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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง วธีิปฏิบัตทิี่เกีย่วกบัการซ้ือขาย การช าระราคา 
และการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2560 

  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 11 ขอ้ 14 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 23  ขอ้ 25 
และขอ้ 40 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 2  ใหย้กเลิก 

(1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ
ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 

(2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 

(3) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

(4) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2556 

(5) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

(6) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 

(7) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 
 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

“การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ต” (Internet Trading) หมายความว่า 
การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ส่งค าสัง่ซ้ือขายดว้ยระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกท่ีจดัใหแ้ก่ลูกคา้  

“การซ้ือขายหลกัทรัพยท์างอิเลก็ทรอนิกส์” (Direct Electronic Access) หมายความว่า 
การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกอนุญาตใหลู้กคา้ส่งค าสัง่ซ้ือขายทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทยกเลิก 
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 *“การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ DMA” (Direct Market Access) หมายความวา่ การซ้ือ
ขายท่ีสมาชิกอนุญาตให้ลูกคา้ส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของลูกคา้ท่ีต่อเช่ือมกบัระบบ
ของสมาชิก โดยค าสัง่ซ้ือขายดงักล่าวตอ้งผา่นระบบควบคุมความเส่ียงท่ีสมาชิกสามารถบริหารจดัการได ้
 (*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA” (Direct Market Access) และ
ให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระ
ราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป) 

*“ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอัตโนมัติ” (Algorithmic Trading) 
หมายความว่า ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับส่งค าสั่งซ้ือขายท่ีสามารถสร้างและบนัทึกการเสนอซ้ือขาย
ไดโ้ดยอตัโนมติั 

(*ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “ชุดค าส่ังคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอัตโนมัติ ” (Program 
Trading) และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 *“ผูพ้ฒันาระบบ” หมายความว่า ผูพ้ฒันาระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก (Independent 
Software Vendor: ISV) หรือผูใ้หบ้ริการระบบส่งค าสัง่ซ้ือขาย (Application Service Provider: ASP) 
   (*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ผู้พัฒนาระบบ” โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธี
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย” (Non-voting Depository 
Receipt: NVDR) หมายความวา่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี” หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีการอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
จดัตั้งและจดัการกองทุน 
 “บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก” หมายความว่า บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท าสญัญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทน
ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก 

“การซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกิน” หมายความว่า การซ้ือหุน้เพ่ือส่งมอบหุน้ในส่วนท่ี
จดัสรรเกินกว่าจ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่ายตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยท าการ
ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยต์ามค าสั่งท่ีไดรั้บจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีความผกูพนัตามหนงัสือช้ีชวนท่ี
ออกในการจดัจ าหน่ายหุน้นั้น 
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“ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกิน” หมายความว่า สมาชิกท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ด าเนินการซ้ือหุ้นใดหุ้นหน่ึงเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจัดสรรเกินของหุ้นนั้นในช่วงเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย  

 
หมวด 1  

การซ้ือขาย 
 

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

  
ขอ้ 4 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือขาย ใหผู้จ้ดัการเป็นผูมี้อ  านาจ

วินิจฉยัและสัง่การ 
  
ขอ้ 5 สมาชิกอาจยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยอ์อกหนงัสือรับรองการซ้ือขายของตนได้

  
ส่วนที่ 2  

ระบบส่งค าส่ังซ้ือขายของสมาชิก  
 

ขอ้ 6 สมาชิกตอ้งจดัใหมี้ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกท่ีมีการท างานและท่ีมี
ระบบการบริหารและควบคุมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  (Security Management) ท่ีไดม้าตรฐาน
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

*ขอ้ 6/1 สมาชิกอาจใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกท่ีพฒันาดว้ยตนเอง หรือท่ี
ไดรั้บสิทธิในการใช้งาน หรือท่ีพฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบก็ได ้โดยสมาชิกตอ้งมีอ านาจควบคุมเหนือ
ระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายดงักล่าว 

 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 6/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มนีาคม 2564  เป็นต้นไป) 
  

ขอ้ 7 สมาชิกจะใช้ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกได ้เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแสดงรายละเอียดวา่ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และทดสอบระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
  

อ านาจวิ นิจ ฉัย
ส่ั ง ก า ร ข อ ง
ผู้จัดการ 

การขอออกหนังสือ
รับรองการซ้ือขาย 

การจัดให้มีระบบ
ส่งค า ส่ั ง ซ้ื อขาย
ตามมาตรฐาน 

การใช้ระบบส่งค าส่ัง 
ซ้ือขายของสมาชิก 

ระบบส่งค าส่ังซ้ือ
ขายของสมาชิก 
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 ขอ้ 8 สมาชิกตอ้งติดตั้งระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกเฉพาะในท่ีท าการแต่ละ
แห่งของสมาชิกเท่านั้น ยกเวน้สมาชิกจะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
 สมาชิกตอ้งแจง้สถานท่ีติดตั้งระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 
  

ขอ้ 9 สมาชิกต้องติดตั้ งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการส่งค าสั่งซ้ือขายไวใ้น
สถานท่ีซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ 

สมาชิกตอ้งควบคุมมิใหบุ้คคลซ่ึงมิไดมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายเขา้ไปในสถานท่ี
ดงักล่าว 

   
 *ขอ้ 10 กรณีสมาชิกใช้บริการของผูพ้ฒันาระบบ ผูพ้ฒันาระบบตอ้งมีและด ารง
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 (1) มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและไม่มีความเส่ียงท่ีอาจท าให้ไม่สามารถด าเนิน
ธุรกิจได ้
 (2) มีผลงานและประสบการณ์ดา้นการพฒันาและการให้บริการท่ีเก่ียวกบัระบบ
ส่งค าสัง่ ซ้ือขายไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนยื่นค าขอหรือตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 (3) มีผูบ้ริหารซ่ึงมีความสามารถ มีความซ่ือสัตยแ์ละมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ดา้นพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ โดยตอ้งไม่เคยเป็นผูบ้ริหารของผูพ้ฒันาระบบท่ีตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณา
ว่าขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น ทั้งน้ี ตามแนวทางและภายในช่วง
ระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 (4) มีระบบการจดัการดา้นการพฒันาและใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบส่งค าสั่งซ้ือ
ขายท่ีเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยย์อมรับ 

(5) มีบุคลากรท่ีเพียงพอ ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานดา้น
พฒันาและใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัระบบส่งค าสัง่ซ้ือขาย 

(*ความในข้อ 10 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติที่เกี ่ยวกับการซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป) 
  

ขอ้ 11 ในกรณีท่ีผูพ้ฒันาระบบไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 10 ตลาดหลกัทรัพย์
อาจหา้มสมาชิกใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกซ่ึงพฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบดงักล่าว หรือก าหนดให้
สมาชิกเปล่ียนแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
  

การติดต้ังระบบส่ง 
ค าส่ังซ้ือขายของ 
สมาชิก 

การติดต้ังเคร่ือง 
คอมพวิเตอร์ 

ระบบส่งค าส่ัง 
ซ้ื อ ข า ย ข อ ง
ส ม า ชิ ก แ ล ะ
คุณสมบัติของ 
ผู้พฒันาระบบ 

การก ากบัดูแล 
ผู้พฒันาระบบ 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองระบบส่งค าส่ังซ้ือขายของสมาชิกและความพร้อมในการใช้งาน  

  
ขอ้ 12 สมาชิกตอ้งรับรองว่าระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกท างานไดถู้กตอ้ง

ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย และไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการซ้ือขาย 
ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

ในกรณีท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากตลาดหลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งรับรองวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัคงท าใหร้ะบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของ
สมาชิกท างานไดถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย และไม่ท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบการซ้ือขาย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

  
ขอ้ 13 ในกรณีท่ีสมาชิกใชห้รือเปล่ียนแปลงระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก

ซ่ึงพฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบ นอกจากการด าเนินการรับรองตามขอ้ 12 แลว้ สมาชิกตอ้งจดัใหมี้ผูพ้ฒันา
ระบบหรือผูใ้หบ้ริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและรับรองการท างานของระบบส่งค าสั่งซ้ือ
ขายของสมาชิกตามขอ้ 12 ดว้ย 

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้สมาชิกจดัให้มีหรือเปลี่ยนแปลงผูต้รวจสอบและ
รับรองระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

