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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการห้ามซ้ือหรือขาย 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2562 
  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
                          ขอ้ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562  
ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 
 

ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และใหห้มายรวมถึงผูมี้หนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์  
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 “สารสนเทศส าคญั” หมายความว่า ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน  

“เคร่ืองหมาย H” (Trading Halt) หมายความว่า เคร่ืองหมายแสดงการห้ามซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) 
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  
 “เคร่ืองหมาย SP” (Suspension) หมายความวา่ เคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยมีระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) หรือมี
จ านวนวนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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**“เคร่ืองหมาย P” (Pause) หมายความว่า เคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราวส าหรับการใช้มาตรการด าเนินการกรณีท่ีมีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาดตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 “ช่วงเวลาท าการ” (Trading Session) หมายความวา่ ช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 1 (Trading 
Session I) หรือช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 2 (Trading Session II)  
 “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” 
แลว้แต่กรณี และให้หมายความรวมถึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศตาม 
หมวด 2 ดว้ย   

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

*“สินทรัพยอ์า้งอิง” (Underlying Asset) หมายความว่า หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือ
หลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิก
ถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมถึงปัจจยัหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัของปัจจยั
อา้งอิง ตลอดจนสินทรัพยอ่ื์นใดในท านองเดียวกนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีการอา้งอิง 

 “ปัจจยัอา้งอิง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

**“การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด” หมายความว่า การซ้ือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดตามท่ีก าหนดในข้อบังคับตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด 

(*บทนิยามค าว่า “สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset) ในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความ
ใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

(**เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “เคร่ืองหมาย P” (Pause)) และค าว่า “การซ้ือขายหลักทรัพย์ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด”ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2566 ลงวนัที่ 31 มกราคม 2566 ซ่ึง
มผีลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
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หมวด 1 
การห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว 

 
ขอ้ 4 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H ไวท่ี้
หลกัทรัพยน์ั้น เม่ือเกิดกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสารสนเทศส าคญัซ่ึงตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ไดร้ับรายงานจากบริษทั
จดทะเบียน และอยู่ในระหว่างท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าลงัสอบถามขอ้เท็จจริงและรอค าช้ีแจงจากบริษทั
จดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถรายงานหรือเปิดเผยสารสนเทศ
ส าคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที  

(2) ภาวะการซ้ือขายของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง
มีขอ้บ่งช้ีว่าน่าจะมีผูล้งทุนบางกลุ่มทราบสารสนเทศส าคญั และอยู่ในระหว่างท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าลงั
สอบถามขอ้เท็จจริงและรอค าช้ีแจงจากบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียน
สามารถช้ีแจงหรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที 

(3) บริษทัจดทะเบียนร้องขอใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราว เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนนั้นอยู่ระหว่างรอ
การเปิดเผยสารสนเทศส าคญั โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนนั้นสามารถช้ีแจงหรือ
เปิดเผยสารสนเทศส าคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที ทั้งน้ี ในการร้องขอใหท้ าเป็นหนงัสือ
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและก าหนดเวลาท่ีบริษทัจดทะเบียนจะช้ีแจงหรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(4) สินทรัพยอ์า้งอิงของหลกัทรัพย์จดทะเบียนถูกข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือข้ึน
เคร่ืองหมายอ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนั 

(5) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่างประเทศถูกข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือข้ึนเคร่ืองหมาย
อ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนัในต่างประเทศ   

(6) มีการเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณการซ้ือขายในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงอย่างมาก หรือมีการซ้ือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
นั้นเป็นจ านวนมาก จนมีแนวโนม้ท่ีอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ดงักล่าว  

(7) มีเหตุอ่ืนใดอนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหลกัทรัพย์ใดหลักทรัพย์หน่ึงซ่ึงอาจท าให้การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น 
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจท าไดโ้ดยปกติ 

 

เ ห ตุ ในก า รขึ้ น
เคร่ืองหมาย H 
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 ขอ้ 5 การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย H ตามข้อ 4 ในแต่ละคร้ัง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยข้ึนเคร่ืองหมาย H ในช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 2 
(Trading Session II) และยงัไม่มีการยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายดงักล่าว ใหก้ารสั่งหา้มซ้ือหรือขาย
นั้นยงัคงมีอยู่ต่อไปในช่วงนอกเวลาท าการ (Off-hour) ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย 
วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  
 ขอ้ 6 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอ  านาจยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามขอ้ 4 ได ้โดยการปลดเคร่ืองหมาย H ออกจากหลกัทรัพยน์ั้น 
 
