนี้
(1)
ราคาเสนอซื้ อที่ สูงกว่าราคาเสนอซื้ ออื่ นให้ได้รับการจับคู่ การซื้ อขายในลาดับก่อน ถ้า ราคา
เสนอซื้ อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้ อที่เข้ามาในระบบการซื้ อขายก่อนได้รับการจับคู่
การซื้ อขายในลาดับก่อน
(2)
ราคาเสนอขายที่ ต่ ากว่าราคาเสนอขายอื่ นให้ได้รับการจับคู่ การซื้ อขายในลาดับก่อน ถ้า ราคา
เสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้ อขายก่อนได้รับการจับคู่
การซื้ อขายในลาดับก่อน
การบันทึกการเสนอซื้ อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 15 ช่วงก่อนเปิ ดทาการซื้ อขาย (Pre-open) หรื อก่อนปิ ดทาการซื้ อขาย (Pre-close) ประจาวัน สมาชิ ก การคานวณราคา
เปิ ดหรื อราคาปิ ด
อาจบันทึกการเสนอซื้ อขายเข้ามาในระบบการซื้ อขายเพื่อเสนอซื้ อขาย ณ ราคาเปิ ดหรื อราคาปิ ดได้
ระบบการซื้ อขายจะคานวณหาราคาเปิ ดหรื อราคาปิ ดตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)
ราคาที่ทาให้มีจานวนการซื้ อขายมากที่ สุดเมื่อเปิ ดหรื อปิ ดทาการซื้ อขาย (Maximum Matchable
Volume)
(2)
ในกรณี ที่ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ ทาให้มีจานวนการเสนอซื้ อหรื อขายรวม
คงเหลือภายหลังการจับคู่การซื้ อขายในจานวนน้อยที่สุด (Minimum Imbalance)
(3)
ในกรณี ที่ราคาตาม (2) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้
(3.1) หากมีจานวนการเสนอซื้ อรวมมากกว่าจานวนการเสนอขายรวม (Positive Imbalance)
ในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที่สูงที่สุด
(3.2) หากมีจานวนการเสนอขายรวมมากกว่าจานวนการเสนอซื้ อรวม (Negative Imbalance)
ในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที่ต่าที่สุด
(3.3) หากมีจานวนการเสนอซื้ อรวมเท่ากับจานวนการเสนอขายรวมในทุกระดับราคา ให้ใช้
ราคาที่ใกล้เคียงราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้าย และหากไม่มีราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้าย ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขาย
ครั้งแรก (IPO Price) ทั้งนี้ หากไม่มีราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด
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(บส/ซ 01-00)
(3.4) หากเป็ นกรณี ที่มีท้ งั Positive Imbalance และ Negative Imbalance ให้พิจารณาเฉพาะ
2 ระดับราคาที่เป็ นช่วงเปลี่ยนจาก Positive Imbalance เป็ น Negative Imbalance และเลือกราคาที่ใกล้เคียงราคา
ซื้ อขายครั้งสุ ดท้าย และหากไม่มีราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้าย ให้ใช้ราคาที่ ใกล้เคี ยงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO
Price) ทั้งนี้ หากไม่มีราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด
ข้อ 16 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าราคาปิ ดของหลักทรัพย์ที่คานวณได้ตาม การอ้างอิงราคาปิ ด
ข้อ 15 ในวันใดเป็ นราคาปิ ดของหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว หากไม่สามารถคานวณราคาปิ ดตามข้อ 15 ได้ ให้ถือว่า ของหลักทรัพย์
ราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายในวันนั้นเป็ นราคาปิ ดของหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 17 สมาชิกอาจระบุประเภทของการเสนอซื้ อขายตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ประเภทการเสนอ
ซื้ อขาย

ข้อ 18 ราคาเสนอซื้ อขายต้องเป็ นราคาที่ตรงตามช่วงราคาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ช่ วงราคา

