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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ด้วยเงนิสด  

  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) และ (9) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยออก
ขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
  
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิก 
  (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์และวิธีการ
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2538 
  (2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์และวิธีการ
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2539 
  (3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์และวิธีการ
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2539 
 
 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์ 
  “ลกูคา้” หมายความวา่ บุคคลท่ีมอบหมายใหส้มาชิกเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ 
  “บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก” หมายความวา่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมิไดเ้ป็นสมาชิก 
  “ส านกัหกับญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบการเป็นส านกัหกับญัชีโดยบริษทัจ ากดัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึน 
  “ศูนยรั์บฝาก” หมายความว่า ผูป้ระกอบการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัจ ากดั
ท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึน 

*“หลกัเกณฑส์มาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย” หมายความว่า หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบติัของสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยท่ีเก่ียวกบัการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบ 
  (* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “หลักเกณฑ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี  
16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

*“สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินให้
กูย้ืมของสถาบนัการเงิน 

  นิยาม 
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 ****“ผูล้งทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า ผูล้งทุนประเภทสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” และ “บริษัทจดทะเบียนท่ี
ไม่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการในหมวด REHABCO” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป) 
  (***เปล่ียนค าว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การย่ืน
และการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ”  เป็น “ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปล่ียนค าท่ีใช้ในข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ท่ีมีการปรับปรุงใหม่  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป) 

* - 
  (*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บริษัทจดทะเบียนท่ีไม่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการในหมวด REHABCO” 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป) 

 *“หลกัทรัพย์ประเภททุน” หมายความว่า หุ้น หน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ และหลกัทรัพยอ่ื์นใดในท านองเดียวกบั
หลกัทรัพยด์งักล่าว 
  (*บทนิยามค าว่า “หลักทรัพย์ประเภททุน” ถกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2554 
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป) 

 *“หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี” หมายความว่า ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้นกู้
แปลงสภาพ หุน้กูร้ะยะสั้น หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดในท านองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
  (* บทนิยามค าว่า “หลักทรัพย์ประเภทหนี้” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป) 

*“รายงาน Gross Clearing” หมายความว่า รายงานการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
ตามยอดทีละรายการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ส านักหักบญัชีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงรายการช าระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกส านกัหักบญัชีและของลูกคา้ทั้งหลายของสมาชิกส านกัหักบญัชีท่ี
สมาชิกส านกัหกับญัชีมีหนา้ท่ีช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสมาชิกส านกัหกับญัชีคู่กรณี 
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(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “รายงาน Gross Clearing” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2548      
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป) 

*“การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั (Buy-in)” หมายความวา่ การซ้ือหลกัทรัพย์
โดยส านกัหกับญัชีเพ่ือการส่งมอบกรณีสมาชิกส านกัหักบญัชีไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย
ต่อส านกัหกับญัชีภายในเวลาท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 

(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีผิดนัด (Buy-in)” โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2549 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป)  

*“การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีลูกค้าของสมาชิกผิดนัด” (Member buy – in) 
หมายความว่า การซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกเน่ืองจากลูกคา้ของสมาชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือขายต่อสมาชิก 

(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าของสมาชิกผิดนัด” (Member buy – in) 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
(ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)  

*“บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)” หมายความว่า บญัชีท่ีลูกคา้วางเงินไวล่้วงหนา้
กบัสมาชิกเต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือมีขอ้ตกลงใหส้มาชิกหักเงินตาม
ค าสั่งของสมาชิกในบญัชีเงินฝากของลูกคา้ท่ีฝากเงินไวเ้ต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์หรือโอนเงินค่าขายหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีดงักล่าว 

 (* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี  
10 ธันวาคม 2549 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป) 

*“การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบช าระราคาสุทธิ (Net Settlement)” หมายความว่า การ
ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีการขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัจากส่วนท่ีซ้ือมาในวนัเดียวกนั และมีการช าระราคา
สุทธิของค่าซ้ือกบัค่าขายหลกัทรัพยน์ั้น 

(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การซ้ือขายหลักทรัพย์แบบช าระราคาสุทธิ  (Net Settlement)” โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 3 ในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดใหแ้ก่ลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

