
แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
  
                อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การขายชอร์ตในตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การขายชอร์ตในตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 และขอ้ 20 ขอ้ 42 ขอ้ 48 ขอ้ 50 
ขอ้ 51 ขอ้ 52 และขอ้ 53 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การ
ช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 และขอ้ 35 ของ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 และขอ้ 47 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธี
ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และ
ขอ้ 73/4 ขอ้ 73/5 ขอ้ 73/7 และขอ้ 73/8  ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคา
และการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และขอ้ 78 ของ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  
                1.             การจดัเกบ็ข้อมูล 
                                สมาชิกตอ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกค าสั่งซ้ือขายของลูกคา้เพ่ือตรวจสอบการท า
ธุรกรรมยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 2 ปี หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยขอ้มูลท่ีจดัเก็บให้รวมถึงแหล่งท่ีมาของ 
ค าสั่งซ้ือขาย เช่น ส านักงาน, สาขา, IP Address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยสมาชิกต้องน าส่งให ้
ตลาดหลกัทรัพยต์รวจสอบไดเ้ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
  
                2.            ข้อมูลที่ได้จากระบบการซ้ือขาย 
                2.1          ข้อมูลที่สมาชิกต้องเปิดเผย 
                                ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้สมาชิกเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบการซ้ือขายดงัต่อไปน้ีให้แก่
ลูกคา้ 
                                (1)       ช่ือหลกัทรัพย ์ราคาสูงสุดและต ่าสุดของทุกหลกัทรัพยใ์นวนัท าการซ้ือขายนั้น 
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                                (2)       ราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดและต ่าสุดและราคาซ้ือขายคร้ังสุดท้ายของทุกหลักทรัพย ์
ในขณะนั้น 
                                (3)       ราคาซ้ือขายสูงสุดและต ่าสุด ราคาเปิดของทุกหลกัทรัพยใ์นวนัท าการซ้ือขายนั้น 
                                (4)       ราคาปิดของทุกหลกัทรัพยใ์นวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น การเปล่ียนแปลงของราคา
ซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยของทุกหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นเปรียบเทียบกบัราคาปิดในวนัท าการซ้ือขายก่อนหน้านั้นของ
หลกัทรัพยด์งักล่าว 
                                (5)       ปริมาณ มูลค่าและจ านวนรายการซ้ือขายของแต่ละหลกัทรัพยใ์นขณะนั้น 
                                (6)       จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ราคาเสนอซ้ือสูงสุดและราคาท่ีต ่ากวา่ตามล าดบั และราคาเสนอขายต ่าสุด
และราคาท่ีสูงกวา่ตามล าดบัของทุกหลกัทรัพยใ์นขณะนั้น 
                                   (7)       ราคาท่ีระบบการซ้ือขายค านวณไดว้า่จะเป็นหรือเป็นราคาเปิด และจะเป็นหรือเป็นราคาปิด 
                                (8)       ดชันีราคาหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงของดชันีดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีนั้น 
ในวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น 
                                (9)       อกัษรเคร่ืองหมายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เช่น NP NR H SP XR หรือ XD 
เป็นตน้ 
                                (10)      ข่าวสารท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหแ้ก่สมาชิกโดยระบบการซ้ือขาย              
                 2.2          ข้อมูลที่สมาชิกอาจเปิดเผย 
                                สมาชิกอาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบการซ้ือขายดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละราย 
                                (1)       สถานะของค าสัง่ซ้ือขายของลูกคา้ดงักล่าว 
                                (2)       ราคาท่ีซ้ือหรือขายไดต้ามค าสัง่ซ้ือขายของลูกคา้นั้น     
  