 ขอ้ 7 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้
หลกัทรัพยน์ั้น เม่ือเกิดกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) เม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 4 (1) หรือ (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี และตลาดหลกัทรัพย์
เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพย์
ไดใ้นทนัที  
 (2) บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถ้ือปฏิบติั
อย่างร้ายแรง 
 (3) บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 
ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนไม่สามารถน าส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาดงักล่าว 
 *(4) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิก
ถอนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนมีเหตุท่ีท าใหเ้ขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 (5) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะครบก าหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลง
สภาพ หรือการใชสิ้ทธิหรือการใชสิ้ทธิขายคืน  
 (6) สินทรัพยอ์า้งอิงของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนั 

(7) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่างประเทศถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP หรือข้ึนเคร่ืองหมาย
อ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนัในต่างประเทศ 

ระยะเวลาในการขึ้น
เคร่ืองหมาย H 

อ านาจของผู้จัดการ 

เห ตุ ในการขึ้น
เคร่ืองหมาย SP 
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 (8) มีเหตุอ่ืนใดอนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหลกัทรัพย์ใดหลักทรัพย์หน่ึงซ่ึงอาจท าให้การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น 
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจท าไดโ้ดยปกติ   
 การสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย 
SP ตามวรรคหน่ึงในแต่ละคร้ังใหมี้ระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) หรือมีจ านวนวนั
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 (*ความใน (4) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564 ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2564  ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 8 การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ตามขอ้ 7 (1) (2) (4) และ (8) ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งห้าม โดยมีระยะเวลา
ไม่เกินกวา่ 7 วนัท าการนบัแต่วนัสัง่หา้ม 
 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจขยายระยะเวลาการ
สัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกินกวา่ระยะเวลา
ท่ีระบุไวต้ามวรรคหน่ึงได ้

ในกรณีมีการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP เน่ืองจากเหตุดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP จนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะด าเนินการใหเ้หตุนั้น
หมดไปหรือเม่ือคณะกรรมการสัง่เพิกถอนหุน้สามญันั้น  

(1) บริษทัจดทะเบียนมีจ านวนกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ
น้อยกว่าท่ีก าหนดตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

*(2) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิก
ถอนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนมีเหตุท่ีท าใหเ้ขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(*ความใน (2) ของวรรคสาม ของข้อ 8  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียนเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  
เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 9 การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ตามขอ้ 7 (3) (5) (6) และ (7) ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งหา้มหรือขยายระยะเวลา
การสัง่หา้มดงักล่าว โดยมีระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร  

 

ระยะเวลาในการส่ัง
ขึน้เคร่ืองหมาย SP 

ระยะเวลาในการส่ัง
ขึน้เคร่ืองหมาย SP 
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ขอ้ 10 ในกรณีท่ีมีการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนหลกัทรัพย์ใด
หลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นเป็น
ระยะเวลาครบ 3 เดือนแลว้ดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้
มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือน้อยกว่าระยะเวลา 1 เดือน 
หากบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหเ้หตุดงักล่าวหมดไปไดก่้อนระยะเวลา 1 เดือน 

(1) เม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 4 (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่า
บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ในทนัที 

(2) บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

เม่ือตลาดหลักทรัพย์ให้มีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง  
การซ้ือหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นจะต้องซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)  
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
และตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance)ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นตลอด
ระยะเวลาซ้ือขายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้เหตุตามวรรคหน่ึง
หมดไปในระหว่างระยะเวลาการให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน 
ตามวรรคหน่ึง ให้การซ้ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นยงัคงตอ้งซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) อีกระยะเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดดงักล่าว  
 

ขอ้ 11  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ตามข้อ 10 และบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพย์จดทะเบียนนั้นยงัไม่สามารถด าเนินการ 
ใหเ้หตุตามขอ้ 10 (1) และ (2) หมดไป ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นตาม
ระยะเวลาการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวต่อไป และจะนับรวม
ระยะเวลาการใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 10 ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาการสั่งหา้ม
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวของหลกัทรัพยน์ั้น โดยให้ถือว่าตลาดหลกัทรัพย ์
ไม่เคยปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นแต่อยา่งใด 
  

 ขอ้ 12 หากในระหว่างการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ด
หลกัทรัพยห์น่ึงเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นหรือในระหว่างการให้
มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 10 และต่อมาปรากฏว่ามีเหตุอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพย์
มีอ  านาจสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือ
เคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นเกิดข้ึนอีก ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนนั้นตามขอ้ 10 เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นตามเหตุแรกท่ีเป็นผลใหมี้การข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้

