แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการซื้อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
อาศัยอานาจตามความในข้อ 20 ข้อ 35 ข้อ 42 ข้อ 47 ข้อ 48 ข้อ 50 ข้อ 51 ข้อ 52 ข้อ 53 และข้อ 78
ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 สิ งหาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยออก
ข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การจัดเก็บข้ อมูล
สมาชิ กต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคาสั่งซื้ อขายของลูกค้าเพื่อตรวจสอบการทาธุ รกรรม
ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี หรื อตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยข้อมูลที่ จดั เก็บให้รวมถึงแหล่งที่ มาของคาสั่ง
ซื้ อขาย เช่น สานักงาน สาขา IP Address ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยสมาชิ กต้องนาส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์
ตรวจสอบได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
2. ข้ อมูลที่ได้ จากระบบการซื้อขาย
2.1 ข้ อมูลที่สมาชิกต้ องเปิ ดเผย
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้สมาชิกเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้ อขายดังต่อไปนี้ให้แก่ลกู ค้า
(1) ชื่อหลักทรัพย์ ราคาสูงสุ ดและต่าสุ ดของทุกหลักทรัพย์ในวันทาการซื้ อขายนั้น
(2) ราคาเสนอซื้ อขายสูงสุ ดและต่าสุ ดและราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายของทุกหลักทรัพย์ในขณะนั้น
(3) ราคาซื้ อขายสูงสุ ดและต่าสุ ด ราคาเปิ ดของทุกหลักทรัพย์ในวันทาการซื้ อขายนั้น
(4) ราคาปิ ดของทุกหลักทรัพย์ในวันทาการซื้ อขายก่อนหน้านั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้ อขาย
ครั้ งสุ ดท้า ยของทุ กหลักทรั พย์ในขณะนั้นเปรี ยบเที ย บกับราคาปิ ดในวันทาการซื้ อขายก่ อนหน้านั้นของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว
(5) ปริ มาณ มูลค่าและจานวนรายการซื้ อขายของแต่ละหลักทรัพย์ในขณะนั้น
(6) จานวนหลักทรัพย์ที่ราคาเสนอซื้ อสู งสุ ดและราคาที่ต่ากว่าตามลาดับ และราคาเสนอขายต่าสุ ด
และราคาที่สูงกว่าตามลาดับของทุกหลักทรัพย์ในขณะนั้น
(7) ราคาที่ระบบการซื้ อขายคานวณได้วา่ จะเป็ นหรื อเป็ นราคาเปิ ด และจะเป็ นหรื อเป็ นราคาปิ ด
(8) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ดงั กล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนี น้ นั ในวัน
ทาการซื้ อขายก่อนหน้านั้น
(9) อักษรเครื่ องหมายตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น NP NR H SP XR หรื อ XD เป็ นต้น
(10) ข่าวสารที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้แก่สมาชิกโดยระบบการซื้ อขาย
2.2 ข้ อมูลที่สมาชิกอาจเปิ ดเผย
สมาชิกอาจเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้ อขายดังต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย
(1) สถานะของคาสัง่ ซื้ อขายของลูกค้าดังกล่าว
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(2) ราคาที่ซ้ื อหรื อขายได้ตามคาสัง่ ซื้ อขายของลูกค้านั้น
3. การใช้ ชุดคาสั่ งคอมพิวเตอร์ สาหรั บการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading)
สมาชิกต้องขออนุญาตใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติจากตลาดหลักทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังนี้
(1) การขออนุญาตใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติแบบทัว่ ไป โดยอาจใช้ได้
หลายกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ร ะบบบริ หารความเสี่ ยงในการส่ งคาสั่งซื้ อขายเดี ยวกัน ให้สมาชิ กยื่นขอ
อนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นการทัว่ ไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตการใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติแบบ
ทัว่ ไปตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากสมาชิ กประสงค์จะเพิ่ มกลยุทธ์ (Strategy) ที่ จะใช้ภายใต้ระบบบริ หารความ
เสี่ ยงในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายดังกล่าว ให้สมาชิ กยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ และต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนเริ่ มใช้งานกลยุทธ์
(Strategy) ที่มีการเพิ่มเติมนั้น
(2) การขออนุญาตใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติแบบรายกลยุทธ์ (Strategy)
ให้สมาชิกยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นรายกลยุทธ์ (Strategy) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติตาม (1) หรื อ (2)
แล้ว หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้สมาชิ กยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ โดยสมาชิ กอาจต้องทดสอบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนดและต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(1) เปลี่ยนแปลงระบบบริ หารความเสี่ ยง
(2) เปลี่ยนแปลงหลักการทางานหรื อฟั งก์ชนั การทางานของชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์ สาหรับส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
โดยอัตโนมัติ หรื อ
(3) เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ที่ทาให้ความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นหรื อกระทบหลักการทางาน
หรื อฟังก์ชนั การทางานของชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับส่ งคาสัง่ ซื้ อขายโดยอัตโนมัติ
4. เวลาทาการซื้อขาย
ตลาดหลักทรั พย์เปิ ดให้มีการซื้ อขายประจาวันด้วยระบบการซื้ อขายตามหลักเกณฑ์ วิธีการและใน
ระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้
ช่ วงเวลาซื้อขาย
เวลาซื้อขาย
วิธีการซื้อขาย
ประเภทการซือ้ ขาย
1. ช่วงก่อนเปิ ดทาการช่วง 9.30 น. ถึง  การซื้อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
การซื้อขายเป็ นหน่วยการซื้อขาย
ที่ 1 เพื่อคานวณหาราคา เปิ ดทาการ (Automated Order Matching: AOM) (Board Lot)
เปิ ด
โดยจับคู่ซ้ือขายครั้งเดียวเมื่อเปิ ดทาการ
(Pre-open Session I)
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ช่ วงเวลาซื้อขาย
เวลาซื้อขาย
วิธีการซื้อขาย
2. ช่วงเวลาทาการช่วงที่ 1 เปิ ดทาการ  การซื้อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
(Trading Session I)
ถึง 12.30 น. (Automated Order Matching: AOM)
 การซื้อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้อขาย
(Trade Report)

