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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื�อง  การซื�อขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2555 

 

 

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  170 วรรคสอง (8 )  (9)  และ  (12)  แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี5  

 

 

 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี5ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที6 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 
 

ผลบังคับใช้ 

 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี5   
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

“สํานกัห ักบญัชี” หมายความว่า  บริษทัจํากดัที6ตลาดหลกัทรัพย์จัดตั5 งขึ5 นเพื6อ
ประกอบการเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์6ไดมี้การซื5อขายรวมทั5ง
บริการอื6นที6เกี6ยวขอ้ง 

“หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ 

 “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยที์6เกี6ยวกบัการรับหน่วยลงทุน  

*“หน่วยทรัสต”์ หมายความว่า หน่วยทรัสต์ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื6อการลงทุน 

(*บทนิยามคาํว่า “หน่วยทรัสต์” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที- 6) พ.ศ. 2558 
ลงวนัที- 11 พฤษภาคม 2558 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

นิยาม 
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“ใบแสดงสิทธิในการซื5อหุ้นเพิ6มทุนที6โอนสิทธิได”้ หมายความว่า ใบแสดงสิทธิใน
การซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิไดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และ
วิธีการเกี6ยวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้

“ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6 งเป็นคนต่างดา้ว” หมายความว่า หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6งเป็นคนต่างดา้ว และการเปิดเผยขอ้มลู 

“ตราสารหนี5 ” หมายความว่า ตราสารหนี5ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การรับตราสารหนี5 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหลกัทรัพยที์6เกี6ยวขอ้งกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท 

“คาํสั6งซื5อขาย” หมายความวา่ คาํสั6งซื5อหรือคาํสั6งขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

“การเสนอซื5อขาย” หมายความว่า การเสนอซื5อหรือการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์

“การซื5อขาย” หมายความวา่ การซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

“ระบบการซื5อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที6ใชใ้นการซื5อขายตามที6ตลาด
หลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ขึ5น 

“ระบบส่งคาํสั6งซื5อขายของสมาชิก” (Broker Front Office) หมายความว่า ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือชุดคาํสั6งคอมพิวเตอร์ใดๆ ที6ใชใ้นการซื5อขายที6ต่อเชื6อมกบั
ระบบการซื5อขาย 

“การซื5อเพื6อส่งมอบหลกัทรัพยที์6ผิดนดั” (Buy-in) หมายความว่า การซื5อหลกัทรัพย์
โดยสาํนกัหักบญัชีเพื6อการส่งมอบกรณีสมาชิกสาํนกัหักบญัชีไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยที์6ซื5อ
ขายต่อสาํนกัหักบญัชีภายในเวลาที6สาํนกัหักบญัชีกาํหนด 

“การซื5อเพื6อส่งมอบหลกัทรัพยที์6ลูกคา้ของสมาชิกผิดนัด” (Member buy – in) 
หมายความว่า การซื5อหลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกเนื6องจากลูกคา้ของสมาชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย์
ที6ซื5อขายต่อสมาชิก 
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(*เพิ-มเติมบทนิยามคาํว่า “การซื#อเพื-อส่งมอบหลักทรัพย์ที-ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด” (Member 
buy – in) โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที-  7) พ.ศ. 2558 ลงวันที-  21 สิงหาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

“หน่วยการซื5อขาย” (Board Lot) หมายความว่า หน่วยที6ใชใ้นการซื5อขาย โดยแต่ละ
หน่วยมีจาํนวนรวมของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ6งตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“หน่วยยอ่ย” (Odd Lot) หมายความวา่ จาํนวนหลกัทรัพยซึ์6งตํ6ากวา่หน่วยการซื5อขาย 

“การซื5อขายรายใหญ่” (Big Lot) หมายความว่า การซื5อขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ6ง
ที6มีจาํนวนหรือมลูค่าการซื5อขายไม่นอ้ยกวา่จาํนวนหรือมลูค่าการซื5อขายที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“หลกัทรัพยที์6บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ” หมายความวา่ หลกัทรัพยที์6บุคคลต่างดา้วเป็น
ผูถื้อตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์

“สินทรัพยอ์า้งอิง” หมายความว่า สินทรัพยอ์า้งอิงหรือหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิใน
การซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื5อหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

“อตัราแปลงสภาพ” หมายความว่า จาํนวนสิทธิในการซื5อหรือขายสินทรัพยอ์า้งอิง ที6
จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิในใบแสดงสิทธิในการซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้ใบสําคญัแสดงสิทธิที6
จะซื5อหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั5นจาํนวนหนึ6งสิทธิ 

“ราคาเสนอขายครั5 งแรก” (IPO Price) หมายความวา่ ราคาดงัต่อไปนี5  
(1) ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเป็น

ครั5 งแรก ตามที6กาํหนดไวใ้นหนงัสือชี5ชวน หรือสารสนเทศที6แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
(2) ราคาปิดของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิงในตลาด

หลกัทรัพยห์ลกั (Home Exchange) ภายในสองวนัทาํการซื5อขายก่อนวนัที6เริ6มซื5อขายในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรก  

“ช่วงราคา” หมายความว่า ขั5นอัตราขึ5 นลงของราคาซื5 อขายหลักทรัพย์แต่ละ
หลกัทรัพยต์ามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“ลกูคา้” หมายความวา่ บุคคลที6มอบหมายใหส้มาชิกเป็นนายหนา้หรือตวัแทนในการ
ซื5อขายหลกัทรัพยแ์ทนตน 