                 3.            การใช้ชุดค าส่ังคอมพวิเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมตั ิ(Algorithmic Trading) 
                                สมาชิกต ้องขออนุญาตใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมัติจาก
ตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงัน้ี 
                 3.1          การขออนุญาตใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัแบบทัว่ไป โดยอาจ
ใช้ไดห้ลายกลยุทธ์ (Strategy) ภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงในการส่งค าสั่งซ้ือขายเดียวกนั ให้สมาชิกยื่นขอ
อนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการทัว่ไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
                                เม่ือตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตการใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั 
แบบทัว่ไปตามวรรคหน่ึงแลว้ หากสมาชิกประสงคจ์ะเพ่ิมกลยุทธ์ (Strategy) ท่ีจะใชภ้ายใตร้ะบบบริหารความเส่ียง
ในการส่งค าสั่งซ้ือขายดงักล่าว ให้สมาชิกยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยก่์อนเร่ิมใชง้านกลยุทธ์ (Strategy) ท่ีมี
การเพ่ิมเติมนั้น 
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                 3.2          การขออนุญาตใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอัตโนมัติแบบรายกลยุทธ์ 
(Strategy) ใหส้มาชิกยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นรายกลยทุธ์ (Strategy) ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
                                เม่ือตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตการใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติัตาม
ขอ้ 3.1 หรือ 3.2 แลว้ หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้สมาชิกยื่นขออนุญาตต่อ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ โดยสมาชิกอาจตอ้งทดสอบ
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยก่์อนการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
                                (1)           เปล่ียนแปลงระบบบริหารความเส่ียง 
                                (2)           เปล่ียนแปลงหลกัการท างานหรือฟังกช์นัการท างานของชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส่งค าสัง่ซ้ือขายโดยอตัโนมติั หรือ 
                                (3)           เปล่ียนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ท่ีท าให้ความเส่ียงเพ่ิมข้ึนหรือกระทบ
หลกัการท างานหรือฟังกช์นัการท างานของชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ส าหรับส่งค าสัง่ซ้ือขายโดยอตัโนมติั 
  
                4.             เวลาท าการซ้ือขาย 
                4.1           ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดใหมี้การซ้ือขายประจ าวนัดว้ยระบบการซ้ือขายตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ
และในระหวา่งช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ยกเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4.2 และ 4.3         

ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
1. ช่วงก่อนเปิดท าการ
ช่วงท่ี 1 เพ่ือค านวณหา
ราคาเปิด (Pre-open 
Session I) 

9.30 น. ถึง  
เปิดท าการ 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่
อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM) โดยจบัคู่ 
ซ้ือขายคร้ังเดียวเม่ือเปิดท าการ 

การซ้ือขายเป็นหน่วยการซ้ือ
ขาย (Board Lot) 
  

2. ช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 1 
(Trading Session I) 

เปิดท าการ 
ถึง 12.30 น. 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่
อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM) 

◼ การซ้ือขายเป็นหน่วยการ 
ซ้ือขาย (Board Lot) 

◼ การซ้ือขายหน่วยยอ่ย  
(Odd Lot) 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการ
ซ้ือขาย (Trade Report) 
  

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย 
รายใหญ่ (Trade Report –  
Big Lot) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
เป็นผูถื้อ (Trade Report – 
Foreign) 
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ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
◼ การบนัทึกการซ้ือเพ่ือส่งมอบ

หลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั (Trade 
Report – Buy-in) 

◼ การบนัทึกการซ้ือเพ่ือส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของ
สมาชิกผิดนดั (Trade Report 
– Member Buy-in) 

หยุดพกัการซ้ือขาย 
3. ช่วงก่อนเปิดท าการ
ช่วงท่ี 2 เพ่ือค านวณหา
ราคาเปิด (Pre-open 
Session II) 

14.00 น. ถึง
เปิดท าการ 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่
อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM) โดยจบัคู่ 
ซ้ือขายคร้ังเดียวเม่ือเปิดท าการ 

การซ้ือขายเป็นหน่วยการ 
ซ้ือขาย (Board Lot) 
  

4. ช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 2 
(Trading Session II) 

เปิดท าการ 
ถึง 16.30 น. 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่
อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM) 

