มาตรฐานเกีย่ วกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบการซื้ อขาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับ
การซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 สิ งหาคม 2560
และข้อ 44/1 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและ
การส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1: การต่ อเชื่ อมระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขาย
1. การต่ อเชื่ อมระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขายของสมาชิก (Broker Front Office) เข้ ากับระบบการซื้ อขาย
ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กที่ ต่ อเชื่ อ มกับระบบการซื้ อขายต้องมี ลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.1 สมาชิ ก ต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก การทางานของ Broker Front Office ที่ ส ามารถนามาตรวจสอบได้ท ัน ที
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
1.2 สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบการจัดการ และการบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย อย่างน้อยตามที่
กาหนดในส่ วนที่ 2
1.3 สมาชิ กต้องมีการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานที่ ปลอดภัยเพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสาหรั บ
ระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้ อขายอย่างน้อยตามที่กาหนดในส่ วนที่ 3
2. การต่ อเชื่ อมระบบสาหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
การซื้ อขายหลักทรั พย์ผ่า นระบบอิ นเทอร์ เ น็ต ให้กระทาผ่านระบบที่ มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1 เป็ นการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของลูกค้าที่ผา่ น Broker Front Office
2.2 สมาชิ ก ต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก การทางานของ Broker Front Office ที่ ส ามารถนามาตรวจสอบได้ท ัน ที
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
2.3 สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบการจัดการ และการบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขาย อย่างน้อยตามที่
กาหนดในส่ วนที่ 2
2.4 สมาชิ กต้องมีการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานที่ ปลอดภัยเพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสาหรั บ
ระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้ อขายอย่างน้อยตามที่กาหนดในส่ วนที่ 3

2.5

ในกรณี ที่สมาชิ กพัฒนาหน้าจอในการส่ งคาสั่งซื้ อขายให้ลูกค้าสามารถส่ งคาสั่งได้มากกว่า 1 คาสั่งต่อ
หน้าจอ สมาชิ กต้องมีการจากัดจานวนคาสั่งให้ไม่เกิ นจานวนที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด และมีระบบ
ป้องกันความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
การซื้ อขายหลักทรัพย์ดว้ ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์ประเภทเดี ยวกัน จัดเป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นกัน จึงมีโครงสร้างระบบเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น
3. การต่ อเชื่ อมระบบสาหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)
การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA ให้กระทาผ่านระบบที่มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 เป็ นการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายผ่านระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของลูกค้าที่ต่อเชื่อมกับระบบของสมาชิก โดยคาสัง่ ซื้ อ
ขายดังกล่าวต้องผ่านระบบควบคุมความเสี่ ยงที่สมาชิกสามารถบริ หารจัดการได้
3.2 ระบบของสมาชิ กที่ให้บริ การซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ต้องมีการบันทึกการทางานของระบบ
ส่ งคาสั่งซื้ อขาย เช่ น Order Log และ Message ระหว่างระบบตามมาตรฐานที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เป็ นต้น ซึ่ งสามารถนามาตรวจสอบได้ทนั ที และนาส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
3.3 สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบการจัดการ และการบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขาย อย่างน้อยตามที่
กาหนดในส่ วนที่ 2
3.4 สมาชิ กต้องมีการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานที่ ปลอดภัยเพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสาหรั บ
ระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้ อขายอย่างน้อยตามที่กาหนดในส่ วนที่ 3
4. การต่ อเชื่ อมระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขายสาหรับบริษทั หลักทรัพย์ ที่มใิ ช่ สมาชิก
สมาชิกที่จะให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก (Sub-Broker) ต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบส่ งคาสั่ง
ซื้ อขายของสมาชิก ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบการจัดการ และการบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขาย อย่างน้อยตามที่
กาหนดในส่ วนที่ 2
4.2 สมาชิ กต้องมี ระบบบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อขายที่ ได้รับจากบริ ษทั หลักทรั พย์ที่มิใช่ สมาชิ กที่ ปลอดภัย
เพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้ อขายอย่างน้อย
ตามที่กาหนดในส่ วนที่ 3
4.3 ระบบบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อขายต้องสามารถจาแนกคาสั่งและรายการซื้ อขายของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่
มิ ใช่ สมาชิ กจากคาสั่งและรายการซื้ อขายของสมาชิ กได้ และต้องมี การบันทึ กการทางานของ Broker
Front Office โดยสามารถนามาตรวจสอบได้ทนั ทีเมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
4.4 สมาชิกต้องมีระบบในการกากับดูแลการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก
4.5 ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิ กได้รับอนุญาตให้เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์เฉพาะประเภท
หลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษทั สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบป้ องกันมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่
สมาชิกซื้ อขายหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ส่ วนที่ 2: ระบบการจัดการ และการบริหารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่ งซื้ อขาย สาหรับทุกช่ องทางการส่ งคาสั่ งซื้ อขาย
1. สมาชิกต้องมีระบบตรวจสอบคาสัง่ ซื้ อขายก่อนส่ งเข้ามาในระบบการซื้ อขาย (Pre-trade risk management) และ
มี อานาจควบคุ มและบริ หารจัดการระบบตรวจสอบคาสั่งซื้ อขายดังกล่าวในทุ กช่ องทางการส่ งคาสั่งซื้ อขาย
ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบคาสั่งซื้ อขายก่ อนส่ งเข้ามาในระบบการซื้ อขาย (Pre-trade risk management) ต้องมี
การตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.1 วงเงินซื้ อขาย (Credit / Exposure Limit)
1.2 มูลค่าเสนอซื้ อขายสู งสุ ดต่อ 1 คาสัง่ (Maximum Value per Order)
1.3 ปริ มาณหุน้ ที่เสนอซื้ อขายสู งสุ ดต่อ 1 คาสัง่ (Maximum Volume per Order)
1.4 ราคาเสนอซื้ อขาย (Order Price Check)
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้สมาชิ กต้องมีระบบตรวจสอบคาสั่งซื้ อขายก่อนส่ งเข้ามาในระบบการซื้ อขาย
(Pre-trade risk management) ที่แตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ได้ตามที่เห็นสมควร
2. สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบและ/หรื อฟั งก์ชนั ที่ สามารถหยุดการส่ งคาสั่งซื้ อขายใหม่ และยกเลิกคาสั่งซื้ อขายที่
ส่ งเข้ามาแล้วได้ทนั ที ในกรณี จาเป็ น (Kill switch)
3. กรณี สมาชิกส่ งคาสัง่ ซื้ อขายโดยใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic trading)
สมาชิกต้องจัดให้มีการบริ หารจัดการการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายเพื่อป้ องกันมิให้เกิดคาสัง่ ซื้ อขายที่อาจเข้าข่ายความผิด
ตามกฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3: มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบที่ต่อเชื่ อมกับระบบการซื้ อขาย
วัตถุประสงค์หลักในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับระบบที่ต่อเชื่ อมกับระบบการซื้ อขาย มุ่งเน้น
ให้มีการบริ หารจัดการที่เหมาะสมภายใต้หลักการ ดังนี้
1. Confidentiality หมายถึ ง การรั กษาความลับของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอย่างเหมาะสม
รวมถึงมีการจากัดสิ ทธิ (Authorization) และการพิสูจน์ตวั ตนอย่างครบถ้วน (Authentication)
2. Integrity หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน เช่ น การไม่ถูก
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการปลอมแปลงการใช้งาน ไม่เกิดการสู ญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
3. Availability หมายถึ ง ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมู ลมี ความพร้ อมใช้งานสอดคล้องตาม
ความจาเป็ นและความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้สมาชิ กต้องจัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบที่ต่อเชื่ อมกับระบบ
การซื้ อขายตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ1 หรื อประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมในอนาคต

