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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง    หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการเกี�ยวกบัการห้ามซื&อหรือขาย 

 หลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั�วคราว พ.ศ. 2555 
  
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกขอ้กาํหนดไว้
ดงัต่อไปนี0   
  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี0ใหใ้ชบ้งัคบัตังแต่วนัที� 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 

 

  ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
 (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื3อง หลกัเกณฑ ์เงื3อนไข 
และวิธีการเกี3ยวกบัการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว ลงวนัที3 9 กมุภาพนัธ์ 2538 
 (2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื3อง หลกัเกณฑ ์เงื3อนไข 
และวิธีการเกี3ยวกบัการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว (ฉบบัที3 2) พ.ศ. 2543 
ลงวนัที3 21 เมษายน 2543 
 (3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื3อง หลกัเกณฑ ์เงื3อนไข 
และวิธีการเกี3ยวกบัการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว (ฉบบัที3 3) พ.ศ. 2548 
ลงวนัที3 9 พฤษภาคม 2548 
 (4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื3อง หลกัเกณฑ ์เงื3อนไข 
และวิธีการเกี3ยวกบัการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว (ฉบบัที3 4) พ.ศ. 2553 
ลงวนัที3 28 กนัยายน 2553 
 (5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื3อง หลกัเกณฑ ์เงื3อนไข 
และวิธีการเกี3ยวกบัการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว (ฉบบัที3 5) พ.ศ. 2554 
ลงวนัที3 16 มีนาคม 2554 
 
  ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบันี0  
  “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

*“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที3 มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์และใหห้มายรวมถึงผูมี้หนา้ที3ในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 (*บทนิยามคาํว่า “บริษัทจดทะเบียน" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี"แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง หลักเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการเกี.ยวกับการห้ามซื"อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

บทนิยาม 
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เป็นการชั.วคราว (ฉบับที.  3) พ.ศ. 2557 ลงวันที.  19 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั"งแต่วันที.  5 มกราคม 2558  
เป็นต้นไป)  

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์   
  “สารสนเทศสําคญั” หมายความว่า ขอ้มูลหรือข่าวสารที3มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี3ยนแปลงในราคาของ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน  

“เครื3องหมาย H” (Trading Halt) หมายความว่า เครื3องหมายแสดงการหา้มซื0อหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราวโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ3ง 
  “เครื3องหมาย SP” (Suspension) หมายความว่า เครื3องหมายแสดงการห้ามซื0อหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราวโดยมีระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) 
หรือมีจาํนวนวนัตามที3ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  “ช่วงเวลาทาํการ” (Trading Session) หมายความว่า ช่วงเวลาทาํการช่วงที3 1 (Trading 
Session I) หรือช่วงเวลาทาํการช่วงที3 2 (Trading Session II) 
  “กองทุนรวมอีทีเอฟ” และ “ปัจจยัอา้งอิง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ
คาํดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
  “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคํา
ดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ 
 
  ขอ้ 4 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจสั3งหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใด
รายหนึ3 งในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั3วคราว โดยการขึ0นเครื3องหมาย H ไวที้3หลกัทรัพยน์ั0น เมื3อเกิด
กรณีอยา่งใดอยา่งหนึ3งดงัต่อไปนี0  
 (1) มีสารสนเทศสําคญัซึ3 งตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ไดร้ับรายงานจาก
บริษทัจดทะเบียน และอยู่ในระหว่างที3ตลาดหลกัทรัพยก์าํลงัสอบถามขอ้เท็จจริงและรอคาํชี0 แจง
จากบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถรายงานหรือเปิดเผย
สารสนเทศสาํคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที  
 (2) ภาวะการซื0อขายของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพย์
หนึ3 งมีขอ้บ่งชี0 ว่าน่าจะมีผูล้งทุนบางกลุ่มทราบสารสนเทศสําคญั และอยู่ในระหว่างที3ตลาดหลกัทรัพย์