*“หลกัทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า  หลกัทรัพย์ตาม (1) ของนิยามคาํว่า 
“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ที6ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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*“บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ”  หมายความว่า  บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศตาม
ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที6ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*เพิ-มเติมบทนิยามคาํว่า “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” และ“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ” โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที-  4) พ.ศ. 2556 ลงวันที-  18 ธันวาคม 2556 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  18 ธันวาคม 2556 
เป็นต้นไป) 

*“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดง
สิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 (*เพิ-มเติมบทนิยามคาํว่า “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที-  5) พ.ศ. 2558 ลงวันที-  7 พฤษภาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 1  
การซื�อขาย 

 

 

 ขอ้ 3 การซื5อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํโดยสมาชิกดว้ยระบบ
การซื5อขาย 

 การซื5อขายหลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกตามวรรคหนึ6งให้หมายรวมถึง การซื5อขายโดยบุคคล
ดงัต่อไปนี5  

(1) บุคคลที6เกี6ยวขอ้งในระบบการซื5อขายตามหมวด 9   
 (2) ลูกค้าที6สมาชิกยินยอมให้บันทึกคาํสั6งซื5 อขายเข ้ามาในระบบการซื5อขาย
ดว้ยตนเอง 

 บุคคลตามวรรคสองอาจบนัทึกคาํสั6งซื5อขายผ่านช่องทางการซื5อขายตามหลกัเกณฑ ์
เงื6อนไขและวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

การซื�อขายโดย
สมาชิกด้วยระบบ
การซื�อขาย 

 ขอ้ 4 สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการเสนอซื5อขาย การซื5อขาย หรือการกระทาํใดๆ 
ที6บุคคลตามขอ้ 3 ไดก้ระทาํเขา้มาในระบบการซื5อขาย และรับผิดชอบในความเสียหายที6เกิดขึ5นกบั
ระบบการซื5อขายอนัเนื6องมาจากระบบส่งคาํสั6งซื5อขายของสมาชิก หรือการต่อเชื6อมระบบส่งคาํสั6ง  
ซื5อขายของสมาชิกใหก้บับุคคลอื6นใดที6สมาชิกอนุญาต  

 
 

ความรับผิดของ
สมาชิกต่อการ
กระทําในระบบ
การซื�อขาย 
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ในกรณีที6ระบบส่งคาํสั6งซื5 อขายของสมาชิกมีการทาํงานที6ไม่ถูกตอ้งตามหรือขัดต่อ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์6เกี6ยวกบัการซื5อขาย หรือมาตรฐานที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด หรืออาจ
ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการซื5อขาย ตลาดหลกัทรัพยอ์าจหา้มสมาชิกใชร้ะบบส่งคาํสั6งซื5อขายของ
สมาชิกหรือดาํเนินการอื6นใดตามที6ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร  

 
ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหลู้กคา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี5

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์6เกี6ยวขอ้ง  
 

การดาํเนินการให้
ลูกค้าปฏิบัติตาม
ข้อกาํหนด 

ขอ้ 6 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีปฏิบติัที6เกี6ยวกบั
การซื5อขายรวมถึงการใชร้ะบบส่งคาํสั6งซื5อขายของสมาชิก การใชชุ้ดคาํสั6งคอมพิวเตอร์ สถานที6
ติดตั5ง และการต่อเชื6อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกที6ใชใ้นการซื5อขายและบุคคลที6อาจเขา้ไป
ในสถานที6ดงักล่าว  

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการเฉพาะสาํหรับการเสนอ
ซื5อขายหรือการซื5อขายหลกัทรัพยบ์างประเภทตามที6เห็นสมควร 

 

การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การซื�อ
ขายหลกัทรัพย์
เพิ�มเติม 

ขอ้ 7 การบนัทึกการเสนอซื5อขายหรือการบนัทึกการซื5อขายตอ้งมีรายการตามที6
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

รายการในการ
บันทึกการเสนอซื�อ
ขายหรือการซื�อขาย 

ขอ้ 8 ข้อมูลที6ถูกบันทึกหรือได้รับการประมวลผลในระบบการซื5 อขายเป็น
กรรมสิทธิj ของตลาดหลกัทรัพย ์

สมาชิกอาจเปิดเผยขอ้มูลที6ไดร้ับจากระบบการซื5อขายเมื6อไดร้ับอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ข้อมูลจากระบบ
การซื�อขายเป็น
กรรมสิทธิ5ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 9 ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาข้อมูลการซื5 อขายตามระยะเวลาที6ตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 

การเกบ็รักษา
ข้อมูลการซื�อขาย 

ขอ้ 10 ในกรณีที6มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี6ยวกับการซื5 อขายตามข้อบังคับนี5  ให้
ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัและสั6งการ 

อาํนาจวินิจฉัย/สั�ง
การของผู้จัดการ 
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หมวด 2  
วนัและเวลาซื�อขาย 

 
ขอ้ 11 การซื5อขายดว้ยระบบการซื5อขายใหก้ระทาํไดใ้นวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ในเวลา

ที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

วันและเวลาทําการ
ซื�อขาย 

ขอ้ 12 วนัหยดุทาํการซื5อขายมีดงัต่อไปนี5  
  (1)   วนัหยดุประจาํสปัดาห์ คือ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
  (2)   วนัหยดุตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

วันหยุดทําการ 
ซื�อขาย 

 