 
 ขอ้ 14 ในกรณีท่ีสมาชิก ผูพ้ฒันาระบบ หรือผูใ้หบ้ริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
รับรองการท างานของระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกไม่ถูกตอ้งซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ
การซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยอ์าจหา้มสมาชิกใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก หรือก าหนดใหส้มาชิก
เปล่ียนแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

  
ขอ้ 15 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบการซ้ือขาย หรือ

มีการออกหรือเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
หนงัสือเวียนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย ให้สมาชิกเขา้ทดสอบระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบดงักล่าวมายงัตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง 

ใหส้มาชิกรายงานผลการทดสอบคร้ังสุดทา้ยก่อนเร่ิมใชง้านระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของ
สมาชิกตามวรรคหน่ึง พร้อมทั้งรับรองว่าสมาชิกไดท้ดสอบแลว้ว่าระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก
ท างานไดถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย และไม่ท าใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อระบบการซ้ือขาย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยตอ้งมีผูมี้อ  านาจ
ลงนามของสมาชิกรับรองรายงานดงักล่าว  

 

การรับรองระบบ 
ส่งค าส่ังซ้ือขาย 
ของสมาชิก 

การรับรองระบบ 
ส่งค าส่ังซ้ือขายของ
สมาชิกที่พฒันาโดย
ผู้พฒันาระบบ 

กรณีที่มีการรับรอง
ระบบส่งค าส่ังซ้ือ
ขายไม่ถูกต้อง 

การร่วมทดสอบ
ระบบเม่ือตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์
เ ปลี่ ยนแปลง
ร ะ บ บ ห รื อ
ข้อก าหนด 
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 ขอ้ 16 สมาชิกตอ้งจดัใหมี้แผนส ารองและระบบส ารองของระบบส่งค าสั่งซ้ือขาย
ของสมาชิกท่ีสามารถท างานไดท้ันที เพ่ือรองรับในกรณีท่ีระบบส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัของสมาชิก
ไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ 

สมาชิกตอ้งรายงานรายละเอียดแผนส ารองและระบบส ารองของระบบส่งค าสั่งซ้ือขาย
ของสมาชิกตามวรรคหน่ึงใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบตามที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและจดัใหม้ีการ
ทดสอบระบบส ารองดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
 ขอ้ 17 สมาชิกตอ้งมีความพร้อมและเขา้ร่วมการทดสอบระบบการซ้ือขายส ารอง
และการใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายส ารองท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมไวใ้หส้มาชิกในกรณีท่ีระบบส ารอง
ของสมาชิกไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ โดยเขา้ร่วมการทดสอบดงักล่าวตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

  
 *ขอ้ 18 สมาชิกตอ้งจดัให้มีระบบทดสอบ (Test Environment) เพ่ือใช้ทดสอบการ
ท างานของระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก และก ากบัดูแลให้การส่งค าสั่งซ้ือขายเพ่ือการทดสอบใด ๆ 
จะตอ้งกระท าในระบบทดสอบ (Test Environment) เท่านั้น   

(*ความในข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติที่เกี ่ยวกับการซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) 

  
ขอ้ 19 สมาชิกตอ้งจดัให้มีบุคลากรในการดูแลระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก

อยา่งเพียงพอทั้งในช่วงเวลาท าการและนอกเวลาท าการ 
  

 ขอ้ 20 สมาชิกตอ้งมีระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกค าสัง่ซ้ือขายของลูกคา้
ตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยท์นัทีเม่ือตลาด
หลกัทรัพยร้์องขอ 

 
ส่วนที่ 4 

การเปลีย่นแปลงระบบส่งค าส่ังซ้ือขายของสมาชิก 

 
ขอ้ 21 สมาชิกจะเปล่ียนแปลงระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกในกรณีดงัต่อไปน้ี

ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยแสดงรายละเอียดและทดสอบระบบตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

(1) เปล่ียนแปลงผูพ้ฒันาระบบ  
(2) เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก  

การเปลี่ยนแปลง
ที่ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
อนุญาตจาก 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

แผนส ารองและ
ระบบส า ร อง 
ของสมาชิก 

ความพร้อมในการ
เ ข้ า ร่วมทดสอบ
ระบบส ารอง 

การจัดให้มีระบบ
ท ด ส อ บ  (Test 
Environment) 

บุคลากรผู้ดูแลระบบ
ส่งค าส่ังซ้ือขายของ
สมาชิก 

การจัดเกบ็ข้อมูล 
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 (3) เปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบเครือข่ายของระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของ
สมาชิก (Network Architecture) 
 (4) เปล่ียนแปลงฟังก์ชันการท างานของระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก 
(Functional Specification) 

(5) เปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบส่งค าสั่งซ้ือ
ขายของสมาชิก 
 (6) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 22 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตามขอ้ 24 มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายตามขอ้ 21 สมาชิกตอ้งด าเนินการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกจดัส่งรายงาน
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 23 ในกรณีท่ีสมาชิกให้ผูพ้ฒันาระบบเปล่ียนแปลงระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของ

สมาชิก สมาชิกตอ้งมีมาตรการควบคุมดูแลการด าเนินการดงักล่าวของผูพ้ฒันาระบบอย่างเคร่งครัด
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดแก่ระบบการซ้ือขายได ้
 

ส่วนที่ 5 

การให้บุคคลอ่ืนต่อเช่ือมระบบส่งค าส่ังซ้ือขายของสมาชิก 
 
 ขอ้ 24 สมาชิกอาจให้บริษทัหลกัทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนใดต่อเช่ือม
ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถบนัทึกค าสั่งซ้ือขายได ้โดยการต่อเช่ือม
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด   
 ในกรณีสมาชิกให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกบนัทึกค าสั่งซ้ือขายตามวรรคหน่ึง 
สมาชิกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1) จดัให้มีระบบการจดัการและก ากบัดูแลการบนัทึกค าสั่งซ้ือขายของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก 
 (2) ให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกบันทึกค าสั่งซ้ือขายโดยบุคคลท่ีได้รับ
อนุญาตใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต  
 (3) ให้บริษัทหลักทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายโดยอนุโลม 

 
 
 

การให้บุคคลอ่ืน
ต่อ เ ชื่อมระบบ
ส่งค าส่ังซ้ือขาย
ของสมาชิก 

การเปลี่ยนแปลง
ระบบส่งค าส่ังซ้ือ
ขายของ บล. ที่มิใช่
สมาชิก 

มาตรการควบคุม
ผู้พฒันาระบบ 
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ส่วนที่ 6 
การซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

 
ขอ้ 25 สมาชิกอาจจดัใหมี้การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตไดเ้ม่ือไดรั้บ

อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแสดงรายละเอียดว่าระบบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด และทดสอบระบบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ระบบท่ีใช้ในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตตอ้งมีการท างานและมี
ระบบการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  (Security Management) ท่ีได้
มาตรฐานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  สมาชิกต้องรับรองการท างานของระบบท่ีใช้ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและจดัใหมี้ผูพ้ฒันาระบบหรือผูใ้หบ้ริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและรับรอง
การท างานของระบบท่ีใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ตตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการรับรอง
ระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกและความพร้อมในการใชง้านในส่วนท่ี 3 ของหมวด 1  
 

ขอ้ 26 ในกรณีท่ีสมาชิกจะเปล่ียนแปลงระบบท่ีใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน 
ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 25 สมาชิกตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการเปล่ียนแปลง
ระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกในส่วนท่ี 4 ของหมวด 1 และตอ้งด าเนินการรับรองการท างานของระบบ
ท่ีใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ตตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการรับรองระบบส่งค าสั่งซ้ือขาย
ของสมาชิกและความพร้อมในการใชง้านในส่วนท่ี 3 ของหมวด 1 

 
ขอ้ 27 ในกรณีท่ีสมาชิกอนุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกมีระบบท่ีใชใ้น

การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก สมาชิก
ตอ้งด าเนินการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกยอมรับและปฏิบติัตามความในส่วนน้ี  
  

ขอ้ 28 การซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้กระท าได้ด้วยวิธีจับคู่
อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM)  

ในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต สมาชิกตอ้งระบุรหสัแสดงช่องทางใน
การบนัทึกค าสัง่ซ้ือขาย (Designated Trader ID) ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  

