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ส่วนท่ี 1:  บทน า  

หลกัเกณฑใ์นเรือ่งมาตรการก ากบัการซือ้ขายมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งใหก้บัผูล้งทุนทีจ่ะซือ้ขาย
ในหลกัทรพัยท์ีส่ภาพการซือ้ขายไม่สอดรบักบัปัจจยัพืน้ฐาน โดยผูล้งทุนยงัคงสามารถซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวได ้
แต่จะมกีารเพิม่เงื่อนไขบางประการในการซื้อขายหลกัทรพัย์นัน้ ปัจจุบนัมาตรการก ากบัการซื้อขายแบ่งออกเป็น 
สองส่วนหลกั ได้แก่ (1) การเตอืน กล่าวคอื เตอืนบรษิทัสมาชกิกรณีพบการส่งค าสัง่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพ 
การซือ้ขาย หรอืเตอืนผูล้งทุนให้ทราบถงึขอ้เทจ็จรงิของหลกัทรพัยก่์อนตดัสนิใจซือ้ขาย และ (2) การจ ากดัอ านาจ
ซื้อ คอื การเพิม่เงื่อนไขบางประการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการช าระราคา อนัได้แก่ ให้ซื้อด้วยการวางเงนิสดเต็ม
จ านวนก่อนซือ้ (หรอืซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance), หา้มน าหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพผดิปกตดิงักล่าวเป็นหลกัประกนัใน
การค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย และหา้มหกักลบค่าซือ้กบัค่าขายภายในวนั (หรอืหา้ม Net Settlement) 

ในปี 2564 สภาพการซือ้ขายมคีวามรอ้นแรงขีน้โดยเฉพาะในหลกัทรพัยข์นาดเลก็ท าใหม้าตรการก ากบัการ
ซือ้ขายทีม่อียู่ในปัจจุบนัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการก ากบัดูแลในบางหลกัทรพัยท์ีส่ภาพการซือ้ขายยงัคง
เปลีย่นแปลงไปโดยไม่มปัีจจยัพืน้ฐานรองรบัได้ แมห้ลกัทรพัยด์งักล่าวจะอยู่ในมาตรการก ากบัการซือ้ขายเป็นระยะ
เวลานานหรือปรับเพิ่มมาตรการจนถึงระดับสูงสุดที่มี  และได้ยกระดับการด าเนินการแล้วก็ตาม ดังนั ้น  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรงุมาตรการก ากบัการซือ้ขายใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการก ากับ 
การซือ้ขาย โดยท่านสามารถให้ความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถึงวนัที่  
12 พฤศจกิายน 2564 ทางลงิค ์https://forms.gle/sPond7CY1HWKMUNf7 

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายก ากบัการซือ้ขาย-Equity สายงานก ากบัตลาด 
โทรศพัท ์02-009-9295 หรอื Email: securitiesSurveillanceUnit@set.or.th 
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

 มาตรการก ากบัการซื้อขายที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงให้กบัผู้ลงทุนที่จะซื้อ
หลกัทรพัยท์ี่มสีภาพการซือ้ขายเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มปัีจจยัพื้นฐานรองรบั ดว้ยการเพิม่เงื่อนไขการซื้อขายบาง
ประการเพื่อจ ากดัอ านาจซือ้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัขัน้ เริม่จากอ่อนไปเขม้ ดงันี้  

- มาตรการระดบั 1: ใหซ้ือ้ดว้ยการวางเงนิสดเตม็จ านวนก่อนซือ้ (ซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance)  
- มาตรการระดบั 2: เพิม่มาตรการห้ามน าหลกัทรพัย์ที่มสีภาพผดิปกตดิงักล่าวเป็นหลกัประกนัในการ

ค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย จากมาตรการระดบัหนึ่ง  
- มาตรการระดบั 3: เพิม่มาตรการห้ามหกักลบค่าซื้อกบัค่าขายภายในวนั (ห้าม Net Settlement) จาก