ขอ้ 13 เพื6อใหก้ารซื5อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผู ้
ลงทุน คณะกรรมการอาจเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการซื5อขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ6งหรือทั5งหมด
เป็นการชั6วคราวไดต้ามที6เห็นสมควร 

ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งอนัเนื6องมาจากระบบการซื5อขายหรือระบบส่งคาํสั6งซื5อขายของ
สมาชิกซึ6 งทาํให้ไม่อาจทาํการซื5อขายไดต้ามปกติ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการซื5อ
ขายเป็นการชั6วคราวไดต้ามที6เห็นสมควร  

ในกรณีที6ตลาดหลกัทรัพยมี์การเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการซื5อขายเป็นการชั6วคราวตาม
วรรคหนึ6 งหรือวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี6ยนแปลงเวลาซื5อขายหลกัทรัพยใ์นช่วงนอกเวลา
ทาํการไดต้ามที6เห็นสมควร 

 

การเปลี�ยนแปลง
เวลาซื�อขาย 

หมวด 3  
วิธีการซื�อขาย 

 

ส่วนที� 1 การซื�อขายด้วยวธีิจบัคู่อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM)  

ขอ้ 14 การซื5อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) 
ระบบการซื5อขายจะจบัคู่การซื5อขายโดยอตัโนมติัตามหลกัราคาและเวลาที6ดีที6สุด (Price then Time 
Priority) ดงัต่อไปนี5  

 (1) ราคาเสนอซื5อที6สูงกว่าราคาเสนอซื5ออื6นให้ไดรั้บการจบัคู่การซื5อขาย
ในลาํดบัก่อน ถา้ราคาเสนอซื5อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอซื5อที6เขา้มาในระบบ
การซื5อขายก่อนไดรั้บการจบัคู่การซื5อขายในลาํดบัก่อน 

 

การซื�อขายด้วยวิธี
จับคู่อตัโนมัติ  
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 (2) ราคาเสนอขายที6ตํ6ากว่าราคาเสนอขายอื6นให้ไดรั้บการจบัคู่การซื5อขาย
ในลาํดบัก่อน ถา้ราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอขายที6เขา้มาใน
ระบบการซื5อขายก่อนไดรั้บการจบัคู่การซื5อขายในลาํดบัก่อน 

การบนัทึกการเสนอซื5อขายดว้ยวิธีการตามวรรคหนึ6ง ใหก้ระทาํตามหลกัเกณฑ ์
เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 
ขอ้ 15 ช่วงก่อนเปิดทาํการซื5อขาย (Pre-open) หรือก่อนปิดทาํการซื5อขาย (Pre-close) 

ประจาํวนั สมาชิกอาจบนัทึกการเสนอซื5อขายเขา้มาในระบบการซื5อขายเพื6อเสนอซื5อขาย ณ ราคา
เปิดหรือราคาปิดได ้

ระบบการซื5อขายจะคาํนวณหาราคาเปิดหรือราคาปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี5  
(1) ราคาที6ทาํให้มีจาํนวนการซื5อขายมากที6สุดเมื6อเปิดหรือปิดทาํการซื5อขาย 

(Maximum Matchable Volume) 
(2) ในกรณีที6ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใชร้าคาที6ทาํให้มีจาํนวนการ

เสนอซื5 อหรือขายรวมคงเหลือภายหลังการจับคู่การซื5 อขายในจํานวนน้อยที6 สุด (Minimum 
Imbalance) 

(3) ในกรณีที6ราคาตาม (2) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาดงัต่อไปนี5  
(3.1) หากมีจาํนวนการเสนอซื5อรวมมากกว่าจาํนวนการเสนอขายรวม 

(Positive Imbalance) ในทุกระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ที6สูงที6สุด   
(3.2) หากมีจาํนวนการเสนอขายรวมมากกว่าจาํนวนการเสนอซื5อรวม 

(Negative Imbalance) ในทุกระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ที6ต ํ6าที6สุด   
(3.3) หากมีจาํนวนการเสนอซื5อรวมเท่ากบัจาํนวนการเสนอขายรวมในทุก

ระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาที6ใกลเ้คียงราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ย  และหากไม่มีราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ย  ให้
ใชร้าคาที6ใกลเ้คียงราคาเสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ทั5งนี5  หากไม่มีราคาที6ใกลเ้คียงราคาเสนอขาย
ครั5 งแรก (IPO Price) ใหใ้ชร้าคาที6สูงที6สุด 

(3.4) หากเป็นกรณีที6มีทั5ง Positive Imbalance และ Negative Imbalance 
ให้พิจารณาเฉพาะ 2 ระดบัราคาที6เป็นช่วงเปลี6ยนจาก Positive Imbalance เป็น Negative 
Imbalance และเลือกราคาที6ใกลเ้คียงราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ย และหากไม่มีราคาซื5อขายครั5 ง
สุดทา้ย  ใหใ้ชร้าคาที6ใกลเ้คียงราคาเสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ทั5งนี5  หากไม่มีราคาที6ใกลเ้คียงราคา
เสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ใหใ้ชร้าคาที6สูงที6สุด 

 
 
 

การคํานวณราคา
เปิดหรือราคาปิด 
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ขอ้ 16 เพื6อประโยชน์ในการอ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าราคาปิดของ
หลกัทรัพย์ที6คาํนวณได้ตามข้อ 15 ในวนัใดเป็นราคาปิดของหลกัทรัพย์ในวนัดังกล่าว หากไม่
สามารถคาํนวณราคาปิดตามขอ้ 15 ได้ ให้ถือว่าราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ยในวนันั5นเป็นราคาปิดของ
หลกัทรัพยน์ั5น  

