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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย  พ.ศ. 2548 

  
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4  ขอ 8  ขอ 16  ขอ 17 และขอ 37  ของขอบังคับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  การซื้อขาย การชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยจดทะเบียน ใน
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2542  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี   1 พฤศจิกายน 2548    เปนตนไป 

 
ขอ 2 ใหยกเลิก 

(1) ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   เรื่อง การซ้ือขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2541 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2541 

(2) ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การซ้ือขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2546 
  
  ขอ 3 ในประกาศน้ี 
  “ผูพัฒนาระบบ”   หมายความวา   ผูพัฒนาระบบคอมพิวเตอรหรือผูพัฒนาชุดคําส่ัง
คอมพิวเตอร 
  

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 4 ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับการซ้ือขายดวยระบบการซื้อขาย

ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและส่ังการ 
  
  ขอ 5 สมาชิกอาจยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยออกหนังสือรับรองการซื้อขายได 
และตลาดหลักทรัพยอาจมอบหมายใหเจาหนาที่ของตลาดหลักทรัพยเปนผูออกหนังสือรับรอง
การซ้ือขายได 
 

ผลใชบังคับ 

บทยกเลิก 

อํานาจการ
วินิจฉัย 
กรณีมีขอสงสัย 

การขอออก
หนังสือรับรอง
การซ้ือขาย 
 

นิยาม 
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หมวด 2 
ระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกที่ตอเชื่อมกับระบบการซ้ือขาย 

สวนที่ 1 
การติดต้ังระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก 

 
 *ขอ 6 สมาชิกตองจัดใหมีระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก (Broker Front Office) 
ซึ่งประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอรและชุดคําสั่งคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายที่ตอเชื่อมกับระบบ
การซื้อขาย  โดยระบบคอมพิวเตอรดังกลาวตองมีการทํางานที่ไดมาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบการซ้ือขายตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 (*ความในขอ 6 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเร่ือง  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2553 และใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป) 

   
 ขอ 7 สมาชิกตองติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีใชในการซ้ือขายท่ีตอเช่ือม
กับระบบการซื้อขายเฉพาะในที่ทําการแตละแหงของสมาชิกเทานั้น  และสมาชิกตองไดรับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพยในกรณีที่สมาชิกประสงคจะทําการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาวนอกที่ทํา
การของสมาชิก   

สมาชิกตองแจงเปนหนังสือใหตลาดหลักทรัพยทราบถึงสถานที่ทุกแหงซึ่งเปน
สถานที่ต ิดตั ้ง  ตลอดจนชนิดและจํานวนของอุปกรณคอมพิว เตอรต ามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

ขอ 8 สมาชิกตองติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอรชนิด Terminal ซึ่งใชในการทําการ
เสนอซื้อขายไวในสถานท่ีซึ่งไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย  

สมาชิกตองควบคุมมิใหบุคคลซึ่งสมาชิกมิไดมอบหมายใหมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อขายเขาไปในสถานท่ีดังกลาว 

 
  ขอ 9 สมาชิกจะใชชุดคําส่ังคอมพิวเตอรท่ีใชในการซื้อขายท่ีตอเช่ือมกับระบบการ
ซื้อขายไดตอเมื่อไดยื่นเอกสารหรือสื่อท่ีแสดงรายละเอียดของชุดคําส่ังคอมพิวเตอรดังกลาวตอตลาด
หลักทรัพยตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด   และตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหใชชุด คําสั่ง
ดังกลาวแลว  ยกเวนเปนการใชชุดคําส่ังคอมพิวเตอรตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  

สมาชิกตองรับรองวาระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกมีการทํางานท่ีถูกตองตามและไม
ขัดตอขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการซื้อขาย  รวมทั้งไมทําใหเกิดความเสียหายตอระบบ
การซ้ือขาย ตลอดจนมีการทํางานท่ีไดมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 6   

 

การจัดใหมีระบบ
คอมพิวเตอรของ
สมาชิกตามมาตรฐาน
ของตลท. 

