(บส/ซ 01-27)

ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง วิธีปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 11 ข้อ 14 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 23 ข้อ 25
และข้อ 40 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
(2)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
(3)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
(4)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556
(5)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(6)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
(7)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การซื้ อขายหลักทรัพ ย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต” (Internet Trading) หมายความว่า
การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่ งคาสัง่ ซื้ อขายด้วยระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิกที่จดั ให้แก่ลูกค้า
“การซื้ อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิ กส์” (Direct Electronic Access) หมายความว่า
การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิกอนุญาตให้ลูกค้าส่ งคาสัง่ ซื้ อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง
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ผลบังคับใช้

บทยกเลิก

นิยาม

“การซื้ อ ขายหลักทรัพ ย์ผ่านระบบ DMA” (Direct Market Access) หมายความว่า
การซื้ อขายที่ สมาชิ กอนุ ญาตให้ลูกค้าส่ งคาสั่งซื้ อขายผ่านระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของลูกค้าที่ ต่อเชื่ อม
กับ ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก โดยคาสั่งซื้ อขายดังกล่าวผ่านระบบควบคุมความเสี่ ยงที่ สมาชิ ก
สามารถบริ หารจัดการได้
“ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ” (Program Trading) หมายความว่า
ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับส่ งคาสัง่ ซื้ อขายที่สามารถสร้างและบันทึกการเสนอซื้ อขายได้โดยอัตโนมัติ
“ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิ ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย” (Non-voting Depository
Receipt: NVDR) หมายความว่ า ใบแสดงสิ ท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลัก ทรั พ ย์อ ้างอิ งไทยตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย
“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงินฝาก ตราสารแห่ งหนี้ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุน
“บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ ก” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ กตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทาสัญญาเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน
ซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก
“การซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่จดั สรรเกิน” หมายความว่า การซื้ อหุ น้ เพื่อส่ งมอบหุ น้ ในส่ วนที่
จัดสรรเกินกว่าจานวนหุ ้นที่จดั จาหน่ ายตามเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด โดยทาการซื้ อ
ในตลาดหลักทรัพย์ตามคาสั่งที่ ได้รับจากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ที่มีความผูกพันตามหนังสื อชี้ ชวนที่
ออกในการจัดจาหน่ายหุน้ นั้น
“ผูซ้ ้ื อเพื่ อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ น” หมายความว่า สมาชิ กที่ ได้รับอนุ ญาตจากตลาด
หลักทรั พย์ให้ด าเนิ นการซื้ อหุ ้นใดหุ ้นหนึ่ งเพื่ อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นของหุ ้นนั้นในช่ วงเวลาที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย
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หมวด 1
การซื้ อขาย
ส่ วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4
วินิจฉัยและสัง่ การ
ข้อ 5

ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้ อขาย ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอานาจ อานาจวินิจฉัย

สั่ งการของผู้จัดการ

สมาชิ กอาจยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ออกหนังสื อรับรองการซื้ อขายของตนได้ การขอออกหนังสื อ
รับรองการซื้ อขาย

ส่ วนที่ 2
ระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขายของสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิ กต้องจัดให้มีระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กที่ มีการทางานและที่ มี การจัดให้ มีระบบส่ ง
ระบบการบริ หารและควบคุมความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งาน (Security Management) ที่ ได้มาตรฐาน คาสั่ งซื้ อขายตาม
มาตรฐาน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 7 สมาชิกจะใช้ระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิ กได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาด การใช้ ระบบส่ งคาสั่ ง
หลักทรัพย์โดยแสดงรายละเอี ยดว่าระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ซื้ อขายของสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และทดสอบระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 8 สมาชิ กต้องติดตั้งระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กเฉพาะในที่ทาการแต่ละแห่ ง การติดตั้งระบบส่ ง
คาสั่ งซื้ อขายของ
ของสมาชิ กเท่านั้น ยกเว้นสมาชิ กจะได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์
สมาชิ กต้องแจ้งสถานที่ติดตั้งระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ สมาชิก
กาหนด
ข้อ 9 สมาชิ กต้องติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่ งคาสั่งซื้ อขายไว้ในสถานที่ การติดตั้งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
ซึ่ งได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
สมาชิกต้องควบคุมมิให้บุคคลซึ่ งมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายเข้าไปในสถานที่
ดังกล่าว
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ข้อ 10 สมาชิ กอาจใช้ระบบส่ งค าสั่งซื้ อขายที่ พ ฒ
ั นาด้วยตนเองหรื อที่ พ ฒ
ั นาโดย
ผูพ้ ฒั นาระบบ โดยผูพ้ ฒั นาระบบต้องมีและดารงคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1)
มีฐานะการเงินที่มนั่ คงหรื อมีทุนชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท
(2)
มีผลงานและประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาและการให้บริ การที่เกี่ยวกับระบบ
ส่ งคาสัง่ ซื้ อขายไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอหรื อตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
(3)
มีผบู ้ ริ หารซึ่ งมีความสามารถ มีความซื่ อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(4)
มีระบบการจัดการด้านการพัฒนาและให้บริ การเกี่ ยวกับระบบส่ งคาสั่งซื้ อขาย
ที่เป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ยอมรับ
(5)
มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่ งมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้าน
พัฒนาและให้บริ การที่เกี่ยวกับระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย

ระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขาย
ของสมาชิกและ
คุณสมบัติของ
ผู้พฒ
ั นาระบบ

ข้อ 11 ในกรณี ที่ผพู ้ ฒั นาระบบไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามข้อ 10 ตลาดหลักทรัพย์ การกากับดูแล
อาจห้ามสมาชิ กใช้ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิกซึ่ งพัฒนาโดยผูพ้ ฒั นาระบบดังกล่าว หรื อกาหนดให้ ผู้พฒั นาระบบ
สมาชิกเปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒั นาระบบ หรื อดาเนินการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ส่ วนที่ 3
การรั บรองระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขายของสมาชิ กและความพร้ อมในการใช้ งาน
ข้อ 12 สมาชิ กต้องรับรองว่าระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิ กทางานได้ถูกต้องตาม การรับรองระบบ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย และไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบการซื้ อขาย ส่ งคาสั่ งซื้ อขาย
ของสมาชิก
ตลอดจนเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี ที่สมาชิ กมีการเปลี่ยนแปลงระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กที่ตอ้ งได้รับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกต้องรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงทาให้ระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของ
สมาชิกทางานได้ถูกต้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย และไม่ทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อระบบการซื้ อขาย ตลอดจนเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 13 ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ใช้ห รื อ เปลี่ ย นแปลงระบบส่ ง คาสั่ง ซื้ อ ขายของสมาชิ ก
ซึ่ ง พัฒนาโดยผูพ้ ฒั นาระบบ นอกจากการดาเนิ นการรับรองตามข้อ 12 แล้ว สมาชิ กต้องจัดให้มีผพู ้ ฒั นา
ระบบหรื อผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและรับรองการทางานของระบบส่ งคาสั่งซื้ อ
ขายของสมาชิกตามข้อ 12 ด้วย
ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ าจกาหนดให้ส มาชิ ก จัด ให้มีหรื อ เปลี่ ย นแปลงผูต้ รวจสอบและ
รับรองระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิ กได้ตามที่เห็นสมควร
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การรับรองระบบ
ส่ งคาสั่ งซื้ อขายของ
สมาชิกที่พฒ
ั นาโดย
ผู้พฒ
ั นาระบบ

ข้อ 14 ในกรณี ที่สมาชิ ก ผูพ้ ฒั นาระบบ หรื อผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
รับรองการทางานของระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิกไม่ถูกต้องซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบ
การซื้ อขาย ตลาดหลักทรัพย์อาจห้ามสมาชิกใช้ระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิ ก หรื อกาหนดให้สมาชิ ก
เปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒั นาระบบ หรื อดาเนินการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

กรณีที่มีการรับรอง
ระบบส่ งคาสั่ ง
ซื้ อขายไม่ ถูกต้ อง

ข้อ 15 ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการซื้ อขาย หรื อ
มีการออกหรื อเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ มติ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
หนังสื อเวียนที่ เกี่ยวกับการซื้ อขาย ให้สมาชิ กเข้าทดสอบระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กตามที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง
ให้สมาชิ กรายงานผลการทดสอบครั้งสุ ดท้ายก่อนเริ่ มใช้งานระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของ
สมาชิ กตามวรรคหนึ่ ง พร้อมทั้งรับรองว่าสมาชิ กได้ทดสอบแล้วว่าระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก
ทางานได้ถูกต้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย และไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่ อระบบการซื้ อขาย ตลอดจนเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ตลาดหลักทรั พ ย์กาหนด โดยต้องมี ผูม้ ี อานาจ
ลงนามของสมาชิกรับรองรายงานดังกล่าว

