(บส/ซ 01-00)

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง การซือขาย การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทยออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี5
ข้อ 1

ข้อบังคับนี5ให้ใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที6 3 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2

ในข้อบังคับนี5

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
“สํา นัก หัก บัญ ชี ” หมายความว่า บริ ษ ทั จํา กัด ที 6 ต ลาดหลัก ทรั พ ย์จัด ตั5ง ขึ5 นเพื6 อ
ประกอบการเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที6ได้มีการซื5 อขายรวมทั5ง
บริ การอื6นที6เกี6ยวข้อง
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน
“หน่ วยของอี ทีเอฟต่ างประเทศ” หมายความว่า หน่ วยของอี ทีเอฟต่ างประเทศตาม
ข้อกํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้วยการรั บ และเพิ กถอนหน่ ว ยของอี ทีเ อฟ และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ที6เกี6ยวกับการรับหน่วยลงทุน
*“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า หน่ วยทรั สต์ตามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรั พ ย์ว่า
ด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื6อการลงทุน
(*บทนิยามคําว่ า “หน่ วยทรั สต์ ” เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นี#แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื- อง การซื #อขาย การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที- 6) พ.ศ. 2558
ลงวันที- 11 พฤษภาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ ตั#งแต่ วนั ที- 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
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“ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื5 อหุ ้นเพิ6มทุนที6โอนสิ ทธิ ได้” หมายความว่า ใบแสดงสิ ทธิ ใน
การซื5 อหุน้ เพิ6มทุนที6โอนสิ ทธิ ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื6อนไข และ
วิธีการเกี6ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิ ทธิ ในการซื5 อหุน้ เพิ6มทุนที6โอนสิ ทธิ ได้
“ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ” หมายความว่ า ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ต าม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนซึ6 งเป็ นคนต่างด้าว” หมายความว่า หน่วย
ลงทุ นของกองทุ นรวมตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรั บและเพิ กถอนหลักทรั พย์จด
ทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนซึ6 งเป็ นคนต่างด้าว และการเปิ ดเผยข้อมูล
“ตราสารหนี5 ” หมายความว่า ตราสารหนี5 ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การรับตราสารหนี5เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์หลักตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหลักทรัพย์ที6เกี6ยวข้องกับหลักทรัพย์แต่ละประเภท
“คําสัง6 ซื5 อขาย” หมายความว่า คําสัง6 ซื5 อหรื อคําสัง6 ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
“การเสนอซื5 อขาย” หมายความว่า การเสนอซื5 อหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์
“การซื5 อขาย” หมายความว่า การซื5 อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
“ระบบการซื5 อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ที6ใช้ในการซื5 อขายตามที6ตลาด
หลักทรัพย์จดั ให้มีข5 ึน
“ระบบส่ งคําสั6งซื5 อขายของสมาชิ ก” (Broker Front Office) หมายความว่า ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรื อชุดคําสั6งคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที6ใช้ในการซื5 อขายที6ต่อเชื6 อมกับ
ระบบการซื5 อขาย
“การซื5 อเพื6อส่ งมอบหลักทรัพย์ที6ผิดนัด” (Buy-in) หมายความว่า การซื5 อหลักทรัพย์
โดยสํานักหักบัญชี เพื6อการส่ งมอบกรณี สมาชิ กสํานักหักบัญชี ไม่สามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ที6ซ5ื อ
ขายต่อสํานักหักบัญชี ภายในเวลาที6 สาํ นักหักบัญชี กาํ หนด
“การซื5 อเพื6 อส่ งมอบหลักทรั พย์ที6ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัด” (Member buy – in)
หมายความว่า การซื5 อหลักทรัพย์โดยสมาชิ กเนื6 องจากลูกค้าของสมาชิ กผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
ที6 ซ5ื อขายต่อสมาชิก
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(*เพิ- มเติ มบทนิ ยามคําว่ า “การซื #อเพื- อส่ งมอบหลักทรั พย์ ที- ลูกค้ าของสมาชิ กผิดนัด” (Member
buy – in) โดยข้ อ บังคับ ตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื- อ ง การซื #อ ขาย การชํา ระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที- 7) พ.ศ. 2558 ลงวัน ที- 21 สิ ง หาคม 2558 ซึ- ง มี ผ ลบัง คั บ ใช้ ตั#ง แต่ วัน ที24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

“หน่วยการซื5 อขาย” (Board Lot) หมายความว่า หน่วยที6ใช้ในการซื5 อขาย โดยแต่ละ
หน่วยมีจาํ นวนรวมของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ6งตามที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
“หน่วยย่อย” (Odd Lot) หมายความว่า จํานวนหลักทรัพย์ซ6 ึ งตํ6ากว่าหน่วยการซื5 อขาย
“การซื5 อขายรายใหญ่” (Big Lot) หมายความว่า การซื5 อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ6 ง
ที6มีจาํ นวนหรื อมูลค่าการซื5 อขายไม่นอ้ ยกว่าจํานวนหรื อมูลค่าการซื5 อขายที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
“หลักทรัพย์ที6บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที6บุคคลต่างด้าวเป็ น
ผูถ้ ือตามทะเบี ยนผูถ้ ือหลักทรัพย์
“สิ นทรัพย์อา้ งอิง” หมายความว่า สิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อหุ น้ อ้างอิงของใบแสดงสิ ทธิ ใน
การซื5 อหุน้ เพิ6มทุนที6โอนสิ ทธิ ได้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที6จะซื5 อหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
“อัตราแปลงสภาพ” หมายความว่า จํานวนสิ ทธิ ในการซื5 อหรื อขายสิ นทรัพย์อา้ งอิง ที6
จะได้รับจากการใช้สิทธิ ในใบแสดงสิ ทธิ ในการซื5 อหุ น้ เพิ6มทุนที6 โอนสิ ทธิ ได้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที6
จะซื5 อหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์น5 นั จํานวนหนึ6งสิ ทธิ
“ราคาเสนอขายครั5งแรก” (IPO Price) หมายความว่า ราคาดังต่อไปนี5
(1) ราคาเสนอขายหลักทรั พย์ต่อประชาชนหรื อต่อผูล้ งทุ นในประเทศไทยเป็ น
ครั5งแรก ตามที6กาํ หนดไว้ในหนังสื อชี5ชวน หรื อสารสนเทศที6แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(2) ราคาปิ ดของหน่ วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิงในตลาด
หลักทรัพ ย์หลัก (Home Exchange) ภายในสองวันทํา การซื5 อขายก่อนวันที6 เริ6 มซื5 อขายในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นวันแรก
“ช่ ว งราคา” หมายความว่ า ขั5น อัต ราขึ5 น ลงของราคาซื5 อ ขายหลัก ทรั พ ย์แ ต่ ล ะ
หลักทรัพย์ตามที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลที6มอบหมายให้สมาชิ กเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนในการ
ซื5 อขายหลักทรัพย์แทนตน
*“หลักทรั พ ย์แ ปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรั พ ย์ต าม (1) ของนิ ย ามคํา ว่า
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที6ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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*“บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศตาม
ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ย การรั บ หลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพที6 อ อกโดยบริ ษ ัท จด
ทะเบียนต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(*เพิ- มเติ ม บทนิ ย ามคํา ว่ า “หลักทรั พย์ แปลงสภาพ” และ“บริ ษัทจดทะเบี ยนต่ างประเทศ” โดย
ข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย เรื- อง การซื # อ ขาย การชํา ระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์
ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที- 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที- 18 ธันวาคม 2556 ซึ- งมีผลบังคับใช้ ตั#งแต่ วันที- 18 ธั นวาคม 2556
เป็ นต้ นไป)