ข้อ 19 การเสนอซื้ อขายต้องมีจานวนและมูลค่ารวมในการซื้ อขายหลักทรัพย์ไม่เกินจานวนและมูลค่าที่ จ านวนและมู ลค่ า
ในการเสนอซื้ อขาย
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 20 การเสนอซื้ อขายผูกพันสมาชิ กผูเ้ สนอตามเวลาที่ บนั ทึ กไว้ใ นระบบการซื้ อขาย ยกเว้นจะ ผลของการเสนอ
ซื้ อขาย
มีการแก้ไขหรื อยกเลิกการเสนอซื้ อขายนั้นตามหมวด 5
การเสนอซื้ อขายที่ได้รับการจับคู่แล้วมีผลผูกพันสมาชิ กผูเ้ สนอซื้ อขายตามเวลาที่ ระบบการซื้ อขายได้
จับคู่ซ้ื อขายโดยอัตโนมัติ ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรื อยกเลิ กการซื้ อขายนั้นตามหมวด 5 หรื อตลาดหลักทรั พย์
กาหนดการมีผลเป็ นการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 21 การเสนอซื้ อขายให้มีผลในระบบการซื้ อขายภายในวันทาการที่ เสนอซื้ อขายนั้น หรื อภายใน อายุของการเสนอ
ซื้ อขาย
ระยะเวลาที่ตลาดหลักหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 22 ตลาดหลักทรัพย์อาจแยกบัญชี การเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ (Order Book) ในกรณี การซื้ อขาย บัญชีการเสนอ
ซื้ อขายหลักทรั พย์
หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหรื อการซื้ อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย
(Order Book)
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ส่ วนที่ 2 การซื้ อขายด้ วยวิธีบันทึกการซื้ อขาย (Trade Report)
ข้อ 23 การบันทึ กการซื้ อขาย (Trade Report) ให้กระทาดังต่อไปนี้
การบันทึก
(1)
การซื้ อขายระหว่างสมาชิ ก (Two-firm Trade Report) ให้กระทาโดยสมาชิ กผูซ้ ้ื อและผูข้ าย การซื้ อขาย
เจรจาตกลงกัน หากสมาชิ กตกลงกันได้แล้วให้สมาชิ กผูซ้ ้ื อและสมาชิ กผูข้ ายบันทึ กการซื้ อขายเข้ามาในระบบ
การซื้ อขาย
(2)
การซื้ อขายโดยสมาชิ กผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเป็ นรายเดี ยวกัน (One-firm Trade Report) ให้สมาชิ ก
บันทึกการซื้ อขายเข้ามาในระบบการซื้ อขาย
การบันทึ กการซื้ อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ่ งเข้ามาในระบบการซื้ อขายให้กระทาตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 24 การบันทึ กการซื้ อ ขาย ให้มีผ ลผูกพันสมาชิ กผู ซ้ ้ื อขายเมื่ อ ระบบการซื้ อขายยืนยันการซื้ อ ผลของการซื้ อขาย
ขายไปยังสมาชิ กผูซ้ ้ื อและผูข้ ายและตามเวลาที่ บนั ทึ กไว้ในระบบการซื้ อขาย ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรื อยกเลิก
การซื้ อขายนั้นตามหมวด 5 หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนดการมีผลของการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่น
หมวด 4
ราคาซื้ อขายหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 1 ราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ รวมสิ ทธิประโยชน์
ข้อ 25 ราคาซื้ อขายทุกราคาเป็ นราคาที่ รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีเนื่ องจากการถือหลักทรัพย์ที่ ราคาซื้ อขายรวม
ผูอ้ อกหลักทรั พย์จะให้หรื อให้ก่อนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหลักทรั พย์ดว้ ย ยกเว้นราคาซื้ อขายหลักทรั พย์ใน สิ ทธิประโยชน์
ระหว่างระยะเวลาที่มีการประกาศขึ้นเครื่ องหมายแสดงว่าราคาซื้ อขายเป็ นราคาที่ไม่รวมสิ ทธิ ประโยชน์ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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ส่ วนที่ 2 ราคาสู งสุ ด (Ceiling) และราคาตา่ สุ ด (Floor)
*ข้อ 26 ราคาเสนอซื้ อขายสู งสุ ดหรื อต่าสุ ดให้เป็ นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ประเภทหลักทรัพย์

ราคาสู งสุ ด
(Ceiling)

ราคาตา่ สุ ด
(Floor)