 

การอ้างองิราคาปิด
ของหลักทรัพย์ 

ขอ้ 17 สมาชิกอาจระบุประเภทของการเสนอซื5อขายตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

ประเภทการเสนอ
ซื�อขาย 

 ขอ้ 18 ราคาเสนอซื5อขายตอ้งเป็นราคาที6ตรงตามช่วงราคาที6ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 

 

ช่วงราคา 

ขอ้ 19 การเสนอซื5อขายตอ้งมีจาํนวนและมลูค่ารวมในการซื5อขายหลกัทรัพยไ์ม่เกิน
จาํนวนและมลูค่าที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

จํานวนและมูลค่า
ในการเสนอ 
ซื�อขาย 

ขอ้ 20 การเสนอซื5อขายผูกพนัสมาชิกผูเ้สนอตามเวลาที6บนัทึกไวใ้นระบบการ
ซื5อขาย ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซื5อขายนั5นตามหมวด 5  

การเสนอซื5อขายที6ไดรั้บการจบัคู่แลว้มีผลผูกพนัสมาชิกผูเ้สนอซื5อขายตามเวลาที6
ระบบการซื5อขายไดจ้บัคู่ซื5อขายโดยอตัโนมติั ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายนั5นตาม
หมวด 5 หรือตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดการมีผลเป็นการซื5อขายเป็นอยา่งอื6น 

 

ผลของการเสนอ
ซื�อขาย 

ขอ้ 21 การเสนอซื5อขายให้มีผลในระบบการซื5อขายภายในวนัทาํการที6เสนอซื5อ
ขายนั5น หรือภายในระยะเวลาที6ตลาดหลกัหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

อายุของการเสนอ
ซื�อขาย 

ขอ้ 22 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจแยกบญัชีการเสนอซื5อขายหลกัทรัพย ์(Order Book) ใน
กรณีการซื5อขายหลกัทรัพยที์6บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหรือการซื5อขายหลกัทรัพยห์น่วยยอ่ย 

 

บัญชีการเสนอ 
ซื�อขายหลักทรัพย์ 
(Order Book) 

ส่วนที� 2 การซื�อขายด้วยวธีิบันทึกการซื�อขาย (Trade Report)  

ขอ้ 23 การบนัทึกการซื5อขาย (Trade Report) ให้กระทาํดงัต่อไปนี5  
(1) การซื5อขายระหว่างสมาชิก (Two-firm Trade Report) ใหก้ระทาํโดย

สมาชิกผูซื้5อและผูข้ายเจรจาตกลงกนั หากสมาชิกตกลงกนัไดแ้ลว้ใหส้มาชิกผูซื้5อและสมาชิกผูข้าย
บนัทึกการซื5อขายเขา้มาในระบบการซื5อขาย 

การบันทึกการ 
ซื�อขาย 
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(2) การซื5อขายโดยสมาชิกผูซื้5อและผูข้ายเป็นรายเดียวกนั (One-firm Trade 
Report) ใหส้มาชิกบนัทึกการซื5อขายเขา้มาในระบบการซื5อขาย 

การบนัทึกการซื5อขายดว้ยวิธีการตามวรรคหนึ6งเขา้มาในระบบการซื5อขายใหก้ระทาํ
ตามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

  
ขอ้ 24 การบนัทึกการซื5อขาย ให้มีผลผูกพนัสมาชิกผูซื้5 อขายเมื6อระบบการซื5อ

ขายยืนยนัการซื5อขายไปยงัสมาชิกผูซื้5อและผูข้ายและตามเวลาที6บนัทึกไวใ้นระบบการซื5อขาย 
ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายนั5นตามหมวด 5 หรือตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดการมีผล
ของการซื5อขายเป็นอยา่งอื6น 

 

ผลของการซื�อขาย 
 

หมวด 4  
ราคาซื�อขายหลกัทรัพย์ 

 

 

ส่วนที� 1 ราคาซื�อขายหลกัทรัพย์รวมสิทธิประโยชน์ 
 

 

ขอ้ 25 ราคาซื5อขายทุกราคาเป็นราคาที6รวมถึงสิทธิประโยชนอ์นัพึงมีเนื6องจากการ
ถือหลกัทรัพยที์6ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะใหห้รือใหก่้อนการโอนกรรมสิทธิj ในหลกัทรัพยด์ว้ย ยกเวน้ราคา
ซื5อขายหลกัทรัพยใ์นระหวา่งระยะเวลาที6มีการประกาศขึ5นเครื6องหมายแสดงว่าราคาซื5อขายเป็นราคา
ที6ไม่รวมสิทธิประโยชนต์ามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

ราคาซื�อขายรวม
สิทธิประโยชน์ 

 

ส่วนที� 2 ราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาตํ�าสุด (Floor)  

 ขอ้ 26 ราคาเสนอซื5อขายสูงสุดหรือตํ6าสุดใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปนี5   

ประเภทหลกัทรัพย์ ราคาสูงสุด 
(Ceiling) 

ราคาตํ�าสุด 
(Floor) 

1. การซื�อขายในวนัแรก  

  *1.1 ���� หุ้น 

         ���� หน่วยลงทุน 
         ���� หน่วยของอทีเีอฟต่างประเทศ 
         ���� หน่วยทรัสต์ 
         ���� ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 3 เ ท่าของราคา
เสนอขายครั5 งแรก (IPO 
Price) 

