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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA พ.ศ. 2550 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) และ (9) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออก
ขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 มีนาคม 2550 เปนตนไป 
 
ขอ 2  ในขอบังคับนี้ 
“การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA” (Direct Market Access) หมายความวา การ

ซื้อขายหลักทรัพยท่ีกระทําผานระบบท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  
(1) มีการตอเช่ือมระบบคอมพิวเตอรของลูกคาเขากับระบบคอมพิวเตอร

ของสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อใหลูกคาสงคําส่ังซ้ือขายเขาระบบ
คอมพิวเตอรดังกลาวไดโดยที่เจาหนาที่รับอนุญาตจะไมแทรกแซงการบันทึกคําสั่งซื้อขายของลูกคา 
ยกเวนลูกคารองขอ 

(2) ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการสงคําสั่งซื้อขายผานระบบ DMA ของ
ลูกคา (Customer Order Management) ตองแยกตางหากจากระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการรับหรือสงคํา
สั่งซ้ือขายผานระบบ DMA ของสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิก (Order Management) แลวแต
กรณี 

(3) ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการรับหรือสงคําส่ังซ้ือขายผานระบบ DMA 
ของสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิก (Order Management) ตองแยกตางหากจากระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชในการรับหรือสงคําสั่งซื้อขายผานเจาหนาที่รับอนุญาตของสมาชิกหรือบริษัท
หลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิก (Front Office) แลวแตกรณี และระบบคอมพิวเตอรดังกลาวตองมีการทํางานท่ี
ไดตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย 

(4)  มีการสงคําส่ังซ้ือขายผานระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการสงคําส่ังซ้ือขาย
ของลูกคา (Customer Order Management) 

 “บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ” หมายความวา บริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ และประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยหรือประเภทอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

“การซ้ือขายหลักทรัพยแบบ Basket Order” หมายความวา การซ้ือขายหลักทรัพยแบบ 
Basket Order ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายหลักทรัพยแบบ Basket Order 
 

 
 
 
 

ผลใชบังคับ 

นิยาม 
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 ขอ 3 สมาชิกจะใหลูกคาบันทึกคําส่ังซ้ือขายผานระบบ DMA ไดเฉพาะลูกคาดังตอไปนี้ 
 *(1) ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยวาดวย การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุก
ประเภท และ 

(*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่นและ
การยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย” เปน “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวย การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท” โดย
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใชในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับ
กฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่  30 พฤศจิกายน   2552 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2553 เปนตนไป) 
 (2) บริษัทหลักทรัพยตางประเทศท่ีมอบหมายใหสมาชิกเปนนายหนาหรือ
ตัวแทนในการซ้ือขายหลักทรัพยแทน 

 
ขอ 4 การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ใหกระทําไดเฉพาะการซื้อขายบน

กระดานหลัก กระดานหนวยยอย และกระดานตางประเทศ ดวยวิธีการบันทึกคําส่ังเสนอซ้ือขายหลักทรัพย
เพื่อใหระบบการซ้ือขายจับคูการเสนอซ้ือขายเขาดวยกัน (Automated Order Matching: AOM)  

การซ้ือขายหลักทรัพยตามวรรคหน่ึงใหเปนเชนเดียวกับการซ้ือขายตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยดังตอไปนี้เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

(1) ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายบนกระดานหลัก 
(2) ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายบนกระดานหนวยยอย 

 (3) ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายบนกระดานตางประเทศ 
 
ขอ 5 การซ้ือขายหลักทรัพยแบบ Basket Order ผานระบบ DMA ใหเปน

เชนเดียวกับการซ้ือขายตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายหลักทรัพยแบบ Basket 
Order มาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 
ขอ 6 สมาชิกจะใหลูกคาบันทึกคําส่ังซ้ือขายผานระบบ DMA ไดตอเมื่อไดรับ

อนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแลว 
 

ขอ 7  การย่ืนขออนุญาตตามขอ 6 สมาชิกตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ยื่นคําขอและเอกสารหรอืส่ือท่ีแสดงรายละเอียดของชุดคําส่ังคอมพิวเตอร

และการตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ตามท่ีตลาดหลักทรัพย
กําหนด โดยสมาชิกตองรับรองวาชุดคําส่ังคอมพิวเตอรและการตอเช่ือมดงักลาวมีระบบการทํางานท่ีไมขัด
และถูกตองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย และไมทําใหเกิดความเสียหาย
ตอระบบการซ้ือขาย      

กระดานที่ใชซื้อ
ขายและวิธีการ 

 ซื้อขาย 

การขออนุญาต  

การใหลูกคาบันทึก
คําส่ังซื้อขายผาน
ระบบ DMA 

ลูกคาท่ีสามารถ
ซื้อขายผาน
ระบบ DMA  

การซ้ือขายแบบ 
Basket Order ผาน
ระบบ  DMA 
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(2) จัดใหมีผูพัฒนาชุดคําส่ังคอมพิวเตอรหรือผูใหบริการตรวจสอบชุดคําส่ัง

