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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

 
โดยท่ีเห็นสมควรใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยให้

ระบบการซ้ือขายคาํนวณหาราคาเปิดและราคาปิดดว้ยวิธี Call Market ในเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีระบบการ
ซ้ือขายสุ่มเลือกในช่วงเวลาก่อนเปิดและก่อนปิดทาํการซ้ือขาย (Random Time) เพ่ือเป็นการลดโอกาส
ในการสร้างราคา และทาํใหร้าคาเปิดและราคาปิดของหลกัทรัพยมี์เสถียรภาพ และกาํหนดหลกัเกณฑ์
การกาํกบัดูแลสมาชิกในการทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองหรือบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัสมาชิกในฐานะนายหนา้หรือตวัแทนของลกูคา้ เพ่ือความโปร่งใสและป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (9) และ (12) แห่งพระราช บญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพ ย ์พ .ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออก
ขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2542 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้กาํห นด

เก่ียวกบัการซ้ือขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี        
19 มีนาคม 2542    

 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
“หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
*“หุน้พ้ืนฐาน” (Underlying Shares)  
(* ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “หุ้นพืน้ฐาน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การ

ซ้ือชาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 15  มิถุนายน 2554 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 *“สินทรัพยอ์า้งอิง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลกิ 

ค านิยาม 
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(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า  “สินทรัพย์อ้างอิง” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง 
การซ้ือชาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักท รัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 
2554 ซ่ึงมีผลใช้บังคับวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 
  *“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ” และ “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั ” (home exchange) ให้
มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ ดว้ย 
การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ 

(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก ” โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การซ้ือชาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักท รัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 ซ่ึงมีผลใช้บังคับวนัท่ี 16 มีนาคม 2554) 

“คาํสัง่ซ้ือขาย” หมายความวา่ คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์ 
“การเสนอซ้ือขาย” หมายความวา่ การเสนอซ้ือหรือการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์
“การซ้ือขาย” หมายความวา่ การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
“ระบบการซ้ือขาย” หมายความวา่ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ข้ึน 
“กระดาน ” หมายความวา่ ส่วนหน่ึงในระบบการซ้ือขายท่ีคณะกรรมการกาํหนด

สาํหรับใชใ้นการซ้ือขาย 
“หน่วย” หมายความวา่ หน่วยท่ีใชใ้นการซ้ือขาย โดยแต่ละหน่วยมีจาํนวนรวมของ

หลกัทรัพยต์ามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
“หน่วยยอ่ย” หมายความวา่ จาํนวนหลกัทรัพยซ่ึ์งตํ่ากวา่หน่วย 
“การซ้ือขายรายใหญ่ ” หมายความวา่ การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงเป็น

จาํนวนเดียวไม่แบ่งขาย และมีปริมาณหรือมลูค่าการซ้ือขายไม่นอ้ยกวา่ปริมาณหรือมลูค่าการซ้ือขายท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“กระดานหลกั” หมายความวา่ กระดานท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีเป็นหน่วย 
“กระดานหน่วยยอ่ย” หมายความวา่ กระดานท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีเป็นหน่วยยอ่ย 
*“กระดานพิเศษ” – 
(* ยกเลิกบทนิยามค าว่า “กระดานพิเศ ษ” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        

เร่ือง การซ้ือชาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2546) 

“กระดานรายใหญ่” หมายความวา่ กระดานท่ีใชใ้นการซ้ือขายรายใหญ่ 
“กระดานต่างประเทศ ” หมายความวา่ กระดานท่ีใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อ

หลกัทรัพยต์ามทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
“ช่วง” หมายความวา่ ขั้นอตัราข้ึนลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย์

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
“เปิดทาํการซ้ือขาย ” หมายความวา่ เปิดใหมี้การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายในเวลา

ทาํการประจาํวนัสาํหรับการซ้ือขายในแต่ละช่วงเวลา 
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“ลกูคา้” หมายความวา่ บุคคลท่ีมอบหมายใหส้มาชิกเป็นนายหนา้หรือตวัแทนในการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทนตน 

“เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีของสมาชิกท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต
ใหเ้ป็นตวัแทนของสมาชิกในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 

*“ตราสารหน้ี ” หมายความวา่ ตั๋ วเงินคลงั พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กู้
ระยะสั้น หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้หรือ
หลกัทรัพยอ่ื์นใดในทาํนองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว 

(* เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ตราสารหนี”้ โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เร่ือง การ
ซ้ือชาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 13 กันยายน 2548) 
 

หมวด 1 
การซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 4 การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํดว้ยระบบการซ้ือขาย  
ใหต้ลาดหลกัทรัพยก์าํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข  และวิธีการสาํหรับปฏิบติัในการซ้ือ

ขายดว้ยระบบการซ้ือขายไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นและไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
 
ขอ้ 5 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย

ตามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้จ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัและสัง่การ 
 
ขอ้ 6 การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายใหก้ระทาํโดยสมาชิก 
ใหต้ลาดหลกัทรัพยก์าํหนดหมายเลขประจาํตวัใหส้มาชิกใชใ้นการซ้ือขายดว้ยระบบ