ขอ้ 29 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้สมาชิกน าส่งรายช่ือลูกคา้ท่ีส่งค าสั่งซ้ือขาย
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
 
  

การขออนุญาต และ
การใช้ระบบซ้ือขาย
ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ผ ่า น
ระบบอนิเทอร์เน็ต  

การเปลีย่นแปลง 
ร ะ บ บ ซ้ื อ ข า ย
หลกัทรัพย์ผ่าน 
ระบบอนิเทอร์เน็ต  

กรณีสมาชิกให้ บล. ที่
มิใช่สมาชิกจัดให้มีการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบอนิเทอร์เน็ต 

วิธีการเสนอซ้ือขาย 

การน าส่งรายช่ือลูกค้า 
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 *ขอ้ 30 - 
 (*ยกเลิกความในข้อ 30 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการ
ซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
 

ส่วนที่ 7 
การซ้ือขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Electronic Access) 

 
 ขอ้ 31 สมาชิกอาจจัดให้มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Direct 
Electronic Access) ได ้โดยตอ้งเป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ DMA ที่ไดร้ับอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพย์ 
  
 *ขอ้ 32 -  
 (*ยกเลิกความในข้อ 32 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการ
ซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

  
 *ขอ้ 33 ในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ DMA สมาชิกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1) จดัให้มีกระบวนการในการคดักรองลูกคา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าลูกคา้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบและกระบวนการส่งค าสั่งซ้ือขาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือขาย พร้อมทั้งแจง้ขอ้มูลของลูกคา้ที่จะท าการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ DMA ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 (2) ในกรณีท่ีสมาชิกพบหรือสงสัยว่าลูกค้าอาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกับการซ้ือขาย หรือกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ ให้สมาชิก
ตรวจสอบและน าส่งขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และขอ้มูลการซ้ือขายของลูกคา้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 (*ความในข้อ 33 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติที่เกี ่ยวกับการซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) 

  
ขอ้ 34  ใหน้ าความในส่วนท่ี 6 การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้

กบัการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ DMA ตามส่วนน้ีเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้โดยอนุโลม  
 
 
 
 

ก า ร ซื ้อ ข า ย
หลักทรัพย์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

การด าเนินการของ
สมาชิกกรณีมีการ
ซ้ือขายผ่านระบบ 
DMA 
 

กา รน า ความใน
ส่วนการซ้ือขาย
หลักทรัพ ย์ ผ่ าน
ระบบอินเทอร์เน็ต
มาใช้บังคับ 
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*ส่วนที่ 8 
การใช้ชุดค าส่ังคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading) 

 (*ยกเลิกช่ือของส่วนท่ี 8 การใช้ชุดค าส่ังคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอัตโนมัติ (Program 
Trading) และให้ใช้ช่ือใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
  

ขอ้ 35 สมาชิกอาจใชชุ้ดค าสัง่คอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัได ้โดย
ก่อนเร่ิมใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั สมาชิกตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาด
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

*เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแล ใหส้มาชิกแจง้ขอ้มูลของลูกคา้ท่ีใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์
ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัซ่ึงลูกคา้เป็นผูพ้ฒันาหรือจดัหาดว้ยตนเองต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเวลา
และตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*เพ่ิมความในวรรคสองของข้อ 35 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) 
  

ขอ้ 36 สมาชิกตอ้งรับรองวา่ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั
ตามขอ้ 35 มีการท างานและมีระบบบริหารความเส่ียงในการส่งค าสัง่ซ้ือขายท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือ
มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย และจะไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการซ้ือขาย
หรือสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมหรือไม่ท าให้ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพย์
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) 
 

*ขอ้ 37  ในกรณีท่ีสมาชิกประสงค์จะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 35 สมาชิกจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาด
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ก่อนเร่ิมใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์
ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(*ความในข้อ 37 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566  
ลงวนัท่ี 31 มกราคม 25566 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 38 ในการใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัท่ีสมาชิก
ใชบ้นัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขาย สมาชิกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

การด า เ นินการ
ข อ ง ส ม า ชิ ก
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้  
Algorithmic  
Trading 

การขออนุญาตใช้ 

Algorithmic 
Trading  

การรับรองของ
สมาชิกกรณีการ
ใ ช้ Algorithmic 
Trading 

การ เปลี่ยนแปลง
การใช้ Algorithmic 
Trading 
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(1) มีระบบการจดัการ และระบบบริหารความเส่ียงในการส่งค าสั่งซ้ือขาย และ
ก ากบัดูแลการใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัหรือจดัการการเสนอซ้ือขายเม่ือมี
เหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) ควบคุมดูแลมิใหมี้การบนัทึกการเสนอซ้ือขายท่ีมีลกัษณะเป็นการท าใหห้รือ
อาจท าใหร้าคาหรือปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยห์รือสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม เปล่ียนแปลงไป
หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) 
 

ขอ้ 39 สมาชิกท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดย
อตัโนมติัตอ้งทบทวนระบบบริหารความเส่ียงในการส่งค าสั่งซ้ือขายใหมี้ประสิทธิภาพอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
และให้สมาชิกปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบบริหารความเส่ียงในการส่งค าสั่งซ้ือขายให้เหมาะสม
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขายใน
เร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อระบบบริหารความเส่ียงในการส่งค าสัง่ซ้ือขาย  

(2) กรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ  
      
 ขอ้ 40 สมาชิกตอ้งจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงฟังก์ชนัการท างานของ
ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ (Parameters) 
ตามระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทันที
เม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ  

 
ส่วนที่ 9 

ข้อมูลที่ได้จากระบบการซ้ือขาย 
  
 ขอ้ 41 ห้ามสมาชิกให้หรือจ าหน่ายขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบการซ้ือขายแก่ลูกคา้หรือ
บุคคลอ่ืนไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 42 หรือการเปิดเผยขอ้มูลให้บุคคล
อ่ืนใดท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์ 
  

ขอ้ 42 ให้สมาชิกเปิดเผยขอ้มูลที่ไดจ้ากระบบการซ้ือขายให้แก่ลูกคา้ตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  
ขอ้ 43 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจใหส้มาชิกระงบัการใหห้รือจ าหน่ายขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ

การซ้ือขายแก่ลูกคา้ของสมาชิกหรือบุคคลอ่ืนไดต้ามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

การทบทวนระบบ
บริหารความเส่ียง
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้  
Algorithmic 
Trading 

การจัดเกบ็ข้อมูล  

การระงับการให้ 
หรือจ าหน่ายข้อมูล 

ห้ามให้หรือจ าหน่าย
ข้อมูลท่ีได้จากระบบ
การซ้ือขาย 

การเปิดเผยข้อมูล 
ให้ลูกค้า 



 

 
- 12 - 

หมวด 2 
การก ากบัดูแลการซ้ือขายของสมาชิก 

 
 ขอ้ 44 เพ่ือก ากบัดูแลการใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกหรือในกรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นอนัอาจมีผลกระทบต่อการท างานของระบบการซ้ือขายหรือต่อสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยรวม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ตรวจสอบระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก 
  (2)   ก าหนดใหส้มาชิกเปล่ียนแปลงระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก   
  (3)   หา้มสมาชิกใชง้านทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก
  (4)   ระงบัการให้บริการซ้ือขายผ่านระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกหรือช่องทาง 
การซ้ือขายใด ๆ ของสมาชิก 
 
 *ขอ้ 44 /1   เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบของ
สมาชิก สมาชิกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
 (1) จดัให้มีมาตรการป้องกนัความลบัของลูกคา้ 
 (2) จดัใหมี้มาตรการควบคุมความเส่ียง รวมทั้งระบบตรวจสอบค าสั่งซ้ือขาย
ก่อนส่งเขา้มาในระบบการซ้ือขาย โดยระบบตรวจสอบค าสั่งซ้ือขายดงักล่าวตอ้งมีการตรวจสอบในเร่ือง
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
  (3)      จดัให้มีการบริหารจดัการ โดยสมาชิกตอ้งมีอ านาจควบคุมและบริหาร
จดัการ รวมทั้งก าหนดและเปล่ียนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบค าสั่งซ้ือขายได ้
และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(4)     กรณีท่ีมีความจ าเป็น สมาชิกตอ้งสามารถหยุดการส่งค าสั่งซ้ือขายใหม่
และยกเลิกค าสั่งซ้ือขายท่ีถูกส่งเขา้มาในระบบการซ้ือขายแลว้ไดท้นัที (Kill Switch)   