ไม่ตํ6ากวา่ 0.01 บาท 

ราคาเสนอซื�อขาย
สูงสุด/ตํ�าสุด
Ceiling & Floor 



(บส/ซ 01-00) 

- 10 - 

(*ความใน 1.1 ของตารางของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที- 5) พ.ศ. 2558  ลงวนัที- 7 พฤษภาคม 2558 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

ประเภทหลกัทรัพย์ ราคาสูงสุด 
(Ceiling) 

ราคาตํ�าสุด 
(Floor) 

   1.2 หลกัทรัพย์ที�บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ไม่เ กิน 3 เ ท่าของราคา
เสนอขายครั5 งแรก (IPO 
Price) 

ไม่ตํ6ากวา่ 0.01 บาท 

   **1.3 ���� ใบแสดงสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนที�โอน
สิทธิได้ 
        ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 
        ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
           ���� หลกัทรัพย์แปลงสภาพที�บริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตาม
ส่วนจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมอียู่  

เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นจาก
ราคาเสนอขายครั5 งแรก 
(IPO Price)ไม่เกิน 1 เท่า
ข อ ง ร า ค า ป ิ ด ข อ ง
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัทาํ
การซื5อขายก่อนหน้าคูณ
ดว้ยอตัราแปลงสภาพ  

เปลี6ยนแปลงลดลงจาก
ราคาเสนอขายครั5 งแรก 
(IPO Price) ไม่เกิน 1 เท่า
ของราคาปิดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัทาํ
การซื5อขายก่อนหน้าคูณ
ดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
ทั5งนี5  ไม่ตํ6ากวา่ 0.01 บาท 

   1.4 หลกัทรัพย์อื�น  ไม่กาํหนด 

2. การซื�อขายในแต่ละวนั   

   2.1 หลกัทรัพย์ ยกเวน้ 2.2 2.3 และ 2.4 เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ราคาปิดในวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้ 

   2.2 หลกัทรัพย์ที�บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ราคาปิดของหลกัทรัพยต์าม 2.1 ในวนัทาํการซื5อขาย
ก่อนหนา้ 

   **2.3 ���� ใบแสดงสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนที�
โอนสิทธิได้   
         ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น  
         ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
            ���� หลกัทรัพย์แปลงสภาพที�บริษัทจด
ทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ประเทศไทยตามส่วนจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนมอียู่ 

เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรือลดลงจากราคาปิดในวนัทาํ
การซื5อขายก่อนหน้าไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิด
ของสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้คูณ
ดว้ยอตัราแปลงสภาพ 

   2.4 ตราสารหนี� ไม่กาํหนด 
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(**ความใน 1.3 และ 2.3 ของตารางของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี#แทน โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที- 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที- 18 ธันวาคม 2556 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที- 18 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 27 ให้ราคาซื5อขายสูงสุดหรือตํ6าสุดของหลกัทรัพยใ์นวนัแรกที6ตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศขึ5นเครื6องหมายแสดงว่าราคาซื5อขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคาที6ไม่รวมสิทธิประโยชน์เป็นไปตาม
หลกัเกณฑต์ามขอ้ 26 หกัดว้ยสิทธิประโยชนที์6จะไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั5น 

 

Ceiling & Floor 
กรณีขึ�นเครื�องหมาย 
X วันแรก 

ขอ้ 28 ในกรณีที6 ค ํานวณการเปลี6 ยนแปลงของราคาซื5 อขายหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑต์ามขอ้ 26 หรือขอ้ 27 แลว้ ราคาเปลี6ยนแปลงนอ้ยกว่า 1 ช่วงราคา ใหร้าคาเปลี6ยนแปลง
เท่ากบั 1 ช่วงราคา 

 

กรณี Ceiling & 
Floor เปลี�ยนแปลง
น้อยกว่า 1 ช่วงราคา 

ขอ้ 29 ตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดเปลี6ยนแปลงราคาสูงสุดหรือตํ6 าสุดของ
หลกัทรัพยใ์นแต่ละวนัใหแ้ตกต่างจากที6กาํหนดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ในกรณีดงัต่อไปนี5   

 (1) เมื6อไม่มีการซื5อขายหลกัทรัพยน์ั5นติดต่อกนัเกิน 15 วนัทาํการ 
 (2) เมื6อเริ6 มซื5อขายหลกัทรัพยน์ั5นในวนัแรกที6มีการซื5อขายตามมูลค่าที6

ตราไวใ้หม่ 
 (3) เมื6อตลาดหลักทรัพย ์พิจารณาเห็นว่า  มีเหตุการณ์อ ันอาจทาํให้

ราคาของหลกัทรัพยใ์ดเปลี6ยนแปลงไปอย่างมาก หรือการนาํราคาเปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นสูงสุด
หรือลดลงตํ6าสุดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 มาใชบ้งัคบัอาจทาํใหก้ารซื5อขายหลกัทรัพยน์ั5นไม่อาจ
ทาํไดต้ามสภาพของความเป็นจริง 

 

ข้อยกเว้น  Ceiling 
& Floor   
 

ขอ้ 30 ในกรณีที6สมาชิกทาํการซื5อขายในราคาที6สูงกว่าราคาสูงสุดหรือตํ6ากว่าราคา
ตํ6าสุดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ใหถื้อวา่สมาชิกนั5นไดท้าํการซื5อขายในราคาสูงสุดหรือตํ6าสุดดงักล่าว 