การซ้ือขาย 
 
*ขอ้ 7 เพ่ือใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหมี้

ผูดู้แลสภาพคล่องดาํเนินการดูแลใหก้ารซ้ือขายหลั กทรัพยมี์สภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  และ
วิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการ
ส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2553 และให้ใช้บังคับตั้งแ ต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป ) 

 
ขอ้ 8 บุคคลท่ีจะกระทาํการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายแทนและในนามสมาชิก

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของสมาชิกนั้น 
การข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต คุณสมบติั สิทธิและหนา้ท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ตลอดจนการลงโทษใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
สมาชิกตอ้งดูแลและควบคุมเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของตนใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามวรรคสองและตามขอ้บงัคบัน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

การซ้ือขายด้วย
ระบบการซ้ือขาย 

อ านาจวินิจฉัย/ส่ัง
การของผู้จัดการ 

การดูแลสภาพ
คล่อง 

เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาตของ
สมาชิก 

การซ้ือขายโดย
สมาชิก 
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*ขอ้ 9 กระดานท่ีใชใ้นการซ้ือขายมีดงัต่อไปน้ี  
(1) กระดานหลกั 
(2) กระดานหน่วยยอ่ย 
(3) กระดานรายใหญ่ 
(4) กระดานต่างประเทศ 
(5) กระดานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

(* ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและกา รส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2546) 
 

ขอ้ 10 การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายใหก้ระทาํไดใ้นวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ในเวลา
ทาํการประจาํวนัสาํหรับการซ้ือขาย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่วงเวลาแรก ระบบการซ้ือขาย จะเปิดทาํการซ้ือขาย ณ เวลาใดเวลา
หน่ึงในระหวา่งเวลา 9.55 น.  ถึง 10.00 น. และปิดทาํการซ้ือขายในเวลา 12.30 น.  

(2) ช่วงเวลาท่ี 2 ระบบการซ้ือขายจะเปิดทาํการซ้ือขาย  ณ เวลาใดเวลา
หน่ึงในระหวา่งเวลา 14.25 น. ถึง 14.30 น และปิดทาํการซ้ือขาย ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในระหวา่งเ วลา 
16.35 น. ถึง 16.40 น.  ยกเวน้การซ้ือขายบนกระดานหน่วยยอ่ย ใหปิ้ดทาํการซ้ือขายในเวลา 16.30 น. 

ระบบการซ้ือขายจะกาํหนดเวลาเปิดหรือปิดทาํการซ้ือขายในระหวา่งเวลาตามวรรค
หน่ึงดว้ยวิธีสุ่มเลือก (Random) 

 
ขอ้ 11 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหมี้การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือ ขายนอกเวลา

ทาํการประจาํวนัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบการซ้ือขายหรือเคร่ือง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีใชใ้นการปฏิบติัการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย ซ่ึงเป็นผลใหไ้ม่อาจ
ทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปล่ียนแปลงเวลาทาํการประจาํวนัสาํหรับการซ้ือขาย
เป็นการชัว่คราวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

เพ่ือใหก้ารซ้ือขายเป็นไปอยา่งเหมาะสมหรือเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน  
คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงเวลาทาํการประจาํวนัสาํหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ ดหลกัทรัพยห์น่ึง
หรือทั้งหมดเป็นการชัว่คราวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 12 วนัหยดุทาํการซ้ือขายมีดงัต่อไปน้ี 

(1) วนัหยดุประจาํสปัดาห์  คือ  วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
(2) วนัหยดุตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดในแต่ละปี 
 

เวลาท าการ 
ซ้ือขาย 

การซ้ือขายนอก 
เวลาท าการ 
และการเปลีย่น 
แปลงเวลา 
ท าการ 

กระดานที่ใช้ใน
การซ้ือขาย 

วันหยุดท าการ 
ซ้ือขาย 
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ขอ้ 13 การซ้ือขายบนกระดานใหมี้ผลเม่ือระบบการซ้ือขายสามารถจดัการเสนอซ้ือ
และเสนอขายหลกัทรัพยใ์หเ้ขา้กนัได ้ยกเวน้ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดการมีผลเป็นการซ้ือขายเป็น
ประการอ่ืน 

การซ้ือขายตามวรรคหน่ึงเป็นสญัญาผกูพนัผูเ้สนอซ้ือและผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์าม
เวลาท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้มลูการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์กบ็รักษาไวต้ามขอ้ 17 

 
ขอ้ 14 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการซ้ือขายของตนบนกระดานไดเ้ม่ือไดรั้บ

ความยินยอมจากสมาชิกคู่กรณี และไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งทาํใหก้ารชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดท้าํการซ้ือขายไม่
อาจกระทาํได ้หรือการซ้ือขายของสมาชิกอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผู ้
ลงทุนหรือต่อการซ้ือขายของสมาชิกโดยรวม  คณะกรรมการอาจสัง่แกไ้ขหรือยกเลิกการซ้ือขาย
ดงักล่าวบนกระดานได ้

 
ขอ้ 15 ในกรณีท่ีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET INDEX) มีการเปล่ียนแปลง

ในอตัราท่ีกาํหนด ระบบการซ้ือขายจะหยดุการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั้นลดลงในอตัราร้อยละ 10 

ของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น ระบบการซ้ือขายจะหยดุการซ้ือขา ย
เป็นเวลา 30 นาที 

