
  
 
(บส/ซ 01-00) 
 

- 1 - 

 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื�อง  การซื�อขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2555 

 

 

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8)  (9)  และ (12)  แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี5  
 

 

 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี5ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที6 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 
 

ผลบังคับใช้ 

 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี5   
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
“สํานกัหักบญัชี” หมายความว่า บริษทัจาํกดัที6ตลาดหลกัทรัพย์จัดตั5 งขึ5 นเพื6อ

ประกอบการเป็นศูนยก์ลางการให้บริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์6ไดมี้การซื5อขายรวมทั5ง
บริการอื6นที6เกี6ยวขอ้ง 

“หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ 
  “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยที์6เกี6ยวกบัการรับหน่วยลงทุน  

*“หน่วยทรัสต”์ หมายความว่า หน่วยทรัสตต์ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ย การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื6อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

(*เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “หน่วยทรัสต์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง การซื)อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2556  ลงวันที� 15 มีนาคม 
2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั)งแต่วนัที� 18 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป) 

“ใบแสดงสิทธิในการซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได”้ หมายความว่า ใบแสดงสิทธิใน
การซื5อหุ้นเพิ6มทุนที6โอนสิทธิไดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และ
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วิธีการเกี6ยวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้
“ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6 งเป็นคนต่างดา้ว” หมายความว่า 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6งเป็นคนต่างดา้ว และการเปิดเผยขอ้มลู 

“ตราสารหนี5” หมายความวา่ ตราสารหนี5ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การรับตราสารหนี5 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหลกัทรัพยที์6เกี6ยวขอ้งกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท 

“คาํสั6งซื5อขาย” หมายความวา่ คาํสั6งซื5อหรือคาํสั6งขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
“การเสนอซื5อขาย” หมายความว่า การเสนอซื5อหรือการเสนอขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์
“การซื5อขาย” หมายความวา่ การซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
“ระบบการซื5อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที6ใช้ในการซื5อขายตามที6

ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ขึ5น 
“ระบบส่งคาํสั6งซื5อขายของสมาชิก” (Broker Front Office) หมายความว่า ระบบ

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือชุดคาํสั6งคอมพิวเตอร์ใดๆ ที6ใชใ้นการซื5อขายที6ต่อเชื6อมกบั
ระบบการซื5อขาย 

“การซื5อ เพื 6อส่งมอบหลกัทรัพยที์ 6ผ ิดนดั” (Buy-in)  หมายความว ่า  การซื5อ
หลกัทรัพยโ์ดยสํานกัหักบญัชีเพื6อการส่งมอบกรณีสมาชิกสํานกัหักบญัชีไม่สามารถส่งมอบ
หลกัทรัพยที์6ซื5อขายต่อสาํนกัหักบญัชีภายในเวลาที6สาํนกัหักบญัชีกาํหนด 

“หน่วยการซื5อขาย” (Board Lot) หมายความว่า หน่วยที6ใชใ้นการซื5อขาย โดยแต่ละ
หน่วยมีจาํนวนรวมของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ6งตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“หน่วยยอ่ย” (Odd Lot) หมายความวา่ จาํนวนหลกัทรัพยซึ์6งตํ6ากวา่หน่วยการซื5อขาย 
“การซื5อขายรายใหญ่” (Big Lot) หมายความว่า การซื5อขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพย์

หนึ6งที6มีจาํนวนหรือมลูค่าการซื5อขายไม่นอ้ยกวา่จาํนวนหรือมลูค่าการซื5อขายที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
“หลกัทรัพยที์6บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ” หมายความว่า หลกัทรัพยที์6บุคคลต่างดา้ว

เป็นผูถื้อตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
“สินทรัพยอ์า้งอิง” หมายความว่า สินทรัพยอ์า้งอิงหรือหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิใน

การซื5อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื5อหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
“อตัราแปลงสภาพ” หมายความว่า จาํนวนสิทธิในการซื5อหรือขายสินทรัพยอ์า้งอิง 
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ที6จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิในใบแสดงสิทธิในการซื5อหุ้นเพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6
จะซื5อหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั5นจาํนวนหนึ6งสิทธิ 

“ราคาเสนอขายครั5 งแรก” (IPO Price) หมายความวา่ ราคาดงัต่อไปนี5  
 (1) ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือต่อผูล้งทุนในประเทศ

ไทยเป็นครั5 งแรก ตามที6กาํหนดไวใ้นหนงัสือชี5ชวน หรือสารสนเทศที6แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
 (2) ราคาปิดของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิงใน

ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั (Home Exchange) ภายในสองวนัทาํการซื5อขายก่อนวนัที6เริ6มซื5อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรก  

“ช่วงราคา” หมายความว่า ขั5นอตัราขึ5 นลงของราคาซื5 อขายหลกัทรัพย์แต่ละ
หลกัทรัพยต์ามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“ลูกคา้” หมายความว่า บุคคลที6มอบหมายใหส้มาชิกเป็นนายหนา้หรือตวัแทนใน
การซื5อขายหลกัทรัพยแ์ทนตน 

*“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” หมายความว่า  หลกัทรัพยต์าม (1) ของนิยามคาํว่า 
“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ที6ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

*“บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ”  หมายความวา่  บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที6ออกโดยบริษทัจด
ทะเบียนต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*เพิ�มเติมบทนิยามคําว่า “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” และ “บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ” 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง การซื)อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556  ลงวนัที� 18 ธันวาคม 2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั)งแต่วนัที� 18 ธันวาคม 2556  เป็นต้นไป) 