*“ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดง
สิ ทธิ การฝากหลักทรั พย์ต่างประเทศตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรั บ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(*เพิ- มเติ มบทนิ ยามคําว่ า “ตราสารแสดงสิ ท ธิ การฝากหลักทรั พย์ ต่างประเทศ” โดยข้ อ บั ง คั บ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื- อง การซื # อขาย การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์
(ฉบับที- 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที- 7 พฤษภาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ ตั#งแต่ วันที- 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

หมวด 1
การซือขาย
ข้อ 3
การซื5 อขาย

การซื5 อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทําโดยสมาชิ กด้วยระบบ การซือขายโดย

สมาชิกด้วยระบบ
การซื5 อขายหลักทรัพย์โดยสมาชิ กตามวรรคหนึ6 งให้หมายรวมถึง การซื5 อขายโดยบุคคล การซือขาย

ดังต่อไปนี5
(1) บุคคลที6เกี6ยวข้องในระบบการซื5 อขายตามหมวด 9
(2) ลูก ค้า ที6 ส มาชิ ก ยิ น ยอมให้บ ัน ทึ ก คํา สั6ง ซื5 อ ขายเข้า มาในระบบการซื5 อขาย
ด้วยตนเอง
บุคคลตามวรรคสองอาจบันทึ กคําสั6งซื5 อขายผ่านช่ องทางการซื5 อขายตามหลักเกณฑ์
เงื6อนไขและวิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 4 สมาชิ กต้องรับผิดชอบต่อการเสนอซื5 อขาย การซื5 อขาย หรื อการกระทําใดๆ
ที6 บุคคลตามข้อ 3 ได้กระทําเข้ามาในระบบการซื5 อขาย และรั บผิดชอบในความเสี ยหายที6 เกิ ดขึ5 นกับ
ระบบการซื5 อขายอันเนื6 องมาจากระบบส่ งคําสั6งซื5 อขายของสมาชิ ก หรื อการต่อเชื6 อมระบบส่ งคําสั6ง
ซื5 อขายของสมาชิกให้กบั บุคคลอื6นใดที6สมาชิกอนุญาต
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ในกรณี ที6ระบบส่ งคําสั6งซื5 อขายของสมาชิ กมี การทํางานที6 ไม่ ถูกต้องตามหรื อขัดต่ อ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ที6เกี6 ยวกับการซื5 อขาย หรื อมาตรฐานที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด หรื ออาจ
ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบการซื5 อขาย ตลาดหลักทรัพย์อาจห้ามสมาชิ กใช้ระบบส่ งคําสั6งซื5 อขายของ
สมาชิกหรื อดําเนินการอื6นใดตามที6ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ข้อ 5 สมาชิ กต้องดํา เนิ นการให้ลูกค้า ยินยอมผูกพันและปฏิ บตั ิ ต ามข้อบังคับนี5 การดําเนินการให้
ลูกค้ าปฏิบัติตาม
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ที6เกี6 ยวข้อง
ข้ อกําหนด

ข้อ 6 ตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื6 อนไข และวิธีปฏิ บตั ิ ที6เกี6 ยวกับ
การซื5 อขายรวมถึงการใช้ระบบส่ งคําสั6งซื5 อขายของสมาชิ ก การใช้ชุดคําสั6งคอมพิวเตอร์ สถานที6
ติ ดตั5ง และการต่อเชื6 อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสมาชิ กที6 ใช้ในการซื5 อขายและบุคคลที6 อาจเข้าไป
ในสถานที6 ดงั กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธีการเฉพาะสําหรับการเสนอ
ซื5 อขายหรื อการซื5 อขายหลักทรัพย์บางประเภทตามที6เห็นสมควร

การกําหนด
หลักเกณฑ์ การซือ
ขายหลักทรั พย์
เพิม เติม

ข้อ 7 การบันทึ กการเสนอซื5 อขายหรื อการบันทึ กการซื5 อขายต้องมีรายการตามที6 รายการในการ
บันทึกการเสนอซือ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ขายหรื อการซือขาย

ข้อ 8 ข้อ มู ล ที6 ถู ก บัน ทึ ก หรื อได้รั บ การประมวลผลในระบบการซื5 อ ขายเป็ น
กรรมสิ ทธิj ของตลาดหลักทรัพย์
สมาชิ ก อาจเปิ ดเผยข้อ มูล ที6 ไ ด้รั บ จากระบบการซื5 อ ขายเมื6 อ ได้รั บ อนุ ญ าตจาก
ตลาดหลักทรั พย์

