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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ได้มกีารทบทวนปรบัปรุงหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามแผนกลยทุธด์า้นการปฏริปูกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Regulatory Reform) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหห้ลกัเกณฑม์คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในปัจจุบนั ลดอุปสรรคในการท าธุรกรรม เพิม่โอกาส
ทางธุรกจิของบรษิทัสมาชกิ เพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแล รวมทัง้ให้มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางของตลาด
หลกัทรพัย์ต่างประเทศและมาตรฐานขององค์กรก ากบัดูแลในต่างประเทศ อาท ิMarkets in Financial Instruments 
Directive (MiFID II) และ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ซึ่งตลาดหลักทรพัย์ฯ 
เหน็ว่าการปรบัปรงุหลกัเกณฑจ์ะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้ควรทีจ่ะมกีารรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในวง
กวา้งจากผูเ้กีย่วขอ้งประกอบการพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑด์ว้ย 

 ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ เสนอขอแกไ้ขในครัง้นี้ รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทีท่า่นเหน็ว่าควรพจิารณาปรบัปรงุเพิม่เตมิต่อไป ตัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่6 พฤษภาคม 2563 

 

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ฝ่ายปฏบิตักิารซือ้ขายหลกัทรพัย ์ผา่นทาง Email  
SecuritiesTradingDepartment@set.or.th  
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ส่วนท่ี 2: ข้อมลูประกอบการพิจารณาและประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 
 
ปัจจบุนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลการสง่ค าสัง่ซือ้ขายในแตล่ะชอ่งทาง ดงันี้ 
 
• การซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบอนิเทอรเ์น็ต (Internet Trading): สมาชกิจะตอ้งมกีารก ากบัดแูลในเรือ่ง

ดงัต่อไปนี้ 
ก. มมีาตรการป้องกนัความลบัลกูคา้ 
ข. มรีะบบหรอืกระบวนการในการตรวจสอบและตดิตามดแูลค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้ก่อนเขา้มาเป็นการเสนอ

ซือ้ขายในระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ค. มมีาตรการป้องกนัและควบคมุไมใ่หบุ้คคลอืน่บนัทกึการซือ้ขายใหแ้กล่กูคา้ ยกเวน้ในกรณทีีม่เีหตุขดัขอ้ง

ท าใหล้กูคา้ไมส่ามารถบนัทกึค าสัง่ซือ้ขายเขา้มาในระบบสง่ค าสัง่ซือ้ขายของสมาชกิได ้ลกูคา้อาจ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีร่บัอนุญาตบนัทกึค าสัง่ซือ้ขายแทนได ้

ง. มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบนัทกึค าสัง่ซือ้ขายของลูกคา้ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย
สมาชกิตอ้งสามารถจ าแนกชอ่งทางหรอืวธิกีารทีล่กูคา้ใชใ้นการเสนอซือ้ขายได ้และจดัสง่ขอ้มลูดงักล่าว
ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เมือ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รอ้งขอ 

จ. มกีารควบคมุดแูลใหล้กูคา้รบัทราบและปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
หลกัเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉ. สามารถน าสง่รายชือ่ลกูคา้ทีส่ง่ค าสัง่ซือ้ขายในการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบอนิเทอรเ์น็ตใหแ้กต่ลาด
หลกัทรพัยฯ์ ได ้เมือ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รอ้งขอ 

• การซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA (Direct Market Access): สมาชกิจะตอ้งมกีารก ากบัดแูลในเรือ่ง
ต่อไปนี้ 
  ขอ้ ก – ฉ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบอนิเทอรเ์น็ต   
ช. มมีาตรการบรหิารจดัการและควบคมุความเสีย่ง และมกีารทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคมุ

ความเสีย่ง ตลอดจนคา่พารามเิตอร ์(Parameters) ในระบบตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
ซ. กรณีทีจ่ าเป็น สมาชกิตอ้งสามารถหยดุการสง่ค าสัง่ซือ้ขายใหมแ่ละยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้ทีถู่กสง่