การซื�อขายที�สูง
กว่า Ceiling หรือ
ตํ�ากว่า Floor  
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ขอ้ 31 สมาชิกอาจขออนุญาตตลาดหลกัทรัพยท์าํการซื5อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื5อ
ขาย (Trade Report) นอกเวลาทาํการประจาํวนัโดยไม่นาํหลกัเกณฑเ์รื6องราคาสูงสุดและตํ6าสุดตามขอ้ 26 
ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 มาใชบ้งัคบัเมื6อเป็นการซื5อขายรายใหญ่ที6มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี5   
 (1) การควบกิจการ 
 (2) การเปลี6 ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นซึ6 งต้องทําคํา เสนอซื5 อ
หลกัทรัพยท์ั5งหมดของกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (3) กรณีอื6นๆ ที6ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเลิกรายการการบนัทึกการซื5อขายของสมาชิกรายใดที6 มี
ราคา สูงกว่ารา คาสูง สุดหรือตํ6า กว่าราคา ตํ6า สุดในแต่ละวนัโดยไม่ได ้รับอนุญา ตจากตลาด
หลกัทรัพยก่์อนการบนัทึกการซื5อขาย 

การขออนุญาตซื�อ
ขายโดยไม่เป็นไป
ตาม Ceiling & 
Floor 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ขอ้ 32 หลกัเกณฑเ์รื6องราคาสูงสุดและตํ6าสุดไม่นาํมาใชบ้งัคบักบัการบนัทึกการซื5อ

เพื6อส่งมอบหลกัทรัพยที์6ผิดนดัและการซื5อเพื6อส่งมอบหลกัทรัพยที์6ลกูคา้ของสมาชิกผิดนดั 

(*ความในข้อ 32 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที-  7) พ.ศ. 
2558 ลงวันที-  21 สิงหาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

ไม่นํา Ceiling & 
Floor มาใช้กบั 
Buy – in และ 
Member buy – in 

หมวด 5  
การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื�อขายหรือการซื�อขาย 

 

 

ขอ้ 33 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซื5อขายของตนไดเ้ฉพาะก่อนที6การ
เสนอซื5อขายดงักล่าวจะไดรั้บการจบัคู่ซื5อขาย และใหก้ระทาํดว้ยระบบการซื5อขาย 

การแกไ้ขการเสนอซื5อขายตามวรรคหนึ6งใหก้ระทาํเฉพาะรายการดงัต่อไปนี5  
 (1)   เลขที6บญัชี 
 (2)   ประเภทผูซื้5อขาย 
 (3) การลดจาํนวนหลกัทรัพย ์
 (4)   รายการอื6นตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

การแก้ไข/ยกเลกิ 
การเสนอซื�อขาย 
 

ขอ้ 34 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายของตนไดเ้มื6อไดรั้บความยินยอม
จากสมาชิกคู่กรณี และไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 

การแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายใหมี้ผลเมื6อไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์

การแก้ไข/ยกเลกิ
การซื�อขาย 
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ขอ้ 35 ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งทาํใหก้ารชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์6ไดท้าํการ
ซื5 อขายไม่อาจกระทําได้ หรือการซื5 อขายของสมาชิกอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชนข์องผูล้งทุนหรือต่อการซื5อขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสั6งแกไ้ขหรือยกเลิกการ
ซื5อขายดงักล่าวได ้

 

การแก้ไข/ยกเลิก 
การซื�อขายเมื�อมี
เหตุขัดข้อง 

หมวด 6  
การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

 

 

ขอ้ 36 ในการชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก ให้สมาชิก
ดาํเนินการโดยใชบ้ริการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์6สาํนกัหกับญัชีจดัใหมี้ขึ5น 

สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสาํนกัหกับญัชี หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตาม สมาชิกตอ้งยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษที6สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 
ในกรณีที6สมาชิกไม่ยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษที6สํานกัหกับญัชีกาํหนดตาม

วรรคสอง คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั5นไดต้ามที6เห็นสมควร 
 

วิธีการชําระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์
ระหว่างสมาชิก 

 

ขอ้ 37 ในการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย ์สมาชิกผูซื้5อหรือผูข้ายมีหนา้ที6และ
ความรับผิดที6จะตอ้งชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายการที6ตกลงซื5อขายกนั ไม่ว่าจะเป็นการซื5อ
หรือขายในฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง  

การส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ6ง สมาชิกจะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยอ์นัปลอดจาก
การจาํนาํ การรอนสิทธิหรือภาระติดพนัใด ๆ  
  ในกรณีที6สาํนกัหกับญัชีไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์6มิใช่สมาชิกหรือบุคคลใดทาํ
การชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์6สมาชิกทาํการซื5อขาย สมาชิกดงักล่าวยงัคงมีหนา้ที6และความรับ
ผิดที6จะตอ้งดาํเนินการให้มีการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยด์งักล่าวจนครบถว้น 

 

หน้าที�และความ 
รับผิดของสมาชิก 
ในการชําระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 

หมวด 7  
การหยุดการซื�อขายทั�งหมด (Circuit Breaker) 

 

 

ขอ้ 38 ในกรณีที6ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) มีการเปลี6ยนแปลง
ในอตัราที6กาํหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซื5อขายหลกัทรัพยท์ั5งหมดตามระยะเวลาดงัต่อไปนี5  