(1) การซื้ อขายในวันแรก
(1.1) หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ไม่เกิ น 3 เท่ าของราคาเสนอ ไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
 หุน้
ขายครั้งแรก (IPO Price)
 หน่วยลงทุน
 หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
 หน่วยทรัสต์
 ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(1.2) หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ ไม่เกิ น 3 เท่ าของราคาเสนอ ไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
ขายครั้งแรก (IPO Price)
(1.3) หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากราคา เปลี่ ย นแปลงลดลงจากราคา
 ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน เสนอขายครั้งแรก (IPO Price) เสนอขายครั้งแรก (IPO Price)
ที่โอนสิ ทธิ ได้
ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิ ดของ ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิ ดของ
 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
สิ นทรัพย์อา้ งอิงในวันทาการ สิ นทรัพย์อา้ งอิงในวันทาการ
 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ยกเว้น ซื้ อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตรา ซื้ อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตรา
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตาม (1.4)
แปลงสภาพ
แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ ต่ า กว่ า
 หลักทรั พ ย์แปลงสภาพที่ บ ริ ษัท
0.01 บาท
จดทะเบี ยนต่างประเทศออกให้แ ก่ ผูถ้ ื อ
หุ ้นในประเทศไทยตามส่ วนจานวนหุ น้
ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่
(1.4) ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ที่ มี ไม่เกิน 20 เท่าของราคาเสนอ ไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
สิ นทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุ น้ ที่จดทะเบียนใน ขายครั้งแรก (IPO Price)
ตลาดหลักทรั พย์ต่างประเทศหรื อดัชนี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(1.5) หลักทรัพย์อื่น
ไม่กาหนด
(2) การซื้ อขายในแต่ ละวัน
(2.1) หลักทรั พย์ ยกเว้นหลักทรั พย์ตาม เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงไม่เกิ นร้อยละ 30 ของราคาปิ ดใน
(2.2), (2.3) และ (2.4)
วันทาการซื้ อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาต่าสุ ดไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
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(2.2) หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงไม่เกิ นร้อยละ 60 ของราคาปิ ด
ของหลักทรัพย์ตาม (2.1) ในวันทาการซื้ อขายก่อนหน้า ทั้งนี้
ราคาต่าสุ ดไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
(2.3) หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงจากราคาปิ ดในวันทาการซื้ อขาย
 ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน ก่อนหน้าไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิ ดของสิ นทรัพย์อา้ งอิ งใน
ที่โอนสิ ทธิ ได้
วันทาการซื้ อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคา
 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
ต่าสุ ดไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ยกเว้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตาม (2.4)
 หลักทรั พ ย์แปลงสภาพที่ บ ริ ษัท
จดทะเบี ย นต่ า งประเทศออกให้ แ ก่
ผู ้ถื อ หุ ้นในประเทศไทยตามส่ วนจานวน
หุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่
(2.4) ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ที่ มี เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงไม่เกิ น 20 เท่าของราคาปิ ดใน
สิ นทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุ น้ ที่ จดทะเบียนใน วันทาการซื้ อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาต่าสุ ดไม่ต่ากว่า 0.01 บาท
ตลาดหลักทรั พย์ต่างประเทศหรื อ ดัช นี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(*ความในข้ อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อขาย
การช าระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พ ย์ ใ นตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2564 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 27 ให้ราคาซื้ อขายสู งสุ ดหรื อต่ าสุ ดของหลักทรั พย์ในวันแรกที่ ตลาดหลักทรั พย์ ป ระกาศขึ้ น Ceiling & Floor
เครื่ องหมายแสดงว่าราคาซื้ อขายหลักทรัพย์เป็ นราคาที่ไม่รวมสิ ทธิ ประโยชน์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 26 กรณีขึ้นเครื่ องหมาย
X วันแรก
หักด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 28 ในกรณี ที่คานวณการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 26 หรื อ ก ร ณี Ceiling &
Floor เปลี่ยนแปลง
ข้อ 27 แล้ว ราคาเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1 ช่วงราคา ให้ราคาเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1 ช่วงราคา
น้ อยกว่ า 1 ช่ วงราคา