เขา้มาในระบบการซือ้ขายแลว้ไดท้นัท ี(Kill Switch)  
ฌ. มรีะบบตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้ก่อนสง่เขา้มาในระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Pre-

trade Risk Management: PTRM) โดยสมาชกิตอ้งจดัใหม้รีะบบตรวจสอบอยา่งน้อยในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
ก) วงเงนิซือ้ขาย (Credit / Exposure limit)  
ข) มลูคา่เสนอซือ้ขายสงูสดุต่อ 1 ค าสัง่ (Maximum Value Per Order) 
ค) ปรมิาณหุน้ทีเ่สนอซือ้ขายสงูสดุต่อ 1 ค าสัง่ (Maximum Volume Per Order) 
ง) ราคาเสนอซือ้ขาย (Order Price Check) 

ญ. มกีระบวนการในการคดักรองลกูคา้เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าลกูคา้มคีณุสมบตัแิละความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบ
และกระบวนการสง่ค าสัง่ซือ้ขายและหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฎ. กรณีพบหรอืสงสยัว่าลกูคา้อาจฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเมือ่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ รอ้งขอ สมาชกิจะตอ้งตรวจสอบและน าสง่ขอ้มลูการซือ้ขายของลกูคา้ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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อยา่งไรกต็าม เนื่องจากหลกัเกณฑข์า้งตน้มบีางสว่นทีย่งัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพทางธุรกจิในปัจจุบนั  ซึง่อาจเป็น
อปุสรรคต่อการท าธุรกรรมซือ้ขาย ไมเ่อือ้ต่อผูล้งทนุทัว่ไป  รวมทัง้มบีางเรือ่งทีค่วรจะตอ้งก ากบัดแูลเพิม่เตมิ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จงึมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่ประกอบดว้ย หลกัเกณฑก์ ากบัดแูลพืน้ฐานใน
การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย หลกัเกณฑก์ารซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA (Direct Market Access) และหลกัเกณฑก์ารสง่
ค าสัง่ซือ้ขายโดยใชช้ดุค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิ(Program Trading)  

ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

 การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. หลกัเกณฑก์ ากบัดแูลการส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก 
หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อเสนอ 

การก ากบัดแูลระบบสง่
ค าสัง่ 

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลที่
แตกต่างกนัในแต่ละชอ่งทาง 
(รายละเอยีดตามทีป่รากฎขา้งตน้) 

 
 
หมายเหต ุในกรณีทีม่กีารใช ้Program 
Trading ในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย จะตอ้งมี
การก ากบัดแูลทีเ่ขม้งวดมากขึน้ในเรือ่ง
ของมาตรการบรหิารความเสีย่ง ระบบ 
PTRM รวมถงึการควบคมุดแูลมใิหม้กีาร
สง่ค าสัง่ซือ้ขายทีอ่าจท าใหร้าคา หรอื
ปรมิาณการซือ้ขายของหลกัทรพัยห์รอื
สภาพการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยรวม
เปลีย่นแปลงไปหรอืไมม่กีารเปลีย่นแปลง
อนัไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด (False 
Market) ดว้ย 
 
 

ก าหนดใหก้ารสง่ค าสัง่ซือ้ขายในทกุชอ่งทาง ไดแ้ก ่
การสง่ค าสัง่ซือ้ขายผา่นเจา้หน้าทีก่ารตลาด, ผา่น
ระบบ Internet Trading และผา่นระบบ DMA จะตอ้ง
อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ ากบัดแูลพืน้ฐาน และมรีะบบ 
PTRM ขัน้ต ่าทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ดงันี้ 
1. การก ากบัดแูลพืน้ฐาน: สมาชกิตอ้งมกีารควบคมุ 

ดแูลในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
1) มมีาตรการป้องกนัความลบัลกูคา้ 
2) มมีาตรการควบคมุความเสีย่ง รวมทัง้ระบบ

ตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายกอ่นสง่เขา้มาในระบบการ
ซือ้ขาย ในเรือ่งตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
และตอ้งมกีารทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3) มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยสมาชกิตอ้งมี
อ านาจควบคมุและบรหิารจดัการ รวมทัง้ก าหนด
และเปลีย่นแปลงคา่พารามเิตอร ์(Parameters) 
ในระบบตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายได ้และทบทวน
ความเหมาะสมของคา่พารามเิตอร ์
(Parameters) ดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) กรณีทีจ่ าเป็น สมาชกิตอ้งสามารถหยดุการสง่
ค าสัง่ซือ้ขายใหมแ่ละยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายทีถ่กูสง่
เขา้มาในระบบการซือ้ขายแลว้ไดท้นัท ี(Kill 
Switch)*  

