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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการห้ามซ้ือหรือขาย 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2562 
  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี  
  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

   
  ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และใหห้มายรวมถึงผูมี้หนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์  
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  “สารสนเทศส าคญั” หมายความว่า ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน  

“เคร่ืองหมาย H” (Trading Halt) หมายความว่า เคร่ืองหมายแสดงการห้ามซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) 
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
  “เคร่ืองหมาย SP” (Suspension) หมายความวา่ เคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยมีระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) หรือมี
จ านวนวนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  “ช่วงเวลาท าการ” (Trading Session) หมายความวา่ ช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 1 (Trading 
Session I) หรือช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 2 (Trading Session II) 
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” 
แลว้แต่กรณี   

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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“สินทรัพยอ์า้งอิง” (Underlying Asset) หมายความว่า หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือ
หลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  รวมถึงปัจจยัหรือส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของปัจจยัอา้งอิง ตลอดจนสินทรัพยอ่ื์นใดในท านองเดียวกนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีการอา้งอิง 

“ปัจจยัอา้งอิง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
อีทีเอฟ 

 
ขอ้ 3 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H ไวท่ี้
หลกัทรัพยน์ั้น เม่ือเกิดกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสารสนเทศส าคญัซ่ึงตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ไดร้ับรายงานจากบริษทั
จดทะเบียน และอยู่ในระหว่างท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าลงัสอบถามขอ้เท็จจริงและรอค าช้ีแจงจากบริษทั
จดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถรายงานหรือเปิดเผยสารสนเทศ
ส าคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที  

(2) ภาวะการซ้ือขายของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง
มีขอ้บ่งช้ีว่าน่าจะมีผูล้งทุนบางกลุ่มทราบสารสนเทศส าคญั และอยู่ในระหว่างท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าลงั
สอบถามขอ้เท็จจริงและรอค าช้ีแจงจากบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียน
สามารถช้ีแจงหรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที 

(3) บริษทัจดทะเบียนร้องขอใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ัง่หา้มการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราว เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนนั้นอยู่ระหว่างรอ
การเปิดเผยสารสนเทศส าคญั โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนนั้นสามารถช้ีแจงหรือ
เปิดเผยสารสนเทศส าคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที ทั้งน้ี ในการร้องขอใหท้ าเป็นหนงัสือ
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและก าหนดเวลาท่ีบริษทัจดทะเบียนจะช้ีแจงหรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(4) สินทรัพยอ์า้งอิงของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนถูกข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือข้ึน
เคร่ืองหมายอ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนั 

(5) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่างประเทศถูกข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือข้ึนเคร่ืองหมาย
อ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนัในต่างประเทศ   

(6) มีการเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณการซ้ือขายในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงอย่างมาก หรือมีการซ้ือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
นั้นเป็นจ านวนมาก จนมีแนวโนม้ท่ีอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ดงักล่าว  

เหตุในการขึน้
เคร่ืองหมาย H 
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(7) มีเหตุอ่ืนใดอนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงซ่ึงอาจท าให้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจท าไดโ้ดยปกติ 

   
  ขอ้ 4 การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย H ตามขอ้ 3 ในแต่ละคร้ัง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยข้ึนเคร่ืองหมาย H ในช่วงเวลาท าการช่วงท่ี 2 
(Trading Session II) และยงัไม่มีการยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายดงักล่าว ใหก้ารสั่งหา้มซ้ือหรือขาย
นั้นยงัคงมีอยู่ต่อไปในช่วงนอกเวลาท าการ (Off-hour) ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธี
ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  
  ขอ้ 5 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอ  านาจยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามขอ้ 3 ได ้และให้ปลดเคร่ืองหมาย H ออกจากหลกัทรัพยน์ั้น 
 
  ขอ้ 6 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้
หลกัทรัพยน์ั้น เม่ือเกิดกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1) เมื่อเกิดกรณีตามขอ้ 3 (1) หรือ (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี และตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อ
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที  
  (2) บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถ้ือปฏิบติั
อย่างร้ายแรง 
  (3) บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง ยกเวน้
กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนไม่สามารถน าส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาดงักล่าว 
  (4) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิก
ถอนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขให้เหตุแห่งการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหมดไปหรืออยู่ระหว่างด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume 
Stage) ได ้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย ์  

