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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เรื�อง  มาตรการดําเนินการกรณีมกีารซื$อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

       ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด  พ.ศ. 2544 

 
  อาศยัอาํนาจตามมาตรา 170 วรรคสอง (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ออกขอ้กาํหนดไว้
ดงัต่อไปนี0  
 
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี0ใหใ้ชบ้งัคบัตั0งแต่วนัที2  30  สิงหาคม  2544   เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี0  
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
  “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
  *“เจ้าหน้าที2รับอนุญาต”  หมายความว่า   บุคคลที2ได้รับการขึ0 นทะเบียน
โดยตลาดหลกัทรัพย ์เพื2อเป็นตวัแทนของสมาชิกในการซื0อขายดว้ยระบบการซื0อขาย” 
  (*เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “เจ้าหน้าที�รับอนุญาต” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที� 3) 
พ.ศ. 2553 ลงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2553 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  “คาํสั2งซื0อขาย”  หมายความวา่  คาํสั2งซื0อหรือคาํสั2งขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

“การซื0อขาย”  หมายความวา่  การซื0อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
“ระบบการซื0อขาย”  หมายความว่า  ระบบคอมพิวเตอร์ที2ใชใ้นการซื0อขายตามที2

ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ขึ0น 
*“บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)”  หมายความว่า บัญชีที2ลูกค้าวางเงินไว้

ล่วงหนา้กบัสมาชิกเตม็จาํนวนที2จะซื0อหลกัทรัพยก่์อนการซื0อขายหลกัทรัพยห์รือมีขอ้ตกลงใหส้มาชิก
หกัเงินตามคาํสั2งของสมาชิกในบญัชีเงินฝากของลูกคา้ที2ฝากเงินไวเ้ต็มจาํนวนที2จะซื0อหลกัทรัพยก่์อน
การซื0อขายหลกัทรัพย ์หรือโอนเงินค่าขายหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีดงักล่าว 

(*เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “บัญชีแคชบาลานซ์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที� 2) 
พ.ศ. 2551 ลงวนัที� 21 พฤษภาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป) 
   

นิยาม 

ผลบังคับใช้ 
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*ขอ้ 3 เ มื 2อคณะกรรมกา ร เห็นว ่า สภาพกา รซื0อขา ยของหลกัทร ัพย ใ์ด
หลกัทรัพยห์นึ2 งในตลาดหลกัทรัพยม์ีการเปลี2ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื0อขาย            
ในหลกัทรัพยน์ั0นอย่างมาก หรือมีการซื0อขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั0นเป็นจาํนวนมาก 
จนมีแนวโนม้ที2อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื0อขาย คณะกรรมการมีอาํนาจสั 2ง         
ให้สมาชิกดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ2 งหรือหลายอย่างเป็นการชั2วคราว ดงัต่อไปนี0  

(1) ดํา เนินกา รให ้ล ูกค า้ ซื0อหลกัทร ัพยด์ ว้ยบญัชีแคช บา ลา นซ์  
(Cash Balance)  

(2) ห้ามการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัในการกําหนดวงเงิน    
การซื0อขายของลูกคา้ 

(3) ห้ามซื0 อหรือขายหลักทรัพย์เป็นการชั2วคราว ตามหลักเกณฑ ์
เงื2อนไขและวิธีการที2กาํหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั2วคราว 

(4) ห้ามการหักกลบราคาค่าซื0อกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนั
ในวนัเดียวกนั (Net Settlement) 

(5) ห้ามการขายหลกัทรัพยที์2ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพื2อการส่งมอบ 

(*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื� อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(ฉบับที� 4) พ.ศ. 2557 ลงวนัที� 19 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 3/1  ในกรณีที2หลกัทรัพยใ์ดมีสภาพการซื0อขายที2มีอตัราการซื0อขายหมุนเวียนสูง

จนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื0อขาย และมีลกัษณะตามที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
ให้สมาชิกดาํเนินการให้ลูกค้าซื0 อหลักทรัพย์นั0นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
เป็นการชั2วคราวตามหลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(*ความในข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื� อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(ฉบับที� 5) พ.ศ. 2558 ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 10 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 3/2 เมื2อคณะกรรมการเห็นว่าการซื0อขายของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ2 ง

ในตลาดหลกัทรัพยมี์พฤติกรรมหรือลกัษณะการส่งคาํสั2งซื0อขายที2พิจารณาไดว้่าเป็นการส่งคาํสั2ง
ที2ไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมหรือลกัษณะการซื0อขายที2พิจารณาไดว้่าทาํให้หรืออาจทาํให้มี
การเปลี2ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื0อขายในหลกัทรัพยน์ั0นอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 
หรือมีการซื0อขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั0นเป็นจาํนวนมาก และมีขอ้เท็จจริงที2 เชื2อไดว้่า
พฤติกรรมหรือลกัษณะการซื0อขายดงักล่าวอาจเป็นผลจากการซื0อขายของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 
คณะกรรมการมีอาํนาจสั2งใหส้มาชิกดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ2งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี0  

การดาํเนินการเมื�อมี

พฤติกรรมการซื$อขายที�
ผิดไปจากสภาพปกติ 

การดาํเนินการเมื�อ

หลกัทรัพย์มีสภาพ

การซื$อขายที�อาจ

ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อสภาพการซื$อขาย 

การกาํหนดให้สมาชิก 

ดาํเนินการให้ลูกค้า 

ซื$อหลกัทรัพย์ด้วยบัญชี 

แคชบาลานซ์  

(Cash Balance)  
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(1) ดาํเนินการใหล้กูคา้ทาํการซื0อขายผา่นเจา้หนา้ที2รับอนุญาตเท่านั0น 
(2) พิจารณาปรับลดวงเงินที2กาํหนดในการซื0อขายของลกูคา้ 
(3) ดาํเนินการใหล้กูคา้ทาํการซื0อหลกัทรัพยน์ั0นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 