◼ การซ้ือขายเป็นหน่วยการ 
ซ้ือขาย (Board Lot) 

◼ การซ้ือขายหน่วยยอ่ย  
(Odd Lot) 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการ
ซ้ือขาย (Trade Report) 
  

◼ การบนัทึกการซ้ือขายราย
ใหญ่ (Trade Report –  
Big Lot) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
เป็นผูถื้อ (Trade Report – 
Foreign) 

5. ช่วงก่อนปิดท าการ
เพ่ือค านวณหาราคาปิด 
(Pre-close) 

16.30 น.  
ถึงปิดท าการ 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่
อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM) โดยจบัคู่ 
ซ้ือขายคราวเดียวเม่ือปิดท าการ 

การซ้ือขายเป็นหน่วยการ 
ซ้ือขาย (Board Lot) 
  

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึก 
การซ้ือขาย (Trade Report) 
  

◼ การบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ 
(Trade Report – Big Lot) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
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ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
เป็นผูถื้อ (Trade Report – 
Foreign) 

6. ช่วงนอกเวลาท าการ 
(Off-hour) 

ปิดท าการ 
ถึง 17.00 น. 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึก 
การซ้ือขาย (Trade Report) 

  

◼  การบนัทึกการซ้ือขาย 
รายใหญ่ (Trade Report – 
Big Lot) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
เป็นผูถื้อ (Trade Report – 
Foreign) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขายนอก
เวลาท าการ (Trade Report – 
Off-hour) 

                  4.2          ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดให้มี
การซ้ือขายประจ าวนัดว้ยระบบการซ้ือขาย ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและในระหวา่งช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี  

ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
1. ช่วงก่อนเปิดท า
การ เพ่ือค านวณหา
ราคาเปิด (Pre-open 
Session) 

9.30 น. ถึง 
เปิดท าการ 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: 
AOM) โดยจบัคู่ซ้ือขายคร้ังเดียว
เม่ือเปิดท าการ 

การซ้ือขายเป็นหน่วยการ 
ซ้ือขาย (Board Lot) 

  

2. ช่วงเวลาท าการ 
(Trading Session) 

เปิดท าการ 
ถึง 16.30 น. 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: 
AOM) 

◼ การซ้ือขายเป็นหน่วยการ
ซ้ือขาย (Board Lot) 

◼ การซ้ือขายหน่วยย่อย 
(Odd Lot) 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือ
ขาย (Trade Report)  

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย 
รายใหญ่ (Trade Report – 
Big Lot) 

◼  การบนัทึกการซ้ือเพ่ือ 
ส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั 
(Trade Report – Buy-in)* 

◼ การบนัทึกการซ้ือเพ่ือ 
ส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้
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ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
ของสมาชิกผิดนดั (Trade 
Report – Member Buy-in)* 

3. ช่วงก่อนปิดท าการ
เพ่ือค านวณหาราคาปิด 
(Pre-close) 
  

16.30 น. ถึง 
ปิดท าการ 
  

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: 
AOM) โดยจบัคู่ซ้ือขายคราว
เดียวเม่ือปิดท าการ 

การซ้ือขายเป็นหน่วยการ 
ซ้ือขาย (Board Lot) 

  

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือ
ขาย (Trade Report) 

การบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ 
(Trade Report – Big Lot) 

4. ช่วงนอกเวลาท าการ 
(Off-hour) 

ปิดท าการ 
ถึง 17.00 น. 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือ
ขาย (Trade Report)  

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย 
รายใหญ่ (Trade Report –  
Big Lot) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขายนอก
เวลาท าการ (Trade Report 
– Off-hour) 

*การบนัทึกรายการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั (Trade Report – Buy-in) และการบนัทึกการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิก
ผิดนดั (Trade Report – Member Buy–in) ให้ท  ารายการภายในระยะเวลาท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 
 