ข้อ 29 ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเปลี่ยนแปลงราคาสู งสุ ดหรื อต่าสุ ดของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน ข้ อยกเว้ น
Ceiling & Floor
ให้แตกต่างจากที่กาหนดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรื อข้อ 28 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
เมื่อไม่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั ติดต่อกันเกิน 15 วันทาการ
(2)
เมื่ อเริ่ มซื้ อขายหลักทรั พย์น้ ันในวันแรกที่ มีการซื้ อขายตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่
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(3)
เมื่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์พิ จ ารณาเห็ น ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ อ ัน อาจท าให้ ร าคาของหลัก ทรั พ ย์ใ ด
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หรื อการนาราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสู งสุ ดหรื อลดลงต่าสุ ดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรื อข้อ 28
มาใช้บงั คับอาจทาให้การซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่อาจทาได้ตามสภาพของความเป็ นจริ ง
ข้อ 30 ในกรณี ที่สมาชิ กทาการซื้ อขายในราคาที่ สูงกว่าราคาสู งสุ ดหรื อต่ ากว่าราคาต่ าสุ ดตามข้อ 26 การซื้ อขายที่ สู ง
กว่ า Ceiling หรื อ
ข้อ 27 หรื อข้อ 28 ให้ถือว่าสมาชิกนั้นได้ทาการซื้ อขายในราคาสู งสุ ดหรื อต่าสุ ดดังกล่าว
ต่ากว่ า Floor

*ข้อ 31 สมาชิกอาจขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ทาการซื้ อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้ อขาย (Trade Report)
ได้ท้ งั ในเวลาทาการประจาวันและนอกเวลาทาการประจาวัน โดยไม่นาหลักเกณฑ์เรื่ องราคาสู งสุ ดและต่าสุ ด
ตามข้อ 26 ข้อ 27 หรื อข้อ 28 มาใช้บงั คับ เมื่อเป็ นการซื้ อขายรายใหญ่ที่มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1)
การควบกิจการ
(2)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ซึ่ งต้องทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3)
กรณี อื่น ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
หากสมาชิ ก จะขออนุ ญ าตท าการซื้ อ ขายตามวรรคหนึ่ ง ในเวลาท าการประจ าวัน ต้อ งปรากฏว่ า
สารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการซื้ อขายดังกล่าวได้มีการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเลิกรายการการบันทึ กการซื้ อขายของสมาชิ กรายใดที่ มีราคาสู งกว่าราคาสู งสุ ด
หรื อต่ากว่าราคาต่าสุ ดในแต่ละวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการบันทึกการซื้ อขาย

การขออนุ ญาต
ท าการซื้ อขาย
Trade Report
โ ด ย ไ ม่ ใ ช้
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
Ceiling & Floor

(*ความในข้ อ 31 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อ
ขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 32 หลักเกณฑ์เ รื่ องราคาสู งสุ ด และต่ าสุ ด ไม่ นามาใช้บังคับกับการบันทึ กการซื้ อเพื่ อส่ งมอบ ไม่ นา Ceiling
หลักทรัพย์ที่ผิดนัดและการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด
& Floor มาใช้
(*ความในข้ อ 32 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อ กั บ Buy – in
ขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับ และ Member
ใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
buy – in