ข้ อมูลจากระบบ
การซือขายเป็ น
กรรมสิ ทธิ5ของ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9 ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล การซื5 อ ขายตามระยะเวลาที6 ตลาด การเก็บรักษา
ข้ อมูลการซือขาย
หลักทรัพย์เ ห็ น สมควร
ข้อ 10 ในกรณี ที6มี ข ้อสงสัย หรื อมี ปัญหาเกี6 ย วกับ การซื5 อขายตามข้อบังคับ นี5 ให้ อํานาจวินิจฉัย/สั ง
การของผู้จัดการ
ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัยและสัง6 การ
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หมวด 2
วันและเวลาซือขาย
ข้อ 11 การซื5 อขายด้วยระบบการซื5 อขายให้กระทําได้ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลา วันและเวลาทําการ
ซือขาย
ที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 12 วันหยุดทําการซื5 อขายมีดงั ต่อไปนี5
(1) วันหยุดประจําสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
(2) วันหยุดตามที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

วันหยุดทําการ
ซือขาย

ข้อ 13 เพื6อให้การซื5 อขายเป็ นไปอย่างเหมาะสมหรื อเพื6อคุม้ ครองประโยชน์ของผู ้ การเปลี ย นแปลง
ลงทุน คณะกรรมการอาจเปลี6ยนแปลงเวลาทําการซื5 อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ6 งหรื อทั5งหมด เวลาซือขาย
เป็ นการชัว6 คราวได้ตามที6เห็นสมควร
ในกรณี มีเหตุขดั ข้องอันเนื6 องมาจากระบบการซื5 อขายหรื อระบบส่ งคําสั6งซื5 อขายของ
สมาชิ กซึ6 งทําให้ไม่อาจทําการซื5 อขายได้ตามปกติ ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี6ยนแปลงเวลาทําการซื5อ
ขายเป็ นการชัว6 คราวได้ตามที6เห็นสมควร
ในกรณี ที6ตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี6ยนแปลงเวลาทําการซื5 อขายเป็ นการชัว6 คราวตาม
วรรคหนึ6 งหรื อวรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี6ยนแปลงเวลาซื5 อขายหลักทรัพย์ในช่วงนอกเวลา
ทําการได้ตามที6เห็นสมควร
หมวด 3
วิธีการซือขาย
ส่ วนที 1 การซือขายด้ วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
ข้อ 14 การซื5 อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM) การซือขายด้วยวิธี
ระบบการซื5 อขายจะจับคู่การซื5 อขายโดยอัตโนมัติตามหลักราคาและเวลาที6ดีที6สุด (Price then Time จับคู่อตั โนมัติ
Priority) ดังต่อไปนี5
(1) ราคาเสนอซื5 อที6 สูงกว่าราคาเสนอซื5 ออื6นให้ได้รับการจับคู่การซื5 อขาย
ในลําดับก่อน ถ้าราคาเสนอซื5 อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื5 อที6เข้ามาในระบบ
การซื5 อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื5 อขายในลําดับก่อน
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(2) ราคาเสนอขายที6 ต6 าํ กว่าราคาเสนอขายอื6นให้ได้รับการจับคู่การซื5 อขาย
ในลําดับก่อน ถ้าราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ร าคาเสนอขายที6เข้ามาใน
ระบบการซื5 อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื5 อขายในลําดับก่อน
การบันทึกการเสนอซื5 อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ6 ง ให้กระทํา ตามหลักเกณฑ์
เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 15 ช่ วงก่อนเปิ ดทําการซื5 อขาย (Pre-open) หรื อก่อนปิ ดทําการซื5 อขาย (Pre-close) การคํานวณราคา
ประจําวัน สมาชิ กอาจบันทึกการเสนอซื5 อขายเข้ามาในระบบการซื5 อขายเพื6อเสนอซื5 อขาย ณ ราคา เปิ ดหรือราคาปิ ด
เปิ ดหรื อราคาปิ ดได้
ระบบการซื5 อขายจะคํานวณหาราคาเปิ ดหรื อราคาปิ ดตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี5
(1) ราคาที6 ทาํ ให้มีจาํ นวนการซื5 อ ขายมากที6 สุ ด เมื6อ เปิ ดหรื อ ปิ ดทํา การซื5 อ ขาย
(Maximum Matchable Volume)
(2) ในกรณี ที6ร าคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใ ช้ราคาที6 ทาํ ให้มีจาํ นวนการ
เสนอซื5 อ หรื อ ขายรวมคงเหลื อ ภายหลัง การจับ คู่ ก ารซื5 อ ขายในจํา นวนน้อ ยที6 สุ ด (Minimum
Imbalance)
(3) ในกรณี ที6ราคาตาม (2) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี5
(3.1) หากมี จาํ นวนการเสนอซื5 อ รวมมากกว่า จํา นวนการเสนอขายรวม
(Positive Imbalance) ในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที6สูงที6สุด
(3.2) หากมี จาํ นวนการเสนอขายรวมมากกว่า จํา นวนการเสนอซื5 อ รวม
(Negative Imbalance) ในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที6ต6าํ ที6สุด
(3.3) หากมีจาํ นวนการเสนอซื5 อรวมเท่ากับจํานวนการเสนอขายรวมในทุก
ระดับราคา ให้ใช้ราคาที6ใกล้เคียงราคาซื5 อขายครั5งสุ ดท้าย และหากไม่มีราคาซื5 อขายครั5งสุ ดท้าย ให้
ใช้ราคาที6ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั5งแรก (IPO Price) ทั5งนี5 หากไม่มีราคาที6ใกล้เคียงราคาเสนอขาย
ครั5งแรก (IPO Price) ให้ใช้ราคาที6สูงที6สุด
(3.4) หากเป็ นกรณี ที6มีท5 งั Positive Imbalance และ Negative Imbalance
ให้พิจ ารณาเฉพาะ 2 ระดับ ราคาที 6 เ ป็ นช่ ว งเปลี6ย นจาก Positive Imbalance เป็ น Negative
Imbalance และเลือ กราคาที 6ใ กล้เ คีย งราคาซื5 อ ขายครั5 ง สุ ด ท้า ย และหากไม่มีร าคาซื5 อ ขายครั5 ง
สุ ดท้าย ให้ใช้ราคาที6ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั5งแรก (IPO Price) ทั5งนี5 หากไม่มีราคาที6ใกล้เคียงราคา
เสนอขายครั5งแรก (IPO Price) ให้ใช้ราคาที6สูงที6สุด

-7-

(บส/ซ 01-00)