(2) กรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั้นลดลงในอตัราร้อยละ 20 
ของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น ระบบการซ้ือขายจะหยดุการซ้ือขาย
เป็นเวลา 1  ชัว่โมง 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการซ้ือขายในแต่ละช่วงเวลาเหลือนอ้ยกวา่ระยะเวลาตาม (1) หรือ 
(2) แลว้แต่กรณี  ระบบการซ้ือขายจะหยดุการซ้ือขายตามระยะเวลาท่ีเหลือในช่วงเวลาการซ้ือขายนั้น 
และจะเร่ิมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาการซ้ือขายถดัไป 

 
ขอ้ 16 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดเง่ือนไขใหส้มาชิกปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้

ชุดคาํสัง่คอมพิวเตอร์ สถานท่ีติดตั้งและการต่อเช่ือมเคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติัการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย ตลอดจนบุคคลท่ีอาจเขา้ไปในสถานท่ีดงักล่าว 

 
ขอ้ 17 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเกบ็รักษาขอ้มลูการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายไวโ้ดย

ครบถว้นดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
ในกรณีท่ีสมาชิกขอหลกัฐานแสดงการซ้ือขายของตนรายการใด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะ

ออกหนงัสือรับรองการซ้ือขายรายการนั้นใหต้ามแบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

การแก้ไข/ยกเลกิ
การซ้ือขาย 

ระบบการซ้ือขาย
หยุดการซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ทั้งหมด 
(Circuit Breaker) 

การเกบ็รักษา 
ข้อมูลการซ้ือขาย 

การใช้ชุดค าส่ัง
คอมพวิเตอร์ สถานที่
และการต่อเช่ือม
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

ผลของการ 
ซ้ือขายบน  
กระดาน 
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ขอ้ 18 สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหล้กูคา้ยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ีและ

ประกาศตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

หมวด 2 
การซ้ือขายบนกระดานหลกั 

 
ขอ้ 19 ขอ้กาํหนดในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการซ้ือขายบนกระดานหลกั 
 
ขอ้ 20 การซ้ือขายใหก้ระทาํโดยสมาชิกบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการ

ซ้ือขายเพ่ือใหร้ะบบการซ้ือขายสามารถจดัการเสนอซ้ือและการเสนอข ายหลกัทรัพยใ์หเ้ขา้กนัได ้
(Automated Order Matching: AOM) 

ใหต้ลาดหลกัทรัพยก์าํหนดรายการในการเสนอซ้ือขาย และเง่ือนไขแห่งการเสนอซ้ือ
ขายเพ่ือใชใ้นการซ้ือขายไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

*ขอ้ 21 การเสนอซ้ือขายตอ้งเป็นการเสนอเป็นหน่วย โดยมีจาํนวน และมลูค่า รวม
ของหลกัทรัพยใ์นแต่ละการเสนอไม่เกินจาํนวนและมลูค่าท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(* ความในข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550       
ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2550) 
 

ขอ้ 22 ราคาเสนอซ้ือขายตอ้งเป็นราคาท่ีตรงตามช่วงตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด  

 

  *ขอ้ 23 ในกรณีท่ีหุน้ หน่วยลงทุน หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ 
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรก ใหร้าคาเสนอซ้ือขายสูงสุดหรือต ่าสุดของหลกัทรัพยน์ั้นใน
วนัดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีหุน้ หน่วยลงทุนหรือ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมีการ
เสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 
   (ก) ใหร้าคาเสนอซ้ื อขายสูงสุดของหุน้ หรือหน่วยลงทุนไม่
เกิน 3 เท่า และราคาเสนอซ้ือขายต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.5 เท่า ของราคาเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อ
ประชาชนเป็นคร้ังแรก 

การซ้ือขายด้วย
วิธี AOM 

จ านวนหลกัทรัพย์
ในแต่ละการเสนอ 

ราคาที่ตรง 
ตามช่วง 

Ceiling & Floor  

ลูกค้ายินยอมปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด ตลท. 

หมวดนี้ใช้กบัการซ้ือ
ขายบนกระดานหลกั 
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   (ข) ใหร้าคาเสนอซ้ือขายสูงสุดของหน่วยของอีทีเอฟ
ต่างประเทศไม่เกิน 3 เท่า และราคาเสนอซ้ือขายต ่าสุดไม่ต ่ากวา่  0.5 เท่า ของราคาเสนอขายหน่วยของอี
ทีเอฟต่างประเทศต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก 

(2) กรณีหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายผา่นระบบการซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing) 
  ใหร้าคาเสนอซ้ือขายสูงสุดของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศไม่เกิน 3 เท่า 
และราคาเสนอซ้ือขายต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.5 เท่าของอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดจากราคาปิดของหน่วย
ของอีทีเอฟดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั ภายในสองวนัท าการซ้ือขายก่อ นวนัท่ีหน่วยของอีทีเอฟ
ต่างประเทศนั้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยว์นัแรก 