การร่ วมทดสอบ
ระบบเมื่อตลาด
หลักทรัพย์
เปลีย่ นแปลงระบบ
หรื อข้ อกาหนด

ข้อ 16 สมาชิ กต้องจัดให้มีแผนสารองและระบบสารองของระบบส่ งคาสั่งซื้ อขาย แผนสารองและ
ของสมาชิ กที่ ส ามารถทางานได้ท นั ที เพื่ อ รองรั บ ในกรณี ที่ ร ะบบส่ งคาสั่งซื้ อ ขายหลักของสมาชิ ก ระบบสารอง
ของสมาชิก
ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
สมาชิ กต้องรายงานรายละเอียดแผนสารองและระบบสารองของระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
ของสมาชิ กตามวรรคหนึ่ งให้ต ลาดหลักทรัพ ย์ทราบตามที่ต ลาดหลักทรัพ ย์กาหนดและจัด ให้มีการ
ทดสอบระบบสารองดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ข้อ 17 สมาชิ กต้องมี ความพร้ อมและเข้าร่ วมการทดสอบระบบการซื้ อขายสารอง ความพร้ อมในการ
และการใช้ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายสารองที่ตลาดหลักทรัพย์จดั เตรี ยมไว้ให้สมาชิ กในกรณี ที่ระบบสารอง เข้ าร่ วมทดสอบ
ของสมาชิกไม่สามารถทางานได้ตามปกติ โดยเข้าร่ วมการทดสอบดังกล่าวตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ระบบสารอง
ข้อ 18 สมาชิ กต้องจัด ให้มีระบบทดสอบ (Test Environment) เพื่ อใช้ทดสอบการ
ทางานของระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก

การจัดให้ มีระบบ
ทดสอบ (Test
Environment)

ข้อ 19 สมาชิ กต้อ งจัดให้มีบุคลากรในการดู แลระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก บุคลากรผู้ดูแลระบบ
ส่ งคาสั่ งซื้ อขายของ
อย่างเพียงพอทั้งในช่วงเวลาทาการและนอกเวลาทาการ
สมาชิก
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ข้อ 20 สมาชิ กต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวกับการบันทึ กคาสั่งซื้ อขายของลูกค้า การจัดเก็บข้ อมูล
ตามมาตรฐานที่ ต ลาดหลักทรัพ ย์กาหนด และจัด ส่ งข้อมูลดังกล่า วให้แ ก่ต ลาดหลักทรัพ ย์ทนั ที เมื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
ส่ วนที่ 4
การเปลีย่ นแปลงระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขายของสมาชิก
ข้อ 21 สมาชิ กจะเปลี่ยนแปลงระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ได้เมื่อได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายละเอียดและทดสอบระบบตามที่ ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
(1)
(2)
(3)
(Network Architecture)
(4)
Specification)
(5)
ของสมาชิก
(6)

เปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒั นาระบบ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเครื อข่ายของระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก

การเปลีย่ นแปลง
ที่ ต้ อ งได้ รั บ
อนุ ญ าตจาก
ตลาดหลักทรั พย์

เปลี่ยนแปลงฟั งก์ชนั การทางานของระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก (Functional
เปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ งั ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบส่ งคาสั่งซื้ อขาย
เรื่ องอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ข้อ 22 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ที่ มิใ ช่ ส มาชิ ก ตามข้อ 24 มีก ารเปลี ่ย นแปลง
ระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายตามข้อ 21 สมาชิ กต้องดาเนิ นการให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิ กจัดส่ งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การเปลีย่ นแปลง
ระบบส่ งคาสั่ งซื้ อ
ขายของ บล. ที่มิใช่
สมาชิก

ข้อ 23 ในกรณี ที่ สมาชิ กให้ผูพ้ ฒ
ั นาระบบเปลี่ ยนแปลงระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของ
สมาชิ ก สมาชิ กต้องมีมาตรการควบคุมดูแลการดาเนิ นการดังกล่าวของผูพ้ ฒั นาระบบอย่างเคร่ งครัดเพื่อ
ป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดแก่ระบบการซื้ อขายได้

มาตรการควบคุม
ผู้พฒ
ั นาระบบ
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ส่ วนที่ 5
การให้ บุคคลอื่นต่ อเชื่ อมระบบส่ งคาสั่ งซื้ อขายของสมาชิก
ข้อ 24 สมาชิ กอาจให้บริ ษ ทั หลักทรั พ ย์ที่ มิใช่ ส มาชิ กหรื อบุ ค คลอื่ น ใดต่ อเชื่ อม
ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึ กคาสัง่ ซื้ อขายได้ โดยการต่อเชื่ อม
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี สมาชิ กให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ กบันทึ กคาสั่งซื้ อขายตามวรรคหนึ่ ง
สมาชิกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ให้ มี ร ะบบการจัด การและก ากับ ดู แ ลการบัน ทึ ก ค าสั่ งซื้ อ ขายของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก
(2) ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิ กบันทึ กคาสั่งซื้ อขายโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้เป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(3) ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ กยอมรับและปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง
กับการซื้ อขายโดยอนุโลม

การให้ บุคคลอื่น
ต่ อเชื่ อมระบบ
ส่ งคาสั่ งซื้ อขาย
ของสมาชิ ก

ส่ วนที่ 6
การซื้ อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ข้อ 25 สมาชิ กอาจจัดให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเทอร์ เน็ตได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์โดยแสดงรายละเอียดว่าระบบดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด และทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ระบบที่ ใช้ในการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตต้องมี การทางานและมี
ระบบการบริ หารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน (Security Management) ที่ได้
มาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
สมาชิ กต้อ งรั บ รองการท างานของระบบที่ ใช้ในการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตและจัดให้มีผพู ้ ฒั นาระบบหรื อผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและรับรอง
การทางานของระบบที่ ใช้ในการซื้ อขายหลักทรั พย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ ตตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
รับรองระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิกและความพร้อมในการใช้งานในส่ วนที่ 3 ของหมวด 1

การขออนุญาต และ
การใช้ ระบบซื้ อ ขาย
หลักทรั พย์ ผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต

ข้อ 26 ในกรณี ที่ส มาชิ กจะเปลี่ ยนแปลงระบบที่ ใช้ในการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 25 สมาชิ กต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กในส่ วนที่ 4 ของหมวด 1 และต้องดาเนินการรับรองการทางานของระบบ

การเปลีย่ นแปลง
ระบบซื้ อขาย
หลักทรั พย์ ผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต
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ที่ใช้ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับรองระบบส่ งคาสั่งซื้ อ
ขายของสมาชิกและความพร้อมในการใช้งานในส่ วนที่ 3 ของหมวด 1
ข้อ 27 ในกรณี ที่สมาชิ กอนุ ญาตให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ กมี ระบบที่ ใช้ใน กรณีสมาชิกให้ บล. ที่
การซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตสาหรับลูกค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ ก สมาชิ ก มิใช่ สมาชิกจัดให้ มีการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ ผ่าน
ต้องดาเนินการให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกยอมรับและปฏิบตั ิตามความในส่ วนนี้
ระบบอินเทอร์ เน็ต

ข้อ 28 การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตให้กระทาได้ดว้ ยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ วิธีการเสนอซื้ อขาย
(Automated Order Matching: AOM)
ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต สมาชิ กต้องระบุรหัสแสดงช่ องทาง
ในการบันทึกคาสัง่ ซื้ อขาย (Designated Trader ID) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 29 ตลาดหลักทรั พ ย์อาจเรี ย กให้ส มาชิ กนาส่ งรายชื่ อลูกค้า ที่ ส่ งคาสั่งซื้ อขาย การนาส่ งรายชื่ อลูกค้ า
ในการซื้ อขายหลักทรั พย์ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ตตามที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด
ข้อ 30 เพื่ อกากับดู แลการบันทึ กคาสั่งซื้ อขายในการซื้ อขายหลักทรั พย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต สมาชิกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
จัดให้มีมาตรการป้องกันความลับของลูกค้า
(2)
จัดให้มีระบบหรื อกระบวนการในการตรวจสอบและติ ดตามดู แลคาสั่งซื้ อ
ขายของลูกค้าก่อนเข้ามาเป็ นการเสนอซื้ อขายในระบบการซื้ อขาย
(3)
จัดให้มีมาตรการป้ องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึ กการซื้ อขายให้แ ก่
ลูกค้า ยกเว้นในกรณี ที่มีเ หตุ ขดั ข้องทาให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึ กคาสั่งซื้ อ ขายเข้า มาในระบบส่ งคา
สั่งซื้ อขายของสมาชิกได้ ลูกค้าอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบันทึกคาสัง่ ซื้ อขายแทนได้
(4)
จัดเก็บข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการบันทึ กคาสั่งซื้ อขายของลูกค้าตามมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยสมาชิ กต้องสามารถจาแนกช่ องทางหรื อวิธีการที่ ลูกค้าใช้ในการเสนอซื้ อขายได้
และจัดส่ งข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
(5)
ควบคุมดูแลให้ลูกค้ารับทราบและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
มติ ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวกับการบันทึ กคา
สั่งซื้ อขายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต รวมทั้งข้อห้ามปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบันทึ กคา
สัง่ ซื้ อขายที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสม
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การกากับดูแล
การบันทึกคาสั่ ง
ซื้ อขายผ่ านระบบ
อินเทอร์ เน็ต