คอมพิวเตอรตรวจสอบและรับรองวาการทํางานของชุดคําส่ังคอมพิวเตอรของสมาชิกตาม (1) มีระบบการทํางานท่ี
ไมขัดและถูกตองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย และไมทําใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบการซ้ือขาย       

 (3) มีความพรอมในการใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ DMA 
ดังตอไปนี้  

(ก) มีการดําเนินการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน (Security Management) ท่ีไดตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยดังตอไปนี้ 
    (ก.1) มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีต้ังอุปกรณ
คอมพิวเตอรของสมาชิกซ่ึงใชในการใหบริการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA (Physical and 

Environment Security) 
    (ก.2) มีระบบการปองกันไมใหบุคคลอื่นท่ีไมไดรับอนุญาต
หรือโปรแกรมประเภทมุงรายเขาสูระบบและสามารถรับรู เปลี่ยนแปลง หรือกอใหเกิดความเสียหายตอขอมลู
การซ้ือขาย (Network Security) 
    (ก.3) มีการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร 
(Server) ของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกซึ่งใชในการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA (System 
Security) 
    (ก.4) มีระบบการตรวจสอบยืนยนัผูใชระบบและมีการปองกัน
ความลับของลูกคา (Application Security) 

(ข) มีระบบคัดกรองคําส่ังซ้ือขาย (Order Screening System) ท่ีได
ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย 

(ค) เรื่องอื่น ๆ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

ขอ 8 ในกรณีสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร
ของสมาชิกซึ่งใชในการใหบริการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ดังตอไปนี้ สมาชิกตองไดรับ
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย โดยตองยื่นคําขอและเอกสารหรือสื่อที่แสดงรายละเอียดตามที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด และรับรองวาการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวไมทําใหการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกขัดและไมถูกตองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขาย 
รวมท้ังไมทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการซ้ือขาย ตลอดจนมีการทํางานท่ีไดมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพย
กําหนด 

การเปลี่ยน 
แปลงระบบ
คอมพิวเตอร 
ของสมาชิก 
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(1) เปลี่ยนแปลงผูพัฒนาระบบ 
(2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคําส่ังคอมพิวเตอร 
(3) เปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเครือขายของระบบคอมพิวเตอรท่ีใช

ในการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซื้อขาย (Network 
Architecture) 

(4) เปลี่ยนแปลงฟงกชันการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกซึ่ง
ใชในการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย (Functional Specification) 

(5) เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการรับหรือสงคําส่ังซ้ือขายผาน
ระบบ DMA ของสมาชิก (Broker Order Management) 

(6) เปลี่ยนแปลงสถานท่ีต้ังของเครื่องคอมพิวเตอร (Server) ของระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิกซ่ึงใชในการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย 

(7) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการดําเนินการบริหารและควบคุมระบบรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) 

(8) เรื่องอื่น ๆ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีสมาชิกใชระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ัง

คอมพิวเตอรซึ่งใชในการใหบริการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ท่ีพัฒนาโดยผูพัฒนาระบบ สมาชิก
ตองจัดใหมีผูพัฒนาระบบหรือผูใหบริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังคอมพิวเตอรดังกลาว 
ตรวจสอบและรับรองวาการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไมทําใหการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรของสมาชิกขัดและไมถูกตองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการซื้อขาย 
รวมท้ังไมทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการซ้ือขาย ตลอดจนมีการทํางานท่ีไดมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรพัย
กําหนด 

ในกรณีท่ีสมาชิกเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก
นอกจากวรรคหน่ึง สมาชิกตองรายงานใหตลาดหลักทรัพยทราบภายในหน่ึงเดือนนับแตมีการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว  
  
 ขอ  9  สมาชิกอาจใหบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิกตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรเขา
กับระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายเพื่อใหลูกคาของบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใช
สมาชิกน้ันสามารถทําการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ได 
 สมาชิกตองดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามขอ 3 
ขอ 6 ถึงขอ 8 ขอ 10 และขอ 12 ถึงขอ 15 และสมาชิกตองรับผิดในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดแกระบบการ
ซื้อขาย ซึ่งเกิดจากอุปกรณคอมพิวเตอรและชุดคําส่ังคอมพิวเตอรของบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิกหรือ
เกิดจากการบันทึกคําส่ังซ้ือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกไมวากรณีใด ๆ  

การใหบล.ที่มิใช
สมาชิกซื้อขาย
ผานระบบ 
DMA 
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ขอ 10 การซ้ือขายหลกัทรัพยผานระบบ DMA ใหกระทําไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ไมใชชุดคําส่ังคอมพิวเตอรท่ีสามารถบันทึกการเสนอซ้ือขายไดโดย

อัตโนมัติ ยกเวนไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย 
 (2) เปนการบันทึกการเสนอซ้ือขายท่ีมีความเร็วไมเกินอัตราท่ีตลาดหลักทรัพย