(3) กรณีใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ท่ีโอนสิทธิได ้ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  ใหร้าคาเสนอซ้ือขาย ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุด
จากราคาเสนอขายตามท่ีก าหนดไวใ้นสารสนเทศท่ีแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์หรือหนงัสือช้ีชวน ไม่เกิน 1 
เท่า และลดลงต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.5 เท่าของราคาปิดของหุน้อา้งอิงหรือหรือสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท าการ
ซ้ือขายก่อนหนา้นั้น คูณดว้ยจ านวนสิทธิในการซ้ือ หรือขายหุน้อา้งอิงหรือสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีจะไดรั้บจาก
การใชสิ้ทธินั้นจ านวนหน่ึงสิทธิ 
  ในกรณีท่ีค านวณการเปล่ียนแปลงของราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ราคาดงักล่าวเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนอ้ยกวา่ 1 ช่วงราคา ใหร้าคาเสนอ ซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ นั้นสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุด 1 ช่วงราคา  

(*ความในข้อ 23 เดิมถูกยกเลิกและ ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 15  มิถุนายน 2554  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 

*ขอ้ 23/1 ราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั นอกจากกรณีตามขอ้ 23  
สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดในวนัท าการซ้ือ
ขายก่อนหนา้นั้น ยกเวน้เป็นราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามวรรคส องและวรรคสาม  

ราคาเสนอซ้ื อขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ในแต่ละวนั สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน
สูงสุดหรือลดลงต ่าสุดไม่เกินราคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุดของหุน้ อา้งอิงหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิง นั้นในวนัเดียวกนั คูณดว้ยจ านวนสิทธิในการซ้ือ หรือขาย หุน้อา้งอิงหรือ สินทรัพย์
อา้งอิงท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธินั้นจ านวนหน่ึงสิทธิ  
  ในกรณีท่ีค านวณการเปล่ียนแปลงของราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว้ ราคาดงักล่าวเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึ นหรือลดลงนอ้ยกวา่ 1 ช่วงราคา ให้
ราคาเสนอ ซ้ือขายหลกัทรัพย์ นั้นสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุด 1 ช่วงราคา  

Ceiling & Floor  
ในแต่ละวัน 
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(*เพ่ิมเติม ความในข้อ 23/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การ
ช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2554  มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 

  
*ขอ้ 24 หลกัเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงของราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนสูงสุด

หรือลดลงต ่าสุดตาม ขอ้ 23 และ ขอ้ 23 /1 จะไม่น ามาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือเร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยอ่ื์นยกเวน้กรณีตามขอ้ 23 เป็นวนัแรก 
(2) เม่ือไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นติดต่อกนัเกิน 15 วนัท าการ 
(3) เม่ือเร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นในวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศให้

ราคาเสนอซ้ือขายนั้นเป็นราคาท่ีไม่รวมถึงเ งินปันผล ดอกเบ้ีย สิทธิในการจองซ้ือหุน้ใหม่ หรือสิทธิอ่ืน
อนัพึงมีเน่ืองจากการถือหลกัทรัพยน์ั้น 

(4) เม่ือเร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นในวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศให้
มีการซ้ือขายตามมลูค่าท่ีตราไวอ้นัเปล่ียนไปจากมลูค่าท่ีตราไวเ้ดิม 

(5) เม่ือตลาดหลกัทรัพยพิ์จา รณาเห็นวา่ มีเหตุการณ์อนัอาจท าให้
ราคาของ หลกัทรัพยใ์ดเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก หรือการน าราคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือ
ลดลงต ่าสุดตา มขอ้ 23 และขอ้ 23/1 มาใชบ้งัคบัอาจท าใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่อาจท าไดต้าม
สภาพของความเป็นจริงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศในแต่ละกรณี 

ราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยต์าม  (2) (3) (4) และ (5) อาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุด
หรือลดลงต ่าสุดไม่เกินอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด แลว้แต่กรณี 

 (*ความในข้อ 24 เดิมถูกยกเลิกและ ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2554  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 

 

 *ขอ้ 25 ในกรณีท่ีสมาชิกท าการซ้ือขายในราคาท่ีสูงหรือต ่ากวา่ราคาสูงสุดหรือต ่าสุด
ท่ีค านวณไดต้ามขอ้ 23 ขอ้ 23/1 หรือขอ้ 24 ใหถื้อวา่สมาชิกนั้นไดท้ าการซ้ือขายในราคาสูงสุดหรือ
ต ่าสุดดงักล่าว 

(*ความในข้อ 25  เดิมถูกยกเลิกและ ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2554  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 26 การเสนอซ้ือขายก่อนเปิดทาํการซ้ือขายเพ่ือคาํนวณหาราคาเปิดตามเวลาท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะการเสนอซ้ือขายท่ีไม่มีเง่ือนไขแห่งการเสนอและระบุราคา
เสนอซ้ือขายท่ีแน่นอน โดยใหมี้การซ้ือขายเม่ือเปิดทาํการซ้ือขายในราคาท่ีเรียกวา่ ราคาเปิด ซ่ึงคาํนวณ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

การซ้ือขายท่ีสูงกว่า 
Ceiling หรือต ่ากว่า 
Floor  

การเสนอซ้ือขาย 
ก่อนเปิดท าการ  
(Pre-open) 

ข้อยกเว้น  
Ceiling & Floor   
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(1) ราคาท่ีทาํใหมี้การซ้ือขายไดป้ริมาณมากท่ีสุด เม่ือเปิดทาํการซ้ือขาย  
(2) ในกรณีท่ีราคาตาม (1) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาท่ีใกลร้าคาซ้ือ