ประเภทการซือ้ ขาย
 การซื้อขายเป็ นหน่วยการซื้อขาย
(Board Lot)
 การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)
 การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Trade
Report – Foreign)
 การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบ
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report –
Buy-in)
 การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบ
หลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด
(Trade Report - Member buy – in)

หยุดพักการซือ้ ขาย
3. ช่วงก่อนเปิ ดทาการช่วง 14.00 น. ถึง  การซื้อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
การซื้อขายเป็ นหน่วยการซื้อขาย
ที่ 2 เพื่อคานวณหาราคา เปิ ดทาการ (Automated Order Matching: AOM) (Board Lot)
เปิ ด
โดยจับคู่ซ้ือขายครั้งเดียวเมื่อเปิ ดทาการ
(Pre-open Session II)
4. ช่วงเวลาทาการช่วงที่ 2 เปิ ดทาการ  การซื้อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
 การซื้อขายเป็ นหน่วยการซื้อขาย
(Trading Session II)
ถึง 16.30 น. (Automated Order Matching: AOM) (Board Lot)
 การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 การซื้อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้อขาย  การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report)
(Trade Report – Big Lot)
 การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Trade
Report – Foreign)
5. ช่วงก่อนปิ ดทาการเพื่อ 16.30 น. ถึง  การซื้อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
การซื้อขายเป็ นหน่วยการซื้อขาย
คานวณหาราคาปิ ด
ปิ ดทาการ (Automated Order Matching: AOM) (Board Lot)
(Pre-close)
โดยจับคู่ซ้ือขายคราวเดียวเมื่อปิ ดทาการ
 การซื้อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้อขาย  การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report)
(Trade Report – Big Lot)
 การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Trade
Report – Foreign)
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ช่ วงเวลาซื้อขาย
6. ช่วงนอกเวลาทาการ
(Off-hour)

