
1 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมกีารซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ในตลาดหลกัทรัพย์ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด พ.ศ. 2544 
 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 170 วรรคสอง (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  30 สิงหาคม 2544  เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่  ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
 “สมาชิก” หมายความวา่  สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
 *“เจา้หน้าท่ีรับอนุญาต” หมายความว่า  บุคคลท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดยตลาดหลกัทรัพย ์
เพ่ือเป็นตวัแทนของสมาชิกในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 
 (*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าท่ีรับอนุญาต” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2553 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 
 “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 “ค าสัง่ซ้ือขาย” หมายความวา่  ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

“การซ้ือขาย” หมายความวา่  การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
“ระบบการซ้ือขาย” หมายความวา่  ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

จดัใหมี้ข้ึน 
*“บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)” หมายความว่า บญัชีท่ีลูกคา้วางเงินไวล่้วงหนา้กบัสมาชิก

เต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือมีขอ้ตกลงใหส้มาชิกหกัเงินตามค าสั่งของสมาชิกใน
บญัชีเงินฝากของลูกคา้ท่ีฝากเงินไวเ้ต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือโอนเงินค่าขาย
หลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีดงักล่าว 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “บัญชีแคชบาลานซ์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2551 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป) 
   

นิยาม 

ผลบังคับใช้ 
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*ขอ้ 3 เม่ือสภาพการซ้ือขายของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยมี์ลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึงหรือทั้งสองลกัษณะดงัต่อไปน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือสั่งให้สมาชิก
ด าเนินการตามวรรคสองเป็นการชัว่คราว 

(1)  มีการเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณการซ้ือขายในหลกัทรัพยน์ั้นอย่างมาก 
หรือมีการซ้ือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั้นเป็นจ านวนมาก จนมีแนวโนม้ท่ีอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อ
สภาพการซ้ือขาย และมีลกัษณะตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

(2)  มีอตัราการซ้ือขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขาย 
และมีลกัษณะตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

มาตรการหรือการด าเนินการท่ีคณะกรรมการจะก าหนดหรือสั่งใหส้มาชิกด าเนินการ อาจเป็น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี  

(1)  ด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(2)  ห้ามการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัในการก  าหนดวงเงินการซ้ือขายของ
ลูกคา้ 

(3) ห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการที่ก  าหนด 
ในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

(4) ห้ามการหักกลบราคาค่าซ้ือกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัในวนัเดียวกนั 
(Net Settlement) 

(5) ห้ามการขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพ่ือการส่งมอบ 
(*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2565  
ลงวนัที่ 23 มนีาคม 2565 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 3/1     - 

(*ยกเลิกความในข้อ 3/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมีการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2565 มผีลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 3/2 เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าการซ้ือขายของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาด

หลกัทรัพยมี์พฤติกรรมหรือลกัษณะการส่งค าสั่งซ้ือขายท่ีพิจารณาไดว้่าเป็นการส่งค าสั่งท่ีไม่เหมาะสม หรือมี
พฤติกรรมหรือลกัษณะการซ้ือขายท่ีพิจารณาไดว้่าท าใหห้รืออาจท าใหมี้การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณ
การซ้ือขายในหลักทรัพย์นั้ นอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  หรือมีการซ้ือขายอย่างกระจุกตัว 
ในหลกัทรัพยน์ั้นเป็นจ านวนมาก และมีขอ้เทจ็จริงท่ีเช่ือไดว้า่พฤติกรรมหรือลกัษณะการซ้ือขายดงักล่าวอาจเป็น

การด าเนิ นการ
เม่ือมีพฤติกรรม
การซ้ือขายที่ผิด
ไป จ าก ส ภ าพ
ปกต ิ

การด าเนินการเม่ือ
หลกัทรัพย์มีสภาพ
การซ้ือขายที่อาจ
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
เสียหายต่อสภาพ 
การซ้ื อขายห รือ
ห ลั ก ท รั พ ย์ มี 
สภาพการซ้ือขาย 
ที่ มี อั ต ร า ก า ร
หมุนเวียนสูง 
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ผลจากการซ้ือขายของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้สมาชิกด าเนินการอย่างใด 
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายผา่นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเท่านั้น 
(2) พิจารณาปรับลดวงเงินท่ีก าหนดในการซ้ือขายของลูกคา้ 
(3) ด าเนินการใหลู้กคา้ท าการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 

เป็นการชัว่คราว 
(4) ระงบัการใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นโดยให้หักกลบราคาค่าซ้ือกบัราคา

ค่าขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัในวนัเดียวกนัเป็นการชัว่คราว 
(5) ระงบัการใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายท่ีสมาชิกมีการให้ลูกคา้กูย้ืมเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย์

นั้นเป็นการชัว่คราว  
(6) ระงบัการให้ลูกคา้ขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพยน์ั้นมาเพ่ือการส่งมอบเป็น 

การชัว่คราว 

                (*เพ่ิมเติมความในข้อ 3/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมีการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 4 เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าการซ้ือขายของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาด

หลกัทรัพยมี์พฤติกรรมหรือลกัษณะการซ้ือขายท่ีพิจารณาไดว้่าท าให้หรืออาจท าให้มีการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายในหลกัทรัพยน์ั้นอย่างรุนแรง หรือมีการซ้ือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั้น
เป็นจ านวนมาก และมีขอ้เท็จจริงท่ีเช่ือไดว้า่พฤติกรรมหรือลกัษณะการซ้ือขายดงักล่าวอาจเป็นผลจากการซ้ือขาย
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการมีอ านาจสั่งห้ามสมาชิกรายใดรายหน่ึงหรือทั้งหมดส่งค าสั่ง
ซ้ือขายในหลกัทรัพยน์ั้นของบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นเขา้มาในระบบการซ้ือขายเป็นการชัว่คราวได ้
 

ขอ้ 5 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการสั่งห้ามสมาชิกใดส่งค าสั่งซ้ือขายของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดตามขอ้ 4 และสมาชิกนั้นยงัคงส่งค าสั่งซ้ือขายของบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นเขา้มาในระบบ 
การซ้ือขายอีก คณะกรรมการมีอ านาจสัง่หา้มการซ้ือขายของสมาชิกนั้นเป็นการชัว่คราวได ้

  
  *ขอ้ 6   คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาและใช้อ  านาจตามข้อ 3  
ขอ้ 3/2 และขอ้ 4 ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

**ในกรณีท่ีผูจ้ดัการไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูพิ้จารณาและใชอ้  านาจสั่งใหส้มาชิกด าเนินการ
ตามขอ้ 3 และหา้มสมาชิกส่งค าสั่งซ้ือขายของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดตามขอ้ 4 ผูจ้ดัการตอ้งด าเนินการตาม
แนวทางท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 

การห้ามสมาชิก 
ส่งค าส่ังซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ของ 
บุคคลใดเข้ามา
ในระบบการซ้ือ
ขาย 

การห้ามสมาชิก
ท าการซ้ือขาย
เป็นการช่ัวคราว 

แนวทางด าเนินการ 
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(**ความในวรรคสองของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมกีารซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับท่ี  4) 

พ.ศ. 2557 ลงวนัที่ ลงวนัที่ 19 ธันวาคม 2557 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 7 - 
(*ยกเลิกความในข้อ 7 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมี

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 4 เมษายน 2565  เป็นต้นไป) 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  29  สิงหาคม  2544 
 
                                                               (ลงนาม)  ชวลิต  ธนะชานันท์  
   (นายชวลิต ธนะชานนัท)์ 
   ประธานกรรมการ 
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 