- 11 -

(บส/ซ 01-00)
หมวด 5
การแก้ ไขหรื อยกเลิกการเสนอซื้ อขายหรื อการซื้ อขาย
ข้อ 33 สมาชิกอาจแก้ไขหรื อยกเลิกการเสนอซื้ อขายของตนได้เฉพาะก่อนที่การเสนอซื้ อขายดังกล่าว การแก้ ไข/ยกเลิก
การเสนอซื้ อขาย
จะได้รับการจับคู่ซ้ื อขาย และให้กระทาด้วยระบบการซื้ อขาย
การแก้ไขการเสนอซื้ อขายตามวรรคหนึ่งให้กระทาเฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1)
เลขที่บญั ชี
(2)
ประเภทผูซ้ ้ื อขาย
(3)
การลดจานวนหลักทรัพย์
(4)
รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 34 สมาชิ กอาจแก้ไขหรื อยกเลิกการซื้ อขายของตนได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสมาชิ กคู่กรณี การแก้ ไข/ยกเลิก
การเสนอซื้ อขาย
และได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การแก้ไขหรื อยกเลิกการซื้ อขายให้มีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 35 ในกรณี มีเหตุ ขดั ข้องทาให้การชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรั พย์ที่ได้ทาการซื้ อขายไม่ อาจ การแก้ ไข/ยกเลิ ก
กระทาได้ หรื อการซื้ อขายของสมาชิ กอาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูล้ งทุนหรื อต่อ การซื้ อขายเมื่ อมี
เหตุขัดข้ อง
การซื้ อขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสัง่ แก้ไขหรื อยกเลิกการซื้ อขายดังกล่าวได้
หมวด 6
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์
ข้อ 36 ในการชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรั พย์ระหว่างสมาชิ ก ให้สมาชิ กดาเนิ นการโดยใช้บริ การ วิธีการชาระราคา/
ส่ งมอบหลักทรั พย์
ชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชีจดั ให้มีข้ ึน
สมาชิ กต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสานักหักบัญชี หากสมาชิ กฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม สมาชิ กต้อง ระหว่ างสมาชิก
ยินยอมปฏิบตั ิตามมาตรการลงโทษที่สานักหักบัญชีกาหนด
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ไม่ ยิ น ยอมปฏิ บัติ ต ามมาตรการลงโทษที่ ส านัก หั ก บัญ ชี ก าหนดตามวรรคสอง
คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 37 ในการชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรั พย์ สมาชิ กผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายมี หน้าที่ และความรั บผิดที่ หน้ าที่และความ
จะต้องชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที่ ตกลงซื้ อขายกัน ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อหรื อขายในฐานะ รับผิดของสมาชิก
ในการชาระราคา/
นายหน้าหรื อตัวแทน หรื อในนามของสมาชิกเอง

ส่ งมอบหลักทรัพย์
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(บส/ซ 01-00)
การส่ งมอบหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง สมาชิ กจะต้องส่ งมอบหลักทรัพย์อนั ปลอดจากการจานา การรอนสิ ทธิ
หรื อภาระติดพันใด ๆ
ในกรณี ที่สานักหักบัญชี ได้อนุ ญาตให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ กหรื อบุคคลใดทาการชาระราคา
หรื อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ส มาชิ ก ท าการซื้ อ ขาย สมาชิ ก ดัง กล่ า วยัง คงมี ห น้า ที ่ แ ละความรับ ผิด ที ่ จ ะต้อ ง
ดาเนิ นการให้มีการชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนครบถ้วน
หมวด 7
การหยุดการซื้ อขายทั้งหมด (Circuit Breaker)
*ข้อ 38 ในกรณี ที่ดชั นี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้ อขายหลักทรัพย์ท้ งั หมดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1)
กรณี ดชั นี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 8 ของดัชนี ราคาหุ น้ ตลาด
หลักทรัพย์ในวันทาการซื้ อขายก่อนหน้านั้น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้ อขายเป็ นเวลา 30 นาที
(2)
กรณี ดชั นี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 15 ของดัชนี ราคาหุ น้ ตลาด
หลักทรัพย์ในวันทาการซื้ อขายก่อนหน้านั้น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้ อขายเป็ นเวลา 30 นาที
(3)
กรณี ดชั นี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 20 ของดัชนี ราคาหุ น้ ตลาด
หลักทรัพย์ในวันทาการซื้ อขายก่อนหน้านั้น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้ อขายเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
ในกรณี ที่ระยะเวลาการซื้ อขายในแต่ละช่วงเวลาทาการเหลือน้อยกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง (1) หรื อ (2)
หรื อ (3) แล้วแต่กรณี ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้ อขายเท่ากับระยะเวลาที่เหลือในช่วงเวลาทาการซื้ อขายนั้น

การหยุ ด การซื้ อ
ขายหลั ก ทรั พ ย์
ทั้งหมด (Circuit
Breaker)

(*ความในข้ อ 38 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อ
ขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบั บที่ 9) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 เมษายน 2563 เป็ นต้ นไป)