ข้อ 16 เพื6 อ ประโยชน์ ใ นการอ้า งอิ ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ จ ะถื อ ว่ า ราคาปิ ดของ การอ้างอิงราคาปิ ด
หลักทรั พ ย์ที6 ค าํ นวณได้ต ามข้อ 15 ในวันใดเป็ นราคาปิ ดของหลักทรั พ ย์ใ นวันดังกล่ า ว หากไม่ ของหลักทรัพย์
สามารถคํานวณราคาปิ ดตามข้อ 15 ได้ ให้ถือว่าราคาซื5 อขายครั5 งสุ ดท้ายในวันนั5นเป็ นราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์น5 นั
ข้อ 17 สมาชิกอาจระบุประเภทของการเสนอซื5 อขายตามที6 ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ประเภทการเสนอ
ซือขาย

ข้อ 18 ราคาเสนอซื5 อ ขายต้อ งเป็ นราคาที6 ต รงตามช่ ว งราคาที6 ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ช่ วงราคา
กําหนด
ข้อ 19 การเสนอซื5 อขายต้องมีจาํ นวนและมูลค่ารวมในการซื5 อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน จํานวนและมูลค่ า
ในการเสนอ
จํานวนและมูลค่าที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ซือขาย

ข้อ 20 การเสนอซื5 อขายผูกพัน สมาชิ กผูเ้ สนอตามเวลาที6 บนั ทึ กไว้ในระบบการ ผลของการเสนอ
ซือขาย
ซื5 อขาย ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรื อยกเลิกการเสนอซื5 อขายนั5นตามหมวด 5
การเสนอซื5 อขายที6 ได้รับการจับคู่แล้วมีผลผูกพันสมาชิ กผูเ้ สนอซื5 อขายตามเวลาที6
ระบบการซื5 อขายได้จบั คู่ซ5ื อขายโดยอัตโนมัติ ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรื อยกเลิกการซื5 อขายนั5นตาม
หมวด 5 หรื อตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดการมีผลเป็ นการซื5 อขายเป็ นอย่างอื6น
ข้อ 21 การเสนอซื5 อขายให้มีผลในระบบการซื5 อขายภายในวันทํา การที6 เ สนอซื5 อ อายุของการเสนอ
ซือขาย
ขายนั5น หรื อภายในระยะเวลาที6 ตลาดหลักหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 22 ตลาดหลักทรัพย์อาจแยกบัญชีการเสนอซื5 อขายหลักทรัพย์ (Order Book) ใน บัญชี การเสนอ
ซื อขายหลักทรั พย์
กรณี การซื5 อขายหลักทรัพย์ที6บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหรื อการซื5 อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย
(Order Book)

ส่ วนที 2 การซือขายด้ วยวิธีบันทึกการซือขาย (Trade Report)
การบันทึกการ
ข้อ 23 การบันทึ กการซื5 อขาย (Trade Report) ให้กระทําดังต่อไปนี5
(1) การซื5 อขายระหว่างสมาชิ ก (Two-firm Trade Report) ให้กระทําโดย ซือขาย
สมาชิ กผูซ้ 5ื อและผูข้ ายเจรจาตกลงกัน หากสมาชิ กตกลงกันได้แล้วให้สมาชิ กผูซ้ 5ื อและสมาชิ กผูข้ าย
บันทึกการซื5 อขายเข้ามาในระบบการซื5 อขาย
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(2) การซื5 อขายโดยสมาชิกผูซ้ 5ื อและผูข้ ายเป็ นรายเดียวกัน (One-firm Trade
Report) ให้สมาชิกบันทึกการซื5 อขายเข้ามาในระบบการซื5 อขาย
การบันทึกการซื5 อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ6 งเข้ามาในระบบการซื5 อขายให้กระทํา
ตามหลักเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 24 การบันทึ ก การซื5 อ ขาย ให้มี ผ ลผูกพันสมาชิ กผูซ้ 5ื อขายเมื6 อ ระบบการซื5 อ ผลของการซือขาย
ขายยืนยันการซื5 อขายไปยังสมาชิ กผูซ้ 5ื อและผูข้ ายและตามเวลาที6 บนั ทึ กไว้ในระบบการซื5 อขาย
ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรื อยกเลิกการซื5 อขายนั5นตามหมวด 5 หรื อตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดการมีผล
ของการซื5 อขายเป็ นอย่างอื6น
หมวด 4
ราคาซือขายหลักทรัพย์
ส่ วนที 1 ราคาซือขายหลักทรัพย์ รวมสิ ทธิประโยชน์
ข้อ 25 ราคาซื5 อขายทุกราคาเป็ นราคาที6รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีเนื6 องจากการ ราคาซือขายรวม
ถือหลักทรัพย์ที6ผอู ้ อกหลักทรัพย์จะให้หรื อให้ก่อนการโอนกรรมสิ ทธิj ในหลักทรัพย์ดว้ ย ยกเว้นราคา สิ ทธิประโยชน์
ซื5 อขายหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาที6มีการประกาศขึ5นเครื6 องหมายแสดงว่าราคาซื5 อขายเป็ นราคา
ที6ไม่รวมสิ ทธิ ประโยชน์ตามที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ส่ วนที 2 ราคาสู งสุ ด (Ceiling) และราคาตํา สุ ด (Floor)
ข้อ 26 ราคาเสนอซื5 อขายสูงสุ ดหรื อตํ6าสุ ดให้เป็ นไปตามอัตราดังต่อไปนี5
ประเภทหลักทรัพย์
1. การซือขายในวันแรก
*1.1  หุ้น
 หน่ วยลงทุน
 หน่ วยของอีทเี อฟต่ างประเทศ
 หน่ วยทรัสต์
 ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลัก ทรั พย์
ต่ างประเทศ

ราคาสู งสุ ด
(Ceiling)

ราคาตํา สุ ด
(Floor)

ไม่ เ กิ น 3 เท่ า ของราคา ไม่ต6าํ กว่า 0.01 บาท
เสนอขายครั5 งแรก (IPO
Price)
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ประเภทหลักทรัพย์