เหตุในการขึ&น

เครื�องหมาย H 
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กาํลงัสอบถามขอ้เท็จจริงและรอคาํชี0 แจงจากบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทั
จดทะเบียนสามารถชี0แจงหรือเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที 
 (3) บริษทัจดทะเบียนร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส์ั3งห้ามการซื0อหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตนเป็นการชั3วคราว เนื3องจากบริษทัจดทะเบียนอยู่ในระหว่างรอการ
เปิดเผยสารสนเทศสําคญั โดยตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถชี0 แจงหรือเปิดเผย
สารสนเทศสาํคญัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที ในการร้องขอนั0นใหท้าํเป็นหนงัสือพร้อมทั0ง
ชี0 แจงเหตุผลและกําหนดเวลาที3บริษัทจดทะเบียนจะชี0 แจงหรือเปิดเผยสารสนเทศสําคัญต่อตลาด
หลกัทรัพย ์
 (4) มีเหตุอื3นใดอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื0 อหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใดรายหนึ3 งซึ3 งอาจทาํให้การซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายนั0น
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจทาํไดโ้ดยปกติ 
 (5) ปัจจยัอา้งอิงหรือส่วนประกอบที3สําคญัของปัจจยัอา้งอิงของกองทุน
รวมอีทีเอฟถกูขึ0นเครื3องหมาย H หรือขึ0นเครื3องหมายหรือดาํเนินการใด ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 (6) หน่วยของอีที เอฟต่างประเทศถูกขึ0 น เค รื3 องหมาย H  หรือขึ0 น
เครื3องหมายหรือดาํเนินการใด ๆ ในทาํนองเดียวกนัในต่างประเทศ 

*(7) มีการเปลี�ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซือขายในหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ� งอย่างมาก หรือมีการซือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพย์
จดทะเบียนนั นเป็นจํานวนมาก จนมีแนวโน้มที�อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื อขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว 

(*เพิ.มเติมความใน (7) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง หลักเกณฑ์ 
เงื.อนไข และวิธีการเกี.ยวกับการห้ามซื"อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั.วคราว (ฉบับที. 3) พ.ศ. 2557 ลงวนัที. 
19 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั"งแต่วนัที. 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป)  

 
  ขอ้ 5 การสั3งห้ามซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว โดยการขึ0น
เครื3องหมาย H ตามข้อ 4 ในแต่ละครั0 งให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่วงเวลาทําการ (Trading Session) 
ยกเวน้ในกรณีที3มีการสั3งหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยขึ0นเครื3องหมาย H ในช่วงเวลาทาํการช่วงที3 2 
(Trading Session II) และยงัไม่มีการยกเลิกการสั3งหา้มซื0อหรือขายดงักล่าว ให้การสั3งห้ามซื0อหรือขาย
นั0นยงัคงมีอยูต่่อไปในช่วงนอกเวลาทาํการ (Off-hour) ดว้ย 

  
  ขอ้ 6 ให้ตลาดหลกัทรัพยม์ีอาํนาจยกเลิกการสั3งห้ามซื0อหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั3วคราวตามขอ้ 4 ได ้และให้ปลดเครื3 องหมาย H ออกจากหลกัทรัพยน์ั0น 
 