 (1) กรณีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั5นลดลงในอตัราร้อยละ 
10 ของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้นั5น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยุดการซื5อ
ขายเป็นเวลา 30 นาที 

การหยุดการ 
ซื�อขายหลกัทรัพย์
ทั�งหมด (Circuit 
Breaker) 
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(2) กรณีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั5นลดลงในอตัราร้อยละ 
20 ของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้นั5น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยุดการซื5อ
ขายเป็นเวลา 1 ชั6วโมง 

ในกรณีที6ระยะเวลาการซื5อขายในแต่ละช่วงเวลาทาํการเหลือนอ้ยกว่าระยะเวลาตาม
วรรคหนึ6ง (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยุดการซื5อขายเท่ากบัระยะเวลาที6เหลือใน
ช่วงเวลาทาํการซื5อขายนั5น  

 
หมวด 8 

การปฏิบัติงานของสมาชิกที�เกี�ยวกับการซื�อขายหลักทรัพย์ 
 

 

ขอ้ 39 หา้มสมาชิกกระทาํการดงัต่อไปนี5  
(1) ขายหลกัทรัพย์โดยที6สมาชิกหรือลูกคา้ยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั5นอยู่ใน

ครอบครอง หรือมิไดมี้บุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั5น ยกเวน้กฎหมายจะอนุญาตให้กระทาํได้
 (2) ซื5อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้
กฎหมายจะอนุญาตใหก้ระทาํได ้

(3) เสนอซื5อหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเองที6อาจมีหรือมีผลทาํใหร้าคา หรือปริมาณการซื5อขายของ
หลกัทรัพยเ์ปลี6ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี6ยนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)  

การซื5อขายที6ทาํให้มีการเปลี6ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี6ยนแปลงอนัไม่ตรง
ต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ใหห้มายความรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี5  

(3.1) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยที์6ทาํให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของ
หลกัทรัพยน์ั5น หรือดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) สูงขึ5นหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด 

(3.2) การซื5อและขายหลกัทรัพยที์6ผูซื้5อและผูข้ายในรายการนั5นเป็น
บุคคลคนเดียวกนั หรือการซื5อและขายหลกัทรัพยใ์นขณะเดียวกนัหรือในวนัเดียวกนัที6ทาํให้มูลค่าการ
ซื5อและมูลค่าการขายหลกัทรัพยน์ั5นของบุคคลนั5นที6ปรากฏตามบญัชีการลงทุนเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั 
(Wash Sales) 

(3.3) การซื5 อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีการสมรู้ร่วมคิดกันเพื6อ
ประโยชนร่์วมกนัหรือต่างไดรั้บประโยชนจ์ากการเปลี6ยนแปลงหรือไม่เปลี6ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
(Pool) โดยการสมรู้ร่วมคิดใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการซื5อขายหลกัทรัพย ์ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นสาํคญั  

 

ข้อห้ามของสมาชิก
เกี�ยวกบัการซื�อขาย
หลกัทรัพย์ 
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(3.4) การซื5 อหรือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะต่อเนื6องไม่ว่าจะโดย
บุคคลเดียวกันหรือบุคคลหลายคน โดยราคาของหลักทรัพย์ที6 เปลี6ยนแปลงหรือไม่เปลี6ยนแปลง
นั5น เ ป็นประโยชน ์ต ่อฐา นะตา มบญัชีกา รลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ6 งหรือ ทุกบุคคลที6 มี
ความสมัพนัธ์กนัในทางใดทางหนึ6ง (Series of Transactions) โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวใหพิ้จารณาจาก
พฤติกรรมการซื5อขายหลกัทรัพยข์องบุคคลเหล่านั5นเป็นสาํคญั  

(3.5) กา ร ซื5 อ หลักท รัพย์เ พื6 อ มิใ ห้ บุคคล อื6 นสา มา รถ ส่งมอ บ
หลกัทรัพยต์ามหนา้ที6ที6เกิดจากการที6บุคคลอื6นนั5นขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือตามหนา้ที6ซึ6 ง
บุคคลอื6นนั5นมีตามขอ้ตกลงอื6นที6ชอบดว้ยกฎหมาย (Cornering) 

* (3.6) -  
(3.7) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใดหรือผูที้6สมรู้ร่วมคิดได้

แพร่ข่าวเกี6ยวกบัขอ้เทจ็จริงใดๆ อนัอาจทาํใหบุ้คคลอื6นเขา้ใจว่าหลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงขึ5นหรือลดลง 
โดยขอ้เท็จจริงนั5นยงัไม่ไดมี้การแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยผูมี้หนา้ที6ตอ้งแจง้ (False Dissemination) 
โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื5อขายหลกัทรัพย์ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นสาํคญั 

(4) เสนอซื5อหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือ
ในนามของสมาชิกเอง โดยระบุราคาเสนอซื5อหรือเสนอขายที6ตามปกติแลว้ไม่น่าจะทาํให้เกิดการซื5อ
ขายได ้หรือระบุราคาเสนอซื5อหรือเสนอขายที6ไม่ไดป้ระสงค์จะให้เกิดการซื5อขายตามราคานั5น 

(*ยกเลิกความใน (3.6) ของ (3) ของข้อ 39 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื- อง การซื#อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที-  3) พ.ศ. 2556 ลงวันที-  
16 กรกฎาคม 2556 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 40 ในกรณีที6สมาชิกซื5 อขายหลกัทรัพย์ของบริษทัตนเองหรือบริษทัที6มีส่วน