ขายคร้ังสุดทา้ยก่อนหนา้นั้นมากท่ีสุด  
(3) ในกรณีท่ีราคาตาม (2) มี 2 ราคา ใหใ้ชร้าคาท่ีสูงกวา่ 

 
ขอ้ 27 การเสนอซ้ือขายก่อนปิดทาํการซ้ือขายช่วงเวลาท่ี 2 เพ่ือคาํนวณหาราคาปิด

ตามเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะการเสนอซ้ือขายท่ีไม่มีเง่ือนไขแห่งการเสนอ
และระบุราคาเสนอซ้ือขายท่ีแน่นอน โดยใหมี้การซ้ือขายเม่ือปิดทาํการซ้ือขายช่วงเวลาท่ี 2 ในราคาท่ี
เรียกวา่ ราคาปิด ซ่ึงคาํนวณตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ราคาท่ีทาํใหมี้การซ้ือขายไดป้ริมาณมากท่ีสุด เม่ือปิดทาํการซ้ือขาย
ช่วงเวลาท่ี 2  

(2) ในกรณีท่ีราคาตาม (1) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาท่ีใกลร้าคาซ้ือ
ขายคร้ังสุดทา้ยก่อนหนา้นั้นมากท่ีสุด 

(3) ในกรณีท่ีราคาตาม (2) มี 2 ราคา ใหใ้ชร้าคาท่ีสูงกวา่ 
 

ขอ้ 28 ในการจดัใหมี้การซ้ือขาย ณ ราคาเปิดตามขอ้ 26 หรือ ณ ราคา ปิดตาม   
ขอ้ 27 ใหจ้ดัลาํดบัการเสนอซ้ือขายดงัต่อไปน้ี 

(1) การเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
 (ก)  การเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ราคาสูงกวา่ราคาเปิดหรือราคาปิด 
ใหจ้ดัเป็นลาํดบัท่ี 1 ถา้การเสนอซ้ือดงักล่าวมีมากกวา่ 1 ราคา ใหจ้ดัการเสนอซ้ือท่ีราคาสูงกวา่เป็นการ
เสนอซ้ือในลาํดบัก่อน ถา้การเสนอซ้ือในแต่ละราคามีมากกวา่ 1 รายการ ใหจ้ดัการเสนอซ้ือท่ีปรากฏบน
กระดานก่อนเป็นการเสนอซ้ือในลาํดบัก่อน 

(ข) การเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ราคาตรงกบัราคาเปิดหรือราคาปิด 
ใหจ้ดัเป็นลาํดบัท่ี 2 ถา้การเสนอซ้ือดงักล่าวมีมากกวา่ 1 รายการ ใหจ้ดัการเสนอซ้ือท่ีปรากฏบนกระดาน
ก่อนเป็นการเสนอซ้ือในลาํดบัก่อน 

(2) การเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ก) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ราคาตํ่ากวา่ราคาเปิดหรือราคาปิด 

ใหจ้ดัเป็นลาํดบัท่ี 1 ถา้การเสนอขายดงักล่าวมีมากกวา่ 1 ราคา ใหจ้ดัการเสนอขายท่ีราคาตํ่ากวา่เป็นการ
เสนอขายในลาํดบัก่อน ถา้การเสนอขายในแต่ละราคามีมากกวา่ 1 รายการ ใหจ้ดัการเสนอขายท่ีปรากฏ
บนกระดานก่อนเป็นการเสนอขายในลาํดบัก่อน 

(ข) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ราคาตรงกบัราคาเปิดหรือราคาปิด 
ใหจ้ดัเป็นลาํดบัท่ี 2 ถา้การเสนอขายดงักล่าวมีมากกวา่ 1 รายการ   ใหจ้ดัการเสนอขายท่ีปรากฏบน
กระดานก่อนเป็นการเสนอขายในลาํดบัก่อน 

 

การจัดล าดบั 
การเสนอซ้ือขาย 
ในช่วง Pre-open  
หรือ Pre-close 

การเสนอซ้ือขาย 
ก่อนปิดท าการ  
(Pre-close) 
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ขอ้ 29 เพ่ือประโยชนใ์นการอา้งอิง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะถือวา่ ราคาปิด ของ
หลกัทรัพยท่ี์คาํนวณไดต้ามขอ้ 27 ในวนัใดเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นวนัดงักล่าว หากไม่ สามารถ
คาํนวณราคาปิดตามขอ้ 27 จะถือวา่ราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยในวนันั้นเป็นราคาปิด ของหลกัทรัพยน์ั้น 

 
ขอ้ 30 การซ้ือขายเม่ือเปิดทาํการซ้ือขายแลว้ตอ้งกระทาํตามราคาเสนอซ้ื อสูงสุด

หรือราคาเสนอขายตํ่าสุดท่ีปรากฏบนกระดาน ยกเวน้การซ้ือขายตามขอ้ 25 ขอ้ 26 และขอ้ 27  
การเสนอซ้ือขายเม่ือเปิดทาํการซ้ือขายแลว้ ใหมี้การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย

เรียงลาํดบัก่อนหลงัตามราคาและเวลาท่ีเสนอซ้ือขาย 
การเรียงลาํดบัการเสนอซ้ือขายเพ่ือทาํการซ้ือขายตา มวรรคสองใหเ้ป็นไปตามลาํดบั    