                 4.3         ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์ (LiVEx)  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิด
ใหมี้การซ้ือขายประจ าวนัดว้ยระบบการซ้ือขาย ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและในระหวา่งช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
1. ช่วงเวลาก่อนจบัคู่
การซ้ือขายถึงเวลาจบัคู่
การซ้ือขาย  

9.30 น. ถึง
เวลาจบัคู่การ
ซ้ือขาย 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: 
AOM) โดยจบัคู่ซ้ือขายคราว
เดียวเม่ือถึงเวลาจบัคู่การซ้ือขาย 

◼ การซ้ือขายเป็นหน่วยการ
ซ้ือขาย (Board Lot)    

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือ
ขาย (Trade Report) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย 
รายใหญ่ (Trade Report – 
Big Lot) 

◼  การบนัทึกการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
เป็นผูถื้อ (Trade Report – 
Foreign) 
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ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย ประเภทการซ้ือขาย 
2. ช่วงนอกเวลาท าการ 
(Off-hour) 

ภายหลงั 
เวลาจบัคู่ 
การซ้ือขาย 
ถึง 11.00 น. 

• การซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือ
ขาย (Trade Report)  

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย 
รายใหญ่ (Trade Report – 
Big Lot) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
เป็นผูถื้อ (Trade Report – 
Foreign) 

◼ การบนัทึกการซ้ือขาย 
นอกเวลาท าการ (Trade 
Report – Off-hour) 

 
                 5.            เวลาเปิดและเวลาปิดท าการซ้ือขาย หรือเวลาจบัคู่การซ้ือขาย 
                 5.1          ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจดัให้มีระบบการซ้ือขาย ซ่ึงจะสุ่มเลือก (Random) เวลาเปิดและเวลา
ปิดท าการซ้ือขายประจ าวนั ตามตารางดา้นล่างน้ี ทั้งน้ี ยกเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5.2 และ 5.3  

◼ เวลาเปิดท าการซ้ือขาย 
ช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 1 ระบบการซ้ือขายจะก าหนดเวลาเปิดท าการในเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่ง 9.55 น.  

ถึง 10.00 น. 
ช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 2 ระบบการซ้ือขายจะก าหนดเวลาเปิดท าการในเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่ง 14.25 น.  

ถึง 14.30 น. 
◼ เวลาปิดท าการซ้ือขาย 
ระบบการซ้ือขายจะก าหนดเวลาปิดท าการในเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่ง 16.35 น. ถึง 16.40 น. 

                  5.2         ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจดัใหมี้ระบบ
การซ้ือขาย ซ่ึงจะสุ่มเลือก (Random) เวลาเปิดและเวลาปิดท าการซ้ือขายประจ าวนั ตามตารางดา้นล่างน้ี  

◼  เวลาเปิดท าการซ้ือขาย ระบบการซ้ือขายจะก าหนดเวลาเปิดท าการในเวลาใดเวลาหน่ึงในช่วงเดียวกบัช่วงเวลา
ท าการช่วงท่ี 1 ตามขอ้ 5.1 

◼  เวลาปิดท าการซ้ือขาย ระบบการซ้ือขายจะก าหนดเวลาปิดท าการในเวลาใดเวลาหน่ึงในช่วงเดียวกบัช่วงเวลา
ปิดท าการซ้ือขาย ตามขอ้ 5.1 

