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  ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เรื�อง   วธีิปฏิบัตทิี�เกี�ยวกบัการซื อขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ใน 

  ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2555 

 

 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 3 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 11 ขอ้ 14 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 23 ขอ้ 25 
และขอ้ 40 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การซื3อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัที2 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี3  
 

 

 ขอ้ 1 ประกาศนี3ใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัที2 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 
      

ผลบังคับใช้ 

 ขอ้ 2 ในประกาศนี3  
  “ชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สําหรับการส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติั” (Program Trading) 
หมายความว่า ชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับการส่งคาํสั2งซื3อขายที2สามารถสร้างและบนัทึกการเสนอ
ซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติั 

“เปิดทาํการซื3อขาย” หมายความว่า เปิดให้มีการซื3อขายดว้ยระบบการซื3อขายในเวลา
ทาํการประจาํวนัสาํหรับการซื3อขายในแต่ละช่วงเวลา  
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์ หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที์2จดัตั3งขึ3น 
ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย หลกัเกณฑ ์เงื2อนไข 
และวิธีการจดัตั3งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และไดร้ับการจดทะเบียนให้ทาํการซื3อขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื3นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพื3นฐาน 

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี3 ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที2มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ้2 งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี3  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื2นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีการอื2นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และ
วิธีการจดัตั3งและจดัการกองทุน 

 
 

นิยาม 
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“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย” (Non-voting Depository 
Receipt: NVDR) หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2 เกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในดชันีหลกัทรัพย”์ (Index Warrant) หมายความว่า 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที2ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อที2จะไดรั้บชาํระเงินหรือสิ2งตอบแทนอื2นใดที2คาํนวณเป็นเงินได ้
โดยสิทธิดงักล่าวคาํนวณจากส่วนต่างของดชันีหลกัทรัพย ์ณ เวลาใดเวลาหนึ2 งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ2 งที2
กาํหนดไว ้กบัดชันีหลกัทรัพยที์2กาํหนดในใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 “รายงาน Net Clearing” หมายความว่า รายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยสุ์ทธิ
ที2สํานกัหักบญัชีจดัทาํขึ3นเพื2อแสดงรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกสาํนกัหกับญัชีและ
ของลูกค้าทั3 งหลายของสมาชิกสํานักหักบัญชีที2สมาชิกสํานักหักบัญชีมีหน้าที2ชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 
  “รายงาน Gross Clearing” หมายความวา่ รายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
ตามยอดทีละรายการซื3 อขายหลกัทรัพยที์2สํานักหักบัญชีจัดทาํขึ3นเพื2อแสดงรายการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยข์องสมาชิกสาํนกัหกับญัชีและของลกูคา้ทั3งหลายของสมาชิกสาํนกัหกับญัชีที2สมาชิกสาํนกัหกับญัชี
มีหนา้ที2ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสมาชิกสาํนกัหกับญัชีคู่กรณี 
  “บริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิก” หมายความว่า บริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิกตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย หลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการทาํสญัญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทน
ซื3อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิก 

*“หลกัเกณฑ์สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย” หมายความว่า หลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบติัของสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยที2เกี2ยวกบัการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนการซื3อหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามที2ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบ 
  (* เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “หลักเกณฑ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื� อง วิธีปฏิบัติที�เกี�ยวกับการซื-อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที� 5) พ.ศ. 2556ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
 

หมวด 1 การซื อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื อขาย 

 

 

ส่วนที� 1 บททั�วไป 
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ขอ้ 3 ในกรณีที2มีขอ้สงสัยหรือมีปัญหาเกี2ยวกบัการซื3อขาย ใหผู้จ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจ
วินิจฉยัและสั2งการ 
 

อาํนาจวินิจฉัย 

สั�งการของผู้จัดการ 

ขอ้ 4 สมาชิกอาจยื2นคาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยอ์อกหนงัสือรับรองการซื3อขายของตนได ้ 
 
 

การขอออกหนังสือ

รับรองการซื อขาย 

ส่วนที� 2 การติดตั งระบบส่งคาํสั�งซื อขายของสมาชิก (Broker Front Office) 
 

 

ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งจดัใหมี้ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกที2มีการทาํงานและมีระบบ
การบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Security Management) ที2ได้
มาตรฐานตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

การจัดให้มีระบบ

ส่งคําสั�งซื อขาย

ตามมาตรฐาน 

ขอ้ 6 สมาชิกจะใชร้ะบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกไดเ้มื2อไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์
โดยแสดงรายละเอียดวา่ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด และทดสอบระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

  

การใช้ระบบส่ง 

คําสั�งซื อขายของ

สมาชิก 

 

 ขอ้ 7 สมาชิกตอ้งติดตั3งระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกเฉพาะในที2ทาํการแต่ละ
แห่งของสมาชิกเท่านั3น ยกเวน้สมาชิกจะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
 สมาชิกตอ้งแจง้สถานที2ติดตั3งระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

การติดตั งระบบ

ส่งคําสั�งซื อขาย

ของสมาชิก 

 

ขอ้ 8 สมาชิกต้องติดตั3 งหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ2 งใช้ในการส่งคาํสั2งซื3 อขายไวใ้น
สถานที2ซึ2 งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ 

สมาชิกตอ้งควบคุมมิให้บุคคลซึ2 งมิไดมี้หนา้ที2เกี2ยวขอ้งกบัการซื3อขายเขา้ไปในสถานที2
ดงักล่าว 
 

การติดตั งหน้า

จอคอมพวิเตอร์ 

 

ส่วนที� 3 ผู้พฒันาระบบส่งคําสั�งซื อขายของสมาชิก 
 

 

ขอ้ 9 สมาชิกอาจใชร้ะบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกซึ2 งพฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบ 
โดยผูพ้ฒันาระบบตอ้งมีและดาํรงคุณสมบติัดงัต่อไปนี3   

(1) มีฐานะการเงินที2มั2นคงหรือมีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
(2) มีผลงานดา้นการพฒันาและการใหบ้ริการที2เกี2ยวกบัระบบส่งคาํสั2งซื3อขาย 

คุณสมบัติของ 

ผู้พฒันาระบบ 
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ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนยื2นคาํขอหรือตามระยะเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
(3) มีผูบ้ริหารที2มีความสามารถ มีความซื2อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจและมีประสบการณ์ในธุรกิจดา้นพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 
(4) มีระบบการจดัการดา้นการพฒันาและให้บริการที2เกี2ยวกบัระบบ

ส่งคาํสั2งซื3อขายซึ2งเป็นที2ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพยย์อมรับ 
(5) มีบุคลากรที2เพียงพอ ซึ2 งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

งานดา้นพฒันาและให้บริการที2เกี2ยวกบัระบบส่งคาํสั2งซื3อขาย 
 ขอ้ 10 ในกรณีที2ผูพ้ฒันาระบบไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัตามขอ้ 9 ตลาดหลกัทรัพย์
อาจห้ามสมาชิกใชร้ะบบส่งคําสั 2งซื3อขายของสมาชิกซึ2 งพฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบดงักล่าวหรือ
กาํหนดใหส้มาชิกเปลี2ยนแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรือดาํเนินการอื2นใดตามที2ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 

การกาํกบัดูแล

ผู้พฒันาระบบ 

ส่วนที� 4 การให้บุคคลอื�นต่อเชื�อมระบบส่งคําสั�งซื อขายของสมาชิก 
 

 

 ขอ้ 11 สมาชิกอาจให้บริษทัหลกัทรัพย์ที2 มิใช่สมาชิกหรือบุคคลอื2นใดต่อเชื2อม
ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกเพื2อให้บุคคลดงักล่าวสามารถบนัทึกคาํสั2งซื3อขายได ้โดยการต่อเชื2อม
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 ในกรณีที2สมาชิกใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิกบนัทึกคาํสั2งซื3อขายไดต้ามวรรคหนึ2ง 
สมาชิกตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี3   

 (1) จดัให้มีระบบการจดัการและกาํกบัดูแลการบนัทึกคาํสั2งซื3อขายของ
บริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิก 
 (2) ให้บริษทัหลกัทรัพย์ที2 มิใช่สมาชิกบันทึกคาํสั2งซื3 อขายโดยบุคคลที2
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นเจา้หนา้ที2รับอนุญาต  
 (3) ให้บริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิกยอมรับและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที2
เกี2ยวขอ้งกบัการซื3อขายโดยอนุโลม 

 

การให้บุคคลอื�น

ต่อเชื�อมระบบ

ส่งคําสั�งซื อขาย

ของสมาชิก 

ส่วนที� 5 การเปลี�ยนแปลงระบบส่งคําสั�งซื อขายของสมาชิก 
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 ขอ้ 12 สมาชิกจะเปลี2ยนแปลงระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกในกรณีดงัต่อไปนี3ได ้
เมื2อไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยแสดงรายละเอียดและทดสอบระบบตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 (1) เปลี2ยนแปลงผูพ้ฒันาระบบ 
(2) เปลี2ยนแปลงเทคโนโลยีของระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก 
(3) เปลี2ยนแปลงโครงสร้างระบบเครือข่ายของระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก 

(Network Architecture) 
(4) เปลี2ยนแปลงฟังก์ชันการทํางานของระบบส่งคําสั2งซื3 อขายของสมาชิก 

(Functional Specification) 
(5) เปลี2ยนแปลงสถานที2ตั3งของเครื2องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบ

ส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก 
(6) เรื2องอื2น ๆ ตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

การเปลี�ยนแปลง

ที� ต้องได้รับ

อนุญาตจาก

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ขอ้ 13 ในกรณีที2บริษทัหลักทรัพย์ที2 มิใช่สมาชิกตามข้อ 11 มีการเปลี2ยนแปลง
ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายตามขอ้ 12 สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิกจดัส่งรายงาน
การเปลี2ยนแปลงดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

การเปลี�ยนแปลง

ระบบส่งคําสั� ง 

ซื อขายของ บล. 