มาตรการระดบัสอง  
 ส าหรบัแนวทางในการพิจารณาหลกัทรพัย์ที่เข้ามาตรการก ากับการซื้อขายจะแบ่งเป็นสองส่วนหลกั คอื 
มาตรการรายวนั (Trading Alert) และมาตรการรายสปัดาห ์(Turnover List) เมื่อหลกัทรพัยเ์ขา้มาตรการก ากบัการซื้อ
ขาย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศ ณ สิน้วนั โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัท าการรุ่งขึน้และตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดยจะเริม่
จากมาตรการระดบั 1: ซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance เป็นมาตรการแรก และในระหว่างมาตรการหรอืเมื่อพ้นมาตรการ
ไปแลว้ไม่เกนิ 1 เดอืน หากหลกัทรพัยม์สีภาพผดิปกตเิขา้ข่าย Trading Alert ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเพิม่มาตรการให้
สูงขึน้อกีหนึ่งระดบั ทัง้นี้ หากหลกัทรพัยย์งัคงมสีภาพผดิปกต ิตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาขยายมาตรการเดิม
ออกไป 
 เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการซือ้ขาย: (1) สอดรบักบัสภาพการซือ้ขายที่รอ้นแรงขึน้ในปี 2564 โดยมมีูลค่าซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวนั และ %Turnover Velocity1 ปรบัตวัสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก (ข้อมูล ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 
2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัอยู่ที่ 96,463 ล้านบาท ด้วย %Turnover Velocity ที่ 0.51% จากปีก่อนที่มูลค่า
การซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัอยู่ที่  68,607 ลา้นบาท ดว้ย %Turnover Velocity ที0่.42%), (2) เพิม่ประสทิธภิาพมาตรการ
เดมิทีป่ระสทิธผิลลดลง (จ านวนหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้มาตรการในระดบัสูงสุดมากขึน้ และสภาพการซือ้ขายยงัคงปรบัตวั
ไม่สอดรับกับพื้นฐานแม้อยู่ในระดับมาตรการขัน้สูงสุดแล้วก็ตาม)  และ (3) สอดคล้องกับมาตรการของ 
ตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศทีก่ าหนดใหก้ารหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราวเป็นหนึ่งในมาตรการก ากบัการ
ซือ้ขาย เช่น เกาหล,ี ไตห้วนั เป็นตน้  
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเสนอปรบัปรุงมาตรการก ากบัการซือ้ขายในปัจจุบนั ใหด้ าเนินการป้องกนัความเสี่ยง
ให้เรว็ขึน้ โดยการรวบมาตรการระดบั 1 และ 2 เขา้ด้วยกนั โดยให้เริม่มาตรการระดบั 1 ด้วยการให้ซื้อด้วยบญัชี 
Cash Balance และหา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย นอกจากนี้ ยงัก าหนดเพิม่การห้ามซื้อ
ขายหลกัทรพัย์เป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลา 1 วนัท าการ เป็นมาตรการระดบั 3 ด้วย ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้
พจิารณาทบทวนก่อนตดัสนิใจซือ้ขาย โดยสรปุรายละเอยีดตามตามดา้นล่าง2  

 

                                                           
1
 %Turnover Velocity คอื มลูค่าการซือ้ขาย / มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

2
 เมื่อหลกัทรพัยใ์ดเขา้มาตรการก ากบัการซือ้ขาย หลกัทรพัยอ์ื่นของบรษิทัจดทะเบยีนและหลกัทรพัยท์ีม่กีารอา้งองิหลักทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนจะเขา้มาตรการ

ก ากบัการซือ้ขายดว้ย ซึง่เป็นไปตามแนวทางปัจจบุนั 
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มาตรการปัจจบุนั เสนอปรบัปรงุ 
มาตรการระดบั 1 :  
 ใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีcash balance 

มาตรการระดบั 1 :  
 ใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีcash balance + 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย 

มาตรการระดบั 2 :  
 ใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีcash balance + 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย  

มาตรการระดบั 2 :  
 ใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีcash balance + 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย + 
 หา้ม net settlement 

มาตรการระดบั 3 :  
 ใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีcash balance + 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย + 
 หา้ม net settlement 

มาตรการระดบั 3 :  
 หา้มซือ้ขายเป็นการชัว่คราว 1 วนัท าการ  
เมื่ออนุญาตใหซ้ือ้ขาย ยงัคงใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีcash balance + 
หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย + 
หา้ม net settlement 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็นี้หรอืผ่านทางลงิค์ 
https://forms.gle/sPond7CY1HWKMUNf7) 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชื่อ-นามสกุล  
บรษิทั   (ชื่อยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์  บรษิทัจดทะเบยีน 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน 

 ผูล้งทุน 
 อื่นๆ 
(ระบุ)........................................ 
 

2. ความคิดเหน็ (หากท่านเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอื่น หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
ข้อหารือท่ี 1: ท่านเหน็ด้วยกบัการปรบัปรุงมาตรการก ากบัการซื้อขายตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 
หรอืไม ่

 เหน็ดว้ย  
 

 ไมเ่หน็ดว้ย  (รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ข้อหารือท่ี 2: ท่านเหน็ดว้ยกบัการด าเนินมาตรการเรว็ขึน้ โดยรวบมาตรการระดบั 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั 
และใหเ้ริม่มาตรการระดบั 1 ดว้ยการใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance และหา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมา
ค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม ่

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่ง
อื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 

ข้อหารือท่ี 3: ท่านเหน็ดว้ยกบัการเพิม่การห้ามซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลา 1 วนั
ท าการ เป็นมาตรการระดบั 3 ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ หรอืไม ่ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่ง
อื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคุณในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
 