                  5.3         ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจดัให้
มีระบบการซ้ือขาย ซ่ึงจะสุ่มเลือก (Random) เวลาจบัคู่การซ้ือขายประจ าวนัในเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่ง 10.30 น. 
ถึง 10.35 น. 
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                 6.           รายการขั้นต า่ในการบันทึกค าส่ังซ้ือขายและการบันทึกการซ้ือขาย             
                               การบนัทึกค าสั่งซ้ือขายหรือการบนัทึกการซ้ือขายเข้ามาในระบบการซ้ือขายต้องมีรายการ 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
                 6.1          ช่ือหลกัทรัพย ์
                 6.2          ราคาเสนอซ้ือขายหรือราคาซ้ือขาย 
                 6.3          ปริมาณหลกัทรัพย ์
                 6.4          ประเภทผูซ้ื้อขาย โดยใหจ้ าแนกเป็นประเภทดงัต่อไปน้ี 
                                (1)      การลงทุนเพ่ือบญัชีสมาชิกหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก (Principal) 
                                (2)      ลูกคา้ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Foreign) 
                                (3)      ลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัประกนั
วินาศภยั บริษทัประกนัชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษทั กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (Institution) 
                                (4)       ลูกคา้อ่ืน (Customer) นอกจาก (1) – (3) 
                 6.5          หมายเลขประจ าตวัสมาชิก 
                 6.6          หมายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต  
                 6.7          เลขท่ีบญัชีลูกคา้ (Client ID) 
                 6.8         ประเภทการเสนอซ้ือขายส าหรับการซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: 
AOM) หรือประเภทการบนัทึกการซ้ือขาย ส าหรับการซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือขาย (Trade Report) 
                 6.9         รายการอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  
                 7.           จ านวนและมูลค่าในการเสนอซ้ือขายส าหรับการซ้ือขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated 
Order Matching: AOM) 
                               การเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ังตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 20 ลา้นหน่วยของหลกัทรัพยน์ั้น
และมีมูลค่าไม่เกิน 500 ลา้นบาท 
  
                 8.           หน่วยการซ้ือขาย (Board Lot) 
                 8.1         ให้หน่วยการซ้ือขายของหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทมีจ านวนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด
เท่ากับ 100 หน่วยของหลกัทรัพย์นั้น ทั้ งน้ี ตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหน่วยการซ้ือขายของ
หลกัทรัพยท่ี์มีราคาปิดในแต่ละวนัท าการซ้ือขายตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนัเป็น 50 หน่วยของ
หลกัทรัพยน์ั้น 
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                 8.2         ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาเปล่ียนแปลงหน่วยการซ้ือขายจาก 50 หน่วยของหลกัทรัพยต์าม
ขอ้ 8.1 กลบัไปเป็น 100 หน่วยของหลกัทรัพยน์ั้น ในกรณีดงัต่อไปน้ี    
                                   (1)       ราคาปิดของหลกัทรัพย์นั้นในแต่ละวนัท าการซ้ือขายต ่ากว่า 500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
ติดต่อกนั หรือ 
                               (2)       มีเหตุการณ์อนัอาจท าให้ราคาซ้ือขายของหลกัทรัพย์นั้นต ่ากว่า 500 บาท ในวนัแรก 
ท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าว 
                 8.3         ไม่ให้น าจ านวนหน่วยการซ้ือขายตามขอ้ 8.1 และ 8.2 มาใชบ้งัคบักบัหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
โดยให้หน่วยการซ้ือขายเท่ากบั 1 หน่วยของหลกัทรัพยน์ั้น 
                                (1)       ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศตามขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
                                (2)       หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์(LiVEx)   
 
                 9.           ช่วงราคา (Tick Size)           
                               ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดช่วงราคาในการเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

                 9.1         กรณีทั่วไป 

ราคาเสนอซ้ือขาย ช่วงราคา 
                                                               ต ่ากวา่                   2      บาท 0.01 บาท 
ตั้งแต่                    2          บาท แต่ต ่ากวา่              5      บาท  0.02 บาท 
ตั้งแต่                    5          บาท แต่ต ่ากวา่            10      บาท 0.05 บาท 
ตั้งแต่                  10          บาท แต่ต ่ากวา่            25      บาท 0.10 บาท 
ตั้งแต่                  25          บาท แต่ต ่ากวา่          100      บาท 0.25 บาท 
ตั้งแต่                100          บาท แต่ต ่ากวา่          200      บาท 0.50 บาท 
ตั้งแต่                200          บาท แต่ต ่ากวา่          400      บาท 1.00 บาท 
ตั้งแต่                400          บาทข้ึนไป 2.00 บาท 