การติดตั้งอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

การติดตั้งอุปกรณ 
Terminal 

การใชชุดคําส่ัง
คอมพิวเตอร 
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ในกรณีที่สมาชิกใชระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขาย
ที่ตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายซ่ึงพัฒนาโดยผูพัฒนาระบบ  ผูพัฒนาระบบดังกลาวตองมีคุณสมบัติ                                            
ตามขอ 10  และสมาชิกตองจัดใหมีผูพัฒนาระบบหรือผูใหบริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ัง
คอมพิวเตอร ตรวจสอบและรับรองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรดังกลาวตาม
วรรคสอง  

ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหสมาชิกจัดใหมีหรือทําการเปลี่ยนแปลงผูทําการ
ตรวจสอบและรับรองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรไดตามท่ีเห็นสมควร  
   

ขอ 10 ผูพัฒนาระบบของสมาชิกตองมีและดํารงคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงหรือมีทุนชําระแลวไมนอยกวา 20 ลานบาท 
(2) มีผลงานดานการพัฒนาและการใหบริการดานชุดคําส่ังคอมพิวเตอร 

ไมนอยกวา 2  ปกอนยื่นคําขอหรือภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยเห็นสมควร 
(3) มีผูบริหารท่ีมีความสามารถ  มีความซ่ือสัตย มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจและมีประสบการณในธุรกิจดานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
(4) มีระบบการจัดการดานการพัฒนาและใหบริการชุดคําส่ังคอมพิวเตอร

ท่ีเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยยอมรับ 
(5) มีบุคลากรที่เพียงพอ   ซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณ

ในงานดานพัฒนาและใหบริการดานชุดคําส่ังคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวกับระบบการซ้ือขาย   
  

 ขอ 11 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยพบวาผูพัฒนาระบบของสมาชิกไมสามารถดํารง
คุณสมบัติตามขอ 10  หรือรับรองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรของ
สมาชิกที่ใชในการซื้อขายที่ตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายไมถูกตองซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบการซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพยอาจหามสมาชิกใชระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งคอมพิวเตอร
ของผู พัฒนาระบบดังกลาวหรือกําหนดใหสมาชิกทําการเปลี ่ยนแปลงผู พัฒนาระบบ   หรือ
ดําเนินการอื่นใดตามท่ีตลาดหลักทรัพยเห็นสมควร   
  
 ขอ 12 หามสมาชิกใหบุคคลอื ่นใดตอเชื ่อมอุปกรณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิกที่ตอเชื่อมกับระบบการซื้อขาย  ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวสามารถบันทึกคํา
สั่งซ้ือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกไดโดยตรง หรือทําใหบุคคลน้ันสามารถทําการเสนอซ้ือ
ขายเขามาในระบบการซ้ือขายไดโดยตรง  ยกเวนเปนกรณีตามขอ 13  หรือเปนการตอเช่ือมและสงคําสั่งซื้อ
ขายตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด   

 
ขอ 13 สมาชิกอาจใหบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิกตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรเขา

กับระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายเพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิกนั้น

การหามบคุคลอ่ืน
ตอเช่ือมอุปกรณ
คอมพิวเตอรเขากับ
ระบบคอมพิวเตอร
ของสมาชิก 

การใหบล.ที่
มิใชสมาชิก
ตอเช่ือม
อุปกรณ
คอมพิวเตอร 

คุณสมบัติของ 
ผูพัฒนาระบบ 

การกํากับดูแล 
ผูพัฒนาระบบ 
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สามารถบันทึกคําส่ังซ้ือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกไดโดยตรง โดยสมาชิกตองจัดใหมี
ระบบคอมพิวเตอรหรือเจาหนาท่ีรับอนุญาตของสมาชิกทําการบันทึกคําส่ังซ้ือขายดังกลาวเขามาเปนการ
เสนอซื้อขายในระบบการซ้ือขาย  

*ระบบคอมพิวเตอรท่ีสมาชิกจัดใหมีไวเพื่อใชทําการบันทึกคําส่ังซ้ือขายตามวรรค
หนึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(*ความในวรรคสองของขอ 13 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี ้แทน  โดยประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2553 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 และใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป) 

ในการบันทึกคําส่ังซ้ือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกตามวรรคหน่ึง 
สมาชิกตองดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิกกระทําการโดยบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเปน
เจาหนาท่ีรับอนุญาตและใหนําขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับเจาหนาท่ีรับอนุญาตมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 สมาชิกตองดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามขอ 7  
ถึงขอ 9  ขอ 25  และขอ 32  และสมาชิกตองรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแกระบบการซื้อขาย  ซึ่ง
เกิดจากอุปกรณคอมพิวเตอรและชุดคําสั่งคอมพิวเตอรของบริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิกหรือเกิดจาก
การบันทึกคําส่ังซ้ือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกโดยตรงไมวากรณีใด ๆ 