ที�มิใช่สมาชิก 

ขอ้ 14 ในกรณีที2สมาชิกให้ผูพ้ ัฒนาระบบเปลี2ยนแปลงระบบส่งคําสั2งซื3 อขายของ
สมาชิก สมาชิกตอ้งมีมาตรการควบคุมดูแลการดาํเนินการดงักล่าวของผูพ้ฒันาระบบอย่างเคร่งครัดเพื2อ
ป้องกนัความเสียหายที2อาจเกิดแก่ระบบการซื3อขายได ้

 

มาตรการควบคุม 

ผู้พฒันาระบบ 

ส่วนที� 6 การรับรองระบบส่งคําสั�งซื อขายของสมาชิกและความพร้อมในการใช้งาน  
   

 

ขอ้ 15 สมาชิกตอ้งรับรองว่าระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกทาํงานไดถู้กตอ้งตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบัการซื3อขาย และไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการซื3อขาย 
ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

ในกรณีที2สมาชิกมีการเปลี2ยนแปลงระบบส่งคาํสั2งซื3 อขายของสมาชิกซึ2 งตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งรับรองวา่การเปลี2ยนแปลงดงักล่าวยงัคงทาํใหร้ะบบส่งคาํสั2งซื3อขาย
ของสมาชิกทาํงานไดถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบัการซื3อขาย และไม่ทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบการซื3อขาย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

การรับรองระบบ

ส่งคําสั�งซื อขาย

ของสมาชิก 

ขอ้ 16 ในกรณีที2สมาชิกใชห้รือเปลี2ยนแปลงระบบส่งคาํสั2งซื3 อขายของสมาชิกซึ2 ง
พฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบ นอกจากการดาํเนินการรับรองตามขอ้ 15 แลว้ สมาชิกตอ้งจดัให้มีผูพ้ฒันา

การรับรองระบบ

ส่งคําสั�งซื อขาย
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ระบบหรือผูใ้หบ้ริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและรับรองการทาํงานของระบบส่งคาํสั2งซื3อขาย
ตามขอ้ 15 ดว้ย 

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้สมาชิกจดัให้มีหรือเปลี2ยนแปลงผูต้รวจสอบและ
รับรองระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกไดต้ามที2เห็นสมควร  

 

ของสมาชิกที�

พฒันาโดย

ผู้พฒันาระบบ 

  ขอ้ 17 ในกรณีที2สมาชิก ผูพ้ฒันาระบบ หรือผูใ้หบ้ริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
รับรองการทาํงานของระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกไม่ถกูตอ้งซึ2 งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ
การซื3อขาย ตลาดหลกัทรัพย์อาจห้ามสมาชิกใช้ระบบส่งคาํสั2งซื3 อขายของสมาชิกหรือกาํหนดให้
สมาชิกเปลี2ยนแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรือดาํเนินการอื2นใดตามที2ตลาดหลกัทรัพย์เห็นสมควร 

 

กรณีที�มีการ

รับรองระบบ

ส่งคําสั�งซื อขาย

ไม่ถูกต้อง 

ขอ้ 18 ในกรณีที2ตลาดหลกัทรัพยมี์การเปลี2ยนแปลงใดๆ ในระบบการซื3อขาย หรือมี
การออกหรือเปลี2ยนแปลงขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
หนงัสือเวียนที2 เกี2ยวกับการซื3 อขาย ให้สมาชิกเข้าทดสอบระบบส่งคาํสั2งซื3 อขายของสมาชิกตามที2
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด พร้อมทั3งรายงานผลการทดสอบดงักล่าวมายงัตลาดหลกัทรัพยทุ์กครั3 ง 

ใหส้มาชิกรายงานผลการทดสอบครั3 งสุดทา้ยก่อนเริ2มใชง้านระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของ
สมาชิกตามวรรคหนึ2 ง พร้อมทั3งรับรองว่าสมาชิกไดท้ดสอบแลว้ว่าระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก
ทาํงานไดถ้กูตอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบัการซื3อขาย และไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อระบบการซื3อขาย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยตอ้งมีผูมี้อาํนาจลงนาม
ของสมาชิกรับรองรายงานดงักล่าว  
 

การร่วมทดสอบ

ระบบ เมื�อตลท.

เปลี�ยนแปลง

ระบบหรือ

ข้อกาํหนด 

 

  ขอ้ 19 สมาชิกตอ้งจดัให้มีแผนสาํรองและระบบสาํรองของระบบส่งคาํสั2งซื3อขาย
ของสมาชิกที2สามารถทาํงานไดท้นัที เพื2อรองรับในกรณีที2ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายหลกัของสมาชิกไม่
สามารถทาํงานไดต้ามปกติ 

สมาชิกตอ้งรายงานรายละเอียดแผนสาํรองและระบบสาํรองของระบบส่งคาํสั2งซื3อขาย
ของสมาชิกตามวรรคหนึ2 งให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดและจดัให้มีการ
ทดสอบระบบสาํรองดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั3 ง 
 

แผนสํารองและ 

ระบบสํารอง 

ของสมาชิก 

 

  ข้อ 20 สมาชิกต ้องมีความพร้อมและเข ้า ร่วมการทดสอบระบบการซื3 อขาย
สาํรองและการใช้ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายสาํรองที2ตลาดหลักทรัพย์จัดเตรียมไวใ้ห้สมาชิกในกรณีที2
ระบบสํารองของสมาชิกไม่สามารถทาํงานได้ตามปกติ โดยเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวตามที2
ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด  

 

ความพร้อมใน

การเข้าร่วม

ทดสอบระบบ

สํารอง 
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  ขอ้ 21 สมาชิกตอ้งจดัให้มีระบบทดสอบ (Test Environment) เพื2อใชท้ดสอบการ
ทาํงานของระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก 

 

การจัดให้มีระบบ 

ทดสอบ (Test 

Environment) 

ขอ้  22 สมาชิกตอ้งจดัใหมี้บุคลากรในการดูแลระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกอย่าง
เพียงพอทั3งในช่วงเวลาทาํการและนอกเวลาทาํการ 

 

บุคลากรผู้ดูแล 

ระบบส่งคําสั�งซื อ

ขายของสมาชิก 

 ขอ้ 23 สมาชิกต้องจัดเก็บข้อมูลที2 เกี2ยวกับการบันทึกคาํสั2งซื3 อขายของลูกค้าตาม
มาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนด และจัดส่งข ้อมูลด ังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์ท ันทีเมื2อ
ตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
 

การจัดเกบ็ข้อมูล 

ส่วนที� 7 

ข้อมูลที�ได้จากระบบการซื อขาย 
 

 

 ขอ้ 24 ห้ามสมาชิกให้หรือจาํหน่ายข้อมูลที2ไดจ้ากระบบการซื3อขายแก่ลูกคา้หรือ
บุคคลอื2นไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 25 หรือการเปิดเผยขอ้มูลให้บุคคล
อื2นใดที2ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
 

ห้ามให้หรือ 

จําหน่ายข้อมูล 

ที�ได้จากระบบ 

การซื อขาย 
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 ขอ้ 25 ใหส้มาชิกเปิดเผยขอ้มลูที2ไดจ้ากระบบการซื3อขายดงัต่อไปนี3ใหแ้ก่ลกูคา้ 
 (1) ชื2อหลกัทรัพย ์ราคาสูงสุดและตํ2าสุดของทุกหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซื3อขายนั3น 
 (2) ราคาเสนอซื3อขายสูงสุดและตํ2าสุดและราคาซื3อขายครั3 งสุดทา้ยของทุก

หลกัทรัพยใ์นขณะนั3น 
 (3) ราคาซื3อขายสูงสุดและตํ2าสุด ราคาเปิดของทุกหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซื3อขายนั3น 
 (4) รา ค า ปิ ด ขอ ง ทุก ห ล ัก ท รัพ ย ์ใน ว ันทาํ กา ร ซื3 อ ข า ย ก่อน ห น้า นั3 น 

การเปลี2ยนแปลงของราคาซื3อขายครั3 งสุดทา้ยของทุกหลกัทรัพยใ์นขณะนั3นเปรียบเทียบกบัราคาปิดใน
วนัทาํการซื3อขายก่อนหนา้นั3นของหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 (5) ปริมาณ มลูค่าและจาํนวนรายการซื3อขายของแต่ละหลกัทรัพยใ์นขณะนั3น 
 (6) จาํนวนหลกัทรัพยที์2ราคาเสนอซื3อสูงสุดและราคาที2ตํ2ากว่าตามลาํดับ 

และราคาเสนอขายตํ2าสุดและราคาที2สูงกวา่ตามลาํดบัของทุกหลกัทรัพยใ์นขณะนั3น 
 (7) ราคาที2ระบบการซื3อขายคาํนวณไดว้่าจะเป็นหรือเป็นราคาเปิด และจะ

เป็นหรือเป็นราคาปิด 
 (8) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ และการเปลี2ยนแปลงของดัชนีดังกล่าวเมื2อ

เปรียบเทียบกบัดชันีนั3นในวนัทาํการซื3อขายก่อนหนา้นั3น 
 (9) อกัษรเครื2องหมายตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เช่น NP NR H 

SP XR หรือ XD เป็นตน้ 
 (10) ข่าวสารที2ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหแ้ก่สมาชิกโดยระบบการซื3อขาย 
สมาชิกอาจใหข้อ้มลูที2ไดจ้ากระบบการซื3อขายดงัต่อไปนี3แก่ลกูคา้แต่ละราย 
 (1) สถานะของคาํสั2งซื3อขายของลกูคา้ดงักล่าว 
 (2) ราคาที2ซื3อหรือขายไดต้ามคาํสั2งซื3อขายของลกูคา้นั3น 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

ให้ลูกค้า 

 

 ขอ้ 26 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจใหส้มาชิกระงบัการใหห้รือจาํหน่ายขอ้มูลที2ไดจ้ากระบบ
การซื3อขายแก่ลกูคา้ของสมาชิกหรือบุคคลอื2นไดต้ามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

การระงับการให้ 

หรือจําหน่าย

ข้อมูล 

หมวด 2 การซื อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 

 ขอ้ 27 ในหมวดนี3  
 “การซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์” หมายถึง การซื3อขายหลกัทรัพยที์2ลูกคา้
ส่งคาํสั2งซื3อขายทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยระบบดงัต่อไปนี3  

(1) ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกที2จดัใหแ้ก่ลกูคา้ หรือ 
(2) ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของลูกคา้ที2ต่อเชื2อมกบัระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของ

สมาชิก (Direct Market Access : DMA) 

การซื อขาย

หลกัทรัพย์ผ่าน

ระบบออนไลน์ 
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  “ผูล้งทุนสถาบนั” หมายความว่า ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี2ยวกบัการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี3 ทุกประเภท 
 “บริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความว่า บริษทัซึ2 งจดัตั3งและประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศซึ2 งประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื3 อขาย
หลกัทรัพยห์รือประเภทอื2นตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