ราคาสู งสุ ด
(Ceiling)
ไม่ เ กิ น 3 เท่ า ของราคา
1.2 หลักทรัพย์ ทบี ุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ
เสนอขายครั5 งแรก (IPO
Price)
**1.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ หุ้นเพิม ทุนทีโ อน เปลี6ย นแปลงเพิ6ม ขึ5 น จาก
ราคาเสนอขายครั5 งแรก
สิทธิได้
(IPO Price)ไม่เกิ น 1 เท่า
 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจ
ี ะซือ หุ้น
ข อ ง ร า ค า ปิ ด ข อ ง
 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพน
ั ธ์
 หลักทรัพย์ แปลงสภาพทีบ
 ริษัทจดทะเบียน สิ นทรัพย์อา้ งอิงในวันทํา
ต่ างประเทศออกให้ แก่ ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตาม การซื5 อ ขายก่อ นหน้า คูณ
ด้วยอัตราแปลงสภาพ
ส่ วนจํานวนหุ้นทีผ ู้ถือหุ้นแต่ ละคนมีอยู่

เปลี6ยนแปลงลดลงจาก
ราคาเสนอขายครั5งแรก
(IPO Price) ไม่เกิ น 1 เท่า
ของราคาปิ ดของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงในวันทํา
การซื5 อขายก่อนหน้าคูณ
ด้วยอัตราแปลงสภาพ
ทั5งนี5 ไม่ต6าํ กว่า 0.01 บาท
ไม่กาํ หนด

1.4 หลักทรัพย์ อนื
2. การซือขายในแต่ ละวัน
2.1 หลักทรัพย์ ยกเว้น 2.2 2.3 และ 2.4
2.2 หลักทรัพย์ ทบี ุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ

**2.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ หุ้นเพิม ทุนที
โอนสิทธิได้
 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจ
ี ะซือ หุ้น
 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพน
ั ธ์
 หลักทรัพย์ แปลงสภาพทีบ
 ริษัทจด
ทะเบียนต่ างประเทศออกให้ แก่ ผู้ถือหุ้นใน
ประเทศไทยตามส่ วนจํานวนหุ้นทีผ ู้ถือหุ้นแต่ ละ
คนมีอยู่
2.4 ตราสารหนี

ราคาตํา สุ ด
(Floor)
ไม่ต6าํ กว่า 0.01 บาท

เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรื อลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ราคาปิ ดในวันทําการซื5อขายก่อนหน้า
เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรื อลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ตาม 2.1 ในวันทําการซื5 อขาย
ก่อนหน้า
เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5 นหรื อลดลงจากราคาปิ ดในวันทํา
การซื5 อ ขายก่อ นหน้า ไม่เ กิ นร้อ ยละ 30 ของราคาปิ ด
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงในวันทําการซื5 อขายก่อนหน้าคูณ
ด้วยอัตราแปลงสภาพ

ไม่กาํ หนด

(*ความใน 1.1 ของตารางของข้ อ 26 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ค วามใหม่ นี#แ ทน โดยข้ อ บัง คับ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื- อง การซื #อขาย การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์
(ฉบับที- 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที- 7 พฤษภาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ ตั#งแต่ วนั ที- 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
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(**ความใน 1.3 และ 2.3 ของตารางของข้ อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี #แ ทน โดย
ข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื- อง การซื #อขาย การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์
(ฉบับที- 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที- 18 ธันวาคม 2556 ซึ- งมีผลบังคับใช้ ตั#งแต่ วันที- 18 ธันวาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 27 ให้ราคาซื5 อขายสู งสุ ดหรื อตํ6าสุ ดของหลักทรั พย์ในวันแรกที6 ตลาดหลักทรั พย์ Ceiling & Floor
ประกาศขึ5นเครื6 องหมายแสดงว่าราคาซื5 อขายหลักทรัพย์เป็ นราคาที6ไม่รวมสิ ทธิ ประโยชน์เป็ นไปตาม กรณีขึน เครืองหมาย
X วันแรก
หลักเกณฑ์ตามข้อ 26 หักด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ที6จะได้รับจากหลักทรัพย์น5 นั
ข้อ 28 ในกรณี ที6 ค ํา นวณการเปลี6 ย นแปลงของราคาซื5 อขายหลัก ทรั พ ย์ ต าม กรณี Ceiling &
หลักเกณฑ์ตามข้อ 26 หรื อข้อ 27 แล้ว ราคาเปลี6ยนแปลงน้อยกว่า 1 ช่ วงราคา ให้ราคาเปลี6ยนแปลง Floor เปลีย นแปลง
น้ อยกว่ า 1 ช่ วงราคา
เท่ากับ 1 ช่วงราคา
ข้อ 29 ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ าจกํา หนดเปลี6 ย นแปลงราคาสู ง สุ ด หรื อตํ6า สุ ด ของ ข้ อยกเว้ น Ceiling
& Floor
หลักทรัพย์ในแต่ละวันให้แตกต่างจากที6กาํ หนดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรื อข้อ 28 ในกรณี ดงั ต่อไปนี5
(1) เมื6อไม่มีการซื5 อขายหลักทรัพย์น5 นั ติดต่อกันเกิน 15 วันทําการ
(2) เมื6 อเริ6 ม ซื5 อ ขายหลักทรั พ ย์น5 ัน ในวันแรกที6 มี ก ารซื5 อ ขายตามมูลค่าที6
ตราไว้ใหม่
(3) เมื6 อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์พิ จ ารณาเห็ น ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ อ ัน อาจทํา ให้
ราคาของหลัก ทรั พ ย์ใ ดเปลี6 ย นแปลงไปอย่า งมาก หรื อ การนํา ราคาเปลี6 ย นแปลงเพิ6 ม ขึ5 น สู ง สุ ด
หรื อลดลงตํ6าสุ ดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรื อข้อ 28 มาใช้บงั คับอาจทําให้การซื5 อขายหลักทรัพย์น5 นั ไม่อาจ
ทําได้ตามสภาพของความเป็ นจริ ง
ข้อ 30 ในกรณี ที6สมาชิ กทําการซื5 อขายในราคาที6สูงกว่าราคาสู งสุ ดหรื อตํ6ากว่าราคา การซือขายทีสูง
ตํ6าสุ ดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรื อข้อ 28 ให้ถือว่าสมาชิกนั5นได้ทาํ การซื5 อขายในราคาสูงสุ ดหรื อตํ6าสุ ดดังกล่าว กว่ า Ceiling หรือ
ตํากว่ า Floor