น้ีโดยเคร่งครัด       
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 ขอ้ 4 สมาชิกตอ้งก าหนดใหล้กูคา้ท าสญัญาโดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  *(1) ในกรณีท่ีลูกคา้มอบหมายให้ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละไม่ช าระราคาค่าซ้ือ
หลกัทรัพยภ์ายในก าหนดเวลาตามขอ้ 6 (1) ใหส้มาชิกสามารถขายหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้มอบหมายใหซ้ื้อ
ไดท้นัทีและลกูคา้ยินยอมชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 
  (2) ในกรณีท่ีลูกคา้มอบหมายให้ขายหลกัทรัพยแ์ละไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์
ภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 7 (2) หรือขอ้ 13 วรรคสอง แลว้แต่กรณี ใหส้มาชิกสามารถซ้ือหลกัทรัพย์
ดังกล่าวเพ่ือน ามาส่งมอบแทนได้ทันทีและลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการขาย
หลกัทรัพยน์ั้น 

 (ความใน (1) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 ลงวันท่ี   

9 กรกฎาคม 2540 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป) 
 

 ขอ้ 5 *สมาชิกตอ้งก าหนดวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้และควบคุม
การสัง่ซ้ือหลกัทรัพยข์องลกูคา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑส์มาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระราคาค่าซ้ือหลกักทรัพยห์รือส่วนต่างของการหกักลบราคา
ค่าซ้ือกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ภายในก าหนดเวลา  สมาชิกตอ้งไม่ให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพย์
จนกว่าลูกคา้จะช าระราคาค่าซ้ือหรือส่วนต่างของการหักกลบราคาดงักล่าวให้แก่สมาชิกครบถว้น 
หรือจนกวา่สมาชิกไดข้ายหลกัทรัพยต์ามท่ีไดท้ าสญัญาไวก้บัลกูคา้ตามขอ้ 4 (1) แลว้แต่กรณี 

  (* ความในวรรคหน่ึงของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 
16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 5/1  **ก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด สมาชิกตอ้งเรียกให้ลูกคา้วาง

ทรัพยสิ์นเพ่ือเป็นหลกัประกันในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีลูกคา้อาจซ้ือได ้โดย
จ านวนเงินดงักล่าวตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีสมาชิกก าหนดตามขอ้ 5 

ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผันการเรียกให้ลูกค้าวางทรัพย์สินเพ่ือเป็น
หลกัประกนัตามวรรคหน่ึงได ้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติังานของสมาชิกหรือ
เพ่ือความเขา้ใจของลูกคา้ และอาจให้สมาชิกพิจารณาผ่อนผนัการด าเนินการดงักล่าวไดใ้นกรณีท่ี
สมาชิกเห็นวา่การซ้ือขายของลกูคา้มีความเส่ียงในระดบัต ่า 

ประเภทและวิธีการค านวณมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้ตอ้งวางเพ่ือเป็นหลกัประกนั
ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการปฏิบติังานเก่ียวกบัการให้กูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพย์และ
การให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ท่ีมิใช่ลูกคา้สถาบนัเพ่ือขายชอร์ตโดยอนุโลม  
  

การวาง
ทรัพย์สินเพือ่
เป็นหลกัประกนั 
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ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดประเภทของทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้ตอ้งวางเพ่ือเป็นหลกัประกนั

นอกจากประเภทของทรัพยสิ์นตามวรรคสามได ้
(*ความในข้อ 5/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี  
17 มีนาคม 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคหน่ึงของข้อ 5/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 
3 เมษายน2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 5/2  มิใหน้ าความในขอ้ 5/1 มาใชบ้งัคบักบัลกูคา้ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

(1) เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลเฉพาะการซ้ือขายเพ่ือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

(2) เป็นบริษทัท่ีสมาชิกถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 90 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าวเฉพาะการซ้ือขายท่ีสมาชิกนั้นเป็นนายหนา้หรือตวัแทน 

(3) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ในสมาชิกไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 ของทุนช าระแลว้ของสมาชิกดงักล่าวเฉพาะการซ้ือขายท่ีสมาชิกนั้นเป็นนายหนา้หรือตวัแทน 