การเปิดให้มีการ 
ซ้ือขายเม่ือมีการ 
ขึ้นเคร่ืองหมาย SP 
มาแล้วระยะเวลา
หน่ึง 

การซ้ือหลักทรัพย์
ด้ ว ย บั ญ ชี แ ค ช 
บาลานซ์  (Cash 
Balance) และการ
ขึ้นเคร่ืองหมาย NC 
ร ะห ว่ า งการ ซ้ื อ
หลกัทรัพย์ 

ก า ร น ับ ร ว ม
ระยะเวลาการขึ้น
เค รื่องหมาย  SP 
ระหว่างที ่เ ปิดให้
มีการซ้ือขาย 

ก ร ณี มี เ ห ตุ ขึ้ น
เค ร่ื องหมาย  SP  
ด้วยเหตุอ่ืนซ ้าซ้อน
ระหว่างการเปิดให้
มีการซ้ือขาย (Exit) 
ตลท. จะยังคงให้มี
การซ้ือขาย (Exit) 
ต่อไป 
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หลกัทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นอยู่ในระหว่างการให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
ตามขอ้ 10 แลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นต่อไปจนครบ
ก าหนดระยะเวลาการใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 10  

 
 ขอ้ 13  ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพย์
ใดหลกัทรัพยห์น่ึงเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นดว้ยเหตุตามขอ้ 10 
(1) หรือ (2) ภายหลงัจากท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นตามขอ้ 10  
 

ขอ้ 14 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอ  านาจยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราวตามขอ้ 8 หรือขอ้ 9 แลว้แต่กรณี โดยการปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจาก
หลกัทรัพยน์ั้น 
 

*หมวด 1/1 
การห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว 

ส าหรับการก าหนดมาตรการด าเนินการกรณีมกีารซ้ือขายหลกัทรัพย์ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด 
 

 ขอ้ 14/1 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพย์
ใดหลกัทรัพยห์น่ึงเป็นการชัว่คราวเพื่อก าหนดมาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย P ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้น  

 
ขอ้ 14/2 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจยกเลิกการสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

เป็นการชัว่คราว โดยการปลดเคร่ืองหมาย P ออกจากหลกัทรัพยน์ั้น 
 
(*เพ่ิมเติมความในหมวด 1/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2566 ลงวนัที่ 
31 มกราคม 2566 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่  8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 
 

กรณีที่ ตลท. จะไม่
เปิดให้มีการซ้ือขาย 
(Exit) ตามข้อ 10 

การยกเลิกการส่ัง
ห้ามหรือการขยาย
ระยะเวลาการส่ัง
ห้ ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพย์ 

เ ห ตุ ใ น ก า ร ขึ้ น
เคร่ืองหมาย P 

การยกเลิกการส่ัง
ห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพย์ 
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หมวด 2 
การห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์อ้างองิต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว 

 
ขอ้ 15 ในหมวดน้ี 
“บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์” หมายความว่า บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมี

สินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ  
“ช่วงเวลาท าการ” (Trading Session) หมายความว่า ช่วงเวลาท าการซ้ือขายส าหรับ

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
ขอ้ 16  ภายใตบ้งัคบัของหมวด 1 ให้น าความในหมวดน้ีมาใช้บังคบัเพ่ิมเติมกับ 

การสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศเป็นการชัว่คราวดว้ย 
 
ขอ้ 17 บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยอ์าจร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งห้ามซ้ือหรือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศเป็นการชัว่คราวเม่ือเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจท า
ใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เช่น
ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยข์ดัขอ้ง 

(2) เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน เช่น ไม่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลราคาของสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศหรือราคาท่ีใชใ้นการค านวณการช าระราคา 
 เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บการร้องขอตามวรรคหน่ึงแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสัง่หา้ม
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 
 เม่ือเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงทุเลาหรือส้ินสุดลง ให้บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยร้์องขอ
ยกเ ลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า 
ซ่ึงเม่ือไดรั้บการร้องขอดงักล่าวแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนนั้นเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยการปลดเคร่ืองหมาย H หรือเคร่ืองหมาย SP ออกจาก
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 
 

ขอ้ 18 การสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ
เป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H ตามขอ้ 17 ในแต่ละคร้ัง ใหมี้ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงช่วงเวลา
ท าการ (Trading Session) ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยข้ึนเคร่ืองหมาย H 
และยงัไม่มีการยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายดงักล่าว ให้การสั่งห้ามซ้ือหรือขายนั้นยงัคงมีอยู่ต่อไป

ระยะเวลาในการ
ส่ั งห้ ามซ้ื อหรื อ
ขายหลั กทรัพย์ 
จดทะเบี ยนที่ มี
สินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศเป็น
การช่ัวคราว 