ดงัต่อไปน้ี 
(1) การเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ราคาสูงกวา่ราคาของการเสนอซ้ืออ่ืนให้

จดัเป็นการเสนอซ้ือในลาํดบัก่อน ถา้การเสนอซ้ือในแต่ละราคามีมากกวา่ 1 รายการ ใหจ้ดัการเสนอซ้ือท่ี
ปรากฏบนกระดานก่อนเป็นการเสนอซ้ือในลาํดบัก่อน 

(2) การเสนอขา ยหลกัทรัพยท่ี์ราคาตํ่ากวา่ราคาของการเสนอขายอ่ืนให้
จดัเป็นการเสนอขายในลาํดบัก่อน ถา้การเสนอขายในแต่ละราคามีมากกวา่ 1 รายการ ใหจ้ดักา รเสนอ
ขายท่ีปรากฏบนกระดานก่อนเป็นการเสนอขายในลาํดบัก่อน 

ในกรณีท่ีการเสนอซ้ือขายในแต่ละราคามีทั้งการเสนอซ้ือขายโดยมีเง่ือนไขแ ละไม่ มี
เง่ือนไข ใหจ้ดัการเสนอซ้ือขายโดยไม่มีเง่ือนไขเป็นการเสนอซ้ือขายในลาํดบัก่อน 

 
ขอ้ 31 การเสนอซ้ือขายทุกรายการเป็นการเสนอผกูพนัท่ีแน่นอนของสมาชิกผูเ้สนอ  

ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายนั้นตามขอ้ 32 
 
ขอ้ 32 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขาย ของตนบนกระดานไดเ้ฉพาะ

ก่อนท่ีการซ้ือขายจะมีผลตามขอ้ 13 และใหก้ระทาํดว้ยระบบการซ้ือขาย 
การแกไ้ขการเสนอซ้ือขายของสมาชิกตามวรรคหน่ึงใหก้ระทาํเฉพาะรายการ

ดงัต่อไปน้ี 
(1) เลขท่ีบญัชี 
(2) ประเภทผูซ้ื้อขาย 
(3) จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์แยกทาํการเสนอซ้ือขายเป็นคราว ๆ ตามการ

เสนอซ้ือขายเป็นคราว ๆ โดยอตัโนมติั (Published Volume) 
(4) รายการอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
หมวด 3 

การซ้ือขายบนกระดานอืน่ 

การเรียงล าดบั 

การเสนอซ้ือขาย 
ในช่วงเปิดท าการ 
ซ้ือขาย 

การอ้างองิราคา 
ปิดของหลกัทรัพย์ 

ผลของการ 
เสนอซ้ือขาย 

การซ้ือขายตาม 

ราคาเสนอซ้ือ 
สูงสุด/ขายต ่าสุด 

การแก้ไข/ยกเลกิ 
การเสนอซ้ือขาย 
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ขอ้ 33 การซ้ือขายบนกระดานอ่ืนท่ีมิใช่บนกระดานหลกัอาจกระทาํโดยวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายเ พ่ือให้

ระบบการซ้ือขายสามารถจดัการเสนอซ้ือและการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หเ้ขา้กนัได ้ (Automated Order 
Matching: AOM) หรือ 

(2) สมาชิกบนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขาย (Put-through: PT) 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการซ้ือขายบนกระดานอ่ืนตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 
 

หมวด 4 
ราคา การช าระราคาและส่งมอบ 

 

ขอ้ 34 ราคาเสนอซ้ือขายทุกราคาเป็นราคาท่ีรวมถึงเงินปันผล ดอกเบ้ีย สิทธิในการ
จองซ้ือหุน้ใหม่ หรือสิทธิอ่ืนอนัพึงมีเน่ืองจากการถือหลกัทรัพยท่ี์ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะใหห้รือใหก่้อน
การโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพยด์ว้ย ยกเวน้ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 

ขอ้ 35 ในการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิก ใหส้มาชิกดาํเนินการ
โดยใชบ้ริการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์สาํนกัหกับญัชีจดัใหมี้ข้ึน 

เม่ือสมาชิกไดใ้ชบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีแลว้ สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามร ะเบียบวิธี
ปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชีนั้น หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม สมาชิกตอ้งยินยอมปฏิบติัตาม
มาตรการลงโทษท่ีสาํนกัหกับญัชีดงักล่าวกาํหนด 

ในกรณีท่ีสมาชิกดงักล่าวไม่ยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษท่ีสาํนกัหกับญัชี
กาํหนดตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

สาํนกัหกับญัชีตามขอ้น้ีและขอ้ 36 หมายความถึงบริษทัจาํกดัท่ีตลาดหลกัท รัพย์
จดัตั้งข้ึน เพ่ือประกอบการเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การซ้ือ
ขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 

 
ขอ้ 36 ในการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย ์สมาชิกผูซ้ื้อหรือผูข้ายมีหนา้ท่ีและ

ความรับผิดท่ีจะตอ้งชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายการท่ีตกลงซ้ือขายกนั ไม่วา่จะเป็นการซ้ือ
หรือขายในฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง  