กําหนด   
ในการบันทึกการเสนอซ้ือขายสมาชิกตองระบุรายการดังตอไปนี้ดวย 

  (1) เลขท่ีบัญชีลูกคา (Customer ID) 
  (2) รหัสแสดงชองทางในการบันทึกคําส่ังซ้ือขาย (Designated Trader ID) 
  

 ขอ 11 สมาชิกตองรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแกระบบการซื้อขายซึ่งเกิด
จากการใหลูกคาบันทึกคําส่ังซ้ือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของสมาชิกไมวากรณีใด ๆ 

 
ขอ  12 ในกรณีท่ีคําส่ังซ้ือขายของลูกคามีลักษณะฝาฝนหรือไมเปนไปตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย มติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และหนังสือเวียนของตลาดหลกัทรพัยท่ีเกีย่วกบั
การซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพยอาจใหสมาชิกดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(1) แจงใหลูกคามิใหบันทึกคําสั่งซื้อขายที่มีลักษณะดังกลาวเขามาใน
ระบบการซ้ือขาย 

(2) ยกเลิกคําส่ังซ้ือขายของลูกคาท่ีมีลักษณะดังกลาว 
(3) ระงับการใหบริการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA แกลูกคา 

 
 ขอ 13 เพ่ือกํากับดูแลการใชระบบคอมพิวเตอรตามขอ 7 ตลาดหลักทรัพยอาจดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) ทําการตรวจสอบอุปกรณและชุดคําส่ังคอมพิวเตอรของสมาชิก 
(2) กําหนดใหสมาชิกดําเนินการเปล่ียนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมชุดคําส่ัง

คอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก หรือ 
  (3) หามสมาชิกใชชุดคําส่ังคอมพิวเตอรหรอืระบบคอมพิวเตอรของสมาชิก 
ภายในกําหนดเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยเห็นสมควร 
 
 ขอ 14 เพ่ือกํากับดูแลการบันทึกคําส่ังซ้ือขายผานระบบ DMA สมาชิกตองดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 

(1) จัดใหมีมาตรการปองกันความลับของลูกคา 
  (2) จัดใหมีระบบหรือกระบวนการในการตรวจสอบและติดตามดูแล
คําส่ังซ้ือขายของลูกคากอนเขามาเปนการเสนอซ้ือขายในระบบการซ้ือขาย  

ความรับผิดของ
สมาชิกตอการบันทึก
คําส่ังของลูกคา 

การกํากับดูแล 
การใชระบบ
คอมพิวเตอร  

การดําเนินการ 
ของสมาชิก 
กรณีลูกคาฝาฝน 
ขอกําหนดตลาด
หลักทรัพย  

การกํากับดูแล 
การบันทึกคาํ
ส่ังซื้อขายของ
ลูกคา 

การบันทึก 
การเสนอซื้อขาย 
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(3)  เก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับการบันทึกคําส่ังซ้ือขายของลูกคาตามมาตรฐาน

ของตลาดหลักทรัพย และจัดสงขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพยรองขอ 
 (4) ควบคุมดูแลใหลูกคารับทราบและปฏิบัติตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย มติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพยท่ี
เก่ียวกับการบันทึกคําส่ังซ้ือขายผานระบบ DMA รวมท้ังขอหามปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกคําส่ังซ้ือขายท่ี
มีลักษณะไมเหมาะสม 

 
ขอ 15 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอันอาจมีผลกระทบตอการทํางานของระบบการซ้ือขาย

หรือตอสภาพการซ้ือขายหลักทรัพยโดยรวม ตลาดหลักทรัพยอาจใหสมาชิกระงับการซ้ือขายหลักทรัพย
ผานระบบ DMA เปนการช่ัวคราว 

 
ขอ 16 เพ่ือใหการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ DMA ตามขอบังคับนี้เปนไปอยางมี

ระเบียบและเหมาะสม ใหตลาดหลักทรัพยกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ 
DMA เพื่อใหสมาชิกปฏิบัติไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 
 

ขอ 17 ใหนําความในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อขาย การชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย มติของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย และหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับขอกําหนดดังกลาว มาใชบังคับกับการซ้ือ
ขายหลักทรัพยใหกับลูกคาผานระบบ DMA เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  9 มกราคม 2550 

 
 

                  (นายวจิติร สุพินจิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช: โดยท่ีตลาดหลักทรัพยเห็นควรใหสมาชิกสามารถใหบริการลูกคาสถาบันซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบ Direct Market Access (DMA) เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับคําสั่งซื้อขายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการคําสั่งซื้อขายของสมาชิก โดยมีการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือความ
ปลอดภัยของระบบการซื้อขาย จึงสมควรออกขอบังคับน้ีใชบังคับ   

 

การนาํบทบัญญัติ
มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 การออกมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิก 

การระงับการซื้อ
ขายผานระบบ 
DMA ช่ัวคราว 