(5) จดัให้มีมาตรการป้องกนัและควบคุมไม่ให้บุคคลอ่ืนบนัทึกการซ้ือขาย
ให้แก่ลูกคา้ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งท าให้ลูกคา้ไม่สามารถบนัทึกค าสั่งซ้ือขายเขา้มาในระบบ
ส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกได ้ลูกคา้อาจมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีรับอนุญาตบนัทึกค าสัง่ซ้ือขายแทนได ้
 (6)  จดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกค าสั่งซ้ือขายตามมาตรฐานของตลาด
หลกัทรัพย ์โดยสามารถจ าแนกช่องทางหรือวิธีการท่ีใชใ้นการเสนอซ้ือขายได ้และจดัส่งขอ้มูลดงักล่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
 (7) ควบคุมดูแลให้ลูกค้ารับทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์มติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และหนังสือเวียนของตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวกับการ
บนัทึกค าสั่งซ้ือขายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ห้ามปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกค าสั่งซ้ือขายท่ีมี
ลกัษณะไม่เหมาะสม 

การก ากบัดูแล 
การใช้ระบบส่ง 
ค าส่ังซ้ือขายของ
สมาชิก 

การก ากบัดูแล 
ก า ร ซ้ื อ ข า ย
ผ่านระบบของ
สมาชิก 
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 (8) จดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และขอ้มูลการซ้ือขายของลูกคา้ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 44/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 45 ในกรณีท่ีค าสั่งซ้ือขายของลูกคา้ท่ีส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือส่งทาง
อิเลก็ทรอนิกส์มีลกัษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์มติของคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยอ์าจให้
สมาชิกด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ใหลู้กคา้หยดุการบนัทึกค าสัง่เขา้มาในระบบการซ้ือขาย 
(2)   ยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายของลูกคา้ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว 
(3) ระงบัการใหบ้ริการการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้  

 
ขอ้ 46 ในกรณีท่ีชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัของสมาชิก

มีการท างานไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย และท าใหห้รืออาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อระบบการซ้ือขายหรือสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจระงบั
หรือยกเลิกการอนุญาตการใชชุ้ดค าสัง่คอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัได ้

  กรณีท่ีค าสั่งท่ีส่งโดยชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัมีหรืออาจ
มีผลท าใหร้าคาหรือปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรง
ต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ตลาดหลกัทรัพยอ์าจให้สมาชิกปรับปรุงแกไ้ขค่าพารามิเตอร์ 
(Parameters) และ/หรือโปรแกรมฟังก์ชันการท างานและ/หรือระบบบริหารความเส่ียงของชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัหรือระงบัการใชง้านชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขาย
โดยอตัโนมติั 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอนัอาจมีผลกระทบต่อการท างานของระบบการซ้ือขายหรือต่อ
สภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจใหส้มาชิกระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัทุกกลยุทธ์ (Strategy) หรือเฉพาะบางกลยุทธ์ 
(Strategy) เป็นการชัว่คราวได ้ 
 เม่ือตลาดหลกัทรัพยห์ยุดท าการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดอนัเป็นผลมาจากการท างาน
ของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหส้มาชิกระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยใชชุ้ดค าสัง่คอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัเป็นการชัว่คราว 
 
 
 

ก า ร ร ะ งั บ ก า ร ใ ช้  
Algorithmic Trading 
เม่ือมีเหตุจ าเป็น หรือ 
Circuit Breaker  

ก า ร ร ะ งั บ ห รื อ
ยกเลกิการอนุญาต
ใ ช้  Algorithmic 
Trading เ ม่ื อ ไ ม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม
ข้อก าหนดและท า
ให้หรืออาจท าให้
เกิดความเสียหาย
โดยรวม 

การด าเนินการของ
สมาชิกกรณีลูกค้า  
ฝ่าฝืนข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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หมวด 3 
เวลาท าการซ้ือขาย 

  
* ขอ้ 47 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดวิธีการซ้ือขายแตกต่างกนัส าหรับแต่ละช่วงเวลา

ท าการซ้ือขาย รวมถึงอาจก าหนดเวลาท าการซ้ือขายแตกต่างกนัส าหรับหลกัทรัพยบ์างประเภทก็ได ้
(*ความในข้อ 47 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 48 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดเวลาเปิดและปิดท าการซ้ือขายประจ าวนัตาม

เวลาท่ีไดมี้การสุ่มเลือก (Random) ดว้ยระบบการซ้ือขาย  
 
 ขอ้ 49 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเปล่ียนแปลงระยะเวลาก่อนการเปิดท าการซ้ือขาย

เพ่ือค านวณหาราคาเปิด (Pre-open) หรือก่อนการปิดท าการซ้ือขายเพ่ือค านวณหาราคาปิด (Pre-close) 
ตามขอ้ 47 หรือขอ้ 48 หรือระงบัเป็นการชัว่คราว   
 

หมวด 4 
วธีิการซ้ือขาย 

 
ส่วนที่ 1 

รายการซ้ือขาย  
 

ขอ้ 50 การบนัทึกค าสั่งซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายตอ้งมีรายการอย่างนอ้ย
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ส่วนที่ 2 

การซ้ือขายด้วยวธีิจับคู่อตัโนมัต ิ(Automated Order Matching: AOM) 
  

ขอ้ 51 การเสนอซ้ือขายหลักทรัพย์ในแต่ละคร้ังต้องมีจ านวนและมูลค่าของ
หลกัทรัพยไ์ม่เกินจ านวนและมูลค่าตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 52 ให้หน่วยการซ้ือขายของหลักทรัพย์แต่ละประเภทมีจ านวนตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนด  
  

เวลาท าการซ้ือขาย 

รายการขั้นต ่าในการ 
บันทึกค าส่ังซ้ือขาย 

เ วลา เ ปิด / ปิด
ท าการซ้ือขาย 

การเปลี่ยนแปลง
เ ว ล า  Pre-open 
หรือ Pre-close  

จ านวนและมูลค่า
หลักทรัพย์สูงสุด
ที่เสนอซ้ือขายได้  

หน่วยการซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ (Board 
Lot) 
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ขอ้ 53 ราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยต์อ้งเป็นราคาท่ีตรงตามช่วงราคาท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดช่วงราคาของหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทแตกต่างกนัไป 

 
  *ขอ้ 54 สมาชิกอาจระบุประเภทและเง่ือนไขการเสนอซ้ือขายท่ีเก่ียวกับราคา 

จ านวน และเวลา หรือช่วงเวลาท่ีมีผล (Validity) ของการเสนอซ้ือขายในระบบการซ้ือขาย ตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 54 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566  
ลงวนัท่ี 31 มกราคม 25566 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
 

 *ขอ้ 55  - 
(*ยกเลิกความในข้อ 55 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือ

ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 25566 ซ่ึงมผีล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
 
  *ขอ้ 56  - 

(*ยกเลิกความในข้อ 56 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือ
ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 25566 ซ่ึงมผีล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
 
   *ขอ้ 57  - 

(*ยกเลิกความในข้อ 57 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือ
ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 25566 ซ่ึงมผีล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
 
  *ขอ้ 58  การซ้ือขายหลกัทรัพยห์น่วยย่อย ให้สามารถท าไดเ้ฉพาะประเภทหลกัทรัพยท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยสมาชิกท่ีจะท าการซ้ือขายหลักทรัพยห์น่วยย่อยตอ้งบันทึกค าสั่งซ้ือขายตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 58 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566  
ลงวนัท่ี 31 มกราคม 25566 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 

ช่วงราคา (Tick Size) 

ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ
เง่ือนไขการเสนอ 
ซ้ือขาย 

การซ้ือขายหลกัทรัพย์
หน่วยย่อย 
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ส่วนที่ 3 
การซ้ือขายด้วยวธีิบันทึกการซ้ือขาย (Trade Report) 

  
  ขอ้ 59 สมาชิกอาจซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือขาย (Trade Report) ตามประเภท
การซ้ือขายดงัต่อไปน้ี 
  (1) การบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) 
  (2) การบันทึกการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีบุคคลต่างด้าวเป็นผู ้ถือ (Trade Report – 
Foreign) 
  (3) การบนัทึกการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั (Trade Report - Buy-in) 
  (4) การบันทึกการซ้ือเพื่อส่งมอบหลักทรัพย ์ที่ลูกค ้าของสมาชิกผิดนัด 
(Trade Report - Member buy – in)  
  (5) การบนัทึกการซ้ือขายนอกเวลาท าการประจ าวนั (Trade Report - Off-hour) 