ขอ้ 28  สมาชิกจะจัดให้มีการซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์ไดเ้มื2อได้รับ
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแสดงรายละเอียดว่าระบบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที2ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด และทดสอบระบบตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ระบบที2ใชใ้นการซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์ตอ้งมีการทาํงานและมีระบบ
การบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Security Management) ที2ไดม้าตรฐาน
ตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

สมาชิกตอ้งรับรองการทาํงานของระบบที2ใชใ้นการซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ
ออนไลน์และจดัให้มีผูพ้ฒันาระบบหรือผูใ้หบ้ริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและรับรองการ
ทาํงานของระบบที2ใชใ้นการซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์ตามหลกัเกณฑว์่าดว้ย การรับรอง
ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกและความพร้อมในการใชง้านในส่วนที2 6 ของหมวด 1 

 

การขออนุญาต 

และการใช้ระบบ

การซื อขาย

หลักทรัพย์ผ่าน

ระบบออนไลน์ 

ขอ้ 29 ในกรณีที2สมาชิกจะเปลี2ยนแปลงระบบที2ใชใ้นการซื3อขายหลกัทรัพยผ์่าน
ระบบออนไลน์ที2ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 28 สมาชิกตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑว์่าดว้ย การเปลี2ยนแปลง
ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกในส่วนที2 5 ของหมวด 1 และตอ้งดาํเนินการรับรองการทาํงานของระบบที2
ใชใ้นการซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์ตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ย การรับรองระบบส่งคาํสั2งซื3อขาย
ของสมาชิกและความพร้อมในการใชง้านในส่วนที2 6 ของหมวด 1 

 

การเปลี�ยนแปลง 

ระบบซื อขาย

หลักทรัพย์

ออนไลน์ 

ขอ้ 30 ในกรณีที2สมาชิกอนุญาตให้บริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิกมีระบบที2ใช้ใน
การซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์สําหรับลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิก สมาชิกตอ้ง
ดาํเนินการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์2มิใช่สมาชิกยอมรับและปฏิบติัตามความในหมวดนี3  

 

การให้ บล. ที�มิใช่

สมาชิกซื อขาย

ผ่านระบบออนไลน์ 

 ขอ้ 31 สมาชิกจะให้ลูกคา้บนัทึกคาํสั2งซื3อขายผ่านระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของลูกคา้ที2
ต่อเชื2อมกบัระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก (Direct Market Access : DMA) ไดเ้ฉพาะลูกคา้ที2เป็น
ผูล้งทุนสถาบนัและบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 

ลูกค้าที�สามารถ

ซื อขายผ่านระบบ 

DMA 
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ขอ้ 32 การซื3อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบออนไลน์ให้กระทาํไดด้ว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM)  

ในการซื3อขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบออนไลน ์สมาชิกตอ้งระบุรหสัแสดงช่องทางในการ
บนัทึกคาํสั2งซื3อขาย (Designated Trader ID) ตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

วิธีการเสนอซื อขาย 

ขอ้ 33 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้สมาชิกนาํส่งรายชื2อลูกคา้ที2ซื3 อขายหลกัทรัพย์
ผา่นระบบออนไลนต์ามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

การนําส่งรายชื�อ

ลูกค้า 

ขอ้ 34 ในกรณีที2คาํสั2งซื3อขายของลูกคา้มีลกัษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์มติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบั
การซื3อขาย ตลาดหลกัทรัพยอ์าจใหส้มาชิกดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ2งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี3  

(1) แจง้ใหล้กูคา้หยดุการบนัทึกคาํสั2งเขา้มาในระบบการซื3อขาย 
(2) ยกเลิกคาํสั2งซื3อขายของลกูคา้ที2มีลกัษณะดงักล่าว 
(3) ระงบัการใหบ้ริการการซื3อขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบออนไลนแ์ก่ลกูคา้ 

 

การดาํเนินการ

ของสมาชิกกรณี

ลูกค้าฝ่าฝืน

ข้อกาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ขอ้ 35 เพื2อกาํกบัดูแลการบนัทึกคาํสั2งซื3อขายผ่านระบบออนไลน์ สมาชิกตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี3  

(1) จดัใหมี้มาตรการป้องกนัความลบัของลกูคา้ 
(2) จดัใหมี้ระบบหรือกระบวนการในการตรวจสอบและติดตามดูแลคาํสั2ง

ซื3อขายของลกูคา้ก่อนเขา้มาเป็นการเสนอซื3อขายในระบบการซื3อขาย 
(3) จดัใหมี้มาตรการป้องกนัและควบคุมไม่ใหบุ้คคลอื2นบนัทึกการซื3อขาย

ให้แก่ลูกคา้ ยกเวน้ในกรณีที2มีเหตุขดัขอ้งทาํให้ลูกคา้ไม่สามารถบนัทึกคาํสั2งซื3อขายเขา้มาในระบบ
ส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกได ้ลกูคา้อาจมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที2รับอนุญาตบนัทึกคาํสั2งซื3อขายแทนได ้
 

(4)  จดัเกบ็ขอ้มลูที2เกี2ยวกบัการบนัทึกคาํสั2งซื3อขายของลูกคา้ตามมาตรฐาน
ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยสมาชิกตอ้งสามารถจาํแนกช่องทางหรือวิธีการที2ลกูคา้ใชใ้นการเสนอซื3อขายได ้
และจดัส่งขอ้มลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีที2ตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
 (5) ควบคุมดูแลใหลู้กคา้รับทราบและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
มติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบัการบนัทึกคาํสั2งซื3อขาย
ผา่นระบบออนไลน ์รวมทั3งขอ้หา้มปฏิบติัเกี2ยวกบัการบนัทึกคาํสั2งซื3อขายที2มีลกัษณะไม่เหมาะสม 
 
 

การกาํกบัดูแลการ

บันทึกคําสั�งซื อขาย

ของลูกค้า 
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หมวด 3 การใช้ชุดคําสั�งคอมพิวเตอร์สําหรับส่งคําสั�งซื อขายได้โดยอัตโนมัติ (Program trading) 

 

 

ขอ้ 36 สมาชิกจะใชชุ้ดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สําหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติั 
เมื2อไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละเงื2อนไขดงัต่อไปนี3   
 (1) การอนุญาตใชชุ้ดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติั
ในกรณีที2สมาชิกมีระบบบริหารความเสี2ยงในการส่งคาํสั2งซื3อขาย (Pre-trade Risk Management Control) 
 ใหส้มาชิกยื2นขออนุญาตเป็นการทั2วไป โดยแสดงรายละเอียดของระบบบริหาร
ความเสี2ยงในการส่งคาํสั2งซื3อขาย (Pre-trade Risk Management Control) ตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 เมื2อตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตการใชชุ้ดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับการส่งคาํสั2ง
ซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัแลว้ ใหส้มาชิกแจง้ประเภทชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับส่งคาํสั2งเสนอซื3อขายได้
โดยอตัโนมติัต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนเริ2มใชง้านประเภทชุดคาํสั2งดงักล่าว 
 (2) การอนุญาตการใชชุ้ดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดย
อตัโนมติัเป็นรายประเภทชุดคาํสั2ง 

  ใหส้มาชิกยื2นขออนุญาตเป็นรายประเภทชุดคาํสั2งต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 
  สมาชิกตอ้งรับรองว่าระบบบริหารความเสี2ยงในการส่งคาํสั2งซื3อขาย (Pre-trade Risk 
Management Control) หรือการทาํงานของชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับการส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติั
ตามวรรคหนึ2 ง แลว้แต่กรณี ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือมาตรฐานที2เกี2ยวกบั
การซื3อขาย และไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการซื3อขายหรือสภาพการซื3อขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม 
 ในกรณีที2สมาชิกเปลี2ยนแปลงโปรแกรมฟังก์ชนัการทาํงานของชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์
สําหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติั สมาชิกตอ้งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายในระยะเวลาที2
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
 

การขออนุญาต

การใช้ Program 

Trading 
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  ขอ้ 37 ชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับการส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัที2สมาชิกใช้
เพื2อทาํการบนัทึกการเสนอซื3อขายเขา้มาในระบบการซื3อขาย ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี3  
 (1) มีระบบการจดัการและกํากบัดูแลการใชชุ้ดคําสั 2งคอมพิวเตอร์
สาํหรับการส่งคาํสั2งซื3อขายโดยอตัโนมติัหรือจดัการการเสนอซื3อขายเมื2อมีเหตุจาํเป็นและสมควร 
 (2) มีการบันทึกการเสนอซื3 อขายที2ไม่มีลักษณะเป็นการทําให้ราคา
หลกัทรัพยห์รือสภาพการซื3อขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
 

ลกัษณะของ 

Program 

Trading ที�จะ

ได้รับอนุญาต 

 

ขอ้ 38 สมาชิกที2ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 36 (1) ตอ้งทบทวนระบบบริหารความเสี2ยงใน
การส่งคาํสั2งซื3อขาย (Pre-trade Risk Management Control) ใหมี้ประสิทธิภาพ และใหส้มาชิกปรับปรุงหรือ
เปลี2ยนแปลงระบบบริหารความเสี2ยงในส่งคาํสั2งซื3อขายให้เหมาะสมเมื2อตลาดหลกัทรัพยร้์องขอหรือเมื2อมี
การแกไ้ขกฎเกณฑที์2เกี2ยวกบัการซื3อขายที2กระทบต่อระบบบริหารความเสี2ยงในการส่งคาํสั2งซื3อขายดงักล่าว 

ให้สมาชิกรายงานการปรับปรุงหรือเปลี2ยนแปลงระบบบริหารความเสี2 ยงในการ
ส่งคาํสั2งซื3 อขายตามวรรคหนึ2 งใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนใชร้ะบบบริหาร
ความเสี2ยงในการส่งคาํสั2งซื3อขายที2ปรับปรุงหรือเปลี2ยนแปลงนั3น  

 

การดาํเนินการ

ของสมาชิกที�มี

ระบบบริหาร

ความเสี�ยง 

 