- 11 -

(บส/ซ 01-00)

ข้อ 31 สมาชิ กอาจขออนุ ญาตตลาดหลักทรัพย์ทาํ การซื5 อขายด้วยวิธีบนั ทึ กการซื5 อ
ขาย (Trade Report) นอกเวลาทําการประจําวันโดยไม่นาํ หลักเกณฑ์เรื6 องราคาสูงสุ ดและตํ6าสุ ดตามข้อ 26
ข้อ 27 หรื อข้อ 28 มาใช้บงั คับเมื6อเป็ นการซื5 อขายรายใหญ่ที6มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี5
(1) การควบกิจการ
(2) การเปลี6 ย นแปลงโครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ซึ6 งต้อ งทํา คํา เสนอซื5 อ
หลักทรัพย์ท5 งั หมดของกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรณี อื6นๆ ที6ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ตลาดหลักทรัพ ย์อาจยกเลิกรายการการบัน ทึ กการซื5 อขายของสมาชิ กรายใดที6 มี
ราคาสู ง กว่ า ราคาสู ง สุ ด หรื อ ตํ6า กว่ า ราคาตํ6า สุ ด ในแต่ ล ะวัน โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากตลาด
หลักทรัพย์ก่อนการบันทึ กการซื5 อขาย

การขออนุญาตซือ
ขายโดยไม่ เป็ นไป
ตาม Ceiling &
Floor

*ข้อ 32 หลักเกณฑ์เรื6 องราคาสู งสุ ดและตํ6าสุ ดไม่นาํ มาใช้บงั คับกับการบันทึกการซื5 อ ไม่ นํา Ceiling &
เพื6อส่ งมอบหลักทรัพย์ที6ผิดนัดและการซื5 อเพื6อส่ งมอบหลักทรัพย์ที6ลกู ค้าของสมาชิกผิดนัด
(*ความในข้ อ 32 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี#แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื- อง การซื #อขาย การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที- 7) พ.ศ.
2558 ลงวัน ที- 21 สิ ง หาคม 2558 ซึ- งมี ผลบั งคั บ ใช้ ตั#งแต่ วัน ที- 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

Floor มาใช้ กบั
Buy – in และ
Member buy – in

หมวด 5
การแก้ ไขหรื อยกเลิกการเสนอซือขายหรื อการซือขาย
ข้อ 33 สมาชิ กอาจแก้ไขหรื อยกเลิ กการเสนอซื5 อขายของตนได้เฉพาะก่ อนที6 การ การแก้ ไข/ยกเลิก
การเสนอซือขาย
เสนอซื5 อขายดังกล่าวจะได้รับการจับคู่ซ5ื อขาย และให้กระทําด้วยระบบการซื5 อขาย
การแก้ไขการเสนอซื5 อขายตามวรรคหนึ6งให้กระทําเฉพาะรายการดังต่อไปนี5
(1) เลขที6บญั ชี
(2) ประเภทผูซ้ 5ื อขาย
(3) การลดจํานวนหลักทรัพย์
(4) รายการอื6นตามที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 34 สมาชิ กอาจแก้ไขหรื อยกเลิกการซื5 อขายของตนได้เมื6 อได้รับความยินยอม การแก้ ไข/ยกเลิก
จากสมาชิ กคู่กรณี และได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื6 อนไข และวิธีการที6 ตลาด การซือขาย
หลักทรัพย์กาํ หนด
การแก้ไขหรื อยกเลิกการซื5 อขายให้มีผลเมื6อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 35 ในกรณี มีเหตุขดั ข้องทําให้การชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ที6ได้ทาํ การ การแก้ ไข/ยกเลิก
ซื5 อ ขายไม่ อาจกระทํา ได้ หรื อ การซื5 อขายของสมาชิ ก อาจทํา ให้เ กิ ด ความเสี ย หายอย่า งร้ า ยแรงต่ อ การซือขายเมือมี
ประโยชน์ของผูล้ งทุนหรื อต่อการซื5 อขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสัง6 แก้ไขหรื อยกเลิกการ เหตุขัดข้ อง
ซื5 อขายดังกล่าวได้
หมวด 6
การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์
ข้อ 36 ในการชํา ระราคาหรื อส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ร ะหว่ า งสมาชิ ก ให้ ส มาชิ ก วิธีการชําระราคา/
ส่ งมอบหลักทรัพย์
ดําเนินการโดยใช้บริ การชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ที6สาํ นักหักบัญชีจดั ให้มีข5 ึน
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี หากสมาชิ กฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ระหว่ างสมาชิก
ตาม สมาชิกต้องยินยอมปฏิบตั ิตามมาตรการลงโทษที6สาํ นักหักบัญชีกาํ หนด
ในกรณี ที6สมาชิ กไม่ยินยอมปฏิ บตั ิ ตามมาตรการลงโทษที6สํานักหักบัญชี กาํ หนดตาม
วรรคสอง คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั5นได้ตามที6เห็นสมควร
ข้อ 37 ในการชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ สมาชิ กผูซ้ 5ื อหรื อผูข้ ายมีหน้าที6และ
ความรับผิดที6จะต้องชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที6ตกลงซื5 อขายกัน ไม่ว่าจะเป็ นการซื5 อ
หรื อขายในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทน หรื อในนามของสมาชิกเอง
การส่ งมอบหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ6 ง สมาชิ กจะต้องส่ งมอบหลักทรัพย์อนั ปลอดจาก
การจํานํา การรอนสิ ทธิ หรื อภาระติดพันใด ๆ
ในกรณี ที6สาํ นักหักบัญชีได้อนุญาตให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที6มิใช่สมาชิ กหรื อบุคคลใดทํา
การชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ที6สมาชิกทําการซื5 อขาย สมาชิกดังกล่าวยังคงมีหน้าที6 และความรับ
ผิดที6 จะต้องดําเนิ นการให้มีการชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนครบถ้วน