 

หมวด 1 การซื�อขาย 
 

 

 ขอ้ 3 การซื5 อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทาํโดยสมาชิกด้วย
ระบบการซื5อขาย 
 การซื5อขายหลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกตามวรรคหนึ6งใหห้มายรวมถึง การซื5อขายโดยบุคคล
ดงัต่อไปนี5  

(1) บุคคลที6เกี6ยวขอ้งในระบบการซื5อขายตามหมวด 9  
  (2) ลูกคา้ที6สมาชิกยินยอมใหบ้นัทึกคาํสั6งซื5อขายเขา้มาในระบบการ
ซื5อขายดว้ยตนเอง 
 บุคคลตามวรรคสองอาจบนัทึกคาํสั6งซื5อขายผ่านช่องทางการซื5อขายตามหลกัเกณฑ ์
เงื6อนไขและวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

การซื�อขายโดย
สมาชิกด้วยระบบ
การซื�อขาย 

นิยาม 
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 ขอ้ 4 สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการเสนอซื5อขาย การซื5อขาย หรือการกระทาํใดๆ ที6
บุคคลตามขอ้ 3 ไดก้ระทาํเขา้มาในระบบการซื5อขาย และรับผิดชอบในความเสียหายที6เกิดขึ5นกบัระบบการ
ซื5อขายอนัเนื6องมาจากระบบส่งคาํสั6งซื5 อขายของสมาชิก หรือการต่อเชื6อมระบบส่งคาํสั6งซื5 อขายของ
สมาชิกใหก้บับุคคลอื6นใดที6สมาชิกอนุญาต  

ในกรณีที6ระบบส่งคาํสั6งซื5อขายของสมาชิกมีการทาํงานที6ไม่ถูกตอ้งตามหรือขดัต่อ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์6เกี6ยวกบัการซื5อขาย หรือมาตรฐานที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด หรืออาจทาํ
ให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื5อขาย ตลาดหลกัทรัพยอ์าจห้ามสมาชิกใชร้ะบบส่งคาํสั6งซื5อขายของ
สมาชิกหรือดาํเนินการอื6นใดตามที6ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร  

 

ความรับผิดของ
สมาชิกต่อการ
กระทําในระบบ
การซื�อขาย 

 ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหลู้กคา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี5
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์6เกี6ยวขอ้ง  
 

การดาํเนินการให้
ลูกค้าปฏิบัติตาม
ข้อกาํหนด 

 ขอ้ 6 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกําหนดหลกัเกณฑ ์เ งื 6อนไข และวิธีปฏิบตัิที6
เกี6ยวกบัการซื5อขายรวมถึงการใชร้ะบบส่งคาํสั6งซื5อขายของสมาชิก การใชชุ้ดคาํสั6งคอมพิวเตอร์ 
สถานที6ติดตั5ง และการต่อเชื6อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกที6ใชใ้นการซื5อขายและบุคคลที6อาจ
เขา้ไปในสถานที6ดงักล่าว  
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธีการเฉพาะสําหรับการ
เสนอซื5อขายหรือการซื5อขายหลกัทรัพยบ์างประเภทตามที6เห็นสมควร 
 

การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การซื�อ
ขายหลกัทรัพย์
เพิ�มเติม 

 ขอ้ 7 การบนัทึกการเสนอซื5อขายหรือการบนัทึกการซื5อขายตอ้งมีรายการ
ตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

รายการในการ
บันทึกการเสนอซื�อ
ขายหรือการซื�อขาย 

 ขอ้ 8 ข้อมูลที6ถูกบันทึกหรือได้รับการประมวลผลในระบบการซื5อขายเป็น
กรรมสิทธิf ของตลาดหลกัทรัพย ์
 สมาชิกอาจเปิดเผยขอ้มูลที6ไดร้ับจากระบบการซื5อขายเมื6อไดร้ับอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพย ์
 

ข้อมูลจากระบบ
การซื�อขายเป็น
กรรมสิทธิ5ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 9 ตลาดหล ักทรัพย ์จะ เก็บรักษาข ้อมูลกา รซื5 อขา ยตามระยะ เวลา ที6
ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 

การเกบ็รักษา
ข้อมูลการซื�อขาย 
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ขอ้ 10 ในกรณีที6มีขอ้สงสัยหรือมีปัญหาเกี6ยวกบัการซื5อขายตามขอ้บงัคบันี5  ให้
ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัและสั6งการ 

อาํนาจวินิจฉัย/สั�ง
การของผู้จัดการ 

 

หมวด 2 วนัและเวลาซื�อขาย 
 

 

ขอ้ 11 การซื5อขายดว้ยระบบการซื5อขายให้กระทาํไดใ้นวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ใน
เวลาที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

วันและเวลาทําการ
ซื�อขาย 

ขอ้ 12 วนัหยดุทาํการซื5อขายมีดงัต่อไปนี5  
  (1)   วนัหยดุประจาํสปัดาห์ คือ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
  (2)   วนัหยดุตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

วันหยุดทําการ 
ซื�อขาย 

 

ขอ้ 13 เพื6อใหก้ารซื5อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของ
ผูล้งทุน คณะกรรมการอาจเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการซื5อขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ6งหรือทั5งหมด
เป็นการชั6วคราวไดต้ามที6เห็นสมควร 

ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งอนัเนื6องมาจากระบบการซื5อขายหรือระบบส่งคาํสั6งซื5อขาย
ของสมาชิกซึ6งทาํใหไ้ม่อาจทาํการซื5อขายไดต้ามปกติ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการซื5อ
ขายเป็นการชั6วคราวไดต้ามที6เห็นสมควร  

ในกรณีที6ตลาดหลกัทรัพยมี์การเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการซื5อขายเป็นการชั6วคราว
ตามวรรคหนึ6 งหรือวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี6ยนแปลงเวลาซื5อขายหลกัทรัพยใ์นช่วงนอก
เวลาทาํการไดต้ามที6เห็นสมควร 

 

การเปลี�ยนแปลง
เวลาซื�อขาย 

หมวด 3 วิธีการซื�อขาย 
 

 

ส่วนที� 1 การซื�อขายด้วยวธีิจบัคู่อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM)  

ขอ้ 14 การซื5อขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) 
ระบบการซื5อขายจะจบัคู่การซื5อขายโดยอตัโนมติัตามหลกัราคาและเวลาที6ดีที6สุด (Price then Time 
Priority) ดงัต่อไปนี5  

  (1) ราคาเสนอซื5อที6สูงกว่าราคาเสนอซื5ออื6นใหไ้ดร้ับการจบัคู่การ
ซื5อขายในลาํดบัก่อน ถา้ราคาเสนอซื5อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอซื5อที6เขา้มาใน

การซื�อขายด้วยวิธี
จับคู่อตัโนมัติ  
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ระบบการซื5อขายก่อนไดรั้บการจบัคู่การซื5อขายในลาํดบัก่อน 
  (2) ราคาเสนอขายที6ตํ6ากว่าราคาเสนอขายอื6นใหไ้ดร้ับการจบัคู่การ

ซื5อขายในลาํดบัก่อน ถา้ราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอขายที6เขา้มา
ในระบบการซื5อขายก่อนไดรั้บการจบัคู่การซื5อขายในลาํดบัก่อน 

การบนัทึกการเสนอซื5อขายดว้ยวิธีการตามวรรคหนึ6ง ใหก้ระทาํตามหลกัเกณฑ ์
เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 
ขอ้ 15 ช่วงก่อนเปิดทาํการซื5อขาย (Pre-open) หรือก่อนปิดทาํการซื5อขาย (Pre-close) 

ประจาํวนั สมาชิกอาจบนัทึกการเสนอซื5อขายเขา้มาในระบบการซื5อขายเพื6อเสนอซื5อขาย ณ ราคา
เปิดหรือราคาปิดได ้

ระบบการซื5อขายจะคาํนวณหาราคาเปิดหรือราคาปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี5  
(1) ราคาที6ทาํให้มีจาํนวนการซื5อขายมากที6สุดเมื6อเปิดหรือปิดทาํการ

ซื5อขาย (Maximum Matchable Volume) 
(2) ในกรณีที6ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใชร้าคาที6ทาํให้มี

จาํนวนการเสนอซื5อหรือขายรวมคงเหลือภายหลงัการจบัคู่การซื5อขายในจาํนวนนอ้ยที6สุด (Minimum 
Imbalance) 

(3) ในกรณีที6ราคาตาม (2) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาดงัต่อไปนี5  
 (3.1) หา กมีจํานวนกา รเสนอซื5อรวมมากกว่า จํานวนกา ร

เสนอขายรวม (Positive Imbalance) ในทุกระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ที6สูงที6สุด   
 (3.2) หากมีจํานวนการเสนอขายรวมมากกว่าจํานวนการ

เสนอซื5อรวม (Negative Imbalance) ในทุกระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ที6ต ํ6าที6สุด   
 (3.3) หากมีจาํนวนการเสนอซื5อรวมเท่ากบัจาํนวนการเสนอขาย

รวมในทุกระดบัราคา ให้ใชร้าคาที6ใกลเ้คียงราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ย  และหากไม่มีราคาซื5อขายครั5 ง
สุดทา้ย  ใหใ้ชร้าคาที6ใกลเ้คียงราคาเสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ทั5งนี5  หากไม่มีราคาที6ใกลเ้คียงราคา
เสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ใหใ้ชร้าคาที6สูงที6สุด 

 (3.4) หากเป็นกรณีที6มีทั5ง Positive Imbalance และ Negative 
Imbalance ให้พิจารณาเฉพาะ 2 ระดบัราคาที6เป็นช่วงเปลี6ยนจาก Positive Imbalance เป็น 
Negative Imbalance และเลือกราคาที6ใกลเ้คียงราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ย และหากไม่มีราคาซื5อขาย
ครั5 งสุดทา้ย  ใหใ้ชร้าคาที6ใกลเ้คียงราคาเสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ทั5งนี5  หากไม่มีราคาที6ใกลเ้คียง
ราคาเสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) ใหใ้ชร้าคาที6สูงที6สุด 
 

การคํานวณราคา
เปิดหรือราคาปิด 

ขอ้ 16 เพื6อประโยชน์ในการอ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าราคาปิดของ การอ้างองิราคาปิด
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หลกัทรัพยที์6คาํนวณไดต้ามขอ้ 15 ในวนัใดเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นวนัดงักล่าว หากไม่สามารถ
คาํนวณราคาปิดตามขอ้ 15 ได ้ใหถื้อวา่ราคาซื5อขายครั5 งสุดทา้ยในวนันั5นเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยน์ั5น  