  ขอ้ 39 ในกรณีที2ชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สําหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัของ
สมาชิกมีการทาํงานไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบัการซื3อขาย และทาํใหห้รือ
อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื3อขายหรือสภาพการซื3อขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม ตลาดหลกัทรัพย์
อาจระงบัหรือยกเลิกการอนุญาตการใชชุ้ดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัได ้
  ในกรณีที2มีเหตุจาํเป็นอนัอาจมีผลกระทบต่อการทาํงานของระบบการซื3อขายหรือต่อ
สภาพการซื3อขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจให้สมาชิกระงบัการซื3อขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
ชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัทุกประเภทหรือเฉพาะบางประเภทเป็นการ
ชั2วคราว  
  เมื2อตลาดหลกัทรัพยห์ยุดทาํการซื3อขายหลกัทรัพยท์ั3งหมดอนัเป็นผลมาจากการ
ทาํงานของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้สมาชิกระงบัการซื3อขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชชุ้ดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สาํหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัเป็นการชั2วคราว 
 

การระงับหรือ

ยกเลิกการ

อนุญาตการใช้ 

Program 

Trading 

  ขอ้ 40 สมาชิกต้องจัดเก็บข้อมูลเกี2ยวกับการเปลี2ยนแปลงเงื2อนไขของโปรแกรม
ฟังก์ชนัการทาํงานของชุดคาํสั2งคอมพิวเตอร์สําหรับส่งคาํสั2งซื3อขายไดโ้ดยอตัโนมติัในส่วนที2เกี2ยวกบั
พารามิเตอร์ (Parameter) ตามระยะเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดและจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยท์นัทีเมื2อตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
 

การจัดเกบ็ข้อมูล

เกี�ยวกบั

พารามิเตอร์ 
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หมวด 4 การกาํกบัดูแลการใช้ระบบส่งคําสั�งซื อขายของสมาชิก 

 

 

 ขอ้ 41 เพื2อกาํกบัดูแลการใช้ระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกหรือในกรณีที2มีเหตุ
จาํเป็นอนัอาจมีผลกระทบต่อการทาํงานของระบบการซื3อขายหรือต่อสภาพการซื3 อขายหลกัทรัพย์
โดยรวม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจดาํเนินการดงัต่อไปนี3  
 (1) ตรวจสอบระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก 
 (2) กาํหนดใหส้มาชิกเปลี2ยนแปลงระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก  
 (3) หา้มสมาชิกใชง้านทั3งหมดหรือบางส่วนของระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิก 
 (4) ระงบัการให้บริการซื3อขายผ่านระบบส่งคาํสั2งซื3อขายของสมาชิกหรือ
ช่องทางการซื3อขายใดๆ ของสมาชิก 
 

การกาํกบัดูแลการ

ใช้ระบบส่งคําสั�ง 

ซื อขายของสมาชิก 

 

หมวด 5 เวลาทําการซื อขาย 

 

 

 ขอ้ 42 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดให้มีการซื3อขายประจาํวนัดว้ยระบบการซื3อขายตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการและในระหวา่งช่วงเวลาดงัต่อไปนี3  

เวลาทําการซื อ

ขาย 
 

ช่วงเวลาซื อขาย เวลาซื อขาย วธีิการซื อขาย ประเภทการซื อขาย 

1. ช่วงก่อนเปิดทาํการช่วง
ที2 1 เพื2อคาํนวณหาราคาเปิด 
(Pre-open Session I) 

9.30 น. ถึง 
เปิดทาํการ 

� การซื3อขายดว้ยวธีิจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM) 
โดยจบัคู่ซื3อขายครั3 งเดียวเมื2อเปิดทาํการ 

การซื3อขายเป็นหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) 
 

2. ช่วงเวลาทาํการช่วงที2 1 
(Trading Session I) 

เปิดทาํการ ถึง 
12.30 น. 

� การซื3อขายดว้ยวธีิจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM)  

� การซื3อขายเป็นหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) 
� การซื3อขายหน่วยยอ่ย (Odd Lot) 

� การซื3อขายดว้ยวธีิบนัทึกการซื3อขาย 
(Trade Report)  
 

� การบันทึกการซื3อขายรายใหญ่  
(Trade Report – Big Lot) 
� การบนัทึกการซื3อขายหลกัทรัพยที์2บุคคล
ต่างดา้วเป็นผูถื้อ (Trade Report – Foreign) 
� การบนัทึกการซื3อเพื2อส่งมอบหลกัทรัพยที์2
ผิดนดั (Trade Report – Buy-in) 

หยุดพกัการซื อขาย 

3. ช่วงก่อนเปิดทาํการช่วง
ที2 2 เพื2อคาํนวณหาราคาเปิด 
(Pre-open Session II)  

14.00 น. ถึง 
เปิดทาํการ 

� การซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM) 
โดยจบัคู่ซื3อขายครั3 งเดียวเมื2อเปิดทาํการ 

การซื3อขายเป็นหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) 
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ช่วงเวลาซื อขาย เวลาซื อขาย วธีิการซื อขาย ประเภทการซื อขาย 

4. ช่วงเวลาทาํการช่วงที2 2  
(Trading Session II) 

เปิดทาํการ ถึง 
16.30 น. 

� การซื3อขายดว้ยวธีิจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM)  

� การซื3อขายเป็นหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) 
� การซื3อขายหน่วยยอ่ย (Odd Lot) 

� การซื3อขายดว้ยวธีิบนัทึกการซื3อขาย 
(Trade Report) 
 

� การบันทึกการซื3อขายรายใหญ่  
(Trade Report – Big Lot)  
� การบนัทึกการซื3อขายหลกัทรัพยที์2บุคคล
ต่างดา้วเป็นผูถื้อ (Trade Report – Foreign) 

5. ช่วงก่อนปิดทาํการเพื2อ
คาํนวณหาราคาปิด (Pre-close) 

16.30 น. ถึง 
ปิดทาํการ 

� การซื3อขายดว้ยวธีิจบัคู่อตัโนมติั 
(Automated Order Matching: AOM) 
โดยจบัคู่ซื3อขายคราวเดียวเมื2อปิดทาํการ 

การซื3อขายเป็นหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) 
 

� การซื3อขายดว้ยวธีิบนัทึกการซื3อขาย 
(Trade Report) 
 

� การบันทึกการซื3อขายรายใหญ่  
(Trade Report – Big Lot) 
� การบนัทึกการซื3อขายหลกัทรัพยที์2บุคคล
ต่างดา้วเป็นผูถื้อ (Trade Report – Foreign)  

6. ช่วงนอกเวลาทาํการ 
(Off-hour) 

ปิดทาํการ ถึง 
17.00 น. 

� การซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย 
(Trade Report) 
 

� การบันทึกการซื3อขายรายใหญ่  
(Trade Report – Big Lot)  
� การบนัทึกการซื3อขายหลกัทรัพยที์2บุคคล
ต่างดา้วเป็นผูถื้อ (Trade Report – Foreign) 
� การบนัทึกการซื3อขายนอกเวลาทาํการ  
(Trade Report – Off-hour) 

 

 ขอ้ 43 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดเวลาเปิดและปิดทาํการซื3อขายประจาํวนัโดยระบบ
การซื3อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาดงัต่อไปนี3  
  (1) เปิดทาํการซื3อขาย 
   (1.1) ช่วงเวลาทาํการช่วงที2 1 ระบบการซื3อขายจะกาํหนดเวลาเปิด
ทาํการในเวลาใดเวลาหนึ2งระหวา่ง 9.55 น. ถึง 10.00 น.  
   (1.2) ช่วงเวลาทาํการช่วงที2 2 ระบบการซื3อขายจะกาํหนดเวลาเปิด
ทาํการในเวลาใดเวลาหนึ2งระหวา่ง 14.25 น. ถึง 14.30 น.  
  (2) ปิดทาํการซื3อขาย 
   ระบบการซื3อขายจะกาํหนดเวลาปิดทาํการในเวลาใดเวลาหนึ2งในระหว่าง 
16.35 น. ถึง 16.40 น.  
  

เวลาเ ปิด/ ปิด

ทําการซื อขาย 
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ขอ้ 44  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดเปลี2ยนแปลงระยะเวลาก่อนเปิดทาํการซื3อขาย
เพื2อคาํนวณหาราคาเปิด (Pre-open) หรือก่อนปิดทาํการซื3อขายเพื2อคาํนวณหาราคาปิด (Pre-close) ตามขอ้ 
42 หรือขอ้ 43 หรือระงบัเป็นการชั2วคราว  

 

การเปลี�ยนแปลง

เวลา Pre-open 

หรือ Pre-close 

หมวด 6 รายการซื อขาย  

 
 

ขอ้ 45 การบนัทึกคาํสั2งซื3อขายเขา้มาในระบบการซื3อขาย ตอ้งมีรายการอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี3  

(1) ชื2อหลกัทรัพย ์
(2) ราคาเสนอซื3อขายหรือราคาซื3อขาย  
(3) ปริมาณหลกัทรัพย ์
(4) ประเภทผูซื้3อขาย 
(5) หมายเลขประจาํตวัสมาชิก 
(6) หมายเลขประจาํตวัเจา้หนา้ที2รับอนุญาต 
(7) เลขที2บญัชีลกูคา้ (Client ID) 
(8) ประเภทการเสนอซื3อขาย หรือประเภทการบนัทึกการซื3อขาย 
(9) รายการอื2นตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

รายการขั นตํ�าใน 

การบันทึกคําสั�ง 

ซื อขาย 

 

ขอ้ 46 ประเภทผูซื้3อขายซึ2 งสมาชิกตอ้งระบุในการบนัทึกคาํสั2งซื3อขายตามขอ้ 45 ให้
จาํแนกเป็นประเภทดงัต่อไปนี3  

(1) การลงทุนเพื2อบัญชีสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที2 มิใช่สมาชิก 
(Principal) 

(2) ลกูคา้ซึ2งเป็นคนต่างดา้ว (Foreign) 
(3) ลูก ค ้า ซึ2 ง เ ป็ น บ ริ ษ ัท ห ล ัก ท รัพ ย ์จ ัด ก า ร ก อ ง ทุน ร ว ม  ธ น า ค า ร 

บริษัทเงินทุน บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัประกนัชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษทั กองทุนส่วนบุคคล 
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนสาํรองเลี3 ยงชีพ หรือนิติบุคคลอื2นที2มีลกัษณะเดียวกนั 
(Institution) 

(4) ลกูคา้อื2น (Customer) นอกจาก 3 ประเภทขา้งตน้  
 

 

 

 

การระบุประเภท

ผู้ซื อขาย 
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หมวด 7 การซื อขายด้วยวธีิจับคู่อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM) 
 

 

ขอ้ 47 การเสนอซื3อขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละครั3 งตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย
ของหลกัทรัพยน์ั3นและมีมลูค่าไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

 