สมาชิกอาจประกาศโฆษณาการเสนอซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นระบบการซ้ือขายก็ได ้
ทั้งน้ี การประกาศโฆษณาดงักล่าวไม่มีผลผกูพนัสมาชิกใหต้อ้งตกลงซ้ือหรือขายตามประกาศโฆษณานั้น 

  
*ขอ้ 60 การบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) หมายถึง การซ้ือขาย

ซ่ึงมีจ านวนหลกัทรัพยต์ั้งแต่ 1 ลา้นหน่วยของหลกัทรัพยห์รือมีมูลค่าการซ้ือขายตั้งแต่ 3 ลา้นบาทข้ึนไป 
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจอนุญาตใหส้มาชิกบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ซ่ึงมีจ านวนหลกัทรัพย์

หรือมูลค่าการซ้ือขายต ่ากว่าท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงไดใ้นกรณีท่ีสมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

มิให้น าหลกัเกณฑ์เร่ืองหน่วยการซ้ือขายตามขอ้ 52 และช่วงราคาตามขอ้ 53 มาใช้
บงัคบักบัการบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

ใหส้มาชิกรายงานขอ้มูลการบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เม่ือสมาชิกบนัทึกการซ้ือขายท่ีมีปริมาณการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจนถึง
หรือขา้มจุดซ่ึงตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้ว่าเป็นผลให้ผูซ้ื้อไดม้าหรือเป็นผูถื้อ
หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มจุดซ่ึงตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว ให้สมาชิกรายงานทนัที
ภายหลงับนัทึกการซ้ือขาย 

(*ความในข้อ 60 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติที่เกี ่ยวกับการซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 61 การบนัทึกการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ (Trade Report – 

Foreign) ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ประเภทการบันทึก 
การซ้ือขาย 

Trade Report –  
Foreign 

Trade Report –  
Big Lot 
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 (1) เป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งมีจ านวนหลกัทรัพยแ์ละมีมูลค่าการซ้ือขายต ่า
กว่าท่ีก าหนดในขอ้ 60 วรรคหน่ึง 
  (2) มิใหน้ าหลกัเกณฑเ์ร่ืองหน่วยการซ้ือขายตามขอ้ 52 และช่วงราคาตามขอ้ 53 
มาใชบ้งัคบั 

  
ขอ้ 62 การบนัทึกการซ้ือเพื่อส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั (Trade Report - Buy-in) 

ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) บันทึกการซ้ือขายโดยสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นรายเดียวกัน (One-firm 
Trade Report) 
  (2) บนัทึกการซ้ือขายภายในช่วงเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  (3) ราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ต้องเป็นราคาท่ีตรงตามช่วงราคาตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 
 (4) การซ้ือขายในแต่ละคร้ังต้องมีจ านวนหลักทรัพย์เป็นหน่วยการซ้ือขาย 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 

ขอ้ 63 การบนัทึกการซ้ือเพื่อส่งมอบหลกัทรัพย ์ที่ล ูกคา้ของสมาชิกผิดน ัด 
(Trade Report - Member buy-in) ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) บนัทึกการซ้ือขายในวนัท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยต์ามท่ีส านกัหัก
บญัชีก าหนด  

(2) ราคาซ้ือขายตอ้งเป็นราคาท่ีเพ่ิมข้ึนอีกไม่นอ้ยกว่า 5 ช่วงราคาจากราคาปิด
ของวนัท าการก่อนหนา้ หรือราคาเสนอซ้ือท่ีดีท่ีสุด ณ เวลา 10.00 น. แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ และใหถื้อ
วา่เป็นราคาซ้ือขายส าหรับการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดั (Final Member buy -in) 
ในวนันั้น และหากไม่สามารถซ้ือได ้สมาชิกจะท าการซ้ือขายในวนัท าการถดัไปในราคาท่ีเพ่ิมข้ึนอีกไม่
นอ้ยกว่า 5 ช่วงราคาจากราคาปิดของวนัท าการก่อนหนา้ หรือราคาเสนอซ้ือท่ีดีท่ีสุด ณ เวลา 10.00 น. 
หรือราคาซ้ือขายส าหรับการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดั (Final Member buy-in) 
ในวนัท าการก่อนหนา้ แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

(3) ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์ต ้องเป็นราคาที่ตรงตามช่วงราคาตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(4) การซ้ือขายในแต่ละคร้ังตอ้งมีจ านวนหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยการซ้ือขาย ตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

(5) ส าหรับหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีสมาชิกไม่สามารถด าเนินการซ้ือเพ่ือส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดัไดค้รบทั้งจ านวนในวนันั้น และปรากฏว่ามีรายการซ้ือเพ่ือส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดัส าหรับหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั้นในวนัท าการถดัไป สมาชิกจะรวม
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งด าเนินการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดัเขา้กบัจ านวน

Trade Report –  
Member buy - in 

Trade Report –  
Buy - in 
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หลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่สามารถด าเนินการซ้ือได ้โดยใชร้าคาเดียวกบัราคาเสนอซ้ือของหลกัทรัพยส่์วนท่ียงั
ไม่สามารถด าเนินการซ้ือได ้
 
 ขอ้ 64  การบนัทึกการซ้ือขายนอกเวลาท าการ (Trade Report - Off-hour) ใหป้ฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) มีจ านวนหลกัทรัพยแ์ละมีมูลค่าการซ้ือขายต ่ากวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 60 วรรคหน่ึง 
(2) บนัทึกการซ้ือขายภายในช่วงเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
(3) ราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์อ้งเป็นราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของหลกัทรัพย  ์

ในเวลาท าการประจ าวนัของวนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว ในกรณีท่ีไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวในเวลาท าการประจ าวนั ใหใ้ชร้าคาปิดของวนัท าการก่อนหนา้นั้นเป็นราคาซ้ือขาย  

(4) การซ้ือขายในแต่ละคร้ังตอ้งมีจ านวนหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยการซ้ือขายตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 

หมวด 5 
หลักเกณฑ์เฉพาะการซ้ือขายหลักทรัพย์บางประเภท  

 
ส่วนที่ 1  

การซ้ือขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย  
(Non-voting Depository Receipt: NVDR) 

  
 ขอ้ 65  การซ้ือขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
ให้กระท าดว้ยวิธีการซ้ือขายตามหมวด 4 โดยให้สมาชิกบนัทึกเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นค าสั่งซ้ือขาย
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
 

ส่วนที่ 2  
การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 

  
 ขอ้ 66      การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ใหก้ระท า
ดว้ยวิธีการซ้ือขายตามหมวด 4 โดยใหส้มาชิกบนัทึกเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

 

Trade Report – 
Off-hour  
 

วิ ธี ก า ร ซ้ื อ ข า ย
หน่วยลงทุน  
Thai Trust Fund 

วิธีการซ้ือขาย
NVDR 
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ขอ้ 67       ตลาดหลกัทรัพยอ์าจหา้มไม่ใหส้มาชิกบนัทึกค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วในกรณีท่ีอาจท าใหอ้ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือ
ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วเกินกว่าอตัราส่วนท่ีกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วไดต้กลงไวก้บั
บริษทัจดทะเบียน 

  
 ขอ้ 68     ใหส้มาชิกมีมาตรการในการตรวจสอบวา่การบนัทึกค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วเป็นการเสนอซ้ือขายหรือซ้ือขายตามค าสั่งของลูกคา้ซ่ึง
เป็นคนต่างดา้วเท่านั้น 

  
*ส่วนที่ 3  

การซ้ือขายตราสารหนี ้
  

 (*ยกเลิกความในส่วนท่ี 3 การซ้ือขายตราสารหนี ้โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
*ส่วนที่ 4 

การซ้ือขายหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) 
 

ขอ้ 73/1 ในส่วนน้ี  

“ไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ”์ (LiVEx) หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์
“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนให้ท าการ

ซ้ือขายไดใ้นไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx)  
“หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ์  
“ศูนยรั์บฝาก” หมายความวา่ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 
ขอ้ 73/2 ความในส่วนน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ

หุ้นสามญัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้ท าการซ้ือขายไดใ้นไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ์ 

ใหน้ าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์มาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขาย การช าระ
ราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามส่วนน้ีดว้ยเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 

 

การห้ามสมาชิกซ้ือ
ขายห น่ วยลง ทุน 
Thai Trust Fund เกนิ
อตัราส่วนการลงทุน 

การตรวจสอบว่า
ลูกค้าต่างด้าวเป็น 
ผู้ส่งค าส่ัง 

วิธีการซ้ือขาย 
ตราสารหนี้ 

นิยาม 

ก า ร น า ห ลั ก 
เ กณ ฑ์ทั่ ว ไป
มาใช้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้ง 
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ขอ้ 73/3    การซ้ือขายในส่วนน้ีใหส้ามารถกระท าดว้ยการซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM) หรือวิธีบนัทึกการซ้ือขาย (Trade Report)  

 
ขอ้ 73/4    ในการซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) 

ใหส้มาชิกระบุประเภทการเสนอซ้ือขายตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยสมาชิกอาจบนัทึกการเสนอซ้ือขาย
เขา้มาในระบบการซ้ือขายในช่วงเวลาก่อนจบัคู่การซ้ือขาย เพ่ือใหร้ะบบการซ้ือขายค านวณราคาเพ่ือจบัคู่
การซ้ือขายในคราวเดียวโดยอตัโนมติัตามหลกัราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด (Price then Time Priority) ทั้งน้ี ใหน้ า
หลกัเกณฑใ์นการค านวณหาราคาเปิดหรือราคาปิดส าหรับช่วงก่อนเปิดท าการซ้ือขาย (Pre-open) หรือ
ก่อนปิดท าการซ้ือขาย (Pre-close) มาใชก้บัการค านวณราคาเพ่ือจบัคู่การซ้ือขายโดยอนุโลม 

ใหถื้อวา่ราคาจบัคู่ของหลกัทรัพยท่ี์ค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงในวนัใดเป็นราคาปิดของ
หลกัทรัพยใ์นวนัดงักล่าว 

 
ขอ้ 73/5     ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดเวลาจบัคู่การซ้ือขายประจ าวนัตามเวลาท่ีไดมี้

การสุ่มเลือก (Random) ดว้ยระบบการซ้ือขาย  
 
ขอ้ 73/6  ก่อนบนัทึกค าสั ่ง ซ้ือขายเขา้มาในระบบการซื้อขาย ให้สมาชิกผู ้ซ้ือ

ด าเนินการตรวจสอบว่าลูกคา้ไดด้ ารงเงินไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการช าระราคาหลกัทรัพย ์และ
ใหส้มาชิกผูข้ายด าเนินการตรวจสอบวา่ลูกคา้ไดด้ ารงหลกัทรัพยไ์วใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการส่งมอบ
หลกัทรัพย ์

 
  ขอ้ 73/7    สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายของตนไดเ้ฉพาะก่อนท่ี
การเสนอซ้ือขายดงักล่าวจะไดรั้บการจบัคู่ซ้ือขาย และให้กระท าดว้ยระบบการซ้ือขาย   
  การแกไ้ขการเสนอซ้ือขายตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะรายการดงัต่อไปน้ี 
  (1) การลดจ านวนหลกัทรัพย ์
  (2) รายการอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การขออนุญาตแกไ้ขหรือยกเลิกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขาย สมาชิกไม่อาจ
กระท าได ้

                      ขอ้ 73/8    ตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศข้ึนเคร่ืองหมายตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด
ไวท่ี้หลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท าการซ้ือขายภายหลงัจากท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อ
หลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นส่วนหน่ึงของทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย์
เพ่ือแสดงว่าราคาซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีข้ึนเคร่ืองหมายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ี
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะใหห้รือใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหลกัทรัพย์
หรือในการก าหนดรายช่ือผูถื้อหลกัทรัพยใ์นคราวนั้น  
 

การก าหนดเวลา
จับคู่การซ้ือขาย 

ก า ร แ ก้ ไ ข
หรือยกเลิก
การซ้ือขาย 

วิธีการซ้ือขาย 

เคร่ืองหมาย X 

การ ซ้ือขาย
ด้วยวิ ธี จับ คู่
อตัโนมัติ  

ราคาอ้างองิ 

การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ก่ อ น
บันทึกค า ส่ั ง 
ซ้ือขาย 
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  ขอ้ 73/9  ในการช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหว่างสมาชิก ให้สมาชิก
ด าเนินการโดยใชบ้ริการท่ีศูนยรั์บฝากจดัให้มีข้ึน และสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก
เก่ียวกบัการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx) 
 

ขอ้ 73/10  มิใหน้ าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาใชก้บัการซ้ือขายในส่วนน้ี 

(1) การก าหนดราคาสูงสุด (Ceiling) หรือราคาต ่าสุด (Floor) 
(2) การหยดุการซ้ือขายทั้งหมด (Circuit Breaker) 
(3) การซ้ือขายหลกัทรัพยท์างอิเลก็ทรอนิกส์ (Direct Electronic Access) 
(4) การใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั (Algorithmic 

Trading) 
(5) การข้ึนเคร่ืองหมาย NR (Notice Received) 
(6) การข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) 
 
(*เพ่ิมเติมความในส่วนท่ี 4  ของหมวด 5 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 
2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 31 มนีาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
*ส่วนที่ 5 

การซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย 
 

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

ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 73/12 ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ

ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเตม็ของหน่วย 
ให้น าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย

การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์มาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวน
เตม็ของหน่วยในส่วนน้ีดว้ยเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 

 
 

หลักเกณฑ์ที่
ไม่น ามาใช้กับ
การ ซ้ื อขาย
หลั กท รั พ ย์
จดทะเบียนใน 
ไ ล ฟ์ เ อ็ ก ซ์
เช้นจ์ 

การช า ระ
ร าคา และ
การส่งมอบ
หลกัทรัพย์ 

นิยาม 

การน าหลัก  
เกณฑ์ทั่วไป
มาใช้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้ง 
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ขอ้ 73/13     ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขายตาม
หมวด 9 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์สามารถด าเนินการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขาย
เป็นจ านวนเตม็ของหน่วยไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 73/14     การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายให้กระท าไดใ้นเวลาท าการซ้ือขายท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายในช่วงเวลาภายหลงั 24.00 น. ของวนัท าการ
ต่อเน่ืองไปถึงวนัถดัไป ใหถื้อวา่การซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นการซ้ือขายในวนัท าการดว้ย 

 
                             ข้อ 73/15    การซ้ือขายในส่วนน้ีให้สามารถกระท าด้วยการซ้ือขายด้วยวิธีจับคู่
อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) โดยสมาชิกอาจบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบ
การซ้ือขายโดยระบุประเภทการเสนอซ้ือขายในช่วงเวลาซ้ือขายตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงค าสัง่
ซ้ือขายอาจระบุเป็นจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ท่ีเป็น
จ านวนเตม็หรือทศนิยมกไ็ด ้ 

การเสนอซ้ือขายตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเวลาหรือช่วงเวลาท่ีมีผล 
(Validity) ในระบบการซ้ือขาย 

ให้ถือว่าราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตาม
วรรคหน่ึงเป็นราคาอา้งอิงของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศในวนัท าการนั้น 

 
ขอ้ 73/16    ก่อนบนัทึกค าสั ่งซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขาย ให้สมาชิกผูซ้ื้อ

ด าเนินการตรวจสอบว่าลูกคา้ไดด้ ารงเงินไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการช าระราคาตราสารแสดง
สิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ และใหส้มาชิกผูข้ายด าเนินการตรวจสอบว่าลูกคา้ไดด้ ารงตราสารแสดง
สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการส่งมอบตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 73/17    เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความผนัผวนของราคาซ้ือขายตราสาร

แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจจดัใหมี้ระบบป้องกนัการจบัคู่ค าสั่งซ้ือขายท่ี
เกินกว่ากรอบราคาซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศก็ได ้โดยระบบป้องกนั
ดงักล่าวให้เป็นไปตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 73/18    สมาชิกอาจยกเลิกการเสนอซ้ือขายของตนไดเ้ฉพาะก่อนท่ีการเสนอซ้ือขาย

