
 
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การซ้ือหลกัทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2562 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3/1 ของข้อบังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ขอ้ 11 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 
ขอ้ 17/1 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 
ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและการด าเนินธุรกิจ พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และขอ้ 9 ของขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนด
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 เมษายน 2562  เป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
  “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  “การซ้ือขาย”  หมายความวา่  การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

“บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)”  หมายความว่า บญัชีท่ีลูกคา้วางเงินไวล่้วงหน้ากับ
สมาชิกเต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือหลกัทรัพยห์รือมีขอ้ตกลงให้สมาชิกหักเงินตามค าสั่งของ
สมาชิกในบญัชีเงินฝากของลูกคา้ท่ีฝากเงินไวเ้ต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือหลกัทรัพย ์หรือโอน
เงินค่าขายหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีดงักล่าว 

“การขายชอร์ต” หมายความวา่ การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพ่ือการส่งมอบ 
 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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หมวด 1  
การซ้ือหลกัทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)  

 
ส่วนที่ 1 
กรณีทั่วไป  

 
 ขอ้ 3  ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัหลกัทรัพยใ์ดและตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้
มีการซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพย์
นั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามขอ้ 4 

(1) หลกัทรัพยอ์ยู่ภายใตม้าตรการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 

(2) หลกัทรัพยท่ี์ให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์กรณีบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเร่ืองแนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการ
ด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

(3) หลกัทรัพยท่ี์ใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย ์

(4) หลกัทรัพยท่ี์ใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์กรณีมีการสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
ใดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นครบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการห้าม
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว  

 
 ขอ้ 4  ใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
ในวนัท าการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหมี้การซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และให้
ท าการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้การซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  
 ในระหวา่งระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้การซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) ตามวรรคหน่ึง หากเหตุที่ท าให้หลกัทรัพยน์ั้นตอ้งซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) ส้ินสุดลง ให้มีการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามส่วนน้ีต่อไปอีก 
1 วนัท าการถดัจากวนัท่ีเหตุดงักล่าวหมดไป   
  

การซ้ือหลกัทรัพย์
ด้วยบัญชีแคชบา
ลานซ์ 
(Cash Balance) 
กรณีทั่วไป 

ระยะเวลาการซ้ือ
หลกัทรัพย์ด้วย
บัญชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) 
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*ขอ้ 5 ในกรณีท่ีสมาชิกต้องด าเนินการให้ลูกค้าซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ 

(Cash Balance) เน่ืองจากหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนอยู่ภายใตม้าตรการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และการด าเนินธุรกิจ ให้หลกัทรัพยต์ามขอ้น้ี นอกจากหมายถึงหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ภายใต้
มาตรการด าเนินการแลว้ยงัหมายรวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยอ์า้งอิง  

(*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 
2564 เป็นต้นไป) 

 
ส่วนที่ 2 

กรณีหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนมกีารซ้ือขายผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด  
 

ขอ้ 6 ในส่วนน้ี  
“หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์มี

อตัราการซ้ือขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขาย และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่า
การซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นมีพฤติกรรมหรือลกัษณะการซ้ือขายท่ีท าใหห้รืออาจท าใหร้าคาหรือปริมาณการ
ซ้ือขายเปล่ียนแปลงไปอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  

 
*ขอ้ 7 ให้สมาชิกเร่ิมด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพ

ปกติของตลาดดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศให้
หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยให้ท าการซ้ือขายดว้ย
บญัชีดงักล่าวเป็นระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ในกรณีท่ีระยะเวลาตามวรรคหน่ึงส้ินสุดลงและหลกัทรัพยน์ั้นยงัคงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการ
ซ้ือขายท่ีผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) ต่อไปจนกว่าหลกัทรัพยน์ั้นจะไม่เขา้เง่ือนไขเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายท่ีผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด 

(*ความในวรรคหน่ึงของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) 

  

การซ้ือหลักทรัพย์ด้วย
บัญชีแคชบาลานซ์  
(Cash Balance)  
กรณีมีการซ้ือขายผิด
ไปจากสภาพปกต ิ

นิยาม 

หลักทรัพย์ที่ ต้องซ้ือ
ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) 
กรณีบริษัทอยู่ภายใต้
มาตรการด าเนินการ 
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หมวด 2  

การซ้ือหลกัทรัพย์เพ่ือส่งมอบคืนหลกัทรัพย์ (Short Covering) 
 

ขอ้ 8 ในกรณีท่ีลูกค้าของสมาชิกท าการขายชอร์ตหลักทรัพย์ใด ๆ ก่อนวนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะประกาศใหห้ลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกตอ้งด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือดว้ยบญัชีแคช 
บาลานซ์ (Cash Balance) ในระยะเวลาตามหมวด 1 แลว้แต่กรณี ให้สมาชิกสามารถให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพย์
เพ่ือส่งมอบคืนหลกัทรัพยด์งักล่าว (Short Covering) ในบญัชีเดียวกบับญัชีท่ีลูกคา้ไดท้ าการขายชอร์ตไวไ้ด ้

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 9 ในกรณีท่ีความในขอ้ใดขอ้หน่ึงของค าสั่งหรือหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีออกตามความในขอ้ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การใหส้มาชิกด าเนินการให้
ลูกคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
มีการก าหนดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราการซ้ือขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด ใหห้มายถึงหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การให้สมาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ท าการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 แทน 

 
ขอ้ 10 ใหบ้รรดาขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การใหส้มาชิกด าเนินการให้
ลูกคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนด
ดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การใหส้มาชิก
ด าเนินการให้ลูกคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 
มีนาคม 2562 จนกวา่จะมีการออกขอ้ก าหนดค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าว
ข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั 

 
ขอ้ 11  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด

หลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ให้การอนุโลมใชห้รืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนด
ดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การให้สมาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 แทน 

บทเฉพาะกาลรองรับ
ให้ประกาศ Turnover 
List ที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ป ร ะ ก า ศ ก า หนด 
หมายถึงหลักทรัพย์ที่
มีการซ้ือขายผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด 

การ  short covering 
ในรอบระยะเวลาที่
ท าการซ้ือขายด้วย
บัญชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) 
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ขอ้ 12 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหส้มาชิกเร่ิมด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มี

การซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การให้สมาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 และยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลา ใหส้มาชิกด าเนินการ
ให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
ดงักล่าวยงัคงมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะครบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 
 

(ลงนาม)  ภากร ปีตธวัชชัย 

(นายภากร ปีตธวชัชยั) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบัญชี
แคชบาลานซ์ (Cash Balance) ให้รองรับการซ้ือหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการส่ังห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวและการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน จึงสมควรออกประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 