หน้ าทีและความ
รับผิดของสมาชิก
ในการชําระราคา/
ส่ งมอบหลักทรัพย์

หมวด 7
การหยุดการซือขายทังหมด (Circuit Breaker)
ข้อ 38 ในกรณี ที6ดชั นี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) มีการเปลี6ยนแปลง
ในอัตราที6กาํ หนด ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื5 อขายหลักทรัพย์ท5 งั หมดตามระยะเวลาดังต่อไปนี5
(1) กรณี ด ชั นี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพ ย์ในวันนั5นลดลงในอัตราร้อยละ
10 ของดัชนี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ในวันทําการซื5 อขายก่อนหน้านั5น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื5 อ
ขายเป็ นเวลา 30 นาที
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(2) กรณี ด ชั นี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพ ย์ในวันนั5นลดลงในอัตราร้อยละ
20 ของดัชนี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ในวันทําการซื5 อขายก่อนหน้านั5น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื5 อ
ขายเป็ นเวลา 1 ชัว6 โมง
ในกรณี ที6ระยะเวลาการซื5 อขายในแต่ละช่ วงเวลาทําการเหลือน้อยกว่าระยะเวลาตาม
วรรคหนึ6 ง (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื5 อขายเท่ากับระยะเวลาที6 เหลือใน
ช่วงเวลาทําการซื5 อขายนั5น
หมวด 8
การปฏิบัติงานของสมาชิ กทีเกียวกับการซือขายหลักทรั พย์
ข้ อห้ ามของสมาชิก
ข้อ 39 ห้ามสมาชิกกระทําการดังต่อไปนี5
(1) ขายหลักทรั พย์โดยที6 ส มาชิ กหรื อลูกค้ายังไม่มีหลักทรั พย์น5 ันอยู่ใ น เกีย วกับการซือขาย
ครอบครอง หรื อมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์น5 นั ยกเว้นกฎหมายจะอนุญาตให้กระทําได้ หลักทรั พย์
(2) ซื5 อขายหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ตนเองในนามของสมาชิ กเอง ยกเว้น
กฎหมายจะอนุญาตให้กระทําได้
(3) เสนอซื5 อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อซื5 อหรื อขายหลักทรัพย์ในฐานะ
นายหน้าหรื อตัวแทน หรื อในนามของสมาชิ กเองที6 อาจมีหรื อมีผลทําให้ราคา หรื อปริ มาณการซื5 อขายของ
หลักทรัพย์เปลี6ยนแปลงไปหรื อไม่มีการเปลี6ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ ของตลาด (False Market)
การซื5 อขายที6 ทาํ ให้มีการเปลี6ยนแปลง หรื อไม่มีการเปลี6ยนแปลงอันไม่ตรง
ต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ให้หมายความรวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี5
(3.1) การซื5 อหรื อขายหลักทรัพย์ที6ทาํ ให้ราคาเปิ ดหรื อราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์น5 นั หรื อดัชนี ราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) สูงขึ5นหรื อลดลงผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด
(3.2) การซื5 อและขายหลักทรัพย์ที6ผูซ้ 5ื อและผูข้ ายในรายการนั5นเป็ น
บุคคลคนเดียวกัน หรื อการซื5 อและขายหลักทรัพย์ในขณะเดี ยวกันหรื อในวันเดี ยวกันที6ทาํ ให้มูลค่าการ
ซื5 อและมูลค่าการขายหลักทรัพย์น5 นั ของบุคคลนั5นที6ปรากฏตามบัญชี การลงทุนเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
(Wash Sales)
(3.3) การซื5 อ หรื อขายหลัก ทรั พ ย์โ ดยมี ก ารสมรู ้ ร่ วมคิ ด กัน เพื6 อ
ประโยชน์ร่วมกันหรื อต่างได้รับประโยชน์จากการเปลี6ยนแปลงหรื อไม่เปลี6ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
(Pool) โดยการสมรู ้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื5 อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อ
ความสัมพันธ์ทางการค้าเป็ นสําคัญ
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(3.4) การซื5 อหรื อขายหลักทรั พ ย์ในลักษณะต่ อเนื6 องไม่ว่าจะโดย
บุ ค คลเดี ย วกัน หรื อ บุ ค คลหลายคน โดยราคาของหลัก ทรั พ ย์ที6 เ ปลี6 ย นแปลงหรื อ ไม่เปลี6ยนแปลง
นั5 น เป็ นประโยชน์ต ่อ ฐานะตามบัญ ชี ก ารลงทุน ของบุค คลใดบุค คลหนึ 6 ง หรื อ ทุ ก บุ ค คลที6 มี
ความสัมพันธ์กนั ในทางใดทางหนึ6 ง (Series of Transactions) โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมการซื5 อขายหลักทรัพย์ของบุคคลเหล่านั5นเป็ นสําคัญ
(3.5) การซื5 อหลั ก ทรั พ ย์ เ พื6 อ มิ ใ ห้ บุ ค คลอื6 น สามารถส่ งมอบ
หลักทรัพย์ตามหน้าที6ที6เกิดจากการที6บุคคลอื6นนั5นขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อตามหน้าที6ซ6 ึ ง
บุคคลอื6นนั5นมีตามข้อตกลงอื6นที6ชอบด้วยกฎหมาย (Cornering)
* (3.6) (3.7) การซื5 อหรื อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลใดหรื อผูท้ ี6สมรู ้ร่วมคิดได้
แพร่ ข่าวเกี6ยวกับข้อเท็จจริ งใดๆ อันอาจทําให้บุคคลอื6นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสู งขึ5นหรื อลดลง
โดยข้อเท็จจริ งนั5นยังไม่ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผูม้ ีหน้าที6 ตอ้ งแจ้ง (False Dissemination)
โดยการสมรู ้ ร่วมคิ ด ให้พิจารณาจากพฤติ กรรมการซื5 อขายหลักทรั พ ย์ ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อ
ความสัมพันธ์ทางการค้าเป็ นสําคัญ
(4) เสนอซื5 อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทน หรื อ
ในนามของสมาชิ กเอง โดยระบุราคาเสนอซื5 อหรื อเสนอขายที6 ตามปกติแล้วไม่น่าจะทํา ให้เ กิ ด การซื5 อ
ขายได้ หรื อระบุ ราคาเสนอซื5 อหรื อเสนอขายที6 ไม่ได้ประสงค์จะให้เกิ ดการซื5 อขายตามราคานั5น
(*ยกเลิ กความใน (3.6) ของ (3) ของข้ อ 39 โดยข้ อ บังคับตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย
เรื- อง การซื # อ ขาย การชํา ระราคาและการส่ งมอบหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที- 3) พ.ศ. 2556 ลงวัน ที16 กรกฎาคม 2556 ซึ- งมีผลบังคับใช้ ตั#งแต่ วนั ที- 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 40 ในกรณี ที6ส มาชิ กซื5 อขายหลักทรั พย์ข องบริ ษ ทั ตนเองหรื อบริ ษ ทั ที6 มีส่ วน
เกี6 ยวข้องกับสมาชิ กในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทนของลูกค้า ให้สมาชิ กปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื6 อนไข
และวิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
“บริ ษทั ที6มีส่วนเกี6ยวข้องกับสมาชิก” ตามวรรคหนึ6ง หมายความว่า
(1) บริ ษ ทั ที6 ถือหุ ้นในสมาชิ กหรื อบริ ษ ทั ที6 ส มาชิ กถื อหุ ้นในบริ ษ ทั นั5น
โดยการถือหุ ้นดังกล่าวทําให้บริ ษทั หรื อสมาชิ กที6 ถือหุ ้นมีสิทธิ ในการออกเสี ยงเกิ นกึ6 งหนึ6 งไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
(2) บริ ษทั ที6มีอาํ นาจควบคุมในสมาชิกซึ6 งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการ
กําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรื อบริ ษทั ที6สมาชิ กมีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั นั5นในลักษณะเช่นเดียวกัน หรื อ
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(3) บริ ษทั ที6 มีผูแ้ ทนของบริ ษทั นั5นเป็ นกรรมการเกิ นกึ6 งหนึ6 งของจํานวน
กรรมการทั5งหมดของสมาชิ ก หรื อบริ ษทั ที6 มีผูแ้ ทนของสมาชิ กเป็ นกรรมการเกิ นกึ6 งหนึ6 งของจํานวน
กรรมการทั5งหมดของบริ ษทั นั5น
ข้อ 41 ในการซื5 อขายหลักทรัพย์ สมาชิกจะต้องไม่ซ5ื อหลักทรัพย์เพื6อเป็ นกรรมสิ ทธิj
ของตนเองในขณะใดขณะหนึ6 งเกิ นอัตราส่ วนกับเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ของสมาชิ กตามที6 ตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด
เพื6 อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ6 ง การคํานวณอัตราส่ วนกับเงิ นกองทุ นสภาพ
คล่องสุ ทธิ ของสมาชิกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ข้ อปฏิบัติเกีย วกับ
การซือขายหลัก
ทรัพย์ เมือเทียบกับ
อัตราส่ วนกับเงิน
กองทุนของสมาชิก