 

ของหลักทรัพย์ 

ขอ้ 17 สมาชิกอาจระบุประเภทของการเสนอซื5อขายตามที6ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 
 

ประเภทการเสนอ
ซื�อขาย 

 ขอ้ 18 ราคาเสนอซื5อขายตอ้งเป็นราคาที6ตรงตามช่วงราคาที6ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 
 

ช่วงราคา 

 ขอ้ 19 การเสนอซื5อขายตอ้งมีจาํนวนและมูลค่ารวมในการซื5อขายหลกัทรัพยไ์ม่
เกินจาํนวนและมลูค่าที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

จํานวนและมูลค่า
ในการเสนอ 
ซื�อขาย 

ขอ้ 20 การเสนอซื5อขายผูกพนัสมาชิกผูเ้สนอตามเวลาที6บนัทึกไวใ้นระบบการ
ซื5อขาย ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซื5อขายนั5นตามหมวด 5  

การเสนอซื5อขายที6ไดรั้บการจบัคู่แลว้มีผลผกูพนัสมาชิกผูเ้สนอซื5อขายตามเวลาที6
ระบบการซื5อขายไดจ้บัคู่ซื5 อขายโดยอตัโนมติั ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายนั5นตาม
หมวด 5 หรือตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดการมีผลเป็นการซื5อขายเป็นอยา่งอื6น 
 

ผลของการเสนอ
ซื�อขาย 

ขอ้ 21 การเสนอซื5อขายให้มีผลในระบบการซื5อขายภายในวนัทาํการที6เสนอซื5อ
ขายนั5น หรือภายในระยะเวลาที6ตลาดหลกัหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

อายุของการเสนอ
ซื�อขาย 

ขอ้ 22  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจแยกบญัชีการเสนอซื5อขายหลกัทรัพย ์(Order Book) 
ในกรณีการซื5อขายหลกัทรัพยที์6บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหรือการซื5อขายหลกัทรัพยห์น่วยยอ่ย 

 

บัญชีการเสนอ 
ซื�อขายหลักทรัพย์ 
(Order Book) 

ส่วนที� 2 การซื�อขายด้วยวธีิบันทึกการซื�อขาย (Trade Report)  

ขอ้ 23 การบนัทึกการซื5อขาย (Trade Report) ให้กระทาํดงัต่อไปนี5  
(1) การซื5อขายระหว่างสมาชิก (Two-firm Trade Report) ใหก้ระทาํโดย

สมาชิกผูซื้5อและผูข้ายเจรจาตกลงกนั หากสมาชิกตกลงกนัไดแ้ลว้ให้สมาชิกผูซื้5อและสมาชิกผูข้าย
บนัทึกการซื5อขายเขา้มาในระบบการซื5อขาย 

(2) การซื5อขายโดยสมาชิกผูซื้5อและผูข้ายเป็นรายเดียวกนั (One-firm 

การบันทึกการ 
ซื�อขาย 
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Trade Report) ใหส้มาชิกบนัทึกการซื5อขายเขา้มาในระบบการซื5อขาย 
 การบันทึกการซื5 อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ6 งเข้ามาในระบบการซื5อขายให้
กระทาํตามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
  

ขอ้ 24 การบนัทึกการซื5อขาย ให้มีผลผูกพนัสมาชิกผูซื้5 อขายเมื6อระบบการซื5อ
ขายยืนยนัการซื5อขายไปยงัสมาชิกผูซื้5อและผูข้ายและตามเวลาที6บนัทึกไวใ้นระบบการซื5อขาย 
ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายนั5นตามหมวด 5 หรือตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดการมีผลของ
การซื5อขายเป็นอยา่งอื6น 

 

ผลของการซื�อขาย 
 

หมวด 4 ราคาซื�อขายหลกัทรัพย์ 
 

 

ส่วนที� 1 ราคาซื�อขายหลกัทรัพย์รวมสิทธิประโยชน์ 
 

 

ขอ้ 25 ราคาซื5อขายทุกราคาเป็นราคาที6รวมถึงสิทธิประโยชน์อนัพึงมีเนื6องจาก
การถือหลกัทรัพยที์6ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะใหห้รือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิf ในหลกัทรัพยด์ว้ย ยกเวน้
ราคาซื5อขายหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลาที6มีการประกาศขึ5นเครื6องหมายแสดงว่าราคาซื5อขายเป็น
ราคาที6ไม่รวมสิทธิประโยชนต์ามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

ราคาซื�อขายรวม
สิทธิประโยชน์ 

 

ส่วนที� 2 ราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาตํ�าสุด (Floor) 
 

 

 ขอ้ 26  ราคาเสนอซื5อขายสูงสุดหรือตํ6าสุดใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปนี5  ราคาเสนอซื�อขาย
สูงสุด/ตํ�าสุด
Ceiling & Floor  

 

ประเภทหลกัทรัพย์ ราคาสูงสุด 
(Ceiling) 

ราคาตํ�าสุด 
(Floor) 

1. การซื�อขายในวนัแรก 
 

 

   *1.1 ���� หุ้น 
         ���� หน่วยลงทุน 
         ���� หน่วยของอทีเีอฟต่างประเทศ 
         ���� หน่วยทรัสต์ 

ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายครั5 งแรก (IPO Price) 