 
สวนที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก 
 

ขอ 14 ในกรณีสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร
ของสมาชิกดังตอไปนี้   สมาชิกจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย โดยตองยื่นคําขอ
และเอกสารหรือสื่อท่ีแสดงรายละเอียดตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  และทําการรับรองวาการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไมทําใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกขัด
และไมถูกตองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการซื้อขาย รวมทั้งไมทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบการซ้ือขาย  ตลอดจนมีการทํางานท่ีไดมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 6 

(1) เปลี่ยนแปลงผูพัฒนาระบบ 
(2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคําส่ังคอมพิวเตอร 
(3) เปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเครือขายของระบบคอมพิวเตอรของ

สมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย (Network Architecture)  
(4) เปลี่ยนแปลงฟงกชันการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกใน

สวนท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย (Functional Specification) 

การเปลี่ยนแปลง 
หรือแกไขเพ่ิมเติม 
ที่ตองไดรับอนุญาต
จากตลท. 
(Major Change) 
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(5) เปลี่ยนแปลงสถานท่ีต้ังของเครื่องคอมพิวเตอร (Server)  ของระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย  
 (6) เรื่องอื่น ๆ  ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด   
  นอกจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ในกรณีท่ีสมาชิกใชระบบคอมพิวเตอรหรือ
ชุดคําส่ังคอมพิวเตอรท่ีใชในการซ้ือขายท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายซึ่งพัฒนาโดยผูพัฒนาระบบ   
สมาชิกตองจัดใหมีผู พัฒนาระบบหรือผูใหบริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่ง
คอมพิวเตอร  ตรวจสอบและรับรองวาการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมด ังกลาวไมทําใหการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกขัดและไมถูกตองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ี
เก่ียวกับการซ้ือขาย รวมท้ังไมทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการซ้ือขาย ตลอดจนมีการทํางาน
ท่ีไดมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 6 
 

ขอ 15  ในกรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรของ
สมาชิกดังตอไปนี้ สมาชิกตองรายงานใหตลาดหลักทรัพยทราบตามแบบและภายในระยะเวลาท่ี
ตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 (1)       เปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเครือขายของระบบคอมพิวเตอร 
(Network Architecture) ของสํานักงานสาขาของสมาชิก 
 (2) เปลี่ยนแปลงฟงกชันการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกใน
สวนท่ีไมเกี่ยวกับการซ้ือขายของสมาชิก (Functional Specification) 
          (3) เปลี่ยนแปลงสถานท่ีต้ังของเครื่องคอมพิวเตอร ( S e r v e r )  ของระบบ 
คอมพิวเตอรของสํานักงานสาขาของสมาชิก 

(4) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการดําเนินการบริหารและควบคุมระบบ 
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) 

(5) เรื่องอื่น ๆ  ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

ขอ 16 ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิกตามขอ 13  มีการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบคอมพวิเตอรของบริษัทหลกัทรัพยท่ีมิใชสมาชิกตามขอ 14  หรอืขอ 15  
สมาชิกตองดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิกจัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 
ขอ 17 ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการซ้ือขาย  หรือมี

การออกหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย  หรือ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการซื้อขาย   ใหสมาชิกเขาทดสอบระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกตามท่ี
ตลาดหลักทรัพยกําหนด  พรอมทั้งรายงานผลการทดสอบดังกลาวมายังตลาดหลักทรัพยทุกครั ้ง       

การเปลี่ยนแปลง 
หรือแกไขเพ่ิมเติม 
ที่ตองรายงานตอตลท.
(Minor Change) 

การรวมทดสอบ
ระบบ เม่ือตลท.
เปล่ียนแปลงระบบ
หรือขอกําหนด 
 

การเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพ่ิมเตมิ 
ของบล.ที่มิใช
สมาชิก 
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โดยการรายงานผลการทดสอบครั้งสุดทายกอนเริ่มใชงานระบบคอมพิวเตอรดังกลาวตองมีผูมีอํานาจลง
นามท่ีสมาชิกไดแจงช่ือตอตลาดหลักทรัพยรับรองรายงานดังกลาว 