ระยะเวลาในการขึ&น

เครื�องหมาย H 

อาํนาจของผู้จัดการ 
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  ขอ้ 7 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจสั3งหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใด
รายหนึ3 งในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั3วคราว โดยการขึ0นเครื3องหมาย SP ไวที้3หลกัทรัพยน์ั0น เมื3อเกิด
กรณีอยา่งใดอยา่งหนึ3งดงัต่อไปนี0  
  (1) เมื3อเกิดกรณีตามขอ้ 4 (1) หรือ (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี และ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ชี0 แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสาํคญั
ต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้นทนัที  
  (2) บริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั3ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการ
จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนใดๆ ที3ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนดให้ถือปฏิบติัอย่างร้ายแรง 
  (3) บ ริษ ทั จด ท ะเบียน ไม่นําส่งงบ ก าร เงิน ให ้ต ล าด ห ลกั ท รัพ ย์
ภายในระยะเวลาที�ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควรที�ทาํให้บริษทั
จดทะเบียนไม่สามารถนาํส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
  (4) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยูร่ะหว่างการพิจารณา
เพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการดาํเนินการแกไ้ขใหเ้หตุแห่งการ
เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหมดไปภายในระยะเวลาที3ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  (5) หลักทรัพย์จดทะเบียนจะครบกาํหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการ
แปลงสภาพ หรือการใชสิ้ทธิหรือการใชสิ้ทธิขายคืน  
  (6) มีเหตุอื3นใดอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื0 อหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใดรายหนึ3 งซึ3 งอาจทาํให้การซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายนั0นใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจทาํไดโ้ดยปกติ 
  (7) ปัจจยัอา้งอิงหรือส่วนประกอบที3สําคญัของปัจจยัอา้งอิงของ
กองทุนรวมอีทีเอฟถกูขึ0นเครื3องหมาย SP หรือขึ0นเครื3องหมายหรือดาํเนินการใดๆ ในทาํนองเดียวกนั 
  (8) หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศถูกขึนเครื�องหมาย SP หรือขึน
เครื�องหมายหรือดาํเนินการใดๆ ในทาํนองเดียวกนัในต่างประเทศ 
  การสั3งห้ามซื0 อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั3วคราว โดยการขึ0 น
เครื3องหมาย SP ตามวรรคหนึ3 งในแต่ละครั0 งใหมี้ระยะเวลาเกิน 1 ช่วงเวลาทาํการ (Trading Session) หรือ
มีจาํนวนวนัตามที3ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

เหตุในการขึ&น

เครื�องหมาย SP 
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  ขอ้ 8 การสั3งห้ามซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว โดยการขึ0น
เครื3องหมาย SP ตามขอ้ 7 (1) (2) (4) และ (6) ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจสั3งห้าม โดยมีระยะเวลา
ไม่เกินกวา่เจด็วนัทาํการนบัแต่วนัสั3งหา้ม 
  เมื3อไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจขยายระยะเวลาการ
สั3งห้ามซื0 อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั3วคราว โดยการขึ0 นเครื3 องหมาย SP เกินกว่า
ระยะเวลาที3ระบุไวต้ามวรรคหนึ3งได ้
 
  *ขอ้ 9 การสั3งห้ามซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั3วคราว โดยการขึ0น
เครื3องหมาย SP ตามขอ้ 7 (3) (5) (7) และ (8) ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจสั3งห้ามหรือขยายระยะเวลา
การสั3งหา้มของตน โดยมีระยะเวลาตามที3เห็นสมควร  

(*ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี"แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื. อง หลักเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการเกี.ยวกับการห้ามซื"อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั.วคราว 
(ฉบับที. 3) พ.ศ. 2557 ลงวนัที. 19 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั"งแต่วนัที. 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป)  

 
  ขอ้ 10 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจยกเลิกการสั3งห้ามซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเป็นการชั3วคราว หรือยกเลิกการขยายระยะเวลาการสั3งห้ามซื0 อหรือขายหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนเป็นการชั3วคราวตามขอ้ 8 หรือขอ้ 9 แลว้แต่กรณี และให้ปลดเครื3องหมาย SP ออกจาก
หลกัทรัพยน์ั0น 
   
  ประกาศ ณ วนัที3  16  กรกฎาคม  2555 
  
 

(ลงนาม) สมพล  เกียรติไพบูลย ์
                  (นายสมพล เกียรติไพบูลย)์  

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

 

ระยะเวลาในการสั�ง-

ขึ&นเครื�องหมาย SP 

ระยะเวลาในการสั�ง-

ขึ&นเครื�องหมาย SP 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที3ตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้กไ้ขปรับปรุงหลกัเกณฑ์เกี3ยวกบัการซื0อขาย การชาํระราคา และ
การส่งมอบหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยเ์พื3อรองรับระบบการซื0 อขายใหม่ ตลาดหลักทรัพยจึ์งเห็นควรปรับปรุง
ขอ้กาํหนดที3เกี3ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑที์3มีการแกไ้ขดงักล่าว จึงสมควรออกขอ้บงัคบันี0  

 

การยกเลิกการขึ&น

เครื�องหมาย 