ไม่ตํ6ากวา่ 0.01 บาท 
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ประเภทหลกัทรัพย์ ราคาสูงสุด 
(Ceiling) 

ราคาตํ�าสุด 
(Floor) 

   1.2 หลกัทรัพย์ที�บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายครั5 งแรก (IPO Price) 

ไม่ตํ6ากวา่ 0.01 บาท 

   **1.3 ���� ใบแสดงสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�ม
ทุนที�โอนสิทธิได้ 
        ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 
        ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
           ���� หลกัทรัพย์แปลงสภาพที�บริษัทจด
ทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ประเทศไทยตามส่วนจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมอียู่  

เ ป ลี 6ย น แ ป ล ง เ พิ 6ม ขึ5น จาก
ราคาเสนอขายครั5 งแรก (IPO 
Price)ไม่เกิน 1 เท่าของราคา
ปิดของสินทรัพยอ์า้งอิงใน
วนัทําการซื5อขายก่อนหน้า
คูณดว้ยอตัราแปลงสภาพ  

เปลี6ยนแปลงลดลงจากราคา
เสนอขายครั5 งแรก (IPO Price) 
ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิด
ของสินทรัพยอ์า้งอิงในวนั
ทาํการซื5อขายก่อนหน้าคูณ
ดว้ยอตัราแปลงสภาพ ทั5งนี5  
ไม่ตํ6ากวา่ 0.01 บาท 

   1.4 หลกัทรัพย์อื�น  ไม่กาํหนด 

2. การซื�อขายในแต่ละวนั  
 

 

   2.1 หลกัทรัพย์ ยกเวน้ 2.2 2.3 และ 2.4 เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิด
ในวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้ 

   2.2 หลกัทรัพย์ที�บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิด
ของหลกัทรัพยต์าม 2.1 ในวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้ 

   **2.3 ���� ใบแสดงสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�ม
ทุนที�โอนสิทธิได้   
         ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น  
         ���� ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
            ���� หลกัทรัพย์แปลงสภาพที�บริษัทจด
ทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ประเทศไทยตามส่วนจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือ
หุ้นแต่ละคนมอียู่ 

เปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นหรือลดลงจากราคาปิดในวนัทาํการ
ซื5อขายก่อนหน ้าไม่เกินร้อยละ 30  ของราคาปิดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัรา
แปลงสภาพ 

   2.4 ตราสารหนี� ไม่กาํหนด 

(*ความใน 1.1 ของตารางของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี)แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื� อง การซื)อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2556  ลง
วนัที� 15 มีนาคม 2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั)งแต่วนัที� 18 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป) 



  
 
(บส/ซ 01-00) 
 

- 10 - 

 

(**ความใน 1.3 และ 2.3 ของตารางของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี)แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง การซื)อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 
2556  ลงวนัที� 18 ธันวาคม 2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั)งแต่วนัที� 18 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 27 ให้ราคาซื5 อขายสูงสุดหรือตํ6 าสุดของหลักทรัพย์ในวันแรกที6ตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศขึ5นเครื6องหมายแสดงว่าราคาซื5อขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคาที6ไม่รวมสิทธิประโยชน์
เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 26 หกัดว้ยสิทธิประโยชนที์6จะไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั5น 
 

Ceiling & Floor 
กรณีขึ�นเครื�องหมาย 
X วันแรก 

ขอ้ 28 ในกรณีที6ค ํานวณการเปลี6ยนแปลงของราคาซื5 อขายหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑต์ามขอ้ 26 หรือขอ้ 27 แลว้ ราคาเปลี6ยนแปลงนอ้ยกว่า 1 ช่วงราคา ใหร้าคาเปลี6ยนแปลง
เท่ากบั 1 ช่วงราคา 

 

กรณี Ceiling & 
Floor เปลี�ยนแปลง
น้อยกว่า 1 ช่วงราคา 

ขอ้ 29 ตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดเปลี6ยนแปลงราคาสูงสุดหรือตํ6 าสุดของ
หลกัทรัพยใ์นแต่ละวนัใหแ้ตกต่างจากที6กาํหนดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ในกรณีดงัต่อไปนี5   

 (1) เมื6อไม่มีการซื5อขายหลกัทรัพยน์ั5นติดต่อกนัเกิน 15 วนัทาํการ 
 (2) เมื6อเริ6 มซื5อขายหลกัทรัพยน์ั5นในวนัแรกที6มีการซื5อขายตามมูลค่าที6

ตราไวใ้หม่ 
 (3) เมื6อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า มีเหตุการณ์อ ันอาจทาํให้

ราคาของหลกัทรัพยใ์ดเปลี6ยนแปลงไปอย่างมาก หรือการนาํราคาเปลี6ยนแปลงเพิ6มขึ5นสูงสุด
หรือลดลงตํ6าสุดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 มาใชบ้งัคบัอาจทาํใหก้ารซื5อขายหลกัทรัพยน์ั5นไม่อาจ
ทาํไดต้ามสภาพของความเป็นจริง 

 

ข้อยกเว้น  Ceiling 
& Floor   
 

 ขอ้ 30 ในกรณีที6สมาชิกทาํการซื5อขายในราคาที6สูงกว่าราคาสูงสุดหรือตํ6ากว่า
ราคาตํ6าสุดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ให้ถือว่าสมาชิกนั5นไดท้าํการซื5อขายในราคาสูงสุดหรือตํ6าสุด
ดงักล่าว 