ข้อ 42 ห้ามสมาชิ กซื5 อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนนอกตลาดหลักทรั พย์ในฐานะ
นายหน้าหรื อตัวแทน หรื อในนามของสมาชิกเอง ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี5
(1) การซื5 อหรื อขายหลักทรัพย์ที6ได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 185 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) การซื5 อขายรายใหญ่ที6ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื5 อ
ขายทุกครั5ง
(3) การซื5 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในการขายทอดตลาดเพื6อการ
บังคับจํานําหรื อบังคับหลักประกัน
(4) การซื5 อขายตราสารหนี5
(5) การซื5 อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนซึ6 งเป็ นคน
ต่างด้าวกับบริ ษทั หลักทรัพย์ซ6 ึ งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวมดังกล่าว
การซื5 อ หรื อ ขายตามวรรคหนึ6 ง (1) (2) หรื อ (3) สมาชิ ก ต้อ งรายงานให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายในเวลาและตามแบบที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

การอนุญาตให้
สมาชิกซือขาย
หลักทรัพย์ นอก
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 43 ในการซื5 อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนซึ6 งเป็ นคนต่างด้าว การซือหรือขายคืน
กับบริ ษทั หลักทรัพย์ตามข้อ 42 (5) ให้แก่ลูกค้า ให้สมาชิ กปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยลงทุน Thai
ที6 ใ ช้บ งั คับ กับ สมาชิ ก ในการซื5 อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ การชํา ระราคาและส่ ง มอบ Trust Fund
หลักทรัพย์และการดําเนิ นการที6 เกี6 ยวข้อง
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หมวด 9
บุคคลทีเกียวข้ องในระบบการซือขาย
ข้อ 44 บุ ค คลที6 จ ะทํา หน้า ที 6 ดูแ ลให้ก ารซื5 อ ขายหลัก ทรั พ ย์มี ส ภาพคล่อ ง ต้อง ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
การขึ5 นทะเบี ยนและการเพิ กถอนผูด้ ูแลสภาพคล่อง คุ ณสมบัติ สิ ทธิ และหน้าที6 ของ
ผูด้ ูแลสภาพคล่อง ตลอดจนการลงโทษให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 45 บุคคลที6 จะกระทําการซื5 อขายด้วยระบบการซื5 อขายแทนและในนามสมาชิ ก เจ้ าหน้ าทีรับ
อนุญาต
ต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นเจ้าหน้าที6รับอนุญาต
การขึ5นทะเบียนและการเพิกถอนเจ้าหน้าที6รับอนุญาต คุณสมบัติ สิ ทธิ และหน้าที6 ของ
เจ้า หน้า ที6 รับอนุ ญาต ตลอดจนการลงโทษให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที6 ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
สมาชิกต้องดูแลและควบคุมเจ้าหน้าที6รับอนุญาตของตนให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที6ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดตามวรรคสองและตามข้อบังคับนี5อย่างเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที6 16 กรกฎาคม 2555
(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที6ตลาดหลักทรัพย์ ได้จดั ให้มีระบบการซื5อขายหลักทรัพย์ใหม่เพื6อเพิ6มประสิ ทธิ ภาพในการ
ซื5 อ ขายหลัก ทรัพ ย์ สนับ สนุ น การพัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก าร ตลอดจนธุ ร กรรมต่า งๆ ในตลาดทุน และเพื 6อ เพิ 6ม
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรให้ปรับปรุ งข้อกําหนดที6เกี6ยวกับการซื5 อขาย
การชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เพื6อรองรับระบบการซื5 อขายหลักทรัพย์ใหม่ดงั กล่าว โดย
ได้จดั ทําข้อกําหนดให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกข้อบังคับนี5
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