จํานวนและมูลค่า

หลกัทรัพย์สูงสุด

ที�เสนอซื อขายได้ 

ขอ้ 48 ให้หน่วยการซื3อขาย (Board Lot) ของหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทมีจาํนวน
เท่ากบั 100 หน่วยของหลกัทรัพยน์ั3น 

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาใหเ้ปลี2ยนหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) ของหลกัทรัพยที์2
มีราคาปิดในแต่ละวนัทาํการซื3อขายตั3งแต่ 500 บาทขึ3นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนัเป็น 50 หน่วยของ
หลกัทรัพยน์ั3น 

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาใหเ้ปลี2ยนหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) จาก 50 หน่วยของ
หลกัทรัพยต์ามวรรคสองกลบัไปเป็น 100 หน่วยของหลกัทรัพยน์ั3น ในกรณีดงัต่อไปนี3  
  (1) ราคาปิดของหลกัทรัพยน์ั3นในแต่ละวนัทาํการซื3อขายตํ2ากว่า 500 บาท
เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั หรือ 
  (2) มีเหตุการณ์อนัอาจทาํให้ราคาซื3อขายของหลกัทรัพยน์ั3นตํ2ากว่า 500 บาท 
ในวนัแรกที2มีเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

หน่วยการซื อขาย 

(Board Lot) 

 

ขอ้ 49 ราคาเสนอซื3อขายหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็นราคาที2ตรงตามช่วงราคาดงัต่อไปนี3   

 

ราคาเสนอซื อขาย ช่วงราคา 

 ต ํ2ากวา่   2 บาท 0.01 บาท 
ตั3งแต ่     2 บาท แต่ตํ2ากวา่ 5 บาท 0.02 บาท 
ตั3งแต ่     5 บาท แต่ตํ2ากวา่   10 บาท 0.05 บาท 
ตั3งแต ่   10 บาท แต่ตํ2ากวา่   25 บาท 0.10 บาท 
ตั3งแต ่   25 บาท แต่ตํ2ากวา่ 100 บาท 0.25 บาท 
ตั3งแต ่ 100 บาท แต่ตํ2ากวา่ 200 บาท 0.50 บาท 
ตั3งแต ่ 200 บาท แต่ตํ2ากวา่ 400 บาท 1.00 บาท 
ตั3งแต ่ 400 บาทขึ3นไป  2.00 บาท 

  

ช่วงราคา 
(Tick Size) 

ขอ้ 50 มิให้นําช่วงราคาเสนอซื3อขายตามข้อ 49 มาใช้บังคับกับการเสนอซื3อขาย
หลกัทรัพยด์งัต่อไปนี3  และใหช่้วงราคาเสนอซื3อขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเท่ากบั 0.01 บาท 

*(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ยกเว้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื3นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื2อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์

(2) หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 

หลกัทรัพย์ที�

ยกเว้นไม่นําเรื�อง

ช่วงราคามาใช้

บังคับ 
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(3) ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในดชันีหลกัทรัพย ์(Index Warrant) 
 

  (*ความใน (1) ของข้อ 50 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน    โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เรื� อง วิธีปฏิบัติที�เกี�ยวกับการซื-อขาย การชาํระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที� 3) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 15 มีนาคม 2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั-งแต่วันที� 18 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 51 สมาชิกอาจระบุประเภทการเสนอซื3อขายอยา่งใดอยา่งหนึ2งในช่วงเวลาซื3อขาย

ดงัต่อไปนี3  
 

ประเภทการเสนอ

ซื อขาย 

 

ประเภทการเสนอซื อขาย ความหมายและลกัษณะคาํสั�ง ช่วงเวลาซื อขาย 

1. Limit Order การเสนอซื3อขายที2ระบุราคาซื3อขาย � ช่วงก่อนเปิดทาํการ (Pre-open) 
� ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 
� ช่วงก่อนปิดทาํการ (Pre-close) 

2. At the Open (ATO) การเสนอซื3อขายที2ประสงคใ์ห้มีการซื3อขายครั3 งเดียวที2ราคาเปิด 
และหากมีจาํนวนการเสนอซื3อขายที2ไม่สามารถจบัคู่การซื3อขาย
ไดเ้มื2อเปิดทาํการซื3อขาย ระบบการซื3อขายจะยกเลิกการเสนอ
ซื3อขายที2ยงัจบัคู่ไม่ไดน้ั3น 

� ช่วงก่อนเปิดทาํการ (Pre-open) 
 

3. At the Close (ATC) การเสนอซื3อขายที2ประสงคใ์ห้มีการซื3อขายครั3 งเดียวที2ราคาปิด 
และหากมีจาํนวนการเสนอซื3อขายที2ไม่สามารถจบัคู่การซื3อขาย
ไดเ้มื2อปิดทาํการซื3อขาย ระบบการซื3อขายจะยกเลิกการเสนอ
ซื3อขายที2ยงัจบัคู่ไม่ไดน้ั3น 

� ช่วงก่อนปิดทาํการ (Pre-close) 

4. Immediate or Cancel 
(IOC) 

การเสนอซื3อขายประเภท Limit Order ซึ2 งกาํหนดให้มีการจบัคู่
การซื3อขายทันที และหากไม่สามารถจับคู่การซื3อขายได้เลย 
หรือจบัคู่ไดบ้างส่วน และมีจาํนวนการเสนอซื3อขายเหลืออยู่
บางส่วน ใหย้กเลิกการเสนอซื3อขายที2ยงัจบัคู่ไม่ไดน้ั3นทนัที 

� ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 

 

5. Fill or Kill (FOK) การเสนอซื3อขายประเภท Limit Order ซึ2 งกาํหนดให้การเสนอ
ซื3อขายมีการจบัคู่การซื3อขายทนัที และหากไม่สามารถจบัคู่ซื3อ
ขายดังกล่าวได้ทั3 งหมดตามจํานวนที2มีการเสนอซื3อขาย ให้
ยกเลิกการเสนอซื3อขายนั3นทนัที 

� ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 

 

6. Market Order การเสนอซื3อขายที2ระบุให้มีการเสนอซื3อ ณ ราคาเสนอขายตํ2าสุด
หรือเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื3 อสูงสุดตามลําดับ และหากมี
จาํนวนการเสนอซื3อขายที2ไม่สามารถจบัคู่การซื3อขายได ้ ระบบ
การซื3อขายจะยกเลิกจาํนวนดงักล่าวทนัที  

� ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 

7. Special Market Order การเสนอซื3อขายที2ระบุให้มีการเสนอซื3อ ณ ราคาเสนอขาย � ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 
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ประเภทการเสนอซื อขาย ความหมายและลกัษณะคาํสั�ง ช่วงเวลาซื อขาย 

ตํ2าสุดหรือเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื3อสูงสุดตามลาํดบั และหาก
มีจํานวนการเสนอซื3 อขายที2ไม่สามารถจับคู่การซื3 อขายได ้
ระบบการซื3อขายจะจดัให้จาํนวนดังกล่าวเป็นการเสนอซื3อที2
ราคาสูงกว่าหรือเป็นการเสนอขายที2ราคาตํ2ากว่าราคาซื3อขาย
สุดทา้ย 1 ช่วงราคา 

8. Market to Limit Order การเสนอซื3อขายที2ระบุให้มีการเสนอซื3อ ณ ราคาเสนอขาย
ตํ2าสุดหรือเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื3อสูงสุดเพียงลาํดับราคา
เดียวและหากมีจาํนวนการเสนอซื3อขายหลกัทรัพยที์2ไม่สามารถ
จบัคู่การซื3อขายได ้ระบบการซื3อขายจะจดัให้จาํนวนดงักล่าว
เป็นการเสนอซื3อหรือเสนอขายที2ราคาซื3อขายสุดทา้ย 

� ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 

9. Iceberg Order การเสนอซื3อขายในช่วงเวลาทาํการซื3อขายที2ระบบการซื3อขาย
จะแบ่งการซื3อขายออกเป็นจาํนวนย่อยๆ แลว้ทยอยนําเข้าสู่
ระบบการซื3อขายโดยอตัโนมติัและให้การเสนอซื3อขายในครั3 ง
หลงักระทาํได้ต่อเมื2อการเสนอซื3อขายในครั3 งก่อนได้ถูกจบัคู่
การซื3อขายแลว้ 

� ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 

 

  ขอ้ 52 ระบบการซื3อขายจะจดัใหก้ารเสนอซื3อขายประเภท At the Open (ATO) และ 
At the Close (ATC) เป็นการเสนอซื3อขายที2ราคาดงัต่อไปนี3  
   (1) กรณีการเสนอซื3อ ระบบการซื3อขายจะจดัให้เป็นราคาที2สูงกว่าราคา
เสนอซื3อสูงสุด 1 ช่วงราคา หรือราคาเสนอขายสูงสุด แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  
   (2) กรณีการเสนอขาย ระบบการซื3อขายจะจดัให้เป็นราคาที2ตํ2ากว่าราคา
เสนอขายตํ2าสุด 1 ช่วงราคา หรือราคาเสนอซื3อตํ2าสุด แลว้แต่ราคาใดจะตํ2ากวา่ 
  ในกรณีที2ราคาเสนอซื3อตามวรรคหนึ2 ง (1) หรือราคาเสนอขายตามวรรคหนึ2ง (2) เกิน
กวา่ราคาสูงสุด (Ceiling) หรือตํ2ากวา่ราคาตํ2าสุด (Floor) ระบบการซื3อขายจะจดัใหเ้ป็นการเสนอซื3อขายที2
ราคาสูงสุด (Ceiling) หรือราคาตํ2าสุด (Floor) แลว้แต่กรณี 
  เมื2อเปิดหรือปิดทาํการซื3อขาย ระบบการซื3อขายจะจบัคู่การซื3อขายโดยจดัใหก้ารเสนอ
ซื3อขายประเภท At the Open (ATO) และ At the Close (ATC) เป็นการเสนอซื3อขายที2อยู่ในลาํดบัแรก
ก่อนการเสนอซื3อขายประเภท Limit Order 
 

ราคา ATO และ 

ATC  

  ขอ้ 53 สมาชิกสามารถระบุประเภทการเสนอซื3อขายเป็น Market Order หรือ Special 
Market Order หรือ Market to Limit Order ไดเ้มื2อมีคาํสั2งซื3อขายประเภท Limit Order ดา้นตรงขา้ม
ปรากฏอยูใ่นระบบการซื3อขายในขณะนั3น 