การซื�อขายที�สูง
กว่า Ceiling หรือ
ตํ�ากว่า Floor  
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ขอ้ 31 สมาชิกอาจขออนุญาตตลาดหลกัทรัพยท์าํการซื5อขายดว้ยวิธีบนัทึกการ
ซื5อขาย (Trade Report) นอกเวลาทาํการประจาํวนัโดยไม่นาํหลกัเกณฑเ์รื6องราคาสูงสุดและตํ6าสุดตาม
ขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 มาใชบ้งัคบัเมื6อเป็นการซื5อขายรายใหญ่ที6มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี5   
 (1) การควบกิจการ 
 (2) การเปลี6ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นซึ6 งต้องทําคําเสนอซื5 อ
หลกัทรัพยท์ั5งหมดของกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (3) กรณีอื6น ๆ ที6ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเลิกรายการการบนัทึกการซื5อขายของสมาชิกรายใดที6มี
ราคาสูงกว่าราคาสูงสุดหรือตํ6ากว่าราคาตํ6าสุดในแต่ละวนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์
ก่อนการบนัทึกการซื5อขาย 

การขออนุญาตซื�อ
ขายโดยไม่เป็นไป
ตาม Ceiling & 
Floor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ้ 32 หลกัเกณฑเ์รื6องราคาสูงสุดและตํ6าสุดไม่นาํมาใชบ้งัคบักบัการบนัทึกการ
ซื5อเพื6อส่งมอบหลกัทรัพยที์6ผิดนดั 

ไม่นํา Ceiling & 
Floor มาใช้กบั 
Buy-in 

หมวด 5 การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื�อขายหรือการซื�อขาย 
 

 

ขอ้ 33 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซื5อขายของตนไดเ้ฉพาะก่อนที6การ
เสนอซื5อขายดงักล่าวจะไดรั้บการจบัคู่ซื5อขาย และใหก้ระทาํดว้ยระบบการซื5อขาย 

การแกไ้ขการเสนอซื5อขายตามวรรคหนึ6งใหก้ระทาํเฉพาะรายการดงัต่อไปนี5  
 (1)   เลขที6บญัชี 
 (2)   ประเภทผูซื้5อขาย 
 (3) การลดจาํนวนหลกัทรัพย ์
 (4)   รายการอื6นตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

การแก้ไข/ยกเลกิ 
การเสนอซื�อขาย 
 

ขอ้ 34 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายของตนไดเ้มื6อไดรั้บความยินยอม
จากสมาชิกคู่กรณี และไดร้ับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการที6
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

การแกไ้ขหรือยกเลิกการซื5อขายใหมี้ผลเมื6อไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
 

การแก้ไข/ยกเลกิ
การซื�อขาย 
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ขอ้ 35 ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งทาํให้การชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์6ไดท้าํ
การซื5อขายไม่อาจกระทาํได ้หรือการซื5อขายของสมาชิกอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชนข์องผูล้งทุนหรือต่อการซื5อขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสั6งแกไ้ขหรือยกเลิก
การซื5อขายดงักล่าวได ้

 

การแก้ไข/ยกเลิก 
การซื�อขายเมื�อมี
เหตุขัดข้อง 

หมวด 6 การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

 

ขอ้ 36 ในการชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก ให้สมาชิก
ดาํเนินการโดยใชบ้ริการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์6สาํนกัหกับญัชีจดัใหมี้ขึ5น 

สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของสํานักหักบัญชี หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตาม สมาชิกตอ้งยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษที6สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

ในกรณีที6สมาชิกไม่ยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษที6สํานักหักบญัชีกาํหนด
ตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั5นไดต้ามที6เห็นสมควร 
 

วิธีการชําระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์
ระหว่างสมาชิก 

 

ขอ้ 37 ในการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย ์สมาชิกผูซื้5อหรือผูข้ายมีหนา้ที6
และความรับผิดที6จะตอ้งชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายการที6ตกลงซื5อขายกนั ไม่ว่าจะเป็น
การซื5อหรือขายในฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง  

การส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ6 ง สมาชิกจะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยอ์นัปลอด
จากการจาํนาํ การรอนสิทธิหรือภาระติดพนัใด ๆ  
  ในกรณีที6สาํนกัหกับญัชีไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์6มิใช่สมาชิกหรือบุคคลใด
ทาํการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์6สมาชิกทาํการซื5อขาย สมาชิกดงักล่าวยงัคงมีหนา้ที6และ
ความรับผิดที6จะตอ้งดาํเนินการใหมี้การชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยด์งักล่าวจนครบถว้น 

 

หน้าที�และความ 
รับผิดของสมาชิก 
ในการชําระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 

หมวด 7 การหยุดการซื�อขายทั�งหมด (Circuit Breaker) 
 

 

ขอ้ 38 ในกรณีที6ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) มีการเปลี6ยนแปลง
ในอตัราที6กาํหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซื5อขายหลกัทรัพยท์ั5งหมดตามระยะเวลาดงัต่อไปนี5  

 (1) กรณีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั5นลดลงในอตัราร้อยละ 
10 ของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้นั5น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยุดการ
ซื5อขายเป็นเวลา 30 นาที 

(2) กรณีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั5นลดลงในอตัราร้อยละ 
20 ของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซื5อขายก่อนหนา้นั5น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยุดการ
ซื5อขายเป็นเวลา 1 ชั6วโมง 