(4) เป็นสถาบนัการเงิน หรือผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
**(5) เป็นบริษทัจดทะเบียนที่ไม่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่ง

การเพิกถอนใหห้มดไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รืออยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
วา่ดว้ยลม้ละลาย 

(6) เป็นนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(* เพ่ิมเติมความในข้อ 5/1 และข้อ 5/2 โดยโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป) 

(**ความใน (5) ของข้อ 5/2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 
17 มีนาคม 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 6 เม่ือลกูคา้มอบหมายใหส้มาชิกท าการซ้ือหลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

 (1) สมาชิกต้องด าเนินการให้ลูกค้าช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์ภายใน
ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
  

การด าเนินการ
ของสมาชิกกรณี
ลูกค้ามอบหมาย
ให้สมาชิกท าการ
ซ้ือหลกัทรัพย์ 
 

ลูกค้าท่ีได้รับ
ยกเว้นในการ
วางหลกัประกนั 
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***** 

***** 
 

(ก)  หลกัทรัพย์ประเภททุน ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ีซ้ือ
หลกัทรัพย ์ 

(ข)  หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ี
ซ้ือหลกัทรัพย ์ยกเวน้กรณีเป็นการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing 
สมาชิกตอ้งด าเนินการใหล้กูคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ข.1)  ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพยแ์ละก่อนเวลาท่ีส านกัหักบญัชี
ก าหนดใหส้มาชิกช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ส าหรับกรณีสมาชิกมีหนา้ท่ี
ช าระราคาตามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์

(ข.2)  ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ส าหรับกรณีสมาชิกมีหน้าท่ี
ช าระราคาตามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์

(ข.3)  ภายในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ส าหรับกรณี
สมาชิกมีหนา้ท่ีช าระราคาตามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์

**(ค)  หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือเพื่อส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั หรือท่ีมี
การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลกูคา้ของสมาชิกผิดนดั ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์

***สมาชิกตอ้งด าเนินการใหลู้กคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิก
ตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑส์มาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

(2) สมาชิกต ้องด า เนินการส่งมอบหลกัทรัพย ์ให ้แก่ล ูกคา้ภายใน
ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี  

(ก) หลกัทรัพย์ประเภททุน ภายในวนัท าการท่ี 3 ถดัจากวนัท่ีซ้ือ
หลกัทรัพย ์

(ข)  หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี ภายในวนัท าการท่ี 3 ถดัจากวนัท่ี
ซ้ือหลกัทรัพย ์ยกเวน้กรณีเป็นการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing สมาชิก
ตอ้งด าเนินการส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ข.1) ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ ส าหรับกรณีสมาชิกมีหนา้ท่ี
ส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์

(ข.2) ภายในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ส าหรับ
กรณีสมาชิกมีหนา้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท าการท่ี 1 ถดัจาก
วนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์  

(ข.3) ภายในวนัท าการท่ี 2  ถดัจากวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ส าหรับ
กรณีสมาชิกมีหนา้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ีซ้ือ
หลกัทรัพย ์

****(ค)  หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัด หรือท่ีมี
การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลกูคา้ของสมาชิกผิดนดั ภายในวนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์
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 ในกรณีท่ีสมาชิกโอนหลกัทรัพยผ์า่นบญัชีฝากหลกัทรัพยท่ี์ศูนยรั์บฝาก
จดัไวเ้พ่ือการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ หรือสมาชิกไดเ้ก็บรักษาหลกัทรัพยท่ี์
ลกูคา้มอบหมายใหซ้ื้อไวก้บัสมาชิกนั้นตามค าสั่งของลูกคา้ ถือวา่สมาชิกดงักล่าวไดส่้งมอบหลกัทรัพย์
นั้นใหแ้ก่ลกูคา้ตาม (2) แลว้ 

(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2548 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป) 

(**ความใน (ค) ของ (1) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 
2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(***ยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ีของ (1)  ของข้อ 6 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 
16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)  

(**** ความใน (ค) ของ (2) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 16)  พ.ศ. 
2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(***** ความใน (ก) ของ (1) และ (ก) ของ (2) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) 
 