 
ขอ 18 ในกรณีท่ีสมาชิกใหผูพัฒนาระบบทําการเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมระบบ

คอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย    สมาชิกตองมีมาตรการควบคุมดูแลการดําเนินการ
ดังกลาวของผูพัฒนาระบบอยางเครงครัดเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดแกระบบการซ้ือขายได 
 

สวนที่ 3 
หลักเกณฑความพรอมในการใชระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก 

 
 *ขอ 19  สมาชิกตองจัดใหมีการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน (Security Management) ตามมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับระบบท่ีตอเช่ือมกับระบบของตลาด
หลักทรัพยตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 (*ความในขอ 19 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเร่ือง  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2553 และใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป) 
 

ขอ  20 สมาชิกตองดําเนินการรับรองทุก ๆ 2  ปวาระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ี
ตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายมีการทํางานท่ีถูกตองตามและไมขัดตอขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย รวมท้ังไมทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการซื้อขาย  ตลอดจนมีการทํางาน
ท่ีไดมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 6   

นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่สมาชิกใชระบบคอมพิวเตอรหรือ
ชุดคําสั่งคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายที่ตอเชื่อมกับระบบการซื้อขายซึ่งพัฒนาโดยผูพัฒนาระบบ  
สมาชิกตองจัดใหผู พัฒนาระบบหรือผู ใหบริการตรวจสอบระบบคอมพิว เตอรหรือชุดคําสั ่ง
คอมพิวเตอรตรวจสอบและรับรองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งคอมพิวเตอรที่ใช
ในการซ้ือขายท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายตามวรรคหน่ึงทุก ๆ  2  ป  
  ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหสมาชิกจัดใหมีหรือทําการเปลี่ยนแปลงผู ทําการ
ตรวจสอบและรับรองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
  ขอ 21 สมาชิกตองจัดใหมีแผนสํารองและระบบสํารองของระบบคอมพิวเตอร
ของสมาชิกที่ตอเชื่อมกับระบบการซื้อขายที่สามารถทํางานไดทันที เพื ่อรองรับในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายไมสามารถทํางานไดตามปกติ    

มาตรการควบคุม 
ผูพัฒนาระบบ 

เกณฑความ 
พรอมของระบบ 
คอมพิวเตอร 
ของสมาชิก 

แผนสํารองและ 
ระบบสํารอง 
ของสมาชิก 

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน (Security 
Management) 
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สมาชิกตองรายงานรายละเอียดแผนสํารองและระบบสํารองของระบบคอมพิวเตอร
ของสมาชิกตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยทราบภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
และจัดใหมีการทดสอบระบบสํารองดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  ขอ 22 สมาชิกตองมีความพรอมและเขารวมการทดสอบระบบการซื้อขาย
สํารองและการใชระบบคอมพิวเตอรสํารองที่ตลาดหลักทรัพยจัดเตรียมไวใหสมาชิกในกรณีท่ี
ระบบสํารองของสมาชิกไมสามารถทํางานไดตามปกติ โดยเขารวมการทดสอบดังกลาวตามท่ี
ตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 
  ขอ  23 สมาชิกตองจัดใหมีระบบทดสอบ (Test Environment) เพื่อใชทดสอบการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายไดเสมือนระบบคอมพิวเตอร
ของสมาชิก 
  

ขอ 24 สมาชิกตองจัดใหมีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ี
ตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายอยางเพียงพอเพื่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาทําการและนอก
เวลาทําการ 
 
 *ขอ 25 สมาชิกตองจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับการบันทึกคําส่ังซ้ือขายของลูกคาตาม
มาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด และจัดสงขอมูลดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยทันทีเมื่อตลาด
หลักทรัพยรองขอ 
 (*ความในขอ 25 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเร่ือง  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2553 และใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป) 

หมวด 3 
ขอมูลที่ไดจากระบบการซ้ือขาย 

   
 ขอ 26 หามสมาชิกใหหรือจําหนายขอมูลท่ีไดจากระบบการซ้ือขายแกลูกคาหรือ
บุคคลอื่นไมวาจะโดยวิธีการใด  ยกเวนการเปดเผยขอมูลตามขอ 27 หรือขอมูลที่ไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยตามขอ 28 หรือขอมูลใหบุคคลอื่นใดท่ีไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 27 ใหสมาชิกเปดเผยขอมูลท่ีไดจากระบบการซื้อขายดังตอไปนี้ใหลูกคาซ่ึงอยู ณ 
ท่ีทําการของสมาชิกสามารถทราบในเวลาทําการของสมาชิก 