การส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง สมาชิกจะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยอ์นัปลอดจาก
การจาํนาํ  การรอนสิทธิหรือภาระติดพนัใด ๆ  

วิธีการช าระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์
ระหว่างสมาชิก 

ราคาเสนอซ้ือขาย 
รวมสิทธิประโยชน์ 

หน้าที่และความ 

รับผิดของสมาชิก 
ในการช าระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์ 

วิธีการซ้ือขายบน
กระดานอืน่ที่มิใช่
กระดานหลกั 
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ในกรณีท่ีสาํนกัหกับญัชีไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกหรือบุคคลใดทาํ
การชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกทาํการซ้ือขาย สมาชิกดงักล่าวยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับ
ผิดท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหมี้การชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยด์งักล่าวจนครบถว้น 

 
หมวด 5 

การปฏิบัตงิานของสมาชิกที่เกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
 

ขอ้ 37 หา้มสมาชิกกระทาํการดงัต่อไปน้ี 
(1) ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ในฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือ

ในนามของสมาชิกเอง  ยกเวน้กฎหมายจะบญัญติัอนุญาตใหก้ระทาํได ้
(2) ทาํการขายหลกัทรัพย์ โดยท่ีสมาชิกหรือลกูคา้ยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้น

อยูใ่นครอบครอง  หรือมิไดมี้บุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั้น ยกเวน้กฎหมายจะบญัญติั
อนุญาตใหก้ระทาํได ้

การขายหลกัทรัพยโ์ดยไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครองตามวรรคหน่ึง
ใหห้มายความรวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) สมาชิกสัง่ ขายหลกัทรัพยจ์ากบญัชีการลงทุนของสมาชิกเอง
โดยยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพยน์ั้นหรือโดยไดห้ลกัทรัพยน์ั้นมาจากการยืม 

(ข) สมาชิกสัง่ขายหลกัทรัพยต์ามคาํสัง่ซ้ือขายของลกูคา้โดย ท่ี
ลกูคา้ยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพยน์ั้นหรือโดยท่ีลกูคา้ไดห้ลกัทรัพยน์ั้นมาจากการยืม 

(3) ยินยอมใหบุ้คคลใดรับหรือซ้ือขอ้มลูท่ีไดจ้ากระบบการซ้ือขายโดยขดั
ต่อหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(4) ใชชุ้ดคาํสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถกระทาํการเสนอซ้ือขายไดเ้อง โดย
อตัโนมติั นอกจากชุดคาํสัง่คอมพิวเตอร์สาํหรับการเสนอซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรั พย์ใหค้วามเห็นชอบ 

(5) ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองในนามของสมาชิกเอง 
(6) ทาํการเสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือทาํการซ้ือหรือขาย

หลกัทรัพยใ์นฐานะนายหนา้  หรือตวัแทน  หรือในนามของสมาชิกเองท่ีอาจมีหรือมีผลทาํใหร้าคา  หรือ
ปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยเ์ปล่ีย นแปลงไปหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด (False Market) ยกเวน้สมาชิกจะพิสูจนไ์ดว้า่ไม่ทาํใหบุ้คคลทัว่ไปสาํคญัผิดในราคา  หรือ
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นหรือไม่เป็นการอาํพรางใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณ
การซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 การซ้ือขายท่ีทาํใหมี้การเปล่ียนแปลง หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนั
ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ใหห้มายความรวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 

ข้อห้ามของสมาชิก 
เกีย่วกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ 
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(ก) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์ทาํใหร้าคาเปิดหรือราคาปิดของ
หลกัทรัพยน์ั้น หรือดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) สูงข้ึนหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด 

(ข) การซ้ือและขายหลกัทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อและผูข้ายในรายการนั้นเป็น
บุคคลคนเดียวกนั หรือการซ้ือและขายหลกัทรัพยใ์นขณะเดียวกนัหรือในวนัเดียวกนัท่ีทาํใหม้ลูค่า การ
ซ้ือและมลูค่าการขายหลกัทรัพยน์ั้นของบุคคลนั้นท่ีปรากฏตามบญัชีการลงทุน เท่ากนัหรือใกลเ้คียง
กนั (Wash Sales) 

(ค) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีการสมรู้ร่วมคิดกนัเพ่ือ
ประโยชนร่์วมกนัหรือต่างไดรั้บประโยชนจ์ากการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย  ์
(Pool) โดยการสมรู้ร่วมคิดใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นสาํคญั  

(ง) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะต่อเน่ืองไม่วา่จะโดย
บุคคลเดียวกนัหรือบุคคลหลายคน โดยราคาของหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงนั้นเป็น
ประโยชนต่์อฐานะตามบญัชีการลงทุนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือทุกบุคคลท่ีมี ความสมัพนัธ์ กนั
ในทางใดทางหน่ึง (Series of Transactions) โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบุคคลเหล่านั้นเป็นสาํคญั  

(จ) การซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือมิใหบุ้คคลอ่ืนสามารถส่งมอบหลกัทรัพย์
ตามหนา้ท่ีท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นขายหลั กทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือตามหนา้ท่ีซ่ึงบุคคลอ่ืน
นั้นมีตามขอ้ตกลงอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย (Cornering) 