ส่ วนที่ 7
การซื้ อขายหลักทรั พย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Electronic Access)
ข้อ 31 สมาชิ กอาจจัดให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Electronic
Access) ได้ โดยต้องเป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

การซื้ อขาย
หลักทรั พย์ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 32 สมาชิ กอาจให้ลูกค้าทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้เฉพาะลูกค้า

ลูกค้ าที่สามารถ
ทาการซื้ อขาย
หลักทรั พย์ ผ่าน
ระบบ DMA

ดังต่อไปนี้

(1)
ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อ
(2)
นิ ติบุคคลที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(2.1) มีฐานะการเงินมัน่ คง
(2.2) มี ป ระสบการณ์ ด ้า นการลงทุ น ในตลาดทุ น ในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ
(2.3) มีผบู ้ ริ หารที่ไม่ถูกกล่าวโทษหรื อไม่อยูร่ ะหว่างถูกลงโทษโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มีพฤติกรรมการ
ส่ งคาสัง่ ซื้ อขายที่ไม่เหมาะสมตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 33 ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA สมาชิกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
จัดให้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า เพื่อให้มนั่ ใจว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตาม
ข้อ 32 รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบและกระบวนการส่ งคาสั่งซื้ อขาย และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขาย
(2)
จัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคาสั่งซื้ อขายของ
ลูกค้าก่อนส่ งเข้ามาในระบบการซื้ อขาย โดยระบบตรวจสอบคาสั่งซื้ อขายดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบใน
เรื่ องตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3)
จัดให้มีการบริ หารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอานาจควบคุมและบริ หารจัดการ
รวมทั้งกาหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคาสั่งซื้ อขายได้ และใน
กรณี ที่จาเป็ นสมาชิ กต้องสามารถหยุดการส่ งคาสั่งซื้ อขายใหม่และยกเลิกคาสั่งซื้ อขายของลูกค้าที่ถูกส่ ง
เข้ามาในระบบการซื้ อขายแล้วได้ทนั ที (Kill Switch)
(4)
จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงในการส่ ง
คาสัง่ ซื้ อขาย ตลอดจนค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคาสัง่ ซื้ อขายอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5)
ในกรณี ที่สมาชิ กพบหรื อสงสัยว่าลูกค้าอาจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย หรื อกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ให้สมาชิ กตรวจสอบและ
นาส่ งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้ อขายของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
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การดาเนินการของ
สมาชิ กกรณีมีการซื้ อ
ขายหลักทรั พย์ ผ่าน
ระบบ DMA

ข้อ 34 ให้นาความในส่ วนที่ 6 การซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตมาใช้ การนาความในส่ วน
การซื้ อขายหลักทรั พย์
กับการซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA ตามส่ วนนี้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 8
การใช้ ชุดคาสั่ งคอมพิวเตอร์ สาหรั บการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading)

ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
มาใช้ บังคับ

ข้อ 35 สมาชิ กอาจใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติได้ โดย
ก่อนเริ่ มใช้ชุดคาสั่งคอมพิ วเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ สมาชิ กต้องได้รับอนุ ญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การขออนุญาตใช้
Program Trading

ข้อ 36 สมาชิ กต้องรับรองว่าชุ ดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ
ตามข้อ 35 มีการทางานและมีระบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายที่เป็ นไปตามข้อกาหนดหรื อ
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย และจะไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบการซื้ อขาย
หรื อสภาพการซื้ อขายหลักทรั พ ย์โดยรวมหรื อไม่ ทาให้ราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรั พ ย์
เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)

การรับรองของ
สมาชิกกรณีการใช้
Program Trading

ข้อ 37 ในกรณี ที่สมาชิ กประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดคาสั่ง
คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 35 ในเรื่ องดังต่อไปนี้ สมาชิ กจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนเริ่ มใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติม
(1)
เพิ่มกลยุทธ์ (Strategy)
(2)
เปลี่ยนแปลงระบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
(3)
เปลี่ยนแปลงหลักการทางานหรื อฟั งก์ชนั การทางานของชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์
สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงค่ าพารามิ เตอร์ (Parameters) ที่ ทาให้ความเสี่ ยง
เพิ่มขึ้นหรื อกระทบหลักการทางานหรื อฟั งก์ชนั การทางานของชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดย
อัตโนมัติ
ให้สมาชิ กที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์
สาหรั บ การซื้ อขายโดยอัต โนมัติ ตามวรรคหนึ่ ง ยื่น ขออนุ ญ าตต่ อตลาดหลักทรั พ ย์ล่วงหน้าก่ อนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 38 ในการใช้ชุ ดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัต โนมัติที่ ส มาชิ ก
ใช้บนั ทึกการเสนอซื้ อขายเข้ามาในระบบการซื้ อขาย สมาชิกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้

การเปลีย่ นแปลง
การใช้ Program
Trading
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การดาเนินการของ
สมาชิกสาหรับการ
ใช้ Program
Trading

(1)
มีระบบการจัดการ และระบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขาย และ
กากับดูแลการใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติหรื อจัดการการเสนอซื้ อขายเมื่อมี
เหตุจาเป็ นและสมควร
(2)
ควบคุมดูแลมิให้มีการบันทึกการเสนอซื้ อขายที่มีลกั ษณะเป็ นการทาให้หรื อ
อาจทาให้ราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรัพย์หรื อสภาพการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยรวม เปลี่ยนแปลงไป
หรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)
ข้อ 39 สมาชิ กที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ใช้ชุดคาสั่งคอมพิ วเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดย
อัตโนมัติตอ้ งทบทวนระบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขายให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง และให้สมาชิ กปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงระบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขายให้เหมาะสม
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
กรณี ที่มีการแก้ไขข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขายใน
เรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
(2)
กรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

การทบทวนระบบ
บริหารความเสี่ ยง
สาหรับการใช้
Program Trading

ข้อ 40 สมาชิ กต้องจัด เก็บ ข้อมู ลเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงฟั งก์ชันการทางานของ
ชุ ดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติในส่ วนที่ เกี่ ยวกับค่ า พารามิ เ ตอร์ (Parameters)
ตามระยะเวลาที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนดและจัด ส่ ง ข้อ มูล ดัง กล่า วให้แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ทนั ที เมื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

การจัดเก็บข้ อมูล

ส่ วนที่ 9
ข้ อมูลที่ได้ จากระบบการซื้ อขาย
ข้อ 41 ห้ามสมาชิ กให้หรื อจาหน่ ายข้อมูลที่ ได้จากระบบการซื้ อขายแก่ ลูกค้าหรื อ ห้ ามให้ หรื อจาหน่ าย
บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 42 หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลให้บุคคล ข้ อมูลที่ได้จากระบบ
การซื้ อขาย
อื่นใดที่ ได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 42 ให้ส มาชิ ก เปิ ดเผยข้อ มูล ที ่ ไ ด้จ ากระบบการซื้ อ ขายให้แ ก่ ลูก ค้า ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การเปิ ดเผยข้ อมูล
ให้ ลูกค้ า

ข้อ 43 ตลาดหลักทรัพย์อาจให้สมาชิ กระงับการให้หรื อจาหน่ ายข้อมูลที่ ได้จากระบบ การระงับการให้
หรื อจาหน่ ายข้ อมูล
การซื้ อขายแก่ลูกค้าของสมาชิกหรื อบุคคลอื่นได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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หมวด 2
การกากับดูแลการซื้ อขายของสมาชิก
ข้อ 44 เพื่ อกากับดู แลการใช้ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กหรื อในกรณี ที่มีเหตุ
จาเป็ นอัน อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การทางานของระบบการซื้ อขายหรื อต่ อสภาพการซื้ อขายหลักทรั พ ย์
โดยรวม ตลาดหลักทรัพย์อาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
ตรวจสอบระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก
(2)
กาหนดให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงระบบส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก
(3)
ห้ามสมาชิ กใช้งานทั้งหมดหรื อบางส่ วนของระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ ก
(4)
ระงับการให้บริ การซื้ อขายผ่านระบบส่ งคาสั่งซื้ อขายของสมาชิ กหรื อช่ องทาง
การซื้ อขายใด ๆ ของสมาชิก