 (1) ช่ือหลักทรัพย  ชวงและราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดสูงสุดและตํ่าสุดของ
ทุกหลักทรัพยในวันทําการซ้ือขายน้ัน 

การจัดใหมีระบบ 

ทดสอบ 

(Test Environment) 

บุคลากรผูดูแล 
ระบบคอมพิวเตอร 
ของสมาชิก 

การเปดเผยขอมูล 
ใหลูกคาในท่ีทาํการ
ของสมาชิก 

การจัดเก็บขอมูล 
 

ความพรอมในการ 
เขารวมทดสอบ 
ระบบสํารอง 

หามใหหรือ 
จําหนายขอมูล 
ที่ไดจากระบบ 
การซ้ือขาย 
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 (2) ราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดและตํ่าสุด ราคาซ้ือขายครั้งสุดทายของทุก 
หลักทรัพยในขณะนั้น 

 (3) ราคาซ้ือขายสูงสุดและตํ่าสุด ราคาเปดของทุกหลักทรัพยในวนัทําการซ้ือ
ขายน้ัน 
 (4) ราคาปดของทุกหล ักทร ัพย ในว ันทําการซื ้อขายก อนหนานั ้น        
การเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายครั้งสุดทายของทุกหลักทรัพยในขณะนั้นเปรียบเทียบกับราคาปด
ในวันทําการซ้ือขายกอนหนาน้ันของหลักทรัพยดังกลาว 

 (5) ปริมาณ  มูลคาและจํานวนรายการซื้อขายของแตละหลักทรัพยในขณะนั้น 
 (6) จํานวนหลักทรัพย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดกับ ณ ราคาท่ีตํ่ากวารองลงมา

อีกสองราคา และ ณ ราคาเสนอขายตํ่าสุดกับ ณ ราคาท่ีสูงกวาข้ึนไปอีกสองราคาของทุกหลักทรัพยในขณะนั้น 
(7) ราคาท่ีระบบการซ้ือขายคํานวณไดวาจะเปนหรือเปนราคาเปด  และจะ

เปนหรือเปนราคาปด 
 (8) ดัชนีราคาหลักทรัพย  และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดังกลาวเมื่อ

เปรียบเทียบกับดัชนีนั้นในวันทําการซ้ือขายกอนหนาน้ัน 
 (9) อักษรเครื่องหมายตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เชน NP NR H SP 

XR หรือ XD เปนตน 
(10) ขาวสารท่ีตลาดหลักทรัพยแจงใหแกสมาชิกโดยระบบการซ้ือขาย 

สมาชิกอาจใหขอมูลท่ีไดจากระบบการซื้อขายดังตอไปน้ีแกลูกคาแตละรายซึ่งอยูในท่ี
ทําการของสมาชิกทราบในเวลาทําการของสมาชิก  

(1) สถานะของคําส่ังซ้ือขายของลูกคาดังกลาว 
(2) ราคาท่ีซื้อหรือขายไดตามคําส่ังซ้ือขายของลูกคาน้ัน 
 

 *ขอ 28 สมาช ิกอ าจให ล ูกค า ต อ เ ชื ่อมอ ุปกรณ คอมพ ิว เ ตอร เ ข า ก ับระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิกที่ตอเชื่อมกับระบบการซื้อขาย เพื่อใหลูกคาเรียกดูขอมูลการซื้อขายที่ไดรับ
จากระบบการซื้อขายโดยไมสามารถสงคําสั่งซื้อขายไดนอกที่ทําการของสมาชิก โดยสมาชิกตอง
ไดร ับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยและตอง ดํา เนินการตามมาตรฐาน เกี ่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพยผานระบบการซื้อขายตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ตลอดจนตองจัดใหมีการรับรองการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกดังกลาวตามขอ 9 
 (*ความในวรรคหนึ่งของขอ 28 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี ้แทน โดยประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดวยระบบการซ้ือขาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2553 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 และใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป) 

ในกรณีท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ี
ใหลูกคาตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  สมาชิกตองจัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  