เวลาซื้อขาย
วิธีการซื้อขาย
ปิ ดทาการ  การซื้อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้อขาย
ถึง 17.00 น. (Trade Report)

ประเภทการซือ้ ขาย
 การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)
 การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Trade
Report – Foreign)
 การบันทึกการซื้อขายนอกเวลา
ทาการ
(Trade Report – Off-hour)

5. เวลาเปิ ดและเวลาปิ ดทาการซื้อขาย
ระบบการซื้ อขายจะสุ่ มเลือก (Random) เวลาเปิ ดและเวลาปิ ดทาการซื้ อขายประจาวัน ดังนี้
 เวลาเปิ ดทาการซื้อขาย
ช่วงเวลาทาการช่วงที่ 1 ระบบการซื้ อ ขายจะก าหนดเวลาเปิ ดท าการในเวลาใดเวลาหนึ่ ง
ระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.
ช่วงเวลาทาการช่วงที่ 2
ระบบการซื้อขายจะกาหนดเวลาเปิ ดทาการในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง
14.25 น. ถึง 14.30 น.
 เวลาปิ ดทาการซื้อขาย
ระบบการซื้อขายจะกาหนดเวลาปิ ดทาการในเวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.

6. รายการขั้นตา่ ในการบันทึกคาสั่ งซื้อขายและการบันทึกการซื้อขาย
การบันทึ กคาสั่งซื้ อขายหรื อการบันทึ กการซื้ อขายเข้า มาในระบบการซื้ อขายต้องมี รายการอย่า งน้อย
ดังต่อไปนี้
6.1 ชื่อหลักทรัพย์
6.2 ราคาเสนอซื้ อขายหรื อราคาซื้ อขาย
6.3 ปริ มาณหลักทรัพย์
6.4 ประเภทผูซ้ ้ื อขาย โดยให้จาแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนเพื่อบัญชีสมาชิกหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก (Principal)
(2) ลูกค้าซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว (Foreign)
(3) ลูกค้าซึ่ งเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ธนาคาร บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั ประกันชี วิต นิ ติ บุค คลประเภทบรรษัท กองทุ นส่ วนบุ ค คล กองทุ นบาเหน็ จบานาญข้า ราชการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน (Institution)
(4) ลูกค้าอื่น (Customer) นอกจาก (1) – (3)
6.5 หมายเลขประจาตัวสมาชิก
6.6 หมายเลขประจาตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
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6.7 เลขที่บญั ชีลกู ค้า (Client ID)
6.8 ประเภทการเสนอซื้ อขาย สาหรั บการซื้ อขายด้วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ (Automated Order Matching:
AOM) หรื อประเภทการบันทึกการซื้ อขาย สาหรับการซื้ อขายด้วยวิธีบนั ทึกการซื้ อขาย (Trade Report)
6.9 รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
7. จานวนและมู ล ค่ าในการเสนอซื้ อ ขายสาหรั บการซื้ อ ขายด้ ว ยวิธี จับคู่ อัตโนมัติ (Automated Order
Matching: AOM)
การเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้งต้องมีจานวนไม่เกิน 10 ล้านหน่วยของหลักทรัพย์น้ นั และมีมูลค่าไม่
เกิน 500 ล้านบาท
8. หน่ วยการซื้อขาย (Board Lot)
8.1 ให้หน่ วยการซื้ อขายของหลักทรัพย์แต่ละประเภทมี จานวนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเท่ากับ 100
หน่วยของหลักทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้ อขายของหลักทรัพย์ที่มี
ราคาปิ ดในแต่ ละวันทาการซื้ อขายตั้งแต่ 500 บาทขึ้ นไป เป็ นเวลา 6 เดื อนติ ดต่ อกันเป็ น 50 หน่ วยของ
หลักทรัพย์น้ นั
8.2 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้ อขายจาก 50 หน่วยของหลักทรัพย์ตาม 8.1 กลับไป
เป็ น 100 หน่วยของหลักทรัพย์น้ นั ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ราคาปิ ดของหลักทรัพย์น้ นั ในแต่ละวันทาการซื้ อขายต่ากว่า 500 บาท เป็ นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรื อ
(2) มีเหตุการณ์อนั อาจทาให้ราคาซื้ อขายของหลักทรัพย์น้ นั ต่ากว่า 500 บาท ในวันแรกที่มีเหตุการณ์ดงั กล่าว
8.3 ไม่ให้นาจานวนหน่วยการซื้ อขายตาม 8.1 และ 8.2 มาใช้บงั คับกับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรั พ ย์
ต่างประเทศตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรั พย์ต่างประเทศ โดยให้หน่ วยการซื้ อขายของตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรั พย์ต่างประเทศมีจานวนเท่ากับ 1 หน่วยของตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรั พย์ต่างประเทศ
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9. ช่ วงราคา (Tick Size)
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดช่วงราคาในการเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
9.1 กรณีทั่วไป
ราคาเสนอซื้อขาย
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่