ระยะเวลาในการขึน้
เคร่ืองหมาย H 

อ านาจของผู้จัดการ 

เหตุในการขึน้
เคร่ืองหมาย SP 
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  (5) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะครบก าหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลง
สภาพ หรือการใชสิ้ทธิหรือการใชสิ้ทธิขายคืน  
  (6) สินทรัพยอ์า้งอิงของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนั 

(7) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่างประเทศถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP หรือข้ึนเคร่ืองหมาย
อ่ืนหรือถูกด าเนินการใด ๆ ในท านองเดียวกนัในต่างประเทศ 
  (8) มีเหตุอ่ืนใดอนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงซ่ึงอาจท าให้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจท าไดโ้ดยปกติ   
  การสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย 
SP ตามวรรคหน่ึงในแต่ละคร้ังใหมี้ระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาท าการ (Trading Session) หรือมีจ านวนวนั
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
  ขอ้ 7 การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ตามขอ้ 6 (1) (2) (4) และ (8) ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งห้าม โดยมีระยะเวลา
ไม่เกินกวา่เจด็วนัท าการนบัแต่วนัสัง่หา้ม 
  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจขยายระยะเวลาการ
สัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกินกวา่ระยะเวลา
ท่ีระบุไวต้ามวรรคหน่ึงได ้

ในกรณีมีการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP เน่ืองจากเหตุดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP จนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะด าเนินการใหเ้หตุนั้น
หมดไปหรือเม่ือคณะกรรมการสัง่เพิกถอนหุน้สามญันั้น  

 (1) บริษทัจดทะเบียนมีจ านวนกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการ
ตรวจสอบนอ้ยกว่าท่ีก าหนดตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 (2) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณา
เพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุแห่งการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหมดไปหรืออยู่ระหว่างด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume 
Stage) ได ้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้ 8 การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ตามขอ้ 6 (3) (5) (6) และ (7) ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งหา้มหรือขยายระยะเวลา
การสัง่หา้มดงักล่าว โดยมีระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร  

ระยะเวลาในการส่ัง
ขึน้เคร่ืองหมาย SP 

ระยะเวลาในการส่ัง
ขึน้เคร่ืองหมาย SP 
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ขอ้ 9 ในกรณีท่ีมีการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ด
หลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นเป็น
ระยะเวลาครบ 3 เดือนแลว้ดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้
มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือนอ้ยกว่าระยะเวลา 1 เดือนหาก
บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหเ้หตุดงักล่าวหมดไปไดก่้อนระยะเวลา 1 เดือน 

(1) เม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 3 (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่า
บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ในทนัที 

(2) บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

เม่ือตลาดหลกัทรัพยใ์ห้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง การ
ซ้ือหลกัทรัพย์จดทะเบียนนั้นจะต้องซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และ
ตลาดหลกัทรัพย์จะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance)ไวท่ี้หลกัทรัพย์จดทะเบียนนั้นตลอด
ระยะเวลาซ้ือขายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้เหตุตามวรรคหน่ึง
หมดไปในระหว่างระยะเวลาการใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
วรรคหน่ึง ใหก้ารซ้ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นยงัคงตอ้งซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) อีกระยะเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดดงักล่าว  

 
ขอ้ 10  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ตามขอ้ 9 และบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นยงัไม่สามารถด าเนินการใหเ้หตุ
ตามขอ้ 9 (1) และ (2) หมดไป ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นตามระยะเวลา
การสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวต่อไป และจะนบัรวมระยะเวลาการใหมี้
การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9 ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาการสั่งห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราวของหลกัทรัพยน์ั้น โดยให้ถือว่าตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เคยปลด
เคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นแต่อยา่งใด 
  