(ฉ) การซ้ือหรือขายหุน้พ้ืนฐานในขณะเดียวกนัหรือในวนัเดียวกนั
กบัท่ีทาํการขายหรือซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของหุน้นั้น โดย
ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายหุน้พ้ืนฐานท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงนั้น เป็นประโยชน์
ต่อฐานะตามบญัชีการลงทุนของบุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในท างใดทางหน่ึง 
หรือในทางกลบักนั (Mini-Manipulation) โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวใหพิ้จารณา จากพฤติกรรมการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลเหล่านั้นเป็นสาํคญั  

(ช) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยบุคคลใดหรือผูท่ี้สมรู้ร่วมคิดได้
ทาํการแพร่ข่าวเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงใด ๆ อนัอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจวา่หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึนหรือ
ลดลง โดยขอ้เทจ็จริงนั้นยงัไม่ไดมี้การแจง้ต่อตลาดหลกั ทรัพยโ์ดยผูมี้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ (False 
Dissemination) โดยการสมรู้ร่วมคิดใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นสาํคญั 

(7) ทาํการเสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นฐานะนายหนา้ หรือ
ตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง โดยร ะบุราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายท่ีตามปกติแลว้ไม่น่าจะทาํให้
เกิดการซ้ือขายได ้หรือระบุราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายท่ีไม่ไดป้ระสงคจ์ะใหเ้กิดการซ้ือขายตามราคา
นั้น 
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ขอ้ 38 ในกรณีท่ีสมาชิกทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองหรือบริษทัท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกในฐานะนาย หนา้หรือตวัแทนของลกูคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

“บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก” ตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ 
(1) บริษทัท่ีถือหุน้ในสมาชิกหรือบริษทัท่ีสมาชิกถือหุน้ในบริษทันั้น 

โดยการถือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัหรือสมาชิก ท่ีถือหุน้มีสิทธิในการออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม หรือ 

(2) บริษทัท่ีมีอาํนาจควบคุมในสมาชิกซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หรือบริษทัท่ีสมาชิกมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทันั้นในลกัษณะเช่นเดียวกนั หรือ 

(3) บริษทัท่ีมีผูแ้ทนของบริษทันั้นเป็นกรรมการเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดของสมาชิก หรือบริษทัท่ีมีผูแ้ทนของสมาชิกเป็นกรรมการเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดของบริษทันั้น 
 

ขอ้ 39 ในการทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์สมาชิกจะตอ้ง 
(1) ไม่ซ้ือหลักทรัพยเ์พ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองในขณะใดขณะหน่ึง

เกินอตัราส่วนกบัเงินกองทุนของสมาชิกตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
(2) ไม่มียอดการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยค์งคา้งในขณะใด

ขณะหน่ึงเกินอตัราส่วนกบัเงินกองทุนของสมาชิกตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
เพ่ือประโยชนต์ามความ ในวรรคหน่ึง  การคาํนวณอตัราส่วนกบัเงินกองทุนของ

สมาชิกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

หมวด 6 
การอนุญาตให้สมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพย์นอกตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 40 สมาชิกจะทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ได ้

ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายในฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้การซ้ือขาย
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การซ้ือขายรายใหญ่ 
(2) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในการขายทอดตลาดเพ่ือการ

บงัคบัจาํนาํ 
 *(3) การซ้ือหรือขายตราสารหน้ี 

การซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ของ 
สมาชิกหรือบริษัท 

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบั 
การซ้ือขายหลกั 
ทรัพย์เมื่อเทียบกบั
อตัราส่วนกบัเงิน 
กองทุนของสมาชิก 

การอนุญาตให้ 

สมาชิกซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์นอก 
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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(* ความใน (3) ของข้อ 40 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่นีแ้ทน  โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือชาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 
ลงวนัท่ี 13 กันยายน 2548) 

(4) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยต์าม
มาตรา 185  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(5) การซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคน
ต่างดา้วกบับริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
กองทุนรวมดงักล่าว 

การซ้ือหรือขายตาม (1) (2) (3) และ (4) สมาชิกตอ้งรายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบ
ภายในเวลาและตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และการซ้ือขายตาม (1) ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาด
หลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายทุกคร้ัง 

 
ขอ้ 41 ในการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่าง

ดา้วกบับริษทัหลกัทรัพยต์ามข้ อ 40 (5) ใหแ้ก่ลกูคา้ของสมาชิก  ใหส้มาชิกปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบัสมาชิกในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์การชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 
 
ขอ้ 42 ใหบ้รรดาขอ้กาํหนด คาํสัง่ หรือหนงั สือเวียนของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก

ตามความในขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป 
จนกวา่จะมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใด ๆ ในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั 

(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไท ย เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
การซ้ือขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2539 

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
การซ้ือขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2541  ลงวนัท่ี  21 
เมษายน 2541 

(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
การซ้ือขาย การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 ลงวนัท่ี 8 
กนัยายน  2541

การซ้ือขายคืน 
หน่วยลงทุน Thai 
Trust Fund 

บทเฉพาะกาล 
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(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

การซ้ือข าย การชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 19 
มีนาคม 2542 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  31 สิงหาคม 2542 
 

(ลงนาม)  อมเรศ ศิลาอ่อน 

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน) 
ประธานกรรมการ 

           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 


