
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้ร่วมแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัการปรบัปรงุมาตรการก ากบัการซือ้ขาย 
 
ในการนี้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หค้วามเหน็ผา่นทางเวบ็ไซตร์ะหว่าง
วนัที ่1 - 12 พฤศจกิายน 2564 และจากการรบัฟังความคดิเหน็แบบกลุ่ม (Focus Group) กบับรษิทัหลกัทรพัย ์
และบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มผีูใ้หค้วามคดิเหน็รวม 228 ราย ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัย ์66 ราย, บรษิทั
จดทะเบยีน 73 ราย, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 4 ราย, ผูล้งทุนทัว่ไป 83 ราย, สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย (TLCA) และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตาม
เอกสารนี้  
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ประเดน็ท่ีรบัฟังความคิดเหน็ 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอปรบัปรุงมาตรการก ากบัการซื้อขายในปัจจุบนั เพื่อใหด้ าเนินการป้องกนัความ
เสีย่งใหเ้รว็ขึน้ โดยสรปุรายละเอยีด ดงันี้1  

มาตรการปัจจบุนั ข้อเสนอปรบัปรงุ 
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 

 
  

                                                           
1
 เมือ่หลกัทรพัยใ์ดเขา้มาตรการก ากบัการซื้อขาย หลกัทรพัยอ์ื่นของบรษิทัจดทะเบยีนและหลกัทรพัยท์ีม่กีารอา้งองิหลกัทรพัยข์องบรษิทั
จดทะเบยีนจะเขา้มาตรการก ากบัการซื้อขายดว้ย ซึง่เป็นไปตามแนวทางปัจจุบนั 
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ข้อหารือท่ี 1: การปรบัปรงุมาตรการก ากบัการซ้ือขาย 
 
ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลกัการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ โดยใหเ้หตุผลว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ควรมีมาตรการด าเนินการกับหลักทรัพย์ที่มีภาวะเก็งก าไรสูง หรือสภาพการซื้อขายร้อนแรงโดยไม่มี
ปัจจยัพืน้ฐานรองรบัอยา่งเขม้งวดและรวดเรว็ โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

 ควรแจง้ผูล้งทุนใหเ้รว็ขึน้ก่อนใชม้าตรการก ากบัการซื้อขาย หรอืม ีApplication เพื่อแจง้เตอืนผูล้งทุน
ใหท้ราบล่วงหน้าและไดม้เีวลาเตรยีมตวั 

 ควรเพิม่มาตรการส าหรบัหลกัทรพัยท์ีม่ ีFree Float ต ่า และม ีMarket Capitalization ขนาดใหญ่ซึง่มี
ผลกระทบต่อดชันีหลกัทรพัย ์(SET Index) มากกว่าหลกัทรพัยข์นาดเลก็ 

 ควรเปิดเผยหลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ขา่ยมาตรการก ากบัการซือ้ขาย และให้ด าเนินการ
กบัหลกัทรพัยท์ีร่าคาปรบัลดลงมากดว้ย 

 สง่เสรมิและใหค้วามรูแ้กผู่ล้งทนุ เพือ่แกปั้ญหาการลงทนุทีไ่มส่อดรบักบัปัจจยัพืน้ฐาน 

อย่างไรกต็าม มผีู้ใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นผูล้งทุนบางรายเหน็ว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงกลไก
ตลาด เนื่องจากมาตรการก ากบัการซือ้ขายอาจสง่ผลกระทบต่อผูล้งทนุทีเ่ขา้มาซือ้ขายตามปกต ิซึง่ไมเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาวะการซือ้ขายทีผ่ดิปกตนิัน้   

 

ข้อหารือท่ี 2: การด าเนินมาตรการเรว็ขึ้น โดยรวบมาตรการระดบั 1 และ 2 เข้าด้วยกนั และให้เร่ิม
มาตรการระดบั 1 ด้วยการให้ซ้ือด้วยบญัชี Cash Balance และห้ามน าหลกัทรพัยท่ี์ก าหนดมาค านวณ
เป็นวงเงินซ้ือขาย 
 
ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เหน็ด้วยตามหลกัการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ โดยใหเ้หตุผลว่า ภาวะการเกง็ก าไร
สงูในปัจจุบนัเกดิจากผูล้งทุนส่วนใหญ่มเีงนิสดเพยีงพอทีจ่ะซือ้ขายหลกัทรพัยข์นาดเลก็ทีเ่ขา้มาตรการก ากบั
การซื้อขาย ดงันัน้ การหา้มน าหลกัทรพัย์ทีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซื้อขาย อาจไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การใชม้าตรการ และไมเ่กดิประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

 อาจหา้ม Net Settlement และหยุดพกัการซื้อขายตัง้แต่มาตรการระดบั 1 เพื่อใหม้คีวามกระชบัและ
รวดเรว็ในการสกดัภาวะรอ้นแรง 

 ควรขยายระยะเวลาสิน้สดุของมาตรการแต่ละระดบัใหน้านขึน้  

 ควรมกีารจ ากดัวงเงนิในบญัช ีCash Balance ทีจ่ะใชซ้ือ้หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้มาตรการก ากบัการซือ้ขาย 
 อาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขาย (Commission) หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้มาตรการก ากบัการซื้อขาย

ใหส้งูกว่าปกต ิหรอืปรบัลด Ceiling & Floor  
 
อยา่งไรกต็าม มผีูใ้หค้วามเหน็ทีเ่ป็นผูล้งทุนบางราย ไมเ่หน็ดว้ย โดยสว่นใหญ่ใหเ้หตุผลเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 กล่าวคอื 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไมค่วรเขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาด และเหน็ว่ามาตรการเดมิเพยีงพอและเหมาะสมแลว้ 
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ข้อหารือท่ี 3: การเพ่ิมการห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย์เป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลา 1 วนัท าการ เป็น
มาตรการระดบั 3 
 

ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่า การห้ามซื้อขาย
หลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราว 1 วนั มคีวามเท่าเทยีมกนั และจะช่วยลดความรอ้นแรงของการซื้อขายหลกัทรพัยไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ท าให้มีเวลาพิจารณาทบทวนก่อนตัดสินใจลงทุน 
นอกจากนัน้ยงัเป็นมาตรการทีส่อดคลอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศอืน่ ๆ โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

 ควรประสานงานมใิหก้ระทบตอ่การประเมนิดา้นการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ของ
บรษิทัจดทะเบยีน  

 ควรสื่อสารและท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนว่าเป็นมาตรการก ากบัการซื้อขาย โดยมไิดเ้กดิจากบรษิทัจด
ทะเบยีนฝ่าฝืน หรอืละเลยไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  

 ควรหา้มซื้อขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราวในมาตรการทุกระดบัโดยแต่ละระดบัอาจหยุดพกัการ
ซื้อขายไมเ่ทา่กนั  

 ควรหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากกว่า 1 วนั โดยอาจก าหนดตามระดบัความรอ้นแรง  
 
อย่างไรกต็าม มผีูใ้หค้วามเหน็ทีเ่ป็นผูล้งทุนบางรายไม่เหน็ดว้ย โดยใหเ้หตุผลว่า มาตราการดงักล่าวอาจไม่
สามารถท าใหภ้าวะการซื้อขายหลกัทรพัย์กลบัสู่ภาวะปกตไิด้ และมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีถู่กหา้มซื้อขาย รวมทัง้อาจเป็นการรดิรอนสทิธิของผูล้งทุนทีเ่ขา้มาซื้อขายปกต ิซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบั
ภาวะการซือ้ขายทีผ่ดิปกตนิัน้  
 
 
 
 