  ขอ้ 11 หากในระหว่างการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ด
หลกัทรัพยห์น่ึงเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นหรือในระหว่างการให้
มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 9 และต่อมาปรากฎว่ามีเหตุอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพย์
มีอ  านาจสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H หรือ
เคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นเกิดข้ึนอีก ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนนั้นตามขอ้ 9 เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นตามเหตุแรกท่ีเป็นผลให้มีการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้

การเปิดให้มีการ 
ซ้ือขายเม่ือมีการ 
ขึน้เคร่ืองหมาย SP 
มาแล้วระยะเวลาหน่ึง 

การซ้ือหลักทรัพย์ด้วย
บัญชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) และ
การขึน้เคร่ืองหมาย 
NC ระหว่างการซ้ือ
หลักทรัพย์ 

การนับรวม
ระยะเวลาการขึน้
เคร่ืองหมาย SP 
ระหว่างที่เปิดให้มี
การซ้ือขาย 

กรณีมีเหตุขึน้
เคร่ืองหมาย SP  
ด้วยเหตุอ่ืนซ ้าซ้อน
ระหว่างการเปิดให้มี
การซ้ือขาย (Exit) 
ตลท. จะยังคงให้มี
การซ้ือขาย (Exit) 
ต่อไป 
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หลกัทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นอยู่ในระหว่างการให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
ตามขอ้ 9 แลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นต่อไปจนครบ
ก าหนดระยะเวลาการใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 9  

 
  ขอ้ 12  ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพย์
ใดหลกัทรัพยห์น่ึงเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นดว้ยเหตุตามขอ้ 9 (1) 
หรือ (2) ภายหลงัจากท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นตามขอ้ 9  
 

ขอ้ 13 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอ  านาจยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตามขอ้ 7 หรือขอ้ 8 แลว้แต่กรณี และให้ปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจาก
หลกัทรัพยน์ั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ้ 14 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพย์
ใดหลกัทรัพยห์น่ึงเป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นดว้ยเหตุอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 9 เม่ือครบระยะเวลา 3 เดือน
นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

(1) เม่ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนดว้ยเหตุเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพย์
นั้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย ์หรือ 

(2) เม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 9 (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี 
 

ขอ้ 15 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหมี้การซ้ือขายตามขอ้ 14 ตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นยงัคงถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขาย โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย 
SP ไวที้่หลกัทรัพยน์ั้นดว้ยเหตุตามขอ้ 14 เหตุใดเหตุหน่ึง ที่เป็นเหตุแรกอนัเป็นผลใหม้ีการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาครบ 3 เดือนนับแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใช้
บงัคบั และ 

กรณีที่ ตลท. จะไม่
เปิดให้มีการซ้ือขาย 
(Exit) ตามข้อ 9  

การยกเลิกการส่ังห้าม
หรือการขยายระยะเวลา
การส่ังห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพย์ 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 
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(2) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่เคยให้มีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น
ภายหลงัจากท่ีมีการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพย์
นั้นดว้ยเหตุตามขอ้ 14 เหตุใดเหตุหน่ึงท่ีเป็นเหตุแรกอนัเป็นผลใหมี้การข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพย์
นั้นก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั และ 

(3) ตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ประกาศการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัหรือภายในช่วงระยะเวลา 3 เดือน
นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 14
และบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นยงัไม่สามารถด าเนินการใหเ้หตุตามขอ้ 14 
(1) และ (2) หมดไป ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาการสั่ง
หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวต่อไป และจะนบัรวมระยะเวลาการใหมี้การ
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 14 ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราวของหลกัทรัพยน์ั้น โดยให้ถือว่าตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เคยปลดเคร่ืองหมาย 
SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นแต่อยา่งใด 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  21 มีนาคม 2562   
  

(ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 
                  (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ)  

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลักทรัพย์เห็นควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการห้ามซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย ์โดยเปิดให้มีการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนไม่
เปิดเผยขอ้มูล ไม่น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินไม่ถูกตอ้งมาเป็นระยะเวลาหน่ึง พร้อมทั้ง ให้ด  าเนินการซ้ือ
หลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) 
ไวด้ว้ยเพ่ือจ ากัดความเส่ียงและเป็นการเตือนผูล้งทุน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 