การใหลูกคา 
เรียกดูขอมูลการ
ซื้อขายนอกที ่
ทําการของสมาชิก 
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 ขอ 29 ตลาดหลักทรัพยอาจใหสมาชิกระงับการใหหรือจําหนายขอมูลท่ีไดจากระบบ
ซื้อขายแกลูกคาของสมาชิกหรือบุคคลอื่นได  โดยสมาชิกดังกลาวตองระงับการใหหรือจําหนายขอมูล
ในทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแจงใหทราบ 
   
 

หมวด 4 
 เจาหนาที่รับอนุญาต 

 
 ขอ 30 ใหเจาหนาท่ีรับอนุญาตใชรหัสประจําตัวของตนตามท่ีตลาดหลักทรัพย
กําหนดเพื่อใชในการซ้ือขายดวยระบบการซื้อขาย 
 

ขอ 31 หามมิใหสมาชิกและเจาหนาท่ีรับอนุญาตแจงหรือเปดเผยรหัสประจําตัว        
เจาหนาท่ีรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่นในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏวาบุคคลอื่นไดลวงรูรหัส
ประจําตัวเจาหนาท่ีรับอนุญาต  ใหเจาหนาท่ีรับอนุญาตดังกลาวแจงขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรหัส
ประจําตัวของตนตอตลาดหลักทรัพยในทันที 

 
หมวด 5 

การกํากับดูแล 
 
 ขอ  32 เพ่ือกํากับดูแลการใชระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
ตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 6 และเพื่อไมทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการซ้ือขาย   ตลาดหลักทรัพย
อาจดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ทําการตรวจสอบอุปกรณคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรท่ีใชใน
การซ้ือขายท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย 
 (2) กําหนดใหสมาชิกดําเนินการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมอุปกรณ
คอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรท่ีใชในการซ้ือขายท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย 

 (3) หามสมาชิกใชงานทั้งหมดหรือบางสวนของอุปกรณคอมพิวเตอร
หรือชุดคําสั่งคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายที่ตอเชื่อมกับระบบการซื้อขายภายในกําหนดเวลาท่ี
ตลาดหลักทรัพยเห็นสมควร 

(4) หามสมาชิกเพิ่มจํานวนลูกคา 
 

การกํากับดูแล 

การระงับการให 
หรือการจําหนาย 
ขอมูล 

รหัสประจําตัว 
เจาหนาท่ีรับ 
อนุญาต 

หามเปดเผย 
รหัสประจําตัว 
แกบุคคลอ่ืน 
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ 33 ใหสมาชิกที่มีการตอเชื่อมระบบคอมพิวเตอรของตนที่ใชในการซื้อขาย
ท่ีตอเช่ือมกับระบบการซื้อขายอยูกอนประกาศน้ีใชบังคับดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําคํารับรองวาระบบคอมพิวเตอรของตนมีการทํางานที่ถูกตอง
ตามและไมขัดตอขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย รวมท้ังไมทําใหเกิดความเสียหาย
ตอระบบการซื้อขาย ตลอดจนมีการทํางานที่ไดมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 6 ภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  

(2) ในกรณีที่สมาชิกใชระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งคอมพิวเตอรท่ี
ใชในการซื้อขายที่ตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายซ่ึงพัฒนาโดยผูพัฒนาระบบอยูกอนประกาศนี้ใชบังคับ  
สมาชิกตองจัดใหมีผู พัฒนาระบบหรือผู ใหบริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่ง
คอมพิวเตอร  ตรวจสอบและรับรองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรตาม (1)    
ภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี   20 ตุลาคม 2548 

 
(ลงนาม) นายกิตติรัตน ณ ระนอง 

 
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) 
กรรมการและผูจัดการ 

 
 
 
 
 

 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช :โดยที่ตลาดหลักทรัพยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรและชุดคําสั ่งคอมพิวเตอรที ่ใชในการซื้อขายที ่ตอเชื ่อมกับระบบการซื ้อขาย  การกําหนด
มาตรฐานการทํางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกที่ตอเช่ือมกับระบบการซื้อ
ขาย หลักเกณฑความพรอมและการใชขอมูลที่ไดจากระบบการซื้อขาย ตลอดจนการกํากับดูแลการใชระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิก  เ พื ่อสร างความเ ช่ือมั่ นในระบบการซื้ อขาย  จึ งสมควรออกประกาศ น้ี

บทเฉพาะกาล 