หมวด 8
การปฏิบัติงานของสมาชิ กที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรั พย์
ข้อ 39 ห้ามสมาชิกกระทาการดังต่อไปนี้
ข้ อห้ ามของสมาชิก
(1)
ขายหลักทรั พย์โดยที่ สมาชิ กหรื อลูกค้ายังไม่มีหลักทรั พย์น้ นั อยู่ในครอบครอง หรื อมิ ได้มี เกีย่ วกับการซื้ อขาย
หลักทรั พย์
บุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์น้ นั ยกเว้นกฎหมายจะอนุญาตให้กระทาได้
(2)
ซื้ อขายหลักทรั พย์ข องบริ ษ ทั ตนเองในนามของสมาชิ กเอง ยกเว้นกฎหมายจะอนุ ญาตให้
กระทาได้
(3)
เสนอซื้ อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทน หรื อ
ในนามของสมาชิกเองที่อาจมีหรื อมีผลทาให้ราคา หรื อปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ ของตลาด (False Market)
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(บส/ซ 01-00)
การซื้ อขายที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลง หรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ ของ
ตลาด (False Market) ให้หมายความรวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้
(3.1) การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ที่ทาให้ราคาเปิ ดหรื อราคาปิ ดของหลักทรัพย์น้ นั หรื อดัชนี
ราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) สู งขึ้นหรื อลดลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(3.2) การซื้ อและขายหลักทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายในรายการนั้นเป็ นบุคคลคนเดียวกัน หรื อ
การซื้ อและขายหลักทรัพย์ในขณะเดียวกันหรื อในวันเดียวกันที่ทาให้มูลค่าการซื้ อและมูลค่าการขายหลักทรัพย์
นั้นของบุคคลนั้นที่ปรากฏตามบัญชีการลงทุนเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน (Wash Sales)
(3.3) การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยมีการสมรู ้ร่วมคิดกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันหรื อต่าง
ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ (Pool) โดยการสมรู ้ร่วมคิ ดให้
พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้ อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ทางการค้าเป็ นสาคัญ
(3.4) การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่ องไม่ว่าจะโดยบุคคลเดียวกันหรื อบุคคล
หลายคน โดยราคาของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหรื อไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นประโยชน์ต่อฐานะตามบัญชี การ
ลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อ ทุกบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กนั ในทางใดทางหนึ่ ง (Series of Transactions)
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นเป็ นสาคัญ
(3.5) การซื้ อหลักทรัพย์เพื่อมิให้บุคคลอื่นสามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ตามหน้าที่ที่เกิดจาก
การที่บุคคลอื่นนั้นขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อตามหน้าที่ซ่ ึ งบุคคลอื่นนั้นมีตามข้อตกลงอื่นที่ ชอบ
ด้วยกฎหมาย (Cornering)
*(3.6) (3.7) การซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์โดยบุ คคลใดหรื อผูท้ ี่ สมรู ้ ร่ วมคิ ดได้แพร่ ข่ าวเกี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริ งใดๆ อันอาจทาให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสู งขึ้นหรื อลดลง โดยข้อเท็จจริ งนั้นยังไม่ได้
มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผูม้ ีหน้าที่ ตอ้ งแจ้ง (False Dissemination) โดยการสมรู ้ร่วมคิ ดให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมการซื้ อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ทางการค้าเป็ นสาคัญ
(4)
เสนอซื้ อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทน หรื อในนามของสมาชิ กเอง
โดยระบุราคาเสนอซื้ อหรื อเสนอขายที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะทาให้เ กิ ด การซื้ อขายได้ หรื อระบุ ร าคาเสนอซื้ อ
หรื อเสนอขายที่ ไม่ ได้ประสงค์จะให้เ กิ ด การซื้ อขายตามราคานั้น
(*ยกเลิกความใน (3.6) ของ (3) ของข้ อ 39 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อขาย การชาระ
ราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)
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(บส/ซ 01-00)
ข้อ 40 ในกรณี ที่สมาชิ กซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตนเองหรื อบริ ษทั ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิ ก
ในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทนของลูกค้า ให้สมาชิ กปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
“บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า
(1)
บริ ษทั ที่ถือหุ น้ ในสมาชิ กหรื อบริ ษทั ที่สมาชิ กถือหุ ้นในบริ ษทั นั้น โดยการถือหุ น้ ดังกล่าวทาให้
บริ ษทั หรื อสมาชิ กที่ ถือหุ ้นมีสิทธิ ในการออกเสี ยงเกิ นกึ่ งหนึ่ งไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
(2)
บริ ษทั ที่ มีอานาจควบคุมในสมาชิ กซึ่ งโดยพฤติ การณ์ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการ
จัดการหรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อบริ ษทั ที่สมาชิ กมีอานาจควบคุมบริ ษทั นั้นในลักษณะ
เช่นเดียวกัน หรื อ
(3)
บริ ษทั ที่ มีผูแ้ ทนของบริ ษทั นั้นเป็ นกรรมการเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดของ
สมาชิก หรื อบริ ษทั ที่มีผแู ้ ทนของสมาชิกเป็ นกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั นั้น