การหยุดการ 
ซื�อขายหลกัทรัพย์
ทั�งหมด (Circuit 
Breaker) 
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ในกรณีที6ระยะเวลาการซื5อขายในแต่ละช่วงเวลาทาํการเหลือนอ้ยกว่าระยะเวลาตาม
วรรคหนึ6ง (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยุดการซื5อขายเท่ากบัระยะเวลาที6เหลือใน
ช่วงเวลาทาํการซื5อขายนั5น  

 
หมวด 8 การปฏิบัติงานของสมาชิกที�เกี�ยวกับการซื�อขายหลักทรัพย์ 
 

 

ขอ้ 39 หา้มสมาชิกกระทาํการดงัต่อไปนี5  
(1) ขายหลกัทรัพยโ์ดยที6สมาชิกหรือลูกคา้ยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั5นอยู่ใน

ครอบครอง หรือมิไดมี้บุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั5น ยกเวน้กฎหมายจะอนุญาตใหก้ระทาํได ้  
(2) ซื5อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้

กฎหมายจะอนุญาตใหก้ระทาํได ้
(3) เสนอซื5อหรือเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือซื5 อหรือขายหลกัทรัพย์ใน

ฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเองที6อาจมีหรือมีผลทาํใหร้าคา หรือปริมาณการซื5อขาย
ของหลกัทรัพยเ์ปลี6ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี6ยนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)  

การซื5อขายที6ทาํใหมี้การเปลี6ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี6ยนแปลงอนัไม่ตรง
ต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ใหห้มายความรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี5  

(3.1) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยที์6ทาํใหร้าคาเปิดหรือราคาปิดของ
หลกัทรัพยน์ั5น หรือดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) สูงขึ5นหรือลดลงผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด 

(3.2) การซื5อและขายหลกัทรัพย์ที6ผูซื้5 อและผูข้ายในรายการนั5น
เป็นบุคคลคนเดียวกนั หรือการซื5อและขายหลกัทรัพยใ์นขณะเดียวกนัหรือในวนัเดียวกนัที6ทาํใหมู้ลค่า
การซื5 อและมูลค่าการขายหลักทรัพย์นั5นของบุคคลนั5นที6ปรากฏตามบัญชีการลงทุนเท่ากันหรือ
ใกลเ้คียงกนั (Wash Sales) 

(3.3) การซื5 อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีการสมรู้ร่วมคิดกันเพื6อ
ประโยชน์ร่วมกันหรือต่างได้รับประโยชน์จากการเปลี6ยนแปลงหรือไม่เปลี6ยนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์(Pool) โดยการสมรู้ร่วมคิดใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการซื5อขายหลกัทรัพย ์ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจหรือความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นสาํคญั  

(3.4) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะต่อเนื6องไม่ว่าจะโดย
บุคคลเดียวกนัหรือบุคคลหลายคน โดยราคาของหลกัทรัพยที์6เปลี6ยนแปลงหรือไม่เปลี6ยนแปลงนั5น
เป็นประโยชนต่์อฐานะตามบญัชีการลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ6งหรือทุกบุคคลที6มีความสัมพนัธ์กนั
ในทางใดทางหนึ6ง (Series of Transactions) โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการ
ซื5อขายหลกัทรัพยข์องบุคคลเหล่านั5นเป็นสาํคญั  

ข้อห้ามของสมาชิก
เกี�ยวกบัการซื�อขาย
หลกัทรัพย์ 
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(3.5) การซื5 อหลักทรัพย์เ พื6อมิให้บุคคลอื6นสามารถส่งมอบ
หลกัทรัพยต์ามหนา้ที6ที6เกิดจากการที6บุคคลอื6นนั5นขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือตามหนา้ที6
ซึ6 งบุคคลอื6นนั5นมีตามขอ้ตกลงอื6นที6ชอบดว้ยกฎหมาย (Cornering) 

*(3.6) -  
(3.7) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใดหรือผูที้6สมรู้ร่วมคิด

ไดแ้พร่ข่าวเกี6ยวกบัขอ้เท็จจริงใด ๆ อนัอาจทาํใหบุ้คคลอื6นเขา้ใจว่าหลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงขึ5นหรือ
ลดลง โดยข้อเท็จจริงนั5 นย ังไม่ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผู ้มีหน้าที6ต้องแจ้ง (False 
Dissemination) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื5อขายหลกัทรัพย ์ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจหรือความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นสาํคญั 

(4) เสนอซื5อหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นฐานะนายหน้าหรือตวัแทน 
หรือในนามของสมาชิกเอง โดยระบุราคาเสนอซื5อหรือเสนอขายที6ตามปกติแลว้ไม่น่าจะทาํใหเ้กิดการ
ซื5อขายได ้หรือระบุราคาเสนอซื5อหรือเสนอขายที6ไม่ไดป้ระสงคจ์ะใหเ้กิดการซื5อขายตามราคานั5น 

(*ยกเลิกความใน (3.6) ของ (3) ของข้อ 39 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง การซื)อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2556  ลงวนัที� 16 
กรกฎาคม 2556 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั)งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556  เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 40 ในกรณีที6สมาชิกซื5อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองหรือบริษทัที6มีส่วน