(Cash Balance) เป็นการชั2วคราว 
(4) ระงบัการใหล้กูคา้ทาํการซื0อขายหลกัทรัพยน์ั0นโดยใหห้กักลบราคา

ค่าซื0อกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัในวนัเดียวกนัเป็นการชั2วคราว 
(5) ระงบัการให้ลูกคา้ทาํการซื0อขายที2สมาชิกมีการให้ลูกคา้กูย้ืมเงิน

เพื2อซื0อหลกัทรัพยน์ั0นเป็นการชั2วคราว  
(6) ระงับการให้ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที2ต ้องยืมหลักทรัพย์นั0นมา

เพื2อการส่งมอบเป็นการชั2วคราว 

(*เพิ�มเติมความในข้อ 3/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง มาตรการ
ดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2553  
ลงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2553 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที�  13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 4 เมื2อคณะกรรมการเห็นว่าการซื0อขายของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ2 ง

ในตลาดหลกัทรัพยมี์พฤติกรรมหรือลกัษณะการซื0อขายที2พิจารณาไดว้่าทาํให้หรืออาจทาํให้มี
การเปลี2ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื0อขายในหลกัทรัพยน์ั0นอย่างรุนแรง หรือมีการซื0อขาย
อยา่งกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั0นเป็นจาํนวนมาก และมีขอ้เทจ็จริงที2เชื2อไดว้่าพฤติกรรมหรือลกัษณะ
การซื0อขายดงักล่าวอาจเป็นผลจากการซื0อขายของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการ
มีอาํนาจสั2งหา้มสมาชิกรายใดรายหนึ2งหรือทั0งหมดส่งคาํสั2งซื0อขายในหลกัทรัพยน์ั0นของบุคคลนั0น
หรือกลุ่มบุคคลนั0นเขา้มาในระบบการซื0อขายเป็นการชั2วคราวได ้
 

ขอ้ 5 ในกรณีที2คณะกรรมการมีการสั2งหา้มสมาชิกใดส่งคาํสั2งซื0อขายของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดตามขอ้ 4 และสมาชิกนั0นยงัคงส่งคาํสั2งซื0อขายของบุคคลนั0นหรือกลุ่มบุคคลนั0น
เขา้มาในระบบการซื0อขายอีก คณะกรรมการมีอาํนาจสั2งห้ามการซื0อขายของสมาชิกนั0นเป็นการ
ชั2วคราวได ้

  
  *ขอ้ 6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาและใช้อาํนาจ
ตามขอ้ 3 ขอ้ 3/2 และขอ้ 4 ไดต้ามที2เห็นสมควร 

**ในกรณีที2ผูจ้ดัการไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูพิ้จารณาและใชอ้าํนาจสั2งใหส้มาชิก
ดาํเนินการตามขอ้ 3 และหา้มสมาชิกส่งคาํสั2งซื0อขายของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดตามขอ้ 4
ผูจ้ดัการตอ้งดาํเนินการตามแนวทางที2ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

การห้ามสมาชิก 

ส่งคําสั�งซื$อขาย 

หลกัทรัพย์ของ 

บุคคลใดเข้ามาใน
ระบบการซื$อขาย 

การห้ามสมาชิก

ทําการซื$อขาย

เป็นการชั�วคราว 

แนวทางดาํเนินการ 
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(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื� อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(ฉบับที� 3) พ.ศ. 2553 ลงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2553 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคสองของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจาก

สภาพปกติของตลาด (ฉบับที�  4) พ.ศ. 2557 ลงวันที�  ลงวันที�  19 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วันที�  

5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 7 ในกรณีที2ความในขอ้ใดขอ้หนึ2 งของคาํสั 2งหรือหนังสือเวียนของ
ตลาดหลกัทรัพยที์2ออกตามความในขอ้ 3/1 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื2อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื0อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด พ.ศ. 2544 ลงวนัที2 29 สิงหาคม 2544 ซึ2 งแกไ้ขเพิ2มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื2อง มาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื0อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไป
จากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัที2 2) พ.ศ. 2551 ลงวนัที2 21 พฤษภาคม 2551 มีการกาํหนดเกี2ยวกบั
หลกัทรัพยที์2มีอตัราการซื0อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ที2สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกาํหนด ให้หมายถึงหลกัทรัพย์ที2 มีสภาพการซื0 อขาย 
ที2มีอตัราการซื0อขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื0อขายตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการดาํเนินการกรณีมีการซื0อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไป
จากสภาพปกติของตลาดตามฉบบันี0แทน 

(*เพิ�มเติมความในข้อ 7 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง มาตรการ
ดาํเนินการกรณีมีการซื-อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2558 
ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช้ตั-งแต่วนัที� 10 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
ประกาศ ณ วนัที2  29  สิงหาคม  2544 
 
                                                               (ลงนาม)  ชวลิต  ธนะชานันท์  
   (นายชวลิต ธนะชานนัท)์ 
   ประธานกรรมการ 
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทเฉพาะกาลรองรับให้

ประกาศ Turnover List 

ที�สํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

หมายถึงหลกัทรัพย์ 

ที�มีสภาพการซื$อขาย 

ที�มีอตัราการซื$อขาย

หมุนเวียนสูงจนอาจ

ส่งผลกระทบเสียหาย 

ต่อสภาพการซื$อขาย  