ดงักล่าวจะไดรั้บการจบัคู่ซ้ือขาย และให้กระท าดว้ยระบบการซ้ือขาย 
การแกไ้ขการเสนอซ้ือขายหรือการซ้ือขาย สมาชิกไม่อาจกระท าได ้ 
 
ขอ้ 73/19     การประกาศข้ึนเคร่ืองหมายใดในช่วงเวลาใดไวท่ี้ตราสารแสดงสิทธิ

ในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เพ่ือแสดงว่าราคาซ้ือขายของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
ในช่วงเวลาท่ีข้ึนเคร่ืองหมายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ

กา ร ซ้ื อข า ย โ ดย
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องใน
ระบบการซ้ือขาย 

การซ้ือขายด้วย
วิธีจับคู่อัตโนมัติ 
 

การแก้ไข/ยกเลิก
การเสนอซ้ือขาย
หรือการซ้ือขาย 

การขึน้เคร่ืองหมาย X 

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

อา ยุของการ
เสนอซ้ือขาย 
 ราคาอ้างองิ 

เวลาท าการซ้ือขาย 

การก าหนด
กรอบร าคา
ซ้ือขาย 
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จะใหห้รือให้แก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นในการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศหรือในการก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศในคราวนั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  
ขอ้ 73/20  เ พ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรัพยต์่างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจจดัให้มีระบบตรวจสอบค าสั่งซ้ือขายก่อนส่งเขา้มาใน
ระบบการซ้ือขาย โดยหากพบวา่มีค าสั่งซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสม ระบบดงักล่าวอาจปฏิเสธค าสั่งซ้ือขายนั้น 
รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้

ค าสั่งซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสมตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงค าสั่งซ้ือขายท่ีมีลกัษณะหน่ึง
ลกัษณะใดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดแนวทางในการพิจารณาค าสัง่ซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสมได ้

(1)    ค าสั่งซ้ือขายท่ีอาจท าให้บุคคลทัว่ไปเขา้ใจผิดเก่ียวกบัราคาหรือปริมาณ
การซ้ือหรือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

(2)    ค าสั่งซ้ือขายท่ีอาจมีผลท าให้ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายตราสารแสดง
สิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  

 
ขอ้ 73/21     มิใหน้ าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาใชก้บัการซ้ือขายในส่วนน้ี 
(1) หน่วยการซ้ือขายของหลกัทรัพย ์(Board Lot) 
(2) การก าหนดราคาสูงสุด (Ceiling) หรือราคาต ่าสุด (Floor) 
(3) การหยดุการซ้ือขายทั้งหมด (Circuit Breaker) 
 
(*เพ่ิมเติมความในส่วนท่ี 5 ของหมวด 5 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 13 
มิถุนายน 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) 
 

*หมวด 5/1  
- 

(*ยกเลิกความในหมวด 5/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 

ระบบตรวจสอบ 
ค าส่ังซ้ือขาย 

หลักเกณฑ์ที่ไม่
น ามาใช้กับการ
ซ้ือขายตราสาร
แสดงสิทธิฯ 
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*หมวด 6  
การแก้ไขการซ้ือขาย  

(*แก้ไขช่ือหมวด 6 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 

  
ขอ้ 74   การขออนุญาตแกไ้ขการซ้ือขาย ใหส้มาชิกกระท าดว้ยระบบการซ้ือขายก่อน

เวลา 17.00 น. 
* - 

   (*ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 74 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2566 ลงวันท่ี 31 มกราคม 
25566 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 

  
หมวด 7 

เคร่ืองหมายประกอบการซ้ือขาย  
 

ส่วนที่ 1  
เคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และเคร่ืองหมาย NR (Notice Received) 

  
 ขอ้ 75 ในส่วนน้ี 
 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงผูมี้หนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศ  
 
 ขอ้ 76 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวท่ี้หลกัทรัพย ์
เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบวา่บริษทัจดทะเบียนมีสารสนเทศตอ้งช้ีแจงหรือรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย ์
   

ขอ้ 77 เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บสารสนเทศตามขอ้ 76 ครบถว้นและชดัเจนและ
ได้เผยแพร่แก่ผู ้ลงทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจปลดเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และข้ึน
เคร่ืองหมาย NR (Notice Received) ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้น เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบวา่บริษทัจดทะเบียนไดช้ี้แจง
หรือรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 
 
 
 

ก า ร แ ก้ ไ ข 
การซ้ือขาย 

เคร่ืองหมาย NP  

เคร่ืองหมาย NR  

นิยาม  
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*ส่วนที่ 1/1 
เคร่ืองหมาย NC (Non Compliance) 

 
ขอ้ 77/1 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพย์

เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบวา่หลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  
(1) หลกัทรัพยเ์ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน  
(2) หลักทรัพย์อยู่ระหว่างท่ีตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย ์

จดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นเน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืน
หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์ับตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ  
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติัอย่างร้ายแรง และตลาดหลกัทรัพยใ์หซ้ื้อหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชี
แคชบาลานซ์ (Cash Balance)  

เม่ือบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหเ้หตุตาม (1) และ (2) ของวรรคหน่ึงหมดไป 
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจปลดเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) 
 

(*เพ่ิมเติมความในส่วนท่ี 1/1 ของหมวด 7 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 
ส่วนที่ 2 

เคร่ืองหมายแสดงว่าราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ 
  

*ขอ้ 78  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศข้ึนเคร่ืองหมายตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
ไวท่ี้หลกัทรัพยล่์วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก์ าหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหลกัทรัพย ์หรือ 2 วนัท าการถึงวนัท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก์ าหนดรายช่ือผูถื้อหลกัทรัพยเ์พ่ือให้
สิทธิประโยชน์ แล้วแต่กรณี เพ่ือแสดงว่าราคาซ้ือขายหลักทรัพย์นั้นเป็นราคาท่ีไม่รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นจะใหห้รือให้แก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้นในการปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหลกัทรัพยห์รือในการก าหนดรายช่ือผูถื้อหลกัทรัพยค์ราวนั้น 

(*ความในข้อ 78 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
ลงวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 6 มนีาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
 
 

เคร่ืองหมาย X  

เคร่ืองหมาย NC  
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ขอ้ 79 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถข้ึนเคร่ืองหมายภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามขอ้ 78 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาประกาศข้ึนเคร่ืองหมายไวเ้ป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัท่ี
บริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรือก าหนดรายช่ือผู ้ถือ
หลกัทรัพยเ์พ่ือการนั้นตามสมควรแก่กรณี 

 
*ส่วนที่ 3 

เคร่ืองหมาย C (Caution) 
 

 ขอ้ 79/1 ในส่วนน้ี 
 “มาตรการด าเนินการ” หมายความว่า มาตรการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและการด าเนินธุรกิจ 
 “หลกัทรัพย์” หมายความว่า หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ภายใต้มาตรการ
ด าเนินการ รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นสินทรัพย์
อา้งอิง  
 หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่รวมหุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจแปลงสภาพ
แห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้

  
    ขอ้ 79/2 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวท่ี้หลกัทรัพยใ์นวนัท าการ

ถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศรายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ภายใตม้าตรการด าเนินการ เพ่ือให้
ผูล้งทุนทราบวา่บริษทัจดทะเบียนอยูภ่ายใตม้าตรการด าเนินการดงักล่าว 

 
 ขอ้ 79/3  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจปลดเคร่ืองหมาย C (Caution) ออกจากหลกัทรัพยใ์น

วนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศรายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีพน้จากมาตรการด าเนินการ 
เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบวา่บริษทัจดทะเบียนไดพ้น้จากมาตรการด าเนินการดงักล่าวแลว้ 

 
  (*เพ่ิมเติมความในส่วนท่ี 3 ของหมวด 7 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 
2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 

การประกาศขึน้
เคร่ืองหมาย X 
ล่วงหน้า 

การปลด
เคร่ืองหมาย C 

การขึน้
เคร่ืองหมาย C 

นิยาม 
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หมวด 8  
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการซ้ือเพ่ือส่งมอบหุ้นที่จดัสรรเกนิโดยสมาชิก 

  
ขอ้ 80 สมาชิกผูป้ระสงค์จะเป็นผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกินในหุ้นใดต้อง

ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
ให้สมาชิกยื่นค าขออนุญาตเป็นผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจัดสรรเกินตามแบบท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนดเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนวนัท่ีสมาชิกเร่ิมท าการซ้ือเพ่ือส่งมอบ
หุน้ท่ีจดัสรรเกินในหุน้ดงักล่าว 