เกี6ยวขอ้งกบัสมาชิกในฐานะนายหนา้หรือตวัแทนของลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข
และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“บริษทัที6มีส่วนเกี6ยวขอ้งกบัสมาชิก” ตามวรรคหนึ6ง หมายความวา่ 
(1) บริษทัที6ถือหุ้นในสมาชิกหรือบริษทัที6สมาชิกถือหุ้นในบริษทันั5น 

โดยการถือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัหรือสมาชิกที6ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงเกินกึ6งหนึ6 งไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม หรือ 

(2) บริษทัที6มีอาํนาจควบคุมในสมาชิกซึ6งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมีนยัสาํคญั หรือบริษทัที6สมาชิกมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทันั5นในลกัษณะเช่นเดียวกนั หรือ 

 

การซื�อขาย 
หลกัทรัพย์ของ 
สมาชิกหรือบริษัท 
ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง 
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(3) บริษทัที6มีผูแ้ทนของบริษทันั5นเป็นกรรมการเกินกึ6งหนึ6 งของจาํนวน

กรรมการทั5งหมดของสมาชิก หรือบริษทัที6มีผูแ้ทนของสมาชิกเป็นกรรมการเกินกึ6งหนึ6 งของจาํนวน
กรรมการทั5งหมดของบริษทันั5น 

 
ขอ้ 41 ในการซื5อขายหลกัทรัพย ์สมาชิกจะตอ้งไม่ซื5อหลกัทรัพยเ์พื6อเป็นกรรมสิทธิj

ของตนเองในขณะใดขณะหนึ6 งเกินอตัราส่วนกบัเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิกตามที6ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 

เพื6อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ6 ง การคาํนวณอตัราส่วนกบัเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิของสมาชิกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

ข้อปฏิบัติเกี�ยวกบั 
การซื�อขายหลกั 
ทรัพย์เมื�อเทียบกบั
อตัราส่วนกบัเงิน 
กองทุนของสมาชิก 

 

ขอ้ 42 ห้ามสมาชิกซื5อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี5  

(1) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยที์6ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์าม
มาตรา 185 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(2) การซื5อขายรายใหญ่ที6ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยก่์อนการซื5อ
ขายทุกครั5 ง 

(3) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในการขายทอดตลาดเพื6อการ
บงัคบัจาํนาํหรือบงัคบัหลกัประกนั 

(4) การซื5อขายตราสารหนี5  
(5) การซื5อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6 งเป็นคน

ต่างดา้วกบับริษทัหลกัทรัพยซึ์6งไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน
รวมดงักล่าว 

การซื5 อหรือขายตามวรรคหนึ6 ง (1) (2) หรือ (3) สมาชิกต้องรายงานให้ตลาด
หลกัทรัพยท์ราบภายในเวลาและตามแบบที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

การอนุญาตให้ 
สมาชิกซื�อขาย 
หลกัทรัพย์นอก 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ขอ้ 43 ในการซื5อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6งเป็นคนต่างดา้ว
กบับริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 42 (5) ให้แก่ลูกคา้ ให้สมาชิกปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ที6ใชบ้งัคบักบัสมาชิกในการซื5อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์การชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยแ์ละการดาํเนินการที6เกี6ยวขอ้ง 
 
 

การซื�อหรือขายคืน 
หน่วยลงทุน Thai 
Trust Fund 
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หมวด 9  
บุคคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื�อขาย 

 

 

 ขอ้ 44 บุคคลที6จะทาํหน้าที6ดูแลให้การซื5อขายหลกัทรัพยม์ีสภาพคล่อง ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่อง  
 การขึ5นทะเบียนและการเพิกถอนผูดู้แลสภาพคล่อง คุณสมบติั สิทธิและหนา้ที6ของ
ผูดู้แลสภาพคล่อง ตลอดจนการลงโทษใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 

ขอ้ 45 บุคคลที6จะกระทาํการซื5อขายดว้ยระบบการซื5อขายแทนและในนามสมาชิก
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ที6รับอนุญาต 

การขึ5นทะเบียนและการเพิกถอนเจา้หนา้ที6รับอนุญาต คุณสมบติั สิทธิและหนา้ที6ของ
เจา้หนา้ที6รับอนุญาต ตลอดจนการลงโทษให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 

สมาชิกตอ้งดูแลและควบคุมเจา้หนา้ที6รับอนุญาตของตนใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามวรรคสองและตามขอ้บงัคบันี5อยา่งเคร่งครัด 

เจ้าหน้าที�รับ
อนุญาต 
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                                                                                  (ลงนาม) สมพล  เกียรติไพบูลย์ 

 

 (นายสมพล เกียรติไพบูลย)์ 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยที6ตลาดหลกัทรัพย ์ไดจ้ดัใหมี้ระบบการซื5อขายหลกัทรัพยใ์หม่เพื6อเพิ6มประสิทธิภาพในการ
ซื5อขายหลกัทรัพย ์สนับสนุนการพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และเพื6อเพิ 6ม
ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์จึงเห็นควรให้ปรับปรุงขอ้กาํหนดที6เกี6ยวกบัการซื5อขาย 
การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เพื6อรองรับระบบการซื5อขายหลกัทรัพยใ์หม่ดงักล่าว โดย
ไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดใหเ้ขา้ใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกขอ้บงัคบันี5  