คําสั� งซื อขายที�

ราคาตลาด 
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  ขอ้ 54 การซื3อขายประเภท Iceberg Order แต่ละครั3 ง ใหส้มาชิกบนัทึกคาํสั2งซื3อขายได้
เฉพาะประเภท Limit Order และระบุใหแ้บ่งการเสนอซื3อขายออกเป็นจาํนวนยอ่ยๆ ไดไ้ม่เกิน 100 การเสนอ 
  เมื2อเกิดกรณีใดกรณีหนึ2 งดงัต่อไปนี3  ระบบการซื3อขายจะยกเลิกการเสนอซื3อขายประเภท 
Iceberg Order 
   (1) ระบบการซื3อขายไม่อาจจดัให้มีการซื3อขายภายในช่วงเวลาทาํการ
ช่วงที2 1 หรือช่วงที2 2 แลว้แต่กรณี 
   (2) หลกัทร ัพย ที์ 2ทํา การ เสนอซื3อขา ยนั3นถ ูกห ้ามการซื3อขา ยตา ม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวกบัการห้ามซื3อขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชั2วคราว 

 

Iceberg Order 

  ขอ้ 55 การซื3 อขายหลกัทรัพย์หน่วยย่อย ให้สมาชิกบันทึกคําสั2งซื3 อขายได้เฉพาะ
ประเภท Limit Order เท่านั3น 
 

การซื อขาย

หลักทรัพย์ 

หน่วยย่อย 

หมวด 8 การซื อขายด้วยวธีิบันทึกการซื อขาย (Trade Report) 
 

 

  ขอ้ 56 สมาชิกอาจซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report) ตามประเภทการ
ซื3อขายดงัต่อไปนี3  
   (1) การบนัทึกการซื3อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) 
   (2) กา ร บ ัน ทึก ก า ร ซื3 อ ขา ย ห ล ัก ท รัพ ย ์ที 2บุค คล ต่า ง ด ้า ว เ ป็ น ผู ถ้ ือ 
(Trade Report – Foreign) 
   (3) การบนัทึกการซื3อเพื2อส่งมอบหลกัทรัพยที์2ผิดนดั (Trade Report - Buy-in) 
   (4) การบนัทึกการซื3อขายนอกเวลาทาํการประจาํวนั (Trade Report - Off-hour) 

สมาชิกอาจประกาศโฆษณาการเสนอซื3อหรือขายหลกัทรัพยใ์นระบบการซื3อขายก็ได ้
ทั3งนี3  การประกาศโฆษณาดงักล่าวไม่มีผลผกูพนัสมาชิกใหต้อ้งตกลงซื3อหรือขายตามประกาศโฆษณานั3น 
 

ประเภทการบันทึก

การซื อขาย 

ขอ้ 57 การบนัทึกการซื3อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) หมายถึง การซื3อขาย
ซึ2งมีจาํนวนหลกัทรัพยต์ั3งแต่ 1 ลา้นหน่วยของหลกัทรัพยห์รือมีมลูค่าการซื3อขายตั3งแต่ 3 ลา้นบาทขึ3นไป 
  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจอนุญาตใหส้มาชิกบนัทึกการซื3อขายรายใหญ่ซึ2 งมีจาํนวนหลกัทรัพย์
หรือมลูค่าการซื3อขายตํ2ากวา่ที2กาํหนดในวรรคหนึ2งไดใ้นกรณีที2สมาชิกซื3อขายหลกัทรัพยเ์พื2อปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย  

*ให้สมาชิกรายงานขอ้มูลการบนัทึกการซื3อขายรายใหญ่ต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
แบบที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เมื2อสมาชิกบนัทึกการซื3อขายที2มีปริมาณการซื3อหรือขายหลกัทรัพย์
เพิ2มขึ3นจนถึงหรือขา้มจุดซึ2 งตอ้งทาํคาํเสนอซื3อหลกัทรัพยท์ั3งหมดของกิจการตามกฎหมายว่าดว้ย

Trade Report – 

Big Lot 
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือการซื3อหลกัทรัพยที์2สมาชิกรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้ว่าเป็นผลให้    ผู ้
ซื3อไดม้าหรือเป็นผูถ้ือหลกัทรัพยเ์พิ2มขึ3นจนถึงหรือขา้มจุดซึ2 งตอ้งทาํคาํเสนอซื3อหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ให้สมาชิกรายงานทนัทีภายหลงับนัทึกการซื3อขาย 

(*ความในวรรคสามของข้อ 57 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความต่อไปนี-แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื� อง วิธีปฏิบัติที�เกี�ยวกับการซื-อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที� 5) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

  
ขอ้ 58 การบนัทึกการซื3อขายหลกัทรัพยที์2บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ (Trade Report – 

Foreign) ตอ้งเป็นการซื3อขายหลกัทรัพยซึ์2 งมีจาํนวนหลกัทรัพยแ์ละมีมูลค่าการซื3อขายตํ2ากว่าที2กาํหนดใน
ขอ้ 57 วรรคหนึ2ง 
 

Trade Report - 

Foreign 

ขอ้ 59 การบนัทึกการซื3อเพื2อส่งมอบหลกัทรัพยที์2ผิดนดั (Trade Report - Buy-in) 
ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
   (1) บนัทึกการซื3อขายโดยสมาชิกผูซื้3อและผูข้ายเป็นรายเดียวกนั (One-firm 
Trade Report) 
   (2) บนัทึกการซื3อขายภายในช่วงเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
   (3) ราคาซื3อขายหลกัทรัพยต์อ้งเป็นราคาที2ตรงตามช่วงราคา 
   (4) การซื3อขายในแต่ละครั3 งตอ้งมีจาํนวนหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยการซื3อขาย 
(Board Lot) 
 

Trade Report - 

Buy-in 

  ขอ้ 60 การบนัทึกการซื3อขายนอกเวลาทาํการ (Trade Report - Off-hour) ให้ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
   (1) มีจาํนวนหลกัทรัพยแ์ละมีมูลค่าการซื3อขายตํ2ากว่าที2กาํหนดในขอ้ 57 
วรรคหนึ2ง 
   (2) บนัทึกการซื3อขายภายในช่วงเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
   (3) ราคาซื3อขายหลกัทรัพยต์อ้งเป็นราคาปิดหรือราคาเฉลี2ยของหลกัทรัพย์
ในเวลาทาํการประจาํวนัของวนัที2มีการซื3อขายหลกัทรัพยด์งักล่าว ในกรณีที2ไม่มีการซื3อขายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวในเวลาทาํการประจาํวนั ใหใ้ชร้าคาปิดของวนัทาํการก่อนหนา้นั3นเป็นราคาซื3อขาย  
   (4) การซื3อขายในแต่ละครั3 งตอ้งมีจาํนวนหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยการซื3อขาย 
(Board Lot) 

 

Trade Report 

Off-hour 
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หมวด 9 หลักเกณฑ์เฉพาะการซื อขายหลักทรัพย์บางประเภท 

 

 
 

ส่วนที� 1 การซื อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที�เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย  

(Non-voting Depository Receipt: NVDR) 
 

 

 ขอ้ 61 การซื3 อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
(Non-voting Depository Receipt: NVDR) ใหก้ระทาํดว้ยวิธีการดงัต่อไปนี3  

 (1) การซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM)  
 (2) การซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report)  

ใหส้มาชิกบนัทึกเครื2องหมายแสดงว่าเป็นคาํสั2งซื3อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2
เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

วิ ธี ก า ร ซื อ ข า ย 

NVDR 

ส่วนที� 2 การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อผู้ลงทุนซึ�งเป็นคนต่างด้าว 
 

 

 ขอ้ 62 การซื3 อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื2อผู ้ลงทุนซึ2 งเป็นคนต่างด้าว 
ใหก้ระทาํดว้ยวิธีการดงัต่อไปนี3  

 (1) การซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM)  
 (2) การซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report) 

ใหส้มาชิกบนัทึกเครื2องหมายแสดงว่าเป็นคาํสั2งซื3อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื2อ
ผูล้งทุนซึ2งเป็นคนต่างดา้วตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

วิ ธี ก า ร ซื อ ข า ย 

หน่วยลงทุน Thai 

Trust Fund 

 ขอ้ 63 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจห้ามไม่ให้สมาชิกบนัทึกคาํสั2งซื3อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนซึ2 งเป็นคนต่างดา้วในกรณีที2อาจทาํให้อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพื2อ
ผูล้งทุนซึ2 งเป็นคนต่างดา้วเกินกว่าอตัราส่วนที2กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนซึ2 งเป็นคนต่างดา้วไดต้กลงไวก้บั
บริษทัจดทะเบียน 
 

การห้ามสมาชิกซื อ

ขายหน่วยลงทุน 

Thai Trust Fund 

เกินอัตราส่วนการ

ลงทุน 

 ขอ้ 64 ให้สมาชิกมีมาตรการในการตรวจสอบว่าการบนัทึกคาํสั2งซื3อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนซึ2งเป็นคนต่างดา้วเป็นการเสนอซื3อขายหรือซื3อขายตามคาํสั2งของลูกคา้ซึ2 งเป็น
คนต่างดา้วเท่านั3น 
 

 

 

การตรวจสอบว่า

ลูกค้าต่างด้าวเป็น

ผู้ส่งคําสั�ง 
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ส่วนที� 3 การซื อขายตราสารหนี  

 

 

 ขอ้ 65  การซื3อขายตราสารหนี3ใหก้ระทาํดว้ยวิธีการดงัต่อไปนี3  

 (1) การซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM)  
 (2) การซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report)  
 

วิ ธี ก า ร ซื อ ข า ย

ตราสารหนี  

 ขอ้ 66 ตราสารหนี3 ที2ซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) 
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  

 (1) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอน  
 (2) กรณีเป็นตราสารหนี3 ที2ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือ ตอ้งไดรั้บ
การจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือในแต่ละครั3 งที2ออกอยา่งนอ้ยในอนัดบัที2สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
หรือเทียบเท่า จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามตราสารหนี3 จะระงบัลง หรือในกรณีที2ตราสารหนี3 เป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี3ตอ้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี3 ที2มีการจดัอันดับ
ความน่า เ ชื2อถือโดยรวมในล ักษณะเดียวกับการจ ัดอ ันด ับความน่าเชื2อถือของตราสารหนี3 ตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
 ในกรณีที2มีเหตุจาํเป็นและสมควรตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื2อถือของตราสารหนี3 โดยกาํหนดเงื2อนเวลาหรือเงื2อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ทั3งนี3  โดยคาํนึงถึง
ความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือนั3น 
 การซื3อขายตราสารหนี3 ที2ขาดคุณสมบติัตามวรรคหนึ2 ง ใหซื้3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย 
(Trade Report) โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดวนัที2ใหเ้ริ2มซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report) ดงักล่าว 