นิยาม 

ก า ร ส่ั ง ห้ า ม ซ้ื อ 
หรือขายหลกัทรัพย์
จ ด ท ะ เ บี ย น ที่ มี
สินท รัพ ย์ อ้ า งอิ ง
ต่ างประ เทศ เ ป็น 
การช่ัวคราว 

การน าหลักเกณฑ์
หมวด 1 มาบังคับใช้ 
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ในช่วงนอกเวลาท าการ (Off-hour) ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการ
ซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศพน้จากช่วงเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้และยงัไม่มีการยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราว
โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัสัง่หา้ม  
 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจขยายระยะเวลาการ
สั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศเป็นการชัว่คราวโดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP เกินกวา่ระยะเวลาท่ีระบุไวต้ามวรรคสองได ้
 

*หมวด 3 
การห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอก็ซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นการช่ัวคราว 

 
ขอ้ 18/1     ในหมวดน้ี 

 “ไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ”์ (LiVEx) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์
 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัที่มีหุ ้นสามญัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ซ่ึ์งตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้มีการซ้ือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ 
(LiVEx) 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้ท าการ
ซ้ือขายไดใ้นไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx) 

“เคร่ืองหมาย SP” (Suspension) หมายความวา่ เคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 
ขอ้ 18/2 ให้น าหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการห้ามซ้ือหรือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 1 มาใช้
บงัคบักบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เชน้จ ์(LiVEx) เป็นการชัว่คราวตาม
หมวดน้ีดว้ยเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
 

ขอ้ 18/3 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx) เป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้
หลกัทรัพยน์ั้น เม่ือเกิดกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

นิยาม 

การน าหลักเกณฑ์
ในหมวด 1 มาใช้
บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้ง 

เห ตุ ในการขึ้ น
เคร่ืองหมาย SP 
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(1)            เม่ือมีเหตุอนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงซ่ึงอาจท าให้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น
ในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx) ไม่อาจท าไดโ้ดยปกติ  

(2)           เมื่อบริษทัจดทะเบียนร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส์ั ่งห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์ (LiVEx) เป็นการชัว่คราว ส าหรับกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียน
ขอใหหุ้น้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange 
of Thailand (SET) หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ แลว้แต่กรณี  
 

ขอ้ 18/4 การสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ตามขอ้ 18/3 (1) ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งหา้ม โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัสัง่หา้ม 

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจขยายระยะเวลาการสั่ง
ห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ระบุไวต้ามวรรคหน่ึงได ้
 

ขอ้ 18/5 การสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ตามขอ้ 18/3 (2) ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งหา้มหรือขยายระยะเวลาการสั่งหา้ม
ดงักล่าว โดยมีระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

(*เพ่ิมเติมความในหมวด 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 
14 มีนาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป) 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 19 ให้บรรดาขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในขอ้บงัคบัตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีใชบ้งัคบั
ย ังคงใช้ต่อไปได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับน้ีจนกว่าจะมีการออกข้อก าหนด ค าสั่ง 
หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั 

 
ขอ้ 20  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบาย 

ของตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใช้หรืออา้งถึงข้อบังคับหรือความในข้อบังคับตามขอ้ 2  
ใหก้ารอนุโลมใชห้รืออา้งอิงถึงขอ้บงัคบัหรือความในขอ้บงัคบัดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 
 

บทเฉพาะกาล  
 

ระยะเวลาในการ
ส่ังขึ้นคร่ืองหมาย 
SP ก รณี ก า ร ซ้ื อ
ข า ยหลั กท รัพ ย์ 
จ ดท ะ เ บี ย น ไ ม่
ปกติ 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น 
ก า ร ส่ั ง ขึ้ น
เค ร่ืองหมาย SP 
กรณีขอให้หุ้นเป็น
ห ลั ก ท รั พ ย์ 
จ ดท ะ เ บี ยน ใน 
SET หรือ mai 
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ขอ้ 21 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว ตามขอ้บงัคบัตามขอ้ 2 และยงัไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลา ให้การสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวดงักล่าวยงัคงมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 
  
      (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

                  (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ)  
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้ :  โดยท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อรองรับกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ เห็นว่า 
มีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติอนักระทบต่อการด าเนินงานหรือต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนโดยบริษทัจดทะเบียนอาจ 
ร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส่ั์งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศดังกล่าวเป็น 
การชัว่คราวได ้ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยอ์าจข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือเคร่ืองหมาย SP เพื่อเป็นการเตือนผูล้งทุน จึงสมควร
ออกขอ้บงัคบัน้ี  


