
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 
ในการนี้  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้ร ับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 13 ราย ซึ่ง
ประกอบดว้ย บรษิทัสมาชกิ 10 ราย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 1 ราย บรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิ 1 ราย และ 
ผูล้งทนุ 1 ราย โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้  
 
ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะน าความเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการรบัฟังความคดิเหน็ในครัง้นี้ ตลอดจน
ความเหน็จากการหารอืกบัผูร้ว่มตลาดกลุ่มอืน่มาใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

ข้อเสนอท่ี 1: การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลการส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก 

ก าหนดใหบ้รษิทัสมาชกิตอ้งมกีารก ากบัดแูลพืน้ฐานส าหรบัการสง่ค าสัง่ซือ้ขายในทกุชอ่งทาง เพือ่ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั อนัไดแ้ก ่หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การมรีะบบตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้ก่อนสง่เขา้มา
ในระบบการซือ้ขาย (Pre-trade Risk Management: PTRM) ขัน้ต ่าตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด และการ
ก าหนดใหส้มาชกิตอ้งน าสง่ขอ้มลูซือ้ขายหรอืขอ้มลูลกูคา้เมือ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์รอ้งขอ  

ทัง้นี้ PTRM ขัน้ต ่า ไดแ้ก่ 

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) 

 ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 

ผูใ้หค้วามเหน็ทกุรายเหน็ดว้ย โดยมคีวามเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

- มาตรการป้องกนัไมใ่หบุ้คคลอืน่บนัทกึการซือ้ขายใหแ้กล่กูคา้ เหมาะทีจ่ะใชก้บัลกูคา้รายยอ่ยมากกว่า 
เนื่องจากบรษิทัสมาชกิสามารถก าหนดมาตรการควบคุมดูแลได ้ส่วนลูกคา้สถาบนัทีส่่งค าสัง่ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) ลูกคา้จะเป็นผูบ้รหิารจดัการการใช ้Password 
เอง   

- ควรมกีารก าหนดแนวทางการป้องกนัการขายชอรต์โดยไมม่กีารยมืหุน้ (Naked Short Sale) เพิม่เตมิ 
- การก าหนดกฏเกณฑใ์ดๆ รวมถงึการเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ควรค านึงถงึความเท่าเทยีมกนัของผูล้งทนุ

ทกุประเภท 

ข้อเสนอท่ี 2: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA และการใช้ชุดค าสัง่
คอมพิวเตอรส์ าหรบัการซ้ือขายโดยอตัโนมติั (Program Trading) 

2.1. การซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA 
• ปรบัปรงุนิยามการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายทีส่มาชกิอนุญาตให้

ลูกค้าส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านระบบส่งค าสัง่ซื้อขายของลูกค้าที่ต่อเชื่อมกบัระบบของสมาชกิ โดย
ค าสัง่ซือ้ขายดงักล่าวตอ้งผา่นระบบควบคมุความเสีย่งทีส่มาชกิสามารถบรหิารจดัการได ้

• ยกเลกิการก าหนดคุณสมบตัลิูกคา้ทีส่ามารถท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบ DMA ได้ โดย
ยงัคงเป็นหน้าทีข่องสมาชกิในการคดักรองลูกคา้ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและเหมาะสมทีจ่ะท าการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบ DMA  

2.2. การใช ้Program Trading 
• เปลีย่นชือ่ภาษาองักฤษจาก “Program Trading” เป็น ”Algorithmic Trading”  



สรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารซื้อขายหลกัทรพัย ์
 

 3 

• เพิม่หน้าทีบ่รษิทัสมาชกิในการแจง้ขอ้มลูของลูกคา้ทีใ่ชโ้ปรแกรมซึง่ลูกคา้เป็นผูพ้ฒันาหรอืจดัหา
ดว้ยตนเองต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์    

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 

ผูใ้หค้วามเหน็สว่นใหญ่เหน็ดว้ย โดยมคีวามเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

- เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกี่ยวกบันิยามของการซื้อขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบ DMA ควรมกีารระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกบัระบบของบริษัทสมาชิกว่าหมายถึงระบบงานใด รวมทัง้การเชื่อมต่อกับ 
Network   

- ควรใหม้กีารตรวจ Program Trading อย่างเขม้งวด เพื่อไม่ให้ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการผลกัดนัราคา 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบในวงกวา้ง 

- ควรระบุระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ใชใ้นการพจิารณาอนุญาตการซื้อขายหลกัทรพัยผ์่านระบบ 
DMA และการใช ้Program Trading  ไวใ้นประกาศเดยีวกนั  

- มีลูกค้าที่พฒันา Program Trading ด้วยตนเองและไม่ประสงค์จะส่ง Program หรือ Coding ให้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตรวจสอบก่อนใชง้าน เนื่องจากเป็นสทิธบิตัรของลูกคา้และเพิม่ความคล่องตวั
ของลูกค้าเอง  โดยในส่วนของความผิดพลาดที่เกิดจาก  Program Trading ลูกค้าควรเป็น
ผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด 

- ควรเพิม่บรกิาร Open API ใหท้กุคนสามารถใชบ้รกิารอยา่งเทา่เทยีม 
- ส าหรบัการก าหนดให้สมาชกิแจ้งขอ้มูลของลูกค้าที่ใช้โปรแกรมซึ่งลูกค้าเป็นผู้พฒันาหรอืจดัหา

โปรแกรมดว้ยตนเอง มคีวามคดิเหน็สรปุไดด้งันี้ 
o ควรอธบิายก าหนดลกัษณะและรปูแบบขอ้มลูของลกูคา้ทีต่อ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
o ควรก าหนดในกฎเกณฑ์ให้ชดัเจนว่าลูกค้ามหีน้าที่ต้องรายงานและจดัส่งขอ้มูลใดต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจากลกูคา้อาจไมย่นิยอมเพราะเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
o ควรก าหนดขอบเขตค าจ ากดัความของค าว่า "ลูกคา้" ใหช้ดัเจนโดยใหห้มายถงึเฉพาะ

ลูกคา้ทีม่นีิตสิมัพนัธ์โดยตรงทีเ่ปิดบญัชกีบับรษิทัสมาชกิเท่านัน้ โดยไม่รวมถงึลูกค้าที่
เป็น End Client ภายใตบ้ญัช ีOmnibus Account ทีไ่มม่นีิตสิมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทัสมาชกิ 

- มี 2 รายที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ 
ก าหนดใหน้ าสง่ 

- ม ี1 รายทีไ่ม่เหน็ดว้ย เนื่องจากการอนุญาตใหล้กูคา้ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบ DMA และ
ใช ้Program Trading อาจท าใหเ้กดิความไมเ่ทา่เทยีมกบัลกูคา้ทีไ่มม่รีะบบดงักล่าว และขอให้ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ศกึษาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัลกูคา้บุคคลธรรมดา อยา่งรอบคอบรดักมุ 

 
นอกจากนี้ ยงัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากหวัขอ้ทีเ่ปิดรบัฟังความคดิเหน็ ซึง่สรุปได้

ดงันี้ 
- ควรปรบัปรุงระบบยื่นค าขออนุญาตใช ้Program Trading ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้ามารถเลอืก

การขออนุญาตเชือ่มต่อไดห้ลายชอ่งทาง 
 