 

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

ตราสารหนี ที�ซื อ

ขายด้วยวิ ธีจับคู่

อตัโนมัติ 

 ขอ้ 67 การซื3อขายตราสารหนี3ตอ้งบนัทึกราคาซึ2 งรวมดอกเบี3 ยคา้งรับตามขอ้ตกลงใน
ตราสารหนี3ดว้ย (ถา้มี) และการซื3อขายตราสารหนี3ดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: 
AOM) ตอ้งบนัทึกราคาเสนอซื3อขายเป็นจุดทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง  
 

ราคาซื อขาย 

ตราสารหนี  

 ขอ้ 68 ให้นาํหลกัเกณฑว์่าดว้ย การซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM) มาใชบ้งัคบักบัการซื3อขายตราสารหนี3ดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติัยกเวน้เรื2องดงัต่อไปนี3  
 (1) ช่วงราคาเสนอซื3อขาย  
 (2) จาํนวนหลกัทรัพยใ์นการเสนอซื3อขายแต่ละครั3 ง โดยใหจ้าํนวนตราสารหนี3
ในการเสนอซื3อขายแต่ละครั3 งไม่เกิน 10,000 หน่วยของตราสารหนี3นั3น 
 สมาชิกอาจซื3อขายตราสารหนี3 เป็นหน่วยการซื3อขาย (Board Lot) หรือหน่วยย่อย (Odd 
Lot) กไ็ด ้โดยใหห้น่วยการซื3อขายของตราสารหนี3  (Board Lot) เท่ากบั 100 หน่วยของตราสารหนี3นั3น  
 

การซื อขาย 

ตราสารหนี ด้วย

วิธีจับคู่อตัโนมัติ 
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 ขอ้ 69 ให้นาํหลกัเกณฑว์่าดว้ย การซื3อขายดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report)
มาใชบ้งัคบักบัการซื3อขายตราสารหนี3ดว้ยวิธีบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report) ยกเวน้เรื2องจาํนวน
หลกัทรัพยห์รือมลูค่าการซื3อขาย โดยใหก้ารซื3อขายตราสารหนี3 มีจาํนวนตราสารหนี3หรือมูลค่าการซื3อขาย
ดงัต่อไปนี3  
  (1) จาํนวนตราสารหนี3ตั3งแต่ 10,000 หน่วยของตราสารหนี3นั3นหรือมี
มูลค่าการซื3อขายตั3งแต่ 10 ลา้นบาทขึ3นไป สาํหรับการบนัทึกการซื3อขายตราสารหนี3 รายใหญ่ (Trade 
Report – Big Lot) โดยให้คิดมูลค่าตามราคาที2ผูซื้3อและผูข้ายตกลงซื3อขายตราสารหนี3  
  (2) จาํนวนตราสารหนี3 น้อยกว่า 10,000 หน่วยของตราสารหนี3 นั3นหรือมี
มูลค่าการซื3อขายนอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท สาํหรับการบนัทึกการซื3อขายนอกเวลาทาํการ (Trade Report – 
Off-hour) โดยใหคิ้ดมลูค่าตามราคาที2ผูซื้3อและผูข้ายตกลงซื3อขายตราสารหนี3  
 การบนัทึกการซื3อขายตราสารหนี3 ตอ้งระบุรายการเพิ2มเติมดงัต่อไปนี3 ดว้ย 
  (1) อกัษรเครื2องหมาย “N” กรณีสมาชิกประสงคจ์ะชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยต์ามรายงาน Net Clearing 
  (2) อกัษรเครื2องหมาย “G” พร้อมระบุวนัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
ตามระยะเวลาที2สาํนกัหักบญัชีกาํหนด กรณีสมาชิกประสงค์จะชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์าม
รายงาน Gross Clearing 
 

การซื อขายตราสาร

หนี ด้วยวิธีบันทึก

การซื อขาย 

หมวด 10 การแก้ไขหรือยกเลิกการซื อขาย  

 

 

ขอ้ 70 การขออนุญาตแกไ้ขการซื3อขาย ใหส้มาชิกกระทาํดว้ยระบบการซื3อขายก่อน
เวลา 17.00 น. 

 การขออนุญาตยกเลิกการบนัทึกการซื3อขาย (Trade Report) ให้สมาชิกกระทาํดว้ย
ระบบการซื3 อขายก่อนเวลา 17.00 น. ยกเวน้การขออนุญาตยกเลิกการบนัทึกการซื3อเพื2อส่งมอบ
หลกัทรัพยที์2ผิดนดั ให้สมาชิกกระทาํภายในช่วงเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

การแก้ไขหรือ

ยกเลกิการเสนอ

ซื อขา ยหรื อ

ซื อขา ย  

หมวด 11 เครื�องหมายประกอบการซื อขาย  

ส่วนที� 1 เครื�องหมาย NP (Notice Pending) และเครื�องหมาย NR (Notice Received) 

 

 

 ขอ้ 71 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจขึ3นเครื2องหมาย NP (Notice Pending) ไวที้2หลกัทรัพย ์
เพื2อให้ผูล้งทุนทราบว่าบริษทัจดทะเบียนมีสารสนเทศตอ้งชี3แจงหรือรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 “บริษทัจดทะเบียน” ตามวรรคหนึ2งหมายความรวมถึงผูมี้หนา้ที2เปิดเผยสารสนเทศตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์2เกี2ยวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 

เครื�องหมาย NP 
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ขอ้ 72 เมื2อตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บสารสนเทศตามขอ้ 71 ครบถว้นและชดัเจนและได้
เผยแพร่แก่ผูล้งทุนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจปลดเครื2องหมาย NP (Notice Pending) และขึ3นเครื2องหมาย 
NR (Notice Received) ไวที้2หลกัทรัพยน์ั3น เพื2อใหผู้ล้งทุนทราบว่าบริษทัจดทะเบียนไดชี้3แจงหรือรายงาน
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 

เครื�องหมาย NR 

ส่วนที� 2 เครื�องหมายแสดงว่าราคาซื อขายหลกัทรัพย์เป็นราคาที�ไม่รวมสิทธิประโยชน์ 
 

 

*ขอ้ 73 ในระหวา่งระยะเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศขึ3นเครื2องหมายแสดงว่าราคา
ซื3อขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคาที2ไม่รวมสิทธิประโยชนไ์วที้2หลกัทรัพยใ์ด ใหร้าคาซื3อขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
เป็นราคาที2ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที2บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั3นจะใหห้รือใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั3นใน
การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหลกัทรัพยค์ราวนั3น ดงัต่อไปนี3  

เครื�องหมาย X  

 

เครื�องหมาย ความหมาย 

**1. การขึ3นเครื2องหมายในส่วนที2ไม่เกี2ยวกบัสิทธิในการไดรั้บดอกเบี3 ยและ/หรือเงินตน้: ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ3นเครื2องหมาย
ดงัต่อไปนี3ล่วงหนา้ 3 วนัทาํการก่อนวนัที2บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก์าํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหลกัทรัพยเ์พื2อให้สิทธิ
ประโยชน์นั3น 
 1.1 XD (Excluding Dividend) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงเงินปันผล 

 1.2 XR (Excluding Right) ราคาซื3 อขายไม่รวมถึงสิทธิในการจองซื3อหลักทรัพย์ที2ออกใหม่ตาม
ประเภทหลกัทรัพยเ์ดิมและตามสัดส่วนการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั3น (Right Offering) 

       1.3 XB (Excluding Other  Benefits) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงสิทธิในการจองซื3อหลกัทรัพยที์2ออกใหม่นอกจากที2
ระบุไวใ้น 1.2   

 1.4 XW (Excluding Warrant) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงสิทธิในการได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื3 อ
หลกัทรัพยน์ั3น 

 1.5 XT (Excluding Transferable Subscription Right) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงสิทธิในการไดรั้บใบแสดงสิทธิในการซื3อหุน้เพิ2ม
ทุนที2โอนสิทธิได ้

 1.6 XN (Excluding Capital Return) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงเงินคืนทุน 
 1.7 XA (Excluding All) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ตาม 1.1 ถึง 1.6 ซึ2งมากกวา่

หนึ2งสิทธิประโยชน ์
2.  การขึ3นเครื2องหมายในส่วนที2เกี2ยวกบัสิทธิในการไดรั้บดอกเบี3ยและ/หรือเงินตน้: ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ3นเครื2องหมายดงัต่อไปนี3  
ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัที2บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก์าํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหลกัทรัพยเ์พื2อใหสิ้ทธิประโยชน์นั3น 

2.1 XI (Excluding Interest) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงดอกเบี3ย 
2.2 XP (Excluding Principal) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงเงินตน้ 
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เครื�องหมาย ความหมาย 

 2.3 XA (Excluding All) ราคาซื3อขายไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตาม 2.1. ถึง 2.2. ซึ2 งมากกว่า
หนึ2งสิทธิประโยชน์ 

 

   (*ความในข้อ 73 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน  โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื� อง วิธีปฏิบัติที�เกี�ยวกับการซื-อขาย การชาํระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2555  
ลงวนัที� 22 ตุลาคม 2555  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) 
   (**ความในข้อ 1 ของตารางของข้อ 73 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน  โดยประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง วิธีปฏิบัติที�เกี�ยวกับการซื-อขาย การชาํระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556  ลงวนัที� 2 เมษายน 2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 2 พฤษภาคม 2556  เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 74 ในกรณีที2ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถขึ3นเครื2องหมายภายในระยะเวลาที2กาํหนด
ตามขอ้ 73 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาประกาศขึ3นเครื2องหมายไวเ้ป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัที2บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
กาํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหลกัทรัพยเ์พื2อการนั3นตามสมควรแก่กรณี 
  

การประกาศขึ น

เครื�องหมาย X 

ล่วงหน้า 

หมวด 12 หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการเกี�ยวกบัการซื อเพื�อส่งมอบหุ้นที�จดัสรรเกนิโดยสมาชิก 
 

 

  ขอ้ 75 ในหมวดนี3   
“การซื3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกิน” หมายความว่า การซื3อหุ้นเพื2อส่งมอบหุ้นในส่วนที2

จดัสรรเกินกว่าจาํนวนหุ้นที2จดัจาํหน่ายตามเงื2อนไขที2คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยทาํการซื3อใน
ตลาดหลกัทรัพยต์ามคาํสั2งที2ไดรั้บจากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์2มีความผกูพนัตามหนงัสือชี3ชวนที2ออกในการ
จดัจาํหน่ายหุน้นั3น 

“ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกิน” หมายความวา่ สมาชิกที2ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์
ให้ดาํเนินการซื3อหุ้นใดหุ้นหนึ2 งเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินของหุ้นนั3นในช่วงเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
โดยใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑที์2ระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย การจดัสรรหุน้เกินกว่า
จาํนวนที2จดัจาํหน่าย  
 

นิยาม 

 ขอ้ 76 สมาชิกผูป้ระสงค์จะเป็นผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินในหุ้นใด ตอ้งไดร้ับ
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
 ใหส้มาชิกยื2นคาํขออนุญาตเป็นผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินตามแบบที2ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนดเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหนึ2งวนัทาํการก่อนวนัที2สมาชิกเริ2มทาํการซื3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกิน
ในหุ้นดงักล่าว 

 

การขออนุญาต

เป็นผู้ซื อเพื�อ

ส่งมอบหุ้นที�

จัดสรรเกนิ 
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ขอ้ 77  ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินในหุ้นใด มีหนา้ที2ตอ้งทาํการซื3อเพื2อส่งมอบ
หุ้นที2จดัสรรเกินในหุ้นนั3นโดยการซื3อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื2อนไขดงัต่อไปนี3  

 (1) ระบุวา่เป็นการเสนอซื3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกิน 
 (2) บนัทึกคาํสั2งซื3อประเภท Limit Order โดยกาํหนดราคาเสนอซื3อที2ไม่สูง

กว่าราคาเสนอซื3อสูงสุดในขณะนั3น หรือราคาซื3อขายครั3 งสุดทา้ยในขณะนั3น หรือราคาเสนอขายครั3 งแรก 
(IPO Price) ทั3งนี3  แลว้แต่ราคาใดจะตํ2ากว่า 

 (3) ให้ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินทาํการแยกบญัชีสําหรับการซื3อเพื2อ
ส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินออกต่างหากจากบญัชีเพื2อการลงทุนของตนเอง 

 

วิธีการซื อเพื�อ 

ส่งมอบหุ้นที�

จัดสรรเกนิ 

ขอ้ 78 ในการซื3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินในแต่ละวนัทาํการ ให้ผูซื้3อเพื2อส่งมอบ
หุ้นที2จดัสรรเกินแจง้ชื2อของเจา้หนา้ที2รับอนุญาตที2ทาํหนา้ที2ดงักล่าว 

 

การแจ้งชื�อ

เจ้าหน้าที�รับ

อนุญาต 

ขอ้ 79 ห้ามมิให้ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกิน กระทาํการดงัต่อไปนี3  
 (1) อนุญาตให้เจา้หนา้ที2รับอนุญาตที2ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกิน

มอบหมายทาํการอื2นใดนอกจากการซื3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกิน  
 (2) ซื3อขายหุน้ที2ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินมีหนา้ที2ตอ้งทาํการซื3อเพื2อ

ส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินเพื2อบญัชีของตนเองในระหวา่งเวลาที2เป็นผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินในหุน้นั3น 
 (3) เสนอซื3อหุ้นในราคาหรือปริมาณที2ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินรู้

หรือมีเหตุอนัควรรู้ว่าราคาดงักล่าวอาจเกิดจากการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกี2ยวกบัการซื3อขายหลกัทรัพย ์
 

ข้อห้ามของผู้ซื อ

เพื�อส่งมอบหุ้นที�

จัดสรรเกนิ 

ขอ้ 80 ใหผู้ซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินจดัทาํรายงานประจาํวนั และรายงานสรุปการซื3อ
เพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินเมื2อครบระยะเวลาของการซื3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกิน ตามแบบที2ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด และส่งต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 12.00 น. ของวนัทาํการถดัไป 

 

การจัดทําและส่ง

รายงาน 

ขอ้ 81 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะระบุเครื2องหมายเพื2อแจง้ให้ผูล้งทุนทราบว่าหุ้นใดมีการซื3อเพื2อ
ส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกิน 

 

เครื�องหมาย 

ขอ้ 82 ผูซื้3 อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จัดสรรเกินจะหยุดทาํหน้าที2ในการซื3 อเพื2อส่งมอบหุ้นที2
จดัสรรเกินไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ2งดงัต่อไปนี3   

(1) เมื2อสิ3นสุดระยะเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหท้าํการซื3อเพื2อส่งมอบหุน้
ที2จดัสรรเกิน 

การหยุดทําหน้าที�

ซื อเพื�อส่งมอบ

หุ้นที�จัดสรรเกนิ 
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(2) ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินใชสิ้ทธิซื3อหุน้จากบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
หรือจากผู ้ถือหุ้นเพื2อส่งมอบหุ้นในส่วนที2จัดสรรเกินจํานวนให้แก่ผู ้ลงทุน ตามที2ระบุไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนที2จดัจาํหน่าย  

(3) เมื2อผูซื้3 อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จัดสรรเกินซื3อหุ้นได้ครบตามจาํนวนที2ได้ขอ
อนุญาตไวก้บัตลาดหลกัทรัพย ์

ผูซื้3 อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินที2ประสงค์จะหยุดทาํหน้าที2เป็นผูซื้3 อเพื2อส่งมอบหุ้นที2
จดัสรรเกินในหุน้ใดในกรณีตามวรรคหนึ2ง (2) และ (3) ใหแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหนึ2งวนั
ทาํการก่อนวนัที2ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินจะหยดุทาํหนา้ที2เป็นผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุน้ที2จดัสรรเกินในหุน้นั3น 

 
ขอ้ 83 ผูซื้3อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหมวดนี3  นอกจาก

ตลาดหลักทรัพย ์จะพิจารณาลงโทษผูซื้3 อ เพื2อส่งมอบหุ้นที2จ ัดสรรเกินดังกล่าวตามข ้อกาํหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการพิจารณาลงโทษสมาชิกแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่อนุญาตให้ผูซื้3อเพื2อส่งมอบ
หุ้นที2จดัสรรเกินนั3นทาํหนา้ที2เป็นผูซื้3 อเพื2อส่งมอบหุ้นที2จดัสรรเกินเป็นเวลาหนึ2 งปีนบัแต่วนัที2ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามหมวดนี3  

 

การฝ่าฝืน

หลกัเกณฑ์การ

ซื อหุ้นคืน 

หมวด 13 การซื อขายหลกัทรัพย์ของสมาชิกหรือบริษทัที�มส่ีวนเกี�ยวข้องกบัสมาชิก 
ในฐานะนายหน้าหรือตวัแทนของลูกค้า 

 

 

*ขอ้ 84 ในกรณีที2สมาชิกทาํการซื3อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองในฐานะนายหนา้หรือ
ตวัแทนของลกูคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัดงัต่อไปนี3  
  (1) ซื3อขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเฉพาะดว้ยเงินสด 
   (2) จดัใหมี้มาตรการแกไ้ขความผิดพลาดในการซื3อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ตนเองที2เหมาะสมและชดัเจน โดยตอ้งไม่ทาํใหส้มาชิกเป็นผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเอง 

  (3) เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที2อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ตามที2กาํหนดในหลกัเกณฑส์มาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย  

ในกรณีที2สมาชิกทาํการซื3อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัที2มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัสมาชิกในฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทนของลกูคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามวรรคหนึ2ง (3) 
  (*ความในข้อ 84 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความต่อไปนี-แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง วิธีปฏิบัติที�เกี�ยวกับการซื-อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2556 ลง
วนัที� 16 กรกฎาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
 

ข้อปฏิบัติของ

สมาชิกกรณีซื อ

ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทตนเอง

หรือบริษัทที�มี

ส่วนเกี�ยวข้อง 
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ขอ้ 85 ใหส้มาชิกจดัทาํหลกัเกณฑก์ารหา้มใชข้อ้มูลภายในเกี2ยวกบัการซื3อขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที2มีส่วนเกี2ยวข้องกับสมาชิกในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้า และ
หลกัเกณฑก์ารหา้มซื3อขายหลกัทรัพยด์งักล่าวที2ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ระหวา่งสมาชิกกบัลกูคา้ เพื2อใชป้ฏิบติัภายในหน่วยงานของสมาชิก รวมทั3งบทลงโทษพนกังานของสมาชิกใน
กรณีที2มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
 

หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั 

การใช้ข้อมูลภายใน 

Conflict of Interest

ขอ้ 86 ให้สมาชิกรายงานรายชื2อบริษทัที2มีส่วนเกี2ยวข้องกับสมาชิก และรายงานการ
เปลี2ยนแปลงรายชื2อบริษทัที2มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัสมาชิกที2เพิ2มขึ3นหรือลดลงต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเวลาและ
ตามแบบที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ทั3งนี3  ใหร้ะบุชื2อของบริษทัที2มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัสมาชิก และความสัมพนัธ์
ที2แสดงถึงการมีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัสมาชิก และประกาศรายชื2อบริษทันั3นไวใ้นที2เปิดเผย ณ สาํนกังานของสมาชิก 

การรายงานและ 

เปิดเผยชื�อของ 

บริษัทที�มีส่วน 

เกี�ยวข้อง 
 

 

ขอ้ 87 ให้สมาชิกจดัให้มีระบบกาํกบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของสมาชิก และ
รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบทนัทีเมื2อตรวจสอบพบวา่สมาชิกฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบติัตามหมวดนี3  
 

ระบบดูแลการ

ปฏิบัติงาน 

 ประกาศ ณ วนัที2  16  กรกฎาคม  2555 

 
(ลงนาม) จรัมพร  โชติกเสถียร 

 

 

 (นายจรัมพร โชติกเสถียร) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยที2ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัให้มีระบบการซื3อขายหลกัทรัพยใ์หม่เพื2อเพิ2มประสิทธิภาพใน
การซื3อขายหลกัทรัพย ์สนบัสนุนการพฒันาสินคา้ บริการตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน ตลอดจนเพิ2มความสามารถ
ในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงเห็นควรใหป้รับปรุงขอ้กาํหนดที2เกี2ยวกบัการซื3อขาย การชาํระ
ราคา และการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื2อรองรับระบบการซื3อขายหลกัทรัพยใ์หม่ดงักล่าว โดยไดจ้ดัทาํ
ขอ้กาํหนดใหเ้ขา้ใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกประกาศนี3  
 