การกากับดูแล
การใช้ ระบบส่ ง
คาสั่ งซื้ อขายของ
สมาชิก

ข้อ 45 ในกรณี ที่ ค าสั่ งซื้ อขายของลู กค้าที่ ส่ งผ่ านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตหรื อส่ งทาง
อิเล็กทรอนิ กส์มีลกั ษณะฝ่ าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย ตลาดหลักทรัพย์อาจให้สมาชิ ก
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1)
แจ้งให้ลูกค้าหยุดการบันทึกคาสัง่ เข้ามาในระบบการซื้ อขาย
(2)
ยกเลิกคาสัง่ ซื้ อขายของลูกค้าที่มีลกั ษณะดังกล่าว
(3)
ระงับการให้บริ การการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า

การดาเนินการของ
สมาชิกกรณีลูกค้ า
ฝ่ าฝื นข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 46 ในกรณี ที่ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติของสมาชิ กมี
การทางานไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย และทาให้หรื ออาจทาให้
เกิดความเสี ยหายต่อระบบการซื้ อขายหรื อสภาพการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยรวม ตลาดหลักทรัพย์อาจระงับ
หรื อยกเลิกการอนุญาตการใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติได้

การระงับหรื อยกเลิก
การอนุญาตใช้
Program Trading
เมื่อไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดและทาให้
กรณี ที่คาสั่งที่ส่งโดยชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติมีหรื ออาจ หรื ออาจทาให้ เกิด
มีผลทาให้ราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ ความเสี ยหายโดยรวม

ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ตลาดหลักทรัพย์อาจให้สมาชิกปรับปรุ งแก้ไขค่าพารามิเตอร์
(Parameters) และ/หรื อโปรแกรมฟั งก์ชันการทางานและ/หรื อระบบบริ หารความเสี่ ยงของชุ ด ค าสั่ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติหรื อระงับการใช้งานชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขาย
โดยอัตโนมัติ
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ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอันอาจมีผลกระทบต่อการทางานของระบบการซื้ อขายหรื อต่อ
สภาพการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยรวม ตลาดหลักทรัพย์อาจให้สมาชิ กระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ชุ ด ค าสั่งคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การซื้ อ ขายโดยอัต โนมัติ ทุกกลยุท ธ์ (Strategy) หรื อเฉพาะบางกลยุท ธ์
(Strategy) เป็ นการชัว่ คราวได้
เมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ท้ งั หมดอันเป็ นผลมาจากการทางาน
ของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จะให้สมาชิ กระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติเป็ นการชัว่ คราว

การระงับการใช้
Program Trading
เมื่อมีเหตุจาเป็ น หรื อ
Circuit Breaker

หมวด 3
เวลาทาการซื้ อขาย
ข้อ 47 ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดวิธีการซื้ อขายแตกต่างกันสาหรับแต่ละช่วงเวลา เวลาทาการซื้ อขาย
ทาการซื้ อขาย
ข้อ 48 ตลาดหลักทรัพย์จะกาหนดเวลาเปิ ดและปิ ดทาการซื้ อขายประจาวันตามเวลา เวลาเปิ ด/ปิ ด
ทาการซื้ อ ขาย
ที่ได้มีการสุ่ มเลือก (Random) ด้วยระบบการซื้ อขาย
ข้อ 49 ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อนการเปิ ดทาการซื้ อขาย การเปลีย่ นแปลง
เพื่ อคานวณหาราคาเปิ ด (Pre-open) หรื อก่ อนการปิ ดทาการซื้ อขายเพื่ อคานวณหาราคาปิ ด (Pre-close) เวลา Pre-open
หรื อ Pre-close
ตามข้อ 47 หรื อข้อ 48 หรื อระงับเป็ นการชัว่ คราว
หมวด 4
วิธีการซื้ อขาย
ส่ วนที่ 1
รายการซื้ อขาย
ข้อ 50 การบันทึ กค าสั่งซื้ อขายเข้ามาในระบบการซื้ อขายต้องมี รายการอย่างน้อย รายการขั้นต่าในการ
บันทึกคาสั่ งซื้ อขาย
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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ส่ วนที่ 2
การซื้ อขายด้ วยวิธีจับคู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
ข้อ 51 การเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้งต้องมีจานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ จานวนและมูลค่ า
หลักทรั พย์ สูงสุ ดที่
ไม่เกินจานวนและมูลค่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เสนอซื้ อขายได้

ข้อ 52 ให้หน่วยการซื้ อขายของหลักทรัพย์แต่ละประเภทมีจานวนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยการซื้ อขาย
หลักทรั พย์ (Board
Lot)

กาหนด

ข้อ 53 ราคาเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นราคาที่ตรงตามช่วงราคาที่ตลาดหลักทรัพย์ ช่ วงราคา (Tick Size)
กาหนด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดช่วงราคาของหลักทรัพย์แต่ละประเภทแตกต่างกันไป
ข้อ 54 สมาชิ กอาจระบุ ประเภทการเสนอซื้ อขายอย่างใดอย่างหนึ่ งในช่ วงเวลาซื้ อขาย
ดังต่อไปนี้
ประเภทการเสนอซื้ อขาย
ความหมายและลักษณะ
1. Limit Order
การเสนอซื้ อขายที่ระบุราคาซื้ อขาย

ช่ วงเวลาซื้ อขาย
 ช่วงก่อนเปิ ดทาการ (Pre-open)
 ช่วงเวลาทาการ (Trading
Session)
 ช่วงก่อนปิ ดทาการ (Pre-close)
 ช่วงเวลาทาการ (Trading
Session)

2. Immediate or Cancel การเสนอซื้ อขายประเภท Limit Order ซึ่ ง
(IOC)
กาหนดให้มีการจับคู่การซื้ อขายทันที และหาก
ไม่สามารถจับคู่การซื้ อขายได้เลย หรื อจับคู่ได้
บางส่ วน และมีจานวนการเสนอซื้ อขายเหลืออยู่
บางส่ วน ให้ยกเลิกการเสนอซื้ อขายที่ยงั จับคู่
ไม่ได้น้ นั ทันที
3. Fill or Kill (FOK)
การเสนอซื้ อขายประเภท Limit Order ซึ่ ง
 ช่วงเวลาทาการ (Trading
กาหนดให้การเสนอซื้ อขายมีการจับคู่การซื้ อ
Session)
ขายทันที และหากไม่สามารถจับคู่การซื้ อขาย
ดังกล่าวได้ท้ งั หมดตามจานวนที่มีการเสนอซื้ อ
ขาย ให้ยกเลิกการเสนอซื้ อขายนั้นทันที
4. Iceberg Order
การเสนอซื้ อขายประเภท Limit Order ในช่วง  ช่วงเวลาทาการ (Trading
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ประเภทการเสนอ
ซื้ อขาย

ประเภทการเสนอซื้ อขาย

ความหมายและลักษณะ
เวลาทาการซื้ อขายที่ระบบการซื้ อขายจะแบ่ง
การซื้ อขายออกเป็ นจานวนย่อย ๆ แล้วทยอย
นาเข้าสู่ ระบบการซื้ อขายโดยอัตโนมัติและให้
การเสนอซื้ อขายในครั้งหลังกระทาได้ต่อเมื่อ
การเสนอซื้ อขายในครั้งก่อนได้ถูกจับคู่การซื้ อ
ขายแล้ว
5. At the Open (ATO) การเสนอซื้ อขายที่ประสงค์ให้มีการซื้ อขายครั้ง
เดียวที่ราคาเปิ ด และหากมีจานวนการเสนอซื้ อ
ขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้ อขายได้ เมื่อเปิ ดทา
การซื้ อขาย ระบบการซื้ อขายจะยกเลิกการเสนอ
ซื้ อขายที่ยงั จับคู่ไม่ได้น้ นั
6. At the Close (ATC) การเสนอซื้ อขายที่ประสงค์ให้มีการซื้ อขายครั้ง
เดียวที่ราคาปิ ด และหากมีจานวนการเสนอซื้ อ
ขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้ อขายได้ เมื่อปิ ดทา
การซื้ อขาย ระบบการซื้ อขายจะยกเลิกการ
เสนอซื้ อขายที่ยงั จับคู่ไม่ได้น้ นั
7. Market Order
การเสนอซื้ อขายที่ระบุให้มีการเสนอซื้ อ ณ ราคา
เสนอขายต่าสุ ดหรื อเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้ อ
สู งสุ ดตามลาดับ และหากมีจานวนการเสนอซื้ อ
ขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้ อขายได้ ระบบการซื้ อ
ขายจะยกเลิกจานวนดังกล่าวทันที
8. Special Market Order การเสนอซื้ อขายที่ระบุให้มีการเสนอซื้ อ ณ
ราคาเสนอขายต่าสุ ดหรื อเสนอขาย ณ ราคา
เสนอซื้ อสู งสุ ดตามลาดับ และหากมีจานวนการ
เสนอซื้ อขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้ อขายได้
ระบบการซื้ อขายจะจัดให้จานวนดังกล่าวเป็ น
การเสนอซื้ อที่ราคาสู งกว่าหรื อเป็ นการเสนอ
ขายที่ราคาต่ากว่าราคาซื้ อขายสุดท้าย 1 ช่วง
ราคา
9. Market to Limit
การเสนอซื้ อขายที่ระบุให้มีการเสนอซื้ อ ณ
Order
ราคาเสนอขายต่าสุ ดหรื อเสนอขาย ณ ราคา
เสนอซื้ อสู งสุ ดเพียงลาดับราคาเดียวและหากมี
จานวนการเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถ
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ช่ วงเวลาซื้ อขาย
Session)