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2559 เรื่ อง ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 และประกาศแนวปฏิบตั ิ ที่ นป. 3/2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการจัดให้
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
1

นอกจากการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบที่ ต่อเชื่ อมกับระบบการซื้ อขายข้างต้น
แล้ว สมาชิกต้องจัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยของแอพพลิเคชัน่ (Application Security) เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลและฟั งก์ชนั ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชัน่ เฉพาะผูท้ ี่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และ
การเข้า ถึ งจะต้องแยกตามประเภทของผูใ้ ช้งาน (User Role) รวมทั้งมี ร ะบบการบัน ทึ กข้อ มู ล การทางานของ
แอพพลิเคชัน่ (Audit Trail Log) อย่างเหมาะสม
2. ผูใ้ ช้งานระบบซื้ อขายจะต้องผ่านการตรวจสอบและยื นยันความเป็ นตัวตนว่าเป็ นบุ คคลที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตจริ ง (KYC – Know Your Customer) อี กทั้งการเข้า ใช้งานระบบจะต้องมี การรั กษาความปลอดภัย อย่าง
เพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธีการหรื อเทคโนโลยีใด ๆ เช่ น รหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน การใช้ OTP (One-time
Password) หรื อการควบคุม Session เป็ นต้น
3. ในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายผ่านระบบซื้ อขาย จะต้องมีการยืนยันว่าเป็ นลูกค้ารายนั้นจริ งก่อนการส่ งคาสั่ง
โดยสามารถจัดหาวิธีการ หรื อเทคโนโลยีใด ๆ ในการระบุความเป็ นตัวตนได้ชดั เจน เช่น PIN ID เป็ นต้น ซึ่ งควร
พิจารณาความยาวของ PIN ID ให้สอดคล้องกับการให้บริ การและมีความปลอดภัยเพียงพอ
4. มีขอ้ ความแจ้งเตื อนผูใ้ ช้งานระบบเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการกระทาของผูใ้ ช้งานระบบอย่าง
ชัดเจนและครบถ้วน (Agreement / Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลที่ แสดงการยอมรับความเสี่ ยงเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม
5. สมาชิ กต้องมี มาตรการดาเนิ นการควบคุมการใช้โปรแกรมหรื อแอพพลิ เคชัน่ ที่ เหมาะสม เพื่ อให้
การซื้ อขายเป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการซื้ อขายโดยรวม
6. มีข้ นั ตอนการส่ งมอบรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านที่ มีความปลอดภัยเพียงพอ และมีการให้ความรู ้ กบั
ผูใ้ ช้งานในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็ นความลับ เพื่อให้มีความตระหนักถึงประเด็นของความปลอดภัย
เช่น การแนะนาให้ใช้รหัสผ่านที่ซบั ซ้อนหรื อเดาได้ยาก การแนะนาไม่ให้เปิ ดเผยรหัสผ่านใด ๆ ให้บุคคลอื่นทราบ
การแนะนาให้มีการ Logout ออกจากระบบทุกครั้งที่ ไม่ได้ใช้งานทั้งแบบชัว่ คราวและเมื่อเลิกใช้งาน การแนะนา
ความเสี่ ยงในการบันทึกรหัสผ่านไว้บนเครื่ องหรื อระบบ เป็ นต้น
ทั้งนี้ สมาชิ กจะต้องสามารถส่ งรายละเอียดมาตรฐานความปลอดภัยของสมาชิ กให้แก่ตลาดหลักทรั พย์
ทันทีเมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
ผลบังคับใช้
ตลาดหลักทรัพย์จะใช้มาตรฐานเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการซื้ อขายฉบับนี้ แทนมาตรฐานเกี่ยวกับ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบการซื้ อขาย ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
--------------------------------------------------------------------------------ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 มีนาคม 2565