ต่ากว่า
2
5
10
25
100
200
400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทขึ้นไป

2
5
10
25
100
200
400

แต่ต่ากว่า
แต่ต่ากว่า
แต่ต่ากว่า
แต่ต่ากว่า
แต่ต่ากว่า
แต่ต่ากว่า

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ช่ วงราคา
0.01
บาท
0.02
บาท
0.05
บาท
0.10
บาท
0.25
บาท
0.50
บาท
1.00
บาท
2.00
บาท

9.2 กรณียกเว้ น
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดช่วงราคาในการเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ เท่ากับ 0.01 บาท
(1) หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม ยกเว้นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมโครงสร้ างพื้ นฐาน และหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(2) หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
10. การประกาศขึน้ เครื่องหมายแสดงว่ าราคาซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นราคาที่ไม่ รวมสิ ทธิประโยชน์
ตลาดหลักทรั พ ย์อาจประกาศขึ้ นเครื่ องหมายดังต่ อไปนี้ ไ ว้ที่หลักทรั พ ย์เพื่ อแสดงว่าราคาซื้ อขาย
หลักทรัพย์เป็ นราคาที่ไม่รวมสิ ทธิ ประโยชน์
เครื่องหมาย
1. XD (Excluding Dividend)
2. XR (Excluding Right)

3. XB (Excluding Other Benefits)
4. XW (Excluding Warrant)
5. XT (Excluding Transferable
Subscription Right)

ความหมาย
ราคาซื้อขายไม่รวมถึงเงินปั นผล
ราคาซื้ อ ขายไม่ ร วมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกใหม่ ต าม
ประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่ วนการถื อหลักทรั พย์ของบริ ษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั (Right Offering)
ราคาซื้ อขายไม่รวมถึงสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นอกจากที่
ระบุไว้ใน 2.
ราคาซื้ อ ขายไม่ ร วมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการได้รั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หลักทรัพย์น้ นั
ราคาซื้อขายไม่รวมถึงสิ ทธิในการได้รับใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้
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เครื่องหมาย
6. XN (Excluding Capital Return)
7. XI (Excluding Interest)
8. XP (Excluding Principal)
9. XA (Excluding All)

ความหมาย
ราคาซื้อขายไม่รวมถึงเงินคืนทุน
ราคาซื้อขายไม่รวมถึงดอกเบี้ย
ราคาซื้อขายไม่รวมถึงเงินต้น
ราคาซื้อขายไม่รวมถึงสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ ตาม 1 ถึง 8 ซึ่งมากกว่าหนึ่ง
สิ ทธิประโยชน์

ผลบังคับใช้
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้แนวทางฉบับนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป
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