(บส/ข 01-01)

ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง กาหนดหลักทรัพย์ ที่สามารถขายชอร์ ตได้ พ.ศ. 2553
อาศัย อานาจตามความในข้อ 4 ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การขายชอร์ ตในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
ออกข้อกาหนดไว้ด ังต่ อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป

ผลใช้ บังคับ

*ข้อ 2 สมาชิกจะขายชอร์ตได้ในหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
หลักทรั พย์ ที่สมาชิก
(1) หุน้ สามัญที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index
สามารถขายชอร์ ตได้
(2) หุ น้ สามัญที่ มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ล้านบาท และมีการกระจายการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ตามรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
“ผูถ้ ื อ หุ ้นสามัญรายย่อย” ให้มีค วามหมายเช่ นเดี ย วกับบทนิ ยามของคาดังกล่า วที่ กาหนด
ไว้ในข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) หลักทรัพย์ซ่ ึ งตนขึ้นทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
(4) หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมอี ทีเอฟ หรื อหลักทรัพ ย์ที่ใช้คานวณดัชนี อา้ งอิ งหรื อ
หลักทรัพย์อา้ งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ
(5) หน่ วยของอีทีเอฟตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับและเพิกถอนหน่วย
ของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ
(6) หุ ้น สามัญ ที่ เป็ นสิ นทรั พ ย์อา้ งอิ งของใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ ตามข้อกาหนด
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(7)
หุ ้นสามัญที่ เป็ นสิ นค้าอ้างอิงของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตาม
ข้อกาหนดของตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า”
**(8) ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
**(9) ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยตามข้อกาหนดตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่ เกิ ด จากหลักทรัพ ย์อา้ งอิงไทย ทั้งนี้
เฉพาะใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ที่ เกิ ด จากหลักทรั พ ย์อา้ งอิ งไทยที่ มี หลักทรั พ ย์อา้ งอิ ง เป็ นหุ ้นสามัญ
ที่ สามารถขายชอร์ตได้ตามประกาศนี้

(* ความในข้ อ 2 ถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง
กาหนดหลักทรั พย์ ที่สามารถขายชอร์ ตได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และมีผลใช้ บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
(** เพิ่ มเติ มความใน (8) และ (9) ของข้ อ 2 โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กาหนด
หลักทรั พย์ ที่ สามารถขายชอร์ ตได้ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2562
เป็ นต้ นไป)

ข้อ 3 สมาชิ กซึ่ งทาหน้าที่เป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของ หลักทรั พย์ ที่สมาชิก
ผูด้ ูแลสภาพคล่องซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่มิใช่สมาชิกจะขายชอร์ตได้ตามคาสั่งของผูด้ ูแลสภาพคล่องดังกล่าวในหลักทรัพย์ สามารถขายชอร์ ตได้
แทนผู้ดูแลสภาพ
ซึ่ งผูด้ ูแลสภาพคล่องนั้นขึ้นทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องได้ดว้ ย
คล่องมิใช่ สมาชิก

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2553
(ลงนาม) จรั มพร โชติกเสถียร
(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการและผูจ้ ดั การ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็ นสมควรเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ ตได้ เพื่อเป็ น
การสนับสนุนธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ตลอดจนช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงและสร้างสมดุลในการขึ้นลง
ของราคาหลัก ทรั พ ย์ โดยคานึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งต่อ ผู ล้ งทุ น และการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์โ ดยรวม
จึ งสมควรออกประกาศนี้
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