*ขอ้ 7 เม่ือลกูคา้มอบหมายใหส้มาชิกท าการขายหลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  
(1) สมาชิกตอ้งด าเนินการช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ตาม

ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
**(ก) หลักทรัพย์ประเภททุน ในวันท าการท่ี 2 ถัดจากวันท่ีขาย

หลกัทรัพย ์ยกเวน้กรณีสมาชิกท าการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่าแต่ละการซ้ือขายตั้งแต่ห้าสิบลา้น
บาทข้ึนไปดว้ยวิธีการบนัทึกการซ้ือขายประเภทการบนัทึกการซ้ือขายรายใหญ่ (Trade Report – Big 
Lot) โดยคิดตามราคาท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงซ้ือขายหลกัทรัพย ์และสมาชิกดงักล่าวมีหนา้ท่ีช าระราคา
ตามรายงาน Gross Clearing และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด ให้สมาชิกนั้นด าเนินการช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ไดภ้ายในวนัท าการท่ี 2 
ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
  

การด าเนินการ
ของสมาชิกกรณี
ลูกค้ามอบหมาย
ให้สมาชิกท าการ
ขายหลกัทรัพย์ 
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 (ข) หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี ในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ี
ขายหลกัทรัพย ์ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี  

(ข.1) กรณีสมาชิกมีหน้าท่ีช าระราคาตามรายงาน Gross 
Clearing ในวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งด าเนินการช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ใน
วนัท่ีขายหลกัทรัพย ์ 

(ข.2) กรณีสมาชิกมีหน้าท่ีช าระราคาตามรายงาน Gross 
Clearing ในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งด าเนินการช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่ลกูคา้ในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์ 
  ***(ค) หลกัทรัพย์ท่ีมีการซ้ือเพื่อส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีผิดนัด หรือ
ท่ีมีการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลกูคา้ของสมาชิกผิดนดั ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีลูกค้าขายหลักทรัพย์ท่ีได้ซ้ือไว้โดยยังมิได้ช าระราคาค่าซ้ือ
หลกัทรัพย ์สมาชิกตอ้งให้ลูกคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นก่อนจึงช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย์
ให้แก่ลูกคา้ เวน้แต่กรณีลูกคา้เป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกหรือกรณีตามขอ้ 8 สมาชิกอาจ
หักกลบราคาค่าซ้ือกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยไ์ด ้

****สมาชิกตอ้งช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ตามท่ีก าหนด
ในหลกัเกณฑ์สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย  

(2)   สมาชิกตอ้งด าเนินการใหล้กูคา้ส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิกภายใน 
12.00 ของวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 **(ก) กรณีลูกค้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิก สมาชิกต้อง
ด าเนินการให้ลูกคา้ส่งมอบหลกัทรัพย ์ยกเวน้หลกัทรัพยต์าม (ข) ให้แก่สมาชิกภายในวนัท าการท่ี 1 
ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์

(ข)  กรณีสมาชิกขายหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี และมีหนา้ท่ี
ช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing สมาชิกตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้ส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิกภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ข.1)   ภายในวนัท่ีขายหลกัทรัพยแ์ละก่อนเวลาท่ีส านกัหกับญัชี
ก าหนดใหส้มาชิกส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ส าหรับกรณีสมาชิกมีหนา้ท่ีส่งมอบ
หลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท่ีขายหลกัทรัพย์ 
   (ข.2)   ภายในวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์ส าหรับกรณีสมาชิกมีหน้าท่ี
ส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์

(ข.3)   ภายในวนัท าการท่ี 1 ถดัจากวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์ส าหรับ
กรณีสมาชิกมีหนา้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Gross Clearing ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจาก
วนัท่ีขายหลกัทรัพย ์ 
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*****(ค) หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั หรือท่ีมีการ
ซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดั สมาชิกตอ้งด าเนินการใหลู้กคา้ส่งมอบหลกัทรัพย์
ท่ีมีการช าระราคาหลกัทรัพยแ์ละปลอดจากการจ าน า การรอนสิทธิหรือภาระติดพนัใดๆ ใหแ้ก่สมาชิก
ภายในวนัท่ีขายหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีลูกคา้โอนหลกัทรัพยผ์่านบญัชีฝากหลกัทรัพยท่ี์ศูนยรั์บฝากจดัไว้
เพ่ือการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพยใ์ห้แก่สมาชิก หรือลูกคา้ไดมี้ค าสั่งให้สมาชิกส่งมอบ
หลกัทรัพยจ์ากหลกัทรัพยข์องลูกคา้ท่ีเก็บรักษาไวก้บัสมาชิกนั้น ถือว่าลูกคา้ไดส่้งมอบหลกัทรัพยน์ั้น
ใหแ้ก่สมาชิกดงักล่าวตาม (2) แลว้ 
  (* ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี  
25 กรกฎาคม 2548 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป) 