 ช่วงก่อนเปิ ดทาการ (Pre-open)

 ช่วงก่อนปิ ดทาการ (Pre-close)

 ช่วงเวลาทาการ (Trading
Session)

 ช่วงเวลาทาการ (Trading
Session)

 ช่วงเวลาทาการ (Trading
Session)

ประเภทการเสนอซื้ อขาย

ความหมายและลักษณะ
จับคู่การซื้ อขายได้ ระบบการซื้อขายจะจัดให้
จานวนดังกล่าวเป็ นการเสนอซื้ อหรื อเสนอขายที่
ราคาซื้ อขายสุ ดท้าย

ช่ วงเวลาซื้ อขาย

ข้อ 55 ระบบการซื้ อขายจะจัดให้การเสนอซื้ อขายประเภท At the Open (ATO) และ ราคา ATO และ ATC
At the Close (ATC) เป็ นการเสนอซื้ อขายที่ราคาดังต่อไปนี้
(1)
กรณี การเสนอซื้ อ ระบบการซื้ อขายจะจัดให้เป็ นราคาที่ สูงกว่าราคาเสนอซื้ อ
สู งสุ ด 1 ช่วงราคา หรื อราคาเสนอขายสู งสุ ด แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
(2)
กรณี การเสนอขาย ระบบการซื้ อขายจะจัดให้เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขาย
ต่าสุ ด 1 ช่วงราคา หรื อราคาเสนอซื้ อต่าสุ ด แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ในกรณี ที่ราคาเสนอซื้ อตาม (1) หรื อราคาเสนอขายตาม (2) สู งกว่าราคาสู งสุ ด (Ceiling)
หรื อต่ ากว่าราคาต่ าสุ ด (Floor) ระบบการซื้ อขายจะจัดให้เป็ นการเสนอซื้ อขายที่ ราคาสู งสุ ด (Ceiling)
หรื อราคาต่าสุ ด (Floor) แล้วแต่กรณี
เมื่อเปิ ดหรื อปิ ดทาการซื้ อขาย ระบบการซื้ อขายจะจับคู่การซื้ อขายโดยจัดให้การเสนอ
ซื้ อขายประเภท At the Open (ATO) และ At the Close (ATC) เป็ นการเสนอซื้ อขายที่ อยู่ในลาดับแรก
ก่อนการเสนอซื้ อขายประเภท Limit Order
ข้อ 56 การระบุ ประเภทการเสนอซื้ อขายแบบ Market Order หรื อ Special Market
Order หรื อ Market to Limit Order สมาชิ กสามารถระบุ ได้ต่อเมื่ อปรากฏว่ามี ค าสั่งซื้ อขายฝั่ งตรงข้าม
ที่ระบุประเภทการเสนอซื้ อขายแบบ Limit Order อยูใ่ นระบบการซื้ อขายในขณะนั้น

คาสั่ งซื้ อขายที่
ราคาตลาด

ข้อ 57 การระบุ ประเภทการเสนอซื้ อขายแบบ Iceberg Order แต่ ละครั้ง ให้สมาชิ ก Iceberg Order
บันทึ กคาสั่งซื้ อขายได้เฉพาะประเภท Limit Order และให้แบ่งการเสนอซื้ อขายออกเป็ นจานวนย่อย ๆ
ได้ไม่เกิน 100 การเสนอซื้ อขาย
เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ระบบการซื้ อขายจะยกเลิกการเสนอซื้ อขายที่ระบุ
ประเภท Iceberg Order
(1)
ระบบการซื้ อขายไม่อาจจัดให้มีการซื้ อขายภายในช่ วงเวลาทาการช่ วงที่ 1 หรื อ
ช่วงที่ 2 แล้วแต่กรณี
(2) หลักทรั พย์ที่ท าการเสนอซื้ อขายนั้นถูกห้ามการซื้ อขายตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว
ข้อ 58 การซื้ อขายหลักทรั พ ย์หน่ วยย่อย ให้ส มาชิ กบันทึ กค าสั่ งซื้ อขายได้เฉพาะ การซื้ อขายหลักทรัพย์
หน่ วยย่ อย
ประเภท Limit Order เท่านั้น
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ส่ วนที่ 3
การซื้ อขายด้ วยวิธีบันทึกการซื้ อขาย (Trade Report)
ข้อ 59 สมาชิ กอาจซื้ อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้ อขาย (Trade Report) ตามประเภทการ
ซื้ อขายดังต่อไปนี้

ประเภทการบันทึก
การซื้ อขาย

(1) การบันทึกการซื้ อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
(2)
การบันทึกการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Trade Report – Foreign)
(3) การบันทึกการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report - Buy-in)
(4) การบัน ทึ ก การซื้ อ เพื ่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ล ู ก ค้า ของสมาชิ ก ผิ ด นัด
(Trade Report - Member buy – in)
(5) การบันทึกการซื้ อขายนอกเวลาทาการประจาวัน (Trade Report - Off-hour)
สมาชิ กอาจประกาศโฆษณาการเสนอซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในระบบการซื้ อขายก็ได้
ทั้งนี้ การประกาศโฆษณาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันสมาชิกให้ตอ้ งตกลงซื้ อหรื อขายตามประกาศโฆษณานั้น
ข้อ 60 การบันทึ กการซื้ อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) หมายถึ ง การซื้ อขาย
ซึ่ งมีจานวนหลักทรัพย์ต้ งั แต่ 1 ล้านหน่วยของหลักทรัพย์หรื อมีมูลค่าการซื้ อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
ตลาดหลักทรัพย์อาจอนุญาตให้สมาชิ กบันทึ กการซื้ อขายรายใหญ่ซ่ ึ งมีจานวนหลักทรัพย์
หรื อมูลค่าการซื้ อขายต่ากว่าที่ กาหนดในวรรคหนึ่ งได้ในกรณี ที่สมาชิ กซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย
ให้สมาชิกรายงานข้อมูลการบันทึกการซื้ อขายรายใหญ่ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่
ตลาดหลักทรั พย์กาหนด เมื่ อสมาชิ กบันทึ กการซื้ อขายที่ มีปริ มาณการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์เพิ่ มขึ้ น
จนถึงหรื อข้ามจุดซึ่ งต้องทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อการซื้ อหลักทรัพย์ที่สมาชิ กรู ้หรื อมีเหตุอนั ควรรู ้ว่าเป็ นผลให้ผูซ้ ้ื อได้มาหรื อเป็ น
ผูถ้ ื อหลักทรั พย์เพิ่ มขึ้ นจนถึงหรื อข้ามจุดซึ่ งต้องทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ดงั กล่าว ให้สมาชิ กรายงาน
ทันทีภายหลังบันทึกการซื้ อขาย

Trade Report –
Big Lot

ข้อ 61 การบันทึ กการซื้ อขายหลักทรั พย์ที่บุคคลต่ างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Trade Report – Trade Report –
Foreign
Foreign) ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งมีจานวนหลักทรัพย์และมีมูลค่าการซื้ อขายต่ากว่า
ที่ กาหนดในข้อ 60 วรรคหนึ่ ง
(2) มิให้นาหลักเกณฑ์เรื่ องหน่วยการซื้ อขายตามข้อ 52 และช่วงราคา ตามข้อ 53
มาใช้บงั คับ
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ข้อ 62 การบันทึกการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report - Buy-in)
ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)
บันทึกการซื้ อขายโดยสมาชิกผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเป็ นรายเดียวกัน (One-firm Trade Report)
(2) บันทึกการซื้ อขายภายในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) ราคาซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ต อ้ งเป็ นราคาที ่ ต รงตามช่ ว งราคาตามที ่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด
(4)
การซื้ อขายในแต่ละครั้งต้องมีจานวนหลักทรัพย์เป็ นหน่วยการซื้ อขาย ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