ก า ร ซื้ อ ข า ย
ห ลั ก ท รั พ ย์
ข อ ง ส ม า ชิ ก
หรื อบริ ษั ท ที่ มี
ส่ วนเกีย่ วข้ อง

ข้อ 41 ในการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ สมาชิ กจะต้องไม่ ซ้ื อหลักทรั พ ย์เ พื่ อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง
ในขณะใดขณะหนึ่งเกินอัตราส่ วนกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ของสมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เพื่ อ ประโยชน์ต ามความในวรรคหนึ่ ง การคานวณอัต ราส่ วนกับเงิ นกองทุ น สภาพคล่องสุ ทธิ ของ
สมาชิกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับ
การซื้ อขายหลัก
ทรัพย์ เมื่อเทียบกับ
อั ต ร า ส่ ว น กั บ
เงิ น กองทุ นของ
สมาชิก

ข้อ 42 ห้ามสมาชิ กซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทน
หรื อในนามของสมาชิกเอง ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
การซื้ อ หรื อขายหลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ต ามมาตรา 185 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2)
การซื้ อขายรายใหญ่ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้ อขายทุกครั้ง
(3)
การซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในการขายทอดตลาดเพื่อการบังคับจานาหรื อบังคับ
หลักประกัน
*(4) (5)
การซื้ อ หรื อ ขายคื นหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่ อผูล้ งทุ นซึ่ งเป็ นคนต่ า งด้า วกับบริ ษทั
หลักทรัพย์ซ่ ึ งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว
การซื้ อหรื อขายตามวรรคหนึ่ ง (1) (2) หรื อ (3) สมาชิ กต้องรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน
เวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(*ยกเลิกความใน (4) ของข้ อ 42 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ยกเลิกข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์

การอนุ ญาตให้
สมาชิ กซื้ อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ น อก
ตลาดหลักทรัพย์

แห่ งประเทศไทย และปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรั บตราสารหนีท้ ี่ได้ รับการจด
ทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)
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(บส/ซ 01-00)
ข้อ 43 ในการซื้ อหรื อขายคื นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวกับบริ ษทั การซื้ อ หรื อขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 42 (5) ให้แก่ลูกค้า ให้สมาชิกปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บงั คับกับสมาชิ ก คื น หน่ วยลงทุ น
ในการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ การช าระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์แ ละการด าเนิ นการที่ Thai Trust Fund
เกี่ยวข้อง
หมวด 9
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื้ อขาย
ข้อ 44 บุคคลที่จะทาหน้าที่ดูแลให้การซื้ อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง ต้องได้รับอนุ ญาตจากตลาด ผู้ดูแลสภาพคล่อง
หลักทรัพย์ให้เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
การขึ้ นทะเบียนและการเพิกถอนผูด้ ูแลสภาพคล่อง คุณสมบัติ สิ ทธิ และหน้าที่ ของผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ตลอดจนการลงโทษให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 45 บุคคลที่จะกระทาการซื้ อขายด้วยระบบการซื้ อขายแทนและในนามสมาชิ กต้องได้รับอนุญาต เจ้ าหน้ าที่รับ
อนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
การขึ้ นทะเบี ยนและการเพิ กถอนเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาต คุ ณสมบัติ สิ ทธิ และหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ รั บ
อนุญาต ตลอดจนการลงโทษให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
สมาชิ กต้องดูแลและควบคุมเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตของตนให้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาหนดตามวรรคสองและตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จดั ให้มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ สนับสนุนการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ จึงเห็นควรให้ปรั บปรุ งข้อกาหนดที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์ เพื่อรองรั บระบบการซื้ อขายหลักทรั พย์ใหม่ดงั กล่าว โดยได้จดั ทาข้อกาหนดให้เข้าใจง่ายและ
เหมาะสม จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

- 16 -