(**ความใน (ก) ของ (1) และ (ก) ของ (2) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) 

(***ความใน (ค) ของ (1) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 16) 
พ.ศ. พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(****ความวรรคสามและวรรคส่ีของ (1) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่ต่อไปนี้ แทน 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด   
(ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 
  (*****ความใน (ค) ของ (2) ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 16) 
พ.ศ. พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

  *ขอ้ 8 เม่ือลูกคา้ท่ีมิไดเ้ป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตอ้งช าระราคาค่าซ้ือ
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิก และสมาชิกตอ้งช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลกูคา้ดงักล่าวในวนัเดียวกนั 
สมาชิกอาจหกักลบค่าซ้ือกบัค่าขายหลกัทรัพยข์องลกูคา้นั้นได ้โดยใหส้มาชิกหรือลกูคา้ช าระราคาสุทธิ
ของค่าซ้ือกบัค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงในวนัท่ีตอ้งช าระราคาค่าซ้ือหรือค่าขายหลกัทรัพย ์

**  - 

(* ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี  
27 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป) 

 (** ความในวรรคสองของข้อ 8 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป) 
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*ขอ้ 8/1 ให้สมาชิกจดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้เฉพาะการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์บบช าระราคาสุทธิ (Net Settlement) และส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบและ
วิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(* ความในข้อ 8/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี  
17 พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 8/2 - 

 
 *ขอ้ 8/3 -  

  (* ความในข้อ 8/2 และ ข้อ 8/3 ถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป) 

 ขอ้ 9 ในกรณีที่บริษทัหลกัทรัพยที์่มิใช่สมาชิก หรือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวมเป็นสมาชิกส านักหักบญัชีซ่ึงสามารถช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง มิใหน้ าความในขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบัลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์
มิใช่สมาชิกนั้น หรือลกูคา้ท่ีเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมนั้น แลว้แต่กรณี  
 

*ขอ้ 10  ในกรณีท่ีธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีให้บริการเก่ียวกบัการเก็บรักษา
หลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิกส านกัหักบญัชีซ่ึงสามารถช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์่ซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง มิใหน้ าความในขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีลูกคา้เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และลูกคา้นั้นไดม้อบหมายให้ธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินดงักล่าวด าเนินการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนตน 

(* ความในข้อ 10 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี  
17 พฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 11 มิใหน้ าความในขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีลูกคา้เป็นบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนต่างดา้ว จ ากดั 
 

***ขอ้ 11/1 มิให้น าความในขอ้บงัคบัน้ีมาใช้บงัคบักบักรณีท่ีลูกคา้เป็นบริษทัจ ากดัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึนและถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 99 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเพ่ือ
การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดย
บริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย ์



 
(บส/ง 01-00)  
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  (*เพ่ิมเติมความในข้อ 11/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2544 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวามคม 2546 เป็นต้นไป) 
  (**เปล่ียนค าว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” เป็น “ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปล่ียนค าท่ีใช้ในข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ท่ีมีการปรับปรุงใหม่  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553) 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 *ขอ้ 12 - 

- 
(* ความในข้อ 12 ถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2540 ซ่ึงมีผลบงัคับใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป) 

 *ขอ้ 13 - 
(*ความในข้อ 13 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) 
 
  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  23 มกราคม 2540  เป็นตน้ไป   
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  14 มกราคม 2540 
 

(ลงนาม) โกวิทย์  โปษยานนท์ 

 (นายโกวิทย ์ โปษยานนท)์  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 

บทยกเลิก 