Trade Report –
Buy - in

ข้อ 63 การบัน ทึ ก การซื ้ อ เพื ่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที ่ ล ูก ค้า ของสมาชิ ก ผิด นัด
(Trade Report - Member buy-in) ให้ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ด ังต่ อไปนี้
(1)
บันทึ กการซื้ อขายในวันที่ สมาชิ กมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่สานักหัก
บัญชีกาหนด
(2)
ราคาซื้ อขายต้องเป็ นราคาที่ เพิ่ มขึ้ นอี กไม่น้อยกว่า 5 ช่ วงราคาจากราคาปิ ด
ของวันทาการก่อนหน้า หรื อราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุด ณ เวลา 10.00 น. แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และให้ถือ
ว่าเป็ นราคาซื้ อขายสาหรับการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Final Member buy in) ในวันนั้น และหากไม่สามารถซื้ อได้ สมาชิ กจะทาการซื้ อขายในวันทาการถัดไปในราคาที่เพิ่มขึ้นอีก
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ช่วงราคาจากราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้า หรื อราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุด ณ เวลา 10.00 น.
หรื อราคาซื้ อขายสาหรับการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัด (Final Member buy-in)
ในวันทาการก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
(3)
ราคาซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ต อ้ งเป็ นราคาที ่ ต รงตามช่ ว งราคาตามที ่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด
(4)
การซื้ อขายในแต่ ละครั้งต้องมี จานวนหลักทรัพย์เป็ นหน่ วยการซื้ อขาย ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(5)
ส าหรั บ หลัก ทรั พ ย์ใด ๆ ที่ ส มาชิ ก ไม่ ส ามารถด าเนิ น การซื้ อ เพื่ อ ส่ งมอบ
หลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัดได้ครบทั้งจานวนในวันนั้น และปรากฏว่ามีรายการซื้ อเพื่อส่ งมอบ
หลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัด สาหรับหลักทรัพย์เดี ยวกันนั้นในวันทาการถัดไป สมาชิ กจะรวม
จานวนหลักทรัพย์ที่ตอ้ งดาเนิ นการซื้ อเพื่ อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัดเข้ากับจานวน
หลักทรัพย์ที่ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการซื้ อได้ โดยใช้ราคาเดี ยวกับราคาเสนอซื้ อของหลักทรัพย์ส่วนที่ยงั
ไม่สามารถดาเนินการซื้ อได้

Trade Report –
Member buy - in
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ข้อ 64 การบั น ทึ ก การซื ้ อ ขายนอกเวลาท าการ (Trade Report - Off-hour) ให้
ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)
มีจานวนหลักทรัพย์และมีมูลค่าการซื้ อขายต่ากว่าที่กาหนดในข้อ 60 วรรคหนึ่ง
(2)
บันทึกการซื้ อขายภายในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3)
ราคาซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ต อ้ งเป็ นราคาปิ ดหรื อ ราคาเฉลี่ย ของหลัก ทรัพ ย์
ในเวลาทาการประจาวันของวันที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ในกรณี ที่ไม่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวในเวลาทาการประจาวัน ให้ใช้ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้านั้นเป็ นราคาซื้ อขาย
(4)
การซื้ อขายในแต่ละครั้งต้องมีจานวนหลักทรัพย์เป็ นหน่วยการซื้ อขายตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

Trade Report –
Off-hour

หมวด 5
หลักเกณฑ์ เฉพาะการซื้ อขายหลักทรั พย์ บางประเภท
ส่ วนที่ 1
การซื้ อขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรั พย์ อ้างอิงไทย
(Non-voting Depository Receipt: NVDR)
ข้อ 65 การซื้ อ ขายใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ที่ เ กิ ด จากหลัก ทรั พ ย์อา้ งอิ ง ไทย
ให้กระทาด้วยวิธีการซื้ อขายตามหมวด 4 โดยให้สมาชิ กบันทึ กเครื่ องหมายแสดงว่าเป็ นคาสั่งซื้ อขาย
ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

วิธีการซื้ อขาย
NVDR

ส่ วนที่ 2
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว
ข้อ 66 การซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว ให้กระทา
ด้วยวิธีการซื้ อขายตามหมวด 4 โดยให้สมาชิ กบันทึ กเครื่ องหมายแสดงว่าเป็ นคาสั่งซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

วิธีการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุน
Thai Trust Fund

ข้อ 67 ตลาดหลักทรั พ ย์อ าจห้ามไม่ให้ส มาชิ กบันทึ กค าสั่งซื้ อขายหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวในกรณี ที่อาจทาให้อตั ราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวเกิ นกว่าอัตราส่ วนที่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวได้ตกลงไว้กบั
บริ ษทั จดทะเบียน

การห้ ามสมาชิกซื้ อขาย
หน่ วยลงทุน Thai
Trust Fund เกิน
อัตราส่ วนการลงทุน
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ข้อ 68 ให้สมาชิ กมีมาตรการในการตรวจสอบว่าการบันทึ กคาสั่งซื้ อขายหน่ วยลงทุน การตรวจสอบว่ า
ของกองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวเป็ นการเสนอซื้ อขายหรื อซื้ อขายตามคาสั่งของลูกค้าซึ่ ง ลูกค้ าต่ างด้าวเป็ น
ผู้ส่งคาสั่ ง
เป็ นคนต่างด้าวเท่านั้น
ส่ วนที่ 3
การซื้ อขายตราสารหนี้
ข้อ 69 การซื้ อขายตราสารหนี้ให้กระทาด้วยวิธีการซื้ อขายตามหมวด 4

วิธีการซื้ อขาย
ตราสารหนี้

ข้อ 70 ตราสารหนี้ ที่ซ้ื อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM) คุณสมบัติของตราสาร
หนีท้ ี่ซื้อขายด้วยวิธี
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
จับคู่อตั โนมัติ
(1)
ไม่มีขอ้ จากัดในการโอน
(2)
กรณี เป็ นตราสารหนี้ ที่ตอ้ งมีการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ ต้องได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่ อถือในแต่ละครั้งที่ออกอย่างน้อยในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อ
เที ยบเท่า จนกว่าสิ ทธิ เรี ยกร้องตามตราสารหนี้ จะระงับลง หรื อในกรณี ที่ตราสารหนี้ เป็ นหน่ วยลงทุนของ
กองทุ นรวมตราสารแห่ งหนี้ ตอ้ งมี นโยบายการลงทุ นในตราสารหนี้ ที่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ
โดยรวมในลักษณะเดียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นและสมควร ตลาดหลักทรั พ ย์อาจผ่อนผันการจัดอันดับความ
น่าเชื่ อถือของตราสารหนี้ โดยกาหนดเงื่อนเวลาหรื อเงื่ อนไขไว้ดว้ ยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงความจาเป็ น
ของผูล้ งทุนในการมีขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
การซื้ อขายตราสารหนี้ ที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ซ้ื อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้ อขาย
(Trade Report) โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์จะก าหนดวัน ที่ ให้ เริ่ ม ซื้ อ ขายด้วยวิ ธี บัน ทึ กการซื้ อขาย (Trade
Report) ดังกล่าว
ข้อ 71 การซื้ อขายตราสารหนี้ ตอ้ งบันทึ กราคาซึ่ งรวมดอกเบี้ ยค้างรับตามข้อตกลง
ในตราสารหนี้ดว้ ย (ถ้ามี) และการซื้ อขายตราสารหนี้ ดว้ ยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching:
AOM) ต้องบันทึกราคาเสนอซื้ อขายเป็ นจุดทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง

ราคาซื้ อขาย
ตราสารหนี้

การซื้ อขาย
ตราสารหนี้ด้วยวิธี
จับคู่อตั โนมัติ
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ข้อ 72 ให้นาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการซื้ อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order
Matching: AOM) ในส่ วนที่ 2 ของหมวด 4 มาใช้บงั คับกับการซื้ อขายตราสารหนี้ ดว้ ยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
ยกเว้นเรื่ องดังต่อไปนี้
(1)
ช่ วงราคา
(2)
จานวนหลักทรัพย์ในการเสนอซื้ อขายแต่ละครั้ง โดยให้จานวนตราสารหนี้ ใ น
การเสนอซื้ อขายแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000 หน่วยของตราสารหนี้น้ นั
สมาชิ กอาจซื้ อขายตราสารหนี้ เป็ นหน่วยการซื้ อขายหรื อหน่ วยย่อยก็ได้ โดยให้หน่วย
การซื้ อขายของตราสารหนี้เท่ากับ 100 หน่วยของตราสารหนี้น้ นั
ข้อ 73 ให้นาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการซื้ อขายด้วยวิธีบนั ทึ กการซื้ อขาย (Trade Report)
ในส่ วนที่ 3 ของหมวด 4 มาใช้บงั คับกับการซื้ อขายตราสารหนี้ ดว้ ยวิธีบนั ทึกการซื้ อขาย (Trade Report)
ยกเว้นเรื่ องจานวนหลักทรัพย์หรื อมูลค่าการซื้ อขาย โดยให้การซื้ อขายตราสารหนี้ มีจานวนตราสารหนี้
หรื อมูลค่าการซื้ อขายดังต่อไปนี้
(1) จานวนตราสารหนี้ ต้ งั แต่ 10,000 หน่วยของตราสารหนี้ น้ นั หรื อมีมูลค่าการซื้ อ
ขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป สาหรับการบันทึ กการซื้ อขายตราสารหนี้ รายใหญ่ (Trade Report – Big
Lot) โดยให้คิดมูลค่าตามราคาที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายตราสารหนี้
(2) จานวนตราสารหนี้ นอ้ ยกว่า 10,000 หน่วยของตราสารหนี้ น้ นั หรื อมีมูลค่าการ
ซื้ อขายน้อยกว่า 10 ล้านบาท สาหรับการบันทึ กการซื้ อขายนอกเวลาทาการ (Trade Report – Off-hour)
โดยให้คิดมูลค่าตามราคาที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายตราสารหนี้
การบันทึกการซื้ อขายตราสารหนี้ตอ้ งระบุรายการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) อักษรเครื่ องหมาย “N” กรณี สมาชิกประสงค์จะชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ตามข้อมูล Net Clearing ที่สานักหักบัญชี จดั ทาขึ้นตามข้อบังคับของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการชาระราคา
และการส่ งมอบหลักทรัพย์
(2) อักษรเครื่ องหมาย “G” พร้อมระบุ วนั ชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพ ย์ตาม
ระยะเวลาที่ สานักหักบัญชี กาหนด กรณี สมาชิ กประสงค์จะชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูล
Gross Clearing ที่ สานักหักบัญชี จดั ทาขึ้นตามข้อบังคับของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการชาระราคาและการ
ส่ งมอบหลักทรัพย์
*หมวด 5/1
(*ยกเลิกความในหมวด 5/1 โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับการซื ้อขาย การชาระ
ราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวัน ที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป))
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การซื้ อขาย
ตราสารหนี้ด้วยวิธี
บันทึกการซื้ อขาย

หมวด 6
การแก้ ไขหรื อยกเลิกการซื้ อขาย
ข้อ 74 การขออนุญาตแก้ไขการซื้ อขาย ให้สมาชิ กกระทาด้วยระบบการซื้ อขายก่อน การแก้ ไขหรื อ
เวลา 17.00 น.

ยกเลิกการซื้ อขาย

การขออนุ ญ าตยกเลิ กการบันทึ กการซื้ อขาย (Trade Report) ให้ส มาชิ กกระทาด้วย
ระบบการซื้ อขายก่อนเวลา 17.00 น. ยกเว้นการขออนุญาตยกเลิกการบันทึกการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่ผิดนัด (Trade Report - Buy-in) หรื อการบันทึกการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิ กผิดนัด
(Trade Report - Member buy – in) ให้สมาชิกกระทาภายในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
หมวด 7
เครื่ องหมายประกอบการซื้ อขาย
ส่ วนที่ 1
เครื่ องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่ องหมาย NR (Notice Received)
ข้อ 75 ในส่ วนนี้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิยาม
รวมถึงผูม้ ีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ข้อ 76 ตลาดหลักทรัพย์อาจขึ้นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) ไว้ที่หลักทรัพย์
เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าบริ ษทั จดทะเบียนมีสารสนเทศต้องชี้แจงหรื อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

เครื่ องหมาย NP

ข้อ 77 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับสารสนเทศตามข้อ 76 ครบถ้วนและชัดเจนและได้
เผยแพร่ แก่ผลู ้ งทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจปลดเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) และขึ้นเครื่ องหมาย
NR (Notice Received) ไว้ที่หลักทรัพย์น้ นั เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้ช้ ีแจงหรื อรายงาน
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

เครื่ องหมาย NR
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*ส่ วนที่ 1/1
เครื่ องหมาย NC (Non Compliance)
ข้อ 77/1 ตลาดหลักทรัพย์อาจขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์
เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าหลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์ที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1)
หลักทรัพย์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
(2)
หลักทรัพย์อยู่ระหว่างที่ ตลาดหลักทรั พย์สั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรั พ ย์จ ด
ทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์น้ นั เนื่ องจากบริ ษทั จดทะเบียนฝ่ า
ฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ
คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิอย่างร้ายแรง และตลาดหลักทรัพย์ให้ซ้ื อหลักทรัพย์น้ นั ด้วยบัญชี
แคชบาลานซ์ (Cash Balance)
เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนินการให้เหตุตาม (1) และ (2) ของวรรคหนึ่ งหมดไป
ตลาดหลักทรัพย์อาจปลดเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance)

เครื่ องหมาย NC

(*เพิ่มเติมความในส่ วนที่ 1/1 ของหมวด 7 โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื ้อ
ขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ส่ วนที่ 2
เครื่ องหมายแสดงว่ าราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ นราคาที่ไม่ รวมสิ ทธิประโยชน์
*ข้อ 78 ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศขึ้นเครื่ องหมายตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ไว้ที่หลักทรัพย์ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันที่ บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กาหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหลักทรัพย์ หรื อ 2 วันทาการถึงวันที่ บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แล้วแต่ ก รณี เพื่ อ แสดงว่ า ราคาซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์น้ ั น เป็ นราคาที่ ไ ม่ ร วมถึ งสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั จะให้หรื อให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์น้ นั ในการปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหลักทรัพย์หรื อในการกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์คราวนั้น
(*ความในข้ อ 78 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง วิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับการซื ้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป)
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เครื่ องหมาย X

ข้อ 79 ในกรณี ที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์ไม่ ส ามารถขึ้ น เครื่ องหมายภายในระยะเวลาที่ การประกาศขึน้
กาหนดตามข้อ 78 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิ จารณาประกาศขึ้ นเครื่ องหมายไว้เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันที่ เครื่ องหมาย X
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กาหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรื อกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหลักทรัพย์ ล่วงหน้ า
เพื่อการนั้นตามสมควรแก่กรณี
*ส่ วนที่ 3
เครื่ องหมาย C (Caution)
ข้อ 79/1 ในส่ วนนี้
“มาตรการดาเนิ นการ” หมายความว่า มาตรการดาเนิ นการตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยมาตรการดาเนิ นการกรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
การดาเนินธุรกิจ
“หลักทรั พย์” หมายความว่า หลักทรั พย์ของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนที่ อยู่ภ ายใต้มาตรการ
ดาเนิ นการ รวมถึงใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่มีหุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์
อ้างอิง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ ง ไม่รวมหุ ้นกู้ หุ ้นกูท้ ี่ อาจแปลงสภาพ
แห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้ ได้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กู้

นิยาม

ข้อ 79/2 ตลาดหลักทรัพย์อาจขึ้นเครื่ องหมาย C (Caution) ไว้ที่หลักทรัพย์ในวันทาการถัด
จากวันที่ ตลาดหลักทรั พย์ประกาศรายชื่ อ บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ อยู่ภายใต้มาตรการดาเนิ นการ เพื่ อให้ผู ้
ลงทุนทราบว่าบริ ษทั จดทะเบียนอยูภ่ ายใต้มาตรการดาเนินการดังกล่าว

การขึน้
เครื่ องหมาย C

ข้อ 79/3 ตลาดหลักทรัพย์อาจปลดเครื่ องหมาย C (Caution) ออกจากหลักทรัพย์ในวัน
ทาการถัดจากวันที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ประกาศรายชื่ อบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ พ น้ จากมาตรการดาเนิ นการ
เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้พน้ จากมาตรการดาเนินการดังกล่าวแล้ว