  
ขอ้ 81  ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินในหุน้ใดมีหนา้ท่ีตอ้งท าการซ้ือเพ่ือส่งมอบ

หุ้นท่ีจดัสรรเกินในหุ้นนั้นโดยการซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ระบุวา่เป็นการเสนอซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกิน 
(2) บนัทึกค าสั่งซ้ือประเภท Limit Order โดยก าหนดราคาเสนอซ้ือท่ีไม่สูงกว่า

ราคาเสนอซ้ือสูงสุดในขณะนั้น หรือราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยในขณะนั้น หรือราคาเสนอขายคร้ังแรก (IPO 
Price) ทั้งน้ี แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

(3) ให้ผูซ้ื้อเพื่อส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกินท าการแยกบญัชีส าหรับการซ้ือเพ่ือ
ส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินออกต่างหากจากบญัชีเพ่ือการลงทุนของตนเอง 
  

ขอ้ 82 ในการซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินในแต่ละวนัท าการ ใหผู้ซ้ื้อเพ่ือส่งมอบ
หุน้ท่ีจดัสรรเกินแจง้ช่ือของเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าว 

  
ขอ้ 83 ห้ามมิให้ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกิน กระท าการดงัต่อไปน้ี 
*(1) - 
(2) ซ้ือขายหุน้ท่ีผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินมีหนา้ท่ีตอ้งท าการซ้ือเพ่ือส่ง

มอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินเพ่ือบญัชีของตนเองในระหวา่งเวลาท่ีเป็นผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินในหุน้นั้น 
(3) เสนอซ้ือหุน้ในราคาหรือปริมาณท่ีผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินรู้หรือมี

เหตุอนัควรรู้วา่ราคาดงักล่าวอาจเกิดจากการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 (*ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 83 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ี
เกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

การขออนุญาตเป็น 
ผู้ซ้ือเพ่ือส่งมอบหุ้น 
ที่จัดสรรเกนิ 

วิธีการซ้ือเพ่ือส่งมอบ
หุ้นท่ีจัดสรรเกนิ 

การแจ้งช่ือเจ้าหน้าที่ 
รับอนุญาต 

ข้อห้ามของผู้ซ้ือ 
เพ่ือส่งมอบหุ้นท่ี
จัดสรรเกนิ 
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*ขอ้ 84 ให้ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกินจดัส่งรายงานประจ าวนัและรายงาน
สรุปการซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินเม่ือครบระยะเวลาของการซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกิน ใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 84 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 
ลงวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
  

ขอ้ 85 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะระบุเคร่ืองหมายเพื่อแจง้ให้ผูล้งทุนทราบว่าหุน้ใดมี
การซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกิน 

  
ขอ้ 86 ผูซ้ื้อเพื่อส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินจะหยุดท าหนา้ท่ีในการซ้ือเพื่อส่งมอบ

หุน้ท่ีจดัสรรเกินไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(1) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหท้ าการซ้ือเพ่ือส่งมอบหุน้

ท่ีจดัสรรเกิน 
(2) ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์

หรือจากผูถื้อหุ้นเพ่ือส่งมอบหุ้นในส่วนท่ีจดัสรรเกินจ านวนให้แก่ผูล้งทุน ตามท่ีระบุไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย  

(3) เม่ือผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจัดสรรเกินซ้ือหุ้นได้ครบตามจ านวนท่ีได้ขอ
อนุญาตไวก้บัตลาดหลกัทรัพย ์

ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินท่ีประสงคจ์ะหยุดท าหนา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ี
จดัสรรเกินในหุน้ใดในกรณีตามวรรคหน่ึง (2) และ (3) ใหแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
1 วนัท าการก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกินจะหยดุท าหนา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกิน
ในหุน้นั้น 
 

ขอ้ 87 ผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจัดสรรเกินผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหมวดน้ี 
นอกจากตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาลงโทษผูซ้ื้อเพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกินดงักล่าวตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการพิจารณาลงโทษสมาชิกแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่อนุญาตให้ผูซ้ื้อ
เพ่ือส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกินนั้นท าหนา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อเพื่อส่งมอบหุ้นท่ีจดัสรรเกินเป็นเวลา 1 ปีนบัแต่
วนัท่ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหมวดน้ี 

 
 
 
 

  

การจั ด ส่ งร ายง าน
เกี่ยวกับการซ้ือเพ่ือส่ง
มอบหุ้นท่ีจัดสรรเกนิ 
 

เคร่ืองหมาย 

การหยุดท าหน้าท่ี 
ซ้ื อ เ พ่ื อ ส่ งมอบ 
หุ้นท่ีจัดสรรเกนิ 

การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
การซ้ือหุ้นคืน 
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หมวด 9  
การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของสมาชิกหรือบริษทัที่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัสมาชิก 

ในฐานะนายหน้าหรือตวัแทนของลูกค้า 
  

ขอ้ 88 ในกรณีท่ีสมาชิกท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองในฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทนของลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเฉพาะดว้ยเงินสด 
(2) จดัให้มีมาตรการแกไ้ขความผิดพลาดในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ตนเองท่ีเหมาะสมและชดัเจน โดยตอ้งไม่ท าใหส้มาชิกเป็นผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเอง 

(3) เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของสมาคม
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยท่ีเก่ียวกบัการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบ  

ในกรณีท่ีสมาชิกท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกใน
ฐานะนายหนา้หรือตวัแทนของลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามวรรคหน่ึง (3) 

  

ขอ้ 89 ให้สมาชิกจัดท าหลกัเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในเก่ียวกับการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองหรือบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกในฐานะนายหนา้หรือตวัแทนของ
ลูกคา้ และหลกัเกณฑ์การห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) ระหว่างสมาชิกกับลูกค้า เพ่ือใช้ปฏิบัติภายในหน่วยงานของสมาชิก รวมทั้ ง
บทลงโทษพนกังานของสมาชิกในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
  

ขอ้ 90 ให้สมาชิกรายงานรายช่ือบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก และรายงาน
การเปล่ียนแปลงรายช่ือบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน
เวลาและตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ี ใหร้ะบุช่ือของบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก และ
ความสัมพนัธ์ท่ีแสดงถึงการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก และประกาศรายช่ือบริษทันั้นไวใ้นท่ีเปิดเผย 
ณ ส านกังานของสมาชิก 

 
ขอ้ 91 ใหส้มาชิกจดัใหมี้ระบบก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของสมาชิก 

และรายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบทนัทีเม่ือตรวจสอบพบวา่สมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหมวดน้ี 
 
 
 
 

ข้ อ ป ฏิ บั ติ ข อ ง 
สมา ชิกกรณี ซ้ื อ
ข า ยหลั กท รัพ ย์
ของบริษัทตนเอง
ห รื อ บ ริ ษั ท ที่ มี
ส่วนเกีย่วข้อง 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การใช้ข้อมูลภายใน 
Conflict of Interest 

การรายงานและ 
เปิดเผยช่ือของ 
บริษัทที่มีส่วน 

เกีย่วข้อง 

ร ะ บ บ ดู แ ล 
การปฏิบัติงาน 
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 ขอ้ 92  ให้บรรดาค าสั่งหรือหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความใน
ประกาศตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชต่้อไปไดจ้นกว่า
จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั 
 

ขอ้ 93  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงประกาศหรือความในประกาศตลาดหลกัทรัพยต์าม
ขอ้ 2 ใหก้ารอนุโลมใชห้รืออา้งอิงถึงประกาศหรือความในประกาศดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2560 แทน 

 
ข้อ 94 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้สมาชิกมีหน้าท่ีปฏิบติัตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 2 และสมาชิกยงัปฏิบติัไม่ครบตามประกาศดงักล่าว ใหห้นา้ท่ีในการด าเนินการ
ดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่จะครบระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560  

 
(ลงนาม) นางเกศรา มัญชุศรี 

(นางเกศรา มญัชุศรี) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพ่ือใหมี้ความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เอ้ือกับการขยายฐานผูล้งทุนและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเห็นควรให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์โดยไดจ้ดัท าใหมี้ความเหมาะสมและง่ายต่อการท าความเขา้ใจยิง่ข้ึน จึงสมควรออกประกาศน้ี 
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