5) มมีาตรการป้องกนัและควบคมุไมใ่หบุ้คคลอืน่
บนัทกึการซือ้ขายใหแ้กล่กูคา้ ยกเวน้ในกรณีทีม่ ี
เหตุขดัขอ้งท าใหล้กูคา้ไมส่ามารถบนัทกึค าสัง่ซือ้
ขายเขา้มาในระบบสง่ค าสัง่ซือ้ขายของสมาชกิได ้
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อเสนอ 
ลกูคา้อาจมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีร่บัอนุญาต
บนัทกึค าสัง่ซือ้ขายแทนได ้

6) มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบนัทกึค าสัง่ซือ้
ขายตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรพัยโ์ดย
สามารถจ าแนกชอ่งทางหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการ
เสนอซือ้ขายได ้และจดัสง่ขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมือ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รอ้งขอ 

7) มกีารควบคมุดแูลใหล้กูคา้รบัทราบและปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และหลกัเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8) จดัสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้และขอ้มลูการซือ้ขาย
ของลกูคา้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมือ่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ รอ้งขอ 

9) มกีระบวนการในการคดักรองลกูคา้เพือ่ใหม้ัน่ใจว่า
ลกูคา้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบ และ
กระบวนการสง่ค าสัง่ซือ้ขายและหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้แจง้ขอ้มลู
ของลกูคา้ทีจ่ะท าการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ 
DMA ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาและตาม
แบบทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด (กรณี DMA) 

10) กรณีพบหรอืสงสยัว่าลกูคา้อาจฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเมื่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รอ้งขอ สมาชกิจะตอ้งตรวจสอบ
และน าสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้และขอ้มลูซือ้ขาย
ของลกูคา้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (กรณี DMA) 

2. ระบบ PTRM ขัน้ต ่า: สมาชกิตอ้งจดัใหม้รีะบบ
ตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายอยา่งน้อยในเรือ่งต่อไปนี้ 

1) วงเงนิซือ้ขาย (Credit / Exposure Limit) 
2) มลูคา่เสนอซือ้ขายสงูสดุต่อ 1 ค าสัง่ (Maximum 

Value Per Order) 
3) ปรมิาณหุน้ทีเ่สนอซื้อขายสงูสุดต่อ 1 ค าสัง่ 

(Maximum Volume Per Order) 
4) ราคาเสนอซือ้ขาย (Order Price Check) 

 
หมายเหต ุนอกเหนือจากหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ ใน
กรณีทีม่กีารใช ้Program Trading ในการสง่ค าสัง่ซือ้
ขาย ยงัคงตอ้งมกีารก ากบัดแูลทีเ่ขม้งวดตาม
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อเสนอ 
หลกัเกณฑเ์ดมิ ทัง้ในเรือ่งของมาตรการบรหิารความ
เสีย่ง ระบบ PTRM รวมถงึการควบคมุดแูลมใิหม้กีาร
สง่ค าสัง่ซือ้ขายทีอ่าจท าใหร้าคาหรอืปรมิาณการซือ้
ขายของหลกัทรพัยห์รอืสภาพการซือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยรวมเปลีย่นแปลงไปหรอืไมม่กีารเปลีย่นแปลงอนั
ไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด (False Market) ดว้ย 

หมายเหต ุ*เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อลกูคา้ สมาชกิ และตลาดโดยรวม 

2. หลกัเกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัยผ์่านระบบ Direct Market Access (DMA) และการใช้ Program Trading 
หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อเสนอ 

2.1 ลกัษณะของ DMA เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายทีส่มาชกิอนุญาต
ใหล้กูคา้สง่ค าสัง่ซือ้ขายผา่นระบบสง่ค า
สัง่ซือ้ขายของลกูคา้ทีต่่อเชือ่มกบัระบบสง่
ค าสัง่ซือ้ขายของสมาชกิ โดยค าสัง่ซือ้ขาย
ดงักล่าวผา่นระบบควบคมุความเสีย่งที่
สมาชกิสามารถบรหิารจดัการได ้ 