                  9.2         กรณียกเว้น 
                                ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดช่วงราคาในการเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี เท่ากบั 0.01 บาท 
                                (1)       หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ยกเวน้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
                                (2)       หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 
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  10.         ประเภทการเสนอซ้ือขายส าหรับการซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ  (Automated Order 
Matching: AOM) 
                               ส าหรับการเสนอซ้ือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ให้สมาชิกระบุ
ประเภทการเสนอซ้ือขายท่ีระบุราคาซ้ือขาย (Limit Order)  
  
                11.          การประกาศขึน้เคร่ืองหมายแสดงว่าราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ 
                               ตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศข้ึนเคร่ืองหมายดงัต่อไปน้ีไวท่ี้หลกัทรัพยเ์พ่ือแสดงวา่ราคาซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นราคาท่ีไม่รวมสิทธิประโยชน ์ 

เคร่ืองหมาย ความหมาย 
1. XD (Excluding Dividend) ราคาซ้ือขายไม่รวมถึงเงินปันผล 
2. XR (Excluding Right) ราคาซ้ือขายไม่รวมถึงสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประเภท

หลกัทรัพยเ์ดิมและตามสัดส่วนการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
นั้น (Right Offering) 

3. XB (Excluding 
Other Benefits) 

ราคาซ้ือขายไม่รวมถึง (ก) สิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นอกจากท่ี
ระบุไวใ้น 2. หรือ (ข) สิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิม 

4. XW (Excluding Warrant) ราคาซ้ือขายไม่รวมถึงสิทธิในการไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย์
นั้น 

5. XT (Excluding 
Transferable Subscription 
Right) 

ราคาซ้ือขายไม่รวมถึงสิทธิในการไดรั้บใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได ้

6. XN (Excluding Capital 
Return) 

ราคาซ้ือขายไม่รวมถึงเงินคืนทุน 

7. XA (Excluding All) ราคาซ้ือขายไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตาม 1. ถึง 6. กรณีท่ีมีการให้สิทธิ
ประโยชนม์ากกวา่หน่ึงสิทธิประโยชน ์ 

  
12. การบันทึกการเสนอขายชอร์ตในระบบการซ้ือขาย 

 ใหส้มาชิกบนัทึกการเสนอขายชอร์ตในหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีเขา้มาในระบบการซ้ือขายตามวิธีการและ

ช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

ประเภทหลกัทรัพย์ วธีิการบันทึก ช่วงเวลาการบันทึก 
1. หลกัทรัพย ์
 

 

ใหร้ะบุวา่เป็นการขายชอร์ต ช่วงเวลาท าการ (Trading Session)       

 



11 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ วธีิการบันทึก ช่วงเวลาการบันทึก 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิงของกองทุนรวม 
อีที เอฟ ท่ีผู ้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือ
ผูดู้แลสภาพคล่องท าการขายชอร์ตเพ่ือ
บัญชีบริษัทประเภทเพ่ือท าก าไรจาก
ส่วนต่างของราคา (Arbitrage) หรือเพ่ือ
ดูแลสภาพคล่อง* 

- ◼ ช่วงก่อนเปิดท าการเพ่ือค านวณหา

ราคาเปิด (Pre-open Session) 

◼ ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) 

◼ ช่วงก่อนปิดท าการเพ่ือค านวณหา
ราคาปิด (Pre-close) 

 

*การขายชอร์ตในหลกัทรัพยต์าม 2.  หมายความวา่ “การขายชอร์ต” ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขายชอร์ตในตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ผลบังคับใช้ 
ตลาดหลักทรัพย์จะใช้แนวทางปฏิบัติ เ ก่ียวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฉบับน้ีแทนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 โดยใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นตน้ไป 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
21 ตุลาคม 2565 