เกี6ยวขอ้งกบัสมาชิกในฐานะนายหนา้หรือตวัแทนของลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข
และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“บริษทัที6มีส่วนเกี6ยวขอ้งกบัสมาชิก” ตามวรรคหนึ6ง หมายความวา่ 
(1) บริษทัที6ถือหุ้นในสมาชิกหรือบริษทัที6สมาชิกถือหุ้นในบริษทันั5น 

โดยการถือหุ้นดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัหรือสมาชิกที6ถือหุน้มีสิทธิในการออกเสียงเกินกึ6งหนึ6งไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม หรือ 

(2) บริษทัที6มีอาํนาจควบคุมในสมาชิกซึ6 งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ
การกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมีนยัสําคญั หรือบริษทัที6สมาชิกมี
อาํนาจควบคุมบริษทันั5นในลกัษณะเช่นเดียวกนั หรือ 

(3) บริษทัที6มีผูแ้ทนของบริษทันั5นเป็นกรรมการเกินกึ6งหนึ6งของจาํนวน
กรรมการทั5งหมดของสมาชิก หรือบริษทัที6มีผูแ้ทนของสมาชิกเป็นกรรมการเกินกึ6งหนึ6 งของจาํนวน
กรรมการทั5งหมดของบริษทันั5น 

 

การซื�อขาย 
หลกัทรัพย์ของ 
สมาชิกหรือบริษัท 
ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง 

ขอ้ 41 ในการซื5 อขายหลักทรัพย์ สมาชิกจะต้องไม่ซื5 อหลักทรัพย์เพื6อเป็น
กรรมสิทธิf ของตนเองในขณะใดขณะหนึ6งเกินอตัราส่วนกบัเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิก

ข้อปฏิบัติเกี�ยวกบั 
การซื�อขายหลกั 
ทรัพย์เมื�อเทียบกบั



  
 
(บส/ซ 01-00) 
 

- 15 - 

 

ตามที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
เพื6อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ6 ง การคาํนวณอตัราส่วนกบัเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิของสมาชิกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

อตัราส่วนกบัเงิน 
กองทุนของสมาชิก 

 

ขอ้ 42 หา้มสมาชิกซื5อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี5  

(1) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยที์6ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์าม
มาตรา 185 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(2) การซื5อขายรายใหญ่ที6ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยก่์อนการ
ซื5อขายทุกครั5 ง 

(3) การซื5อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในการขายทอดตลาดเพื6อการ
บงัคบัจาํนาํหรือบงัคบัหลกัประกนั 

(4) การซื5อขายตราสารหนี5  
(5) การซื5อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6 งเป็น

คนต่างดา้วกบับริษทัหลกัทรัพยซึ์6 งไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวมดงักล่าว 

การซื5อหรือขายตามวรรคหนึ6ง (1) (2) หรือ (3) สมาชิกตอ้งรายงานใหต้ลาดหลกัทรัพย์
ทราบภายในเวลาและตามแบบที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

การอนุญาตให้ 
สมาชิกซื�อขาย 
หลกัทรัพย์นอก 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ขอ้ 43 ในการซื5อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนซึ6 งเป็นคนต่าง
ดา้วกบับริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 42 (5) ให้แก่ลูกคา้ ให้สมาชิกปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยที์6ใชบ้งัคบักบัสมาชิกในการซื5อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์การชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละการดาํเนินการที6เกี6ยวขอ้ง 

 

การซื�อหรือขายคืน 
หน่วยลงทุน Thai 
Trust Fund 

 

หมวด 9 บุคคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื�อขาย 
 

 

 ขอ้ 44 บุคคลที6จะทาํหนา้ที6ดูแลใหก้ารซื5อขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง ตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่อง  
 การขึ5นทะเบียนและการเพิกถอนผูดู้แลสภาพคล่อง คุณสมบติั สิทธิและหนา้ที6ของ
ผูดู้แลสภาพคล่อง ตลอดจนการลงโทษใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
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ขอ้ 45 บุคคลที6จะกระทําการซื5 อขายด้วยระบบการซื5 อขายแทนและในนาม
สมาชิกตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ที6รับอนุญาต 

การขึ5นทะเบียนและการเพิกถอนเจา้หนา้ที6รับอนุญาต คุณสมบติั สิทธิและหนา้ที6
ของเจา้หนา้ที6รับอนุญาต ตลอดจนการลงโทษใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 

สมาชิกตอ้งดูแลและควบคุมเจา้หนา้ที6รับอนุญาตของตนใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที6ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามวรรคสองและตามขอ้บงัคบันี5อยา่งเคร่งครัด 

 

เจ้าหน้าที�รับ
อนุญาต 

 

 

 ประกาศ ณ วนัที6  16  กรกฎาคม  2555 

 
                                                                                  (ลงนาม) สมพล  เกียรติไพบูลย ์

 

 

 (นายสมพล เกียรติไพบูลย)์ 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยที6ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้จัดให้มีระบบการซื5อขายหลกัทรัพยใ์หม่เพื6อเพิ6ม
ประสิทธิภาพในการซื5อขายหลกัทรัพย ์สนบัสนุนการพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน 
และเพื6อเพิ6มความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงเห็นควรให้ปรับปรุง
ขอ้กาํหนดที6เกี6ยวกบัการซื5อขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื6อรองรับ
ระบบการซื5อขายหลกัทรัพยใ์หม่ดงักล่าว โดยไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดให้เขา้ใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออก
ขอ้บงัคบันี5  