ปรบัปรงุ:  
เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายทีส่มาชกิอนุญาตใหล้กูคา้สง่
ค าสัง่ซือ้ขายผา่นระบบสง่ค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้ที่
ต่อเชือ่มกบัระบบของสมาชกิ โดยค าสัง่ซือ้ขาย
ดงักล่าวตอ้งผา่นระบบควบคมุความเสีย่งทีส่มาชกิ
สามารถบรหิารจดัการได ้
 
หมายเหต ุเพือ่ความยดืหยุน่และสอดรบักบั
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีเชน่ ใหค้รอบคลุมทัง้การ
ต่อเชือ่มกบัระบบสง่ค าสัง่ซือ้ขาย หรอืการเชื่อมผา่น
ระบบเครอืขา่ย (Network) ของสมาชกิ 

2.2 คณุสมบตัลิกูคา้ 
DMA 

1. เป็นผูล้งทนุสถาบนัตามนิยาม ก.ล.ต. 
หรอื 
2. เป็นนิตบิุคคลทีม่คีณุสมบตัติามทีต่ลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

ยกเลกิการก าหนดคณุสมบตัขิองลกูคา้ทีส่ามารถท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA ได ้เพือ่ใหผู้้
ลงทนุทกุประเภทสามารถเขา้ถงึการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ผา่นระบบ DMA ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั โดยยงัคงเป็น
หน้าทีข่องสมาชกิทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการในการคดั
กรองลกูคา้ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบและ
กระบวนการส่งค าสัง่ซื้อขายและหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อให้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะซือ้ขายผา่น
ระบบดงักล่าว นอกจากนี้สมาชกิยงัคงตอ้งแจง้รายชือ่
ลกูคา้ DMA ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบกอ่นใหบ้รกิาร 
เพือ่ประโยชน์ในการก ากบัดแูล 

2.3 การใช ้Program 
Trading 

สมาชกิตอ้งไดร้บัอนุญาตจากตลาด
หลกัทรพัยก์อ่นเริม่ใชง้าน 

เพิม่หลกัเกณฑใ์หส้มาชกิแจง้ขอ้มลูของลกูคา้ที่
ใชP้rogram Trading ซึง่ลกูคา้เป็นผูพ้ฒันาหรอืจดัหา
ดว้ยตนเองต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาและตาม
แบบทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด เพือ่ประโยชน์ในการ
ก ากบัดแูล 
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อเสนอ 
2.4 ชือ่ภาษาองักฤษ Program Trading เปลีย่นชือ่เป็น ”Algorithmic Trading” เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัต่างประเทศ 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  บรษิทัสมาชกิ   บรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่ใิชส่มาชกิ 
  บรษิทัผูพ้ฒันาระบบ 
  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

  ผูล้งทนุ 
  อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการปรบัปรุงหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลการส่งค าสัง่ซื้อขายของสมาชิก โดย

ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑก์ ากบัดแูลพืน้ฐานและม ีPTRM ขัน้ต ่าทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัส าหรบัการสง่ค าสัง่
ซือ้ขายในทกุชอ่งทาง  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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2.2 ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การซื้อขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบ Direct Market Access 
(DMA) และการใช ้Program Trading ดงันี้ 

• การปรบัปรงุลกัษณะของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA  
• การยกเลกิการก าหนดคณุสมบตัลิกูคา้ทีส่ามารถท าการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA 
• การก าหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของลูกค้าที่ใช้ Program Trading ซึ่งลูกค้าเป็นผู้พัฒนาหรือจัดหา

โปรแกรมดว้ยตนเอง 
• การเปลีย่นแปลงชือ่ภาษาองักฤษ จาก “Program Trading” เป็น “Algorithmic Trading” 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดส่งความเหน็ของท่านกลบัมาที ่SecuritiesTradingDepartment@set.or.th ภายในวนัที ่6 พฤษภาคม 
2563  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
  

mailto:SecuritiesTradingDepartment@set.or.th