การปลด
เครื่ องหมาย C

(*เพิ่มเติ มความในส่ วนที่ 3 ของหมวด 7 โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับการซื ้อ
ขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป))
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หมวด 8
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกีย่ วกับการซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ้นที่จดั สรรเกินโดยสมาชิก
ข้อ 80 สมาชิ กผูป้ ระสงค์จะเป็ นผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกินในหุ น้ ใดต้องได้รับ การขออนุญาตเป็ น
ผู้ซื้อเพื่อส่ งมอบหุ้น
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ให้ส มาชิ กยื่ นค าขออนุ ญ าตเป็ นผูซ้ ้ื อเพื่ อส่ งมอบหุ ้น ที่ จดั สรรเกิ น ตามแบบที่ ต ลาด ที่จัดสรรเกิน
หลักทรัพย์กาหนดเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการก่อนวันที่ สมาชิ กเริ่ มทาการซื้ อเพื่อส่ งมอบ
หุน้ ที่จดั สรรเกินในหุน้ ดังกล่าว
ข้อ 81 ผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกินในหุ ้นใดมีหน้าที่ ตอ้ งทาการซื้ อเพื่อส่ งมอบ วิธีการซื้ อเพื่อส่ งมอบ
หุ ้นที่ จดั สรรเกิ นในหุ ้นนั้นโดยการซื้ อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching: AOM) หุ้นที่จัดสรรเกิน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขดังต่อไปนี้
(1)
ระบุวา่ เป็ นการเสนอซื้ อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกิน
(2)
บันทึ กค าสั่งซื้ อประเภท Limit Order โดยกาหนดราคาเสนอซื้ อที่ ไม่ สู งกว่า
ราคาเสนอซื้ อสู งสุ ดในขณะนั้น หรื อราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายในขณะนั้น หรื อราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO
Price) ทั้งนี้ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
(3)
ให้ผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นทาการแยกบัญชี สาหรับการซื้ อเพื่อส่ ง
มอบหุน้ ที่จดั สรรเกินออกต่างหากจากบัญชีเพื่อการลงทุนของตนเอง
ข้อ 82 ในการซื้ อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกินในแต่ละวันทาการ ให้ผซู ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบ การแจ้ งชื่ อเจ้ าหน้ าที่
รับอนุญาต
หุน้ ที่จดั สรรเกินแจ้งชื่อของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ทาหน้าที่ดงั กล่าว
ข้ อห้ ามของผู้ซื้อ
ข้อ 83 ห้ามมิให้ผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ น กระทาการดังต่อไปนี้
(1)
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ผซู ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกินมอบหมาย เพื่อส่ งมอบหุ้นที่
จัดสรรเกิน
ทาการอื่นใดนอกจากการซื้ อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกิน
(2)
ซื้ อขายหุ ้นที่ ผซู ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นมีหน้าที่ ตอ้ งทาการซื้ อเพื่อส่ ง
มอบหุน้ ที่จดั สรรเกินเพื่อบัญชีของตนเองในระหว่างเวลาที่เป็ นผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่จดั สรรเกินในหุน้ นั้น
(3)
เสนอซื้ อหุ ้นในราคาหรื อปริ มาณที่ ผซู ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นรู ้หรื อมี
เหตุอนั ควรรู ้วา่ ราคาดังกล่าวอาจเกิดจากการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์

ข้อ 84 ให้ผูซ้ ้ื อเพื่ อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นจัดทารายงานประจาวันและรายงานสรุ ป การจัดทาและ
การซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่จดั สรรเกินเมื่อครบระยะเวลาของการซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่จดั สรรเกินตามแบบที่ ส่ งรายงาน
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 12.00 น. ของวันทาการถัดไป
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ข้อ 85 ตลาดหลักทรัพย์จะระบุเครื่ องหมายเพื่อแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบว่าหุ ้นใดมีการ เครื่ องหมาย
ซื้ อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกิน
ข้อ 86 ผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่จดั สรรเกินจะหยุดทาหน้าที่ในการซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ น้ การหยุดทาหน้ าที่
ซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ้นที่
ที่จดั สรรเกินได้เฉพาะในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทาการซื้ อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่ จัดสรรเกิน
จัดสรรเกิน
(2)
ผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นจากบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หรื อจากผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อส่ งมอบหุ ้นในส่ วนที่ จดั สรรเกิ นจานวนให้แก่ ผูล้ งทุ น ตามที่ ระบุ ไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย
(3)
เมื่ อ ผู ซ้ ้ื อ เพื่ อ ส่ งมอบหุ ้ น ที่ จัด สรรเกิ น ซื้ อ หุ ้ น ได้ค รบตามจ านวนที่ ไ ด้ข อ
อนุญาตไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์
ผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกินที่ประสงค์จะหยุดทาหน้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่
จัดสรรเกินในหุ น้ ใดในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง (2) และ (3) ให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
1 วันทาการก่อนวันที่ผซู ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุน้ ที่จดั สรรเกินจะหยุดทาหน้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ น้ ที่จดั สรรเกิน
ในหุน้ นั้น
ข้อ 87 ผู ซ้ ้ื อเพื่ อ ส่ ง มอบหุ ้ น ที่ จัด สรรเกิ น ผู ้ใดฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหมวดนี้ การฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์
นอกจากตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาลงโทษผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นดังกล่าวตามข้อกาหนด การซื้ อหุ้นคืน
ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาลงโทษสมาชิ กแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะไม่อนุ ญาตให้ผซู ้ ้ื อเพื่อ
ส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นนั้นทาหน้า ที่ เป็ นผูซ้ ้ื อเพื่อส่ งมอบหุ ้นที่ จดั สรรเกิ นเป็ นเวลา 1 ปี นับแต่ว นั ที่
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหมวดนี้
หมวด 9
การซื้ อขายหลักทรัพย์ ของสมาชิกหรื อบริษทั ที่มสี ่ วนเกีย่ วข้ องกับสมาชิก
ในฐานะนายหน้ าหรื อตัวแทนของลูกค้ า
ข้อ 88 ในกรณี ที่สมาชิ กทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตนเองในฐานะนายหน้า
หรื อตัวแทนของลูกค้า ให้สมาชิกปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1)
ซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวเฉพาะด้วยเงินสด
(2)
จัดให้มีมาตรการแก้ไขความผิดพลาดในการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษ ทั
ตนเองที่เหมาะสมและชัดเจน โดยต้องไม่ทาให้สมาชิกเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตนเอง
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ข้ อปฏิบัติของสมาชิก
กรณีซื้อขาย
หลักทรั พย์ ของ
บริษัทตนเองหรื อ
บริษัทที่มีส่วน
เกีย่ วข้ อง

(3)
เปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ตามที่ กาหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์
ไทยที่ เกี่ ยวกับการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ
ในกรณี ที่สมาชิ กทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับสมาชิ กใน
ฐานะนายหน้าหรื อตัวแทนของลูกค้า ให้สมาชิกปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง (3)
ข้อ 89 ให้ ส มาชิ กจัด ท าหลักเกณฑ์ก ารห้ ามใช้ข ้อ มู ลภายในเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขาย หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ตนเองหรื อบริ ษทั ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิ กในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทนของ การใช้ ข้อมูลภายใน
ลูกค้า และหลักเกณฑ์การห้ามซื้ อขายหลักทรั พ ย์ดงั กล่ าวที่ ทาให้เกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ Conflict of Interest
(Conflict of Interest) ระหว่ า งสมาชิ ก กับ ลู ก ค้า เพื่ อ ใช้ป ฏิ บัติ ภ ายในหน่ วยงานของสมาชิ ก รวมทั้ง
บทลงโทษพนักงานของสมาชิกในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้อ 90 ให้สมาชิ กรายงานรายชื่ อบริ ษทั ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับสมาชิ ก และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ อบริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิ กที่ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลา
และตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ ให้ระบุ ชื่อของบริ ษทั ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับสมาชิ ก และ
ความสัมพันธ์ที่แสดงถึ งการมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับสมาชิ ก และประกาศรายชื่ อบริ ษ ทั นั้นไว้ในที่ เปิ ดเผย ณ
สานักงานของสมาชิก

การรายงานและ
เปิ ดเผยชื่ อของ
บริษัทที่มีส่วน
เกีย่ วข้ อง

ข้อ 91 ให้สมาชิ กจัดให้มีระบบกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ ก
และรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าสมาชิกฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหมวดนี้

ระบบดูแลการ
ปฏิบัติงาน

หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 92 ให้บรรดาคาสั่งหรื อหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรั พย์ที่ออกตามความใน บทเฉพาะกาล
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 2 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ยังคงใช้ต่อไปได้จนกว่า
จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการใด ๆ ในเรื่ องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บงั คับ
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ข้อ 93 ในกรณี ที่ขอ้ กาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของ บทเฉพาะกาล
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรื ออ้างถึงประกาศหรื อความในประกาศตลาดหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรื ออ้างอิงถึงประกาศหรื อความในประกาศดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้
หรื ออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิ บตั ิ ที่
เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่
28 สิ งหาคม 2560 แทน
ข้อ 94 ในกรณี ที่ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนดให้ส มาชิ ก มี ห น้าที่ ปฏิ บัติตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 2 และสมาชิกยังปฏิบตั ิไม่ครบตามประกาศดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดาเนินการ
ดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2560
(ลงนาม) นางเกศรา มัญชุศรี
(นางเกศรา มัญชุศรี )
กรรมการและผูจ้ ดั การ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ เอื้ อกับการขยายฐานผูล้ งทุ นและเพิ่ มโอกาสทางธุ รกิ จของสมาชิ ก ตลอดจนสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ตลาดหลักทรั พย์จึงเห็ นควรให้ปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การช าระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้จดั ทาให้มีความเหมาะสมและง่ายต่อการทาความเข้าใจยิง่ ขึ้น จึงสมควรออกประกาศนี้
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บทเฉพาะกาล

