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มาตรฐานเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบการซ้ือขาย 
  

ตามท่ีขอ้ 6 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระ
ราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ก าหนดใหส้มาชิกตอ้งจดัใหมี้ระบบส่งค าสั่งซ้ือขาย
ของสมาชิกท่ีมีการท างานและท่ีมีระบบการบริหารและควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security 
Management) ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรก าหนดมาตรฐานของระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก ดงัต่อไปน้ี  
 

ส่วนที่ 1 : การต่อเช่ือมระบบส่งค าส่ังซ้ือขาย 
1. การต่อเช่ือมระบบส่งค าส่ังซ้ือขายของสมาชิก (Broker Front Office) เข้ากบัระบบการซ้ือขาย  

ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกท่ีต่อเช่ือมกับระบบการซ้ือขายต้องมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี  
1.1 สมาชิกตอ้งมีการบนัทึกการท างานของ Broker Front Office ท่ีสามารถน ามาตรวจสอบไดท้นัทีเม่ือ 

ตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
1.2  สมาชิกตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับระบบท่ี
ต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย  
 

2. การต่อเช่ือมระบบส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต  
การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการซ้ือขายท่ีกระท าผ่านระบบท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
2.1 เป็นการส่งค าสัง่ซ้ือขายของลกูคา้ท่ีผา่น Broker Front Office  
2.2 สมาชิกตอ้งมีการบนัทึกการท างานของ Broker Front Office ท่ีสามารถน ามาตรวจสอบไดท้นัทีเม่ือ 

ตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
2.3 สมาชิกตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับระบบท่ี
ต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย 

2.4 สมาชิกตอ้งจดัให้มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบค าสั่งซ้ือขายของลูกคา้ก่อนส่งเขา้มาในระบบการ 
ซ้ือขาย 

2.5 ในกรณีท่ีสมาชิกพฒันาหน้าจอในการส่งค าสั่งซ้ือขายให้ลูกคา้สามารถส่งค าสั่งไดม้ากกว่า 1 ค าสั่งต่อ
หน้าจอ สมาชิกตอ้งมีการจ ากดัจ านวนค าสั่งให้ไม่เกินจ านวนท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และมีระบบ
ป้องกนัความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 
การซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ประเภทเดียวกนั จดัเป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นกนั จึงมีโครงสร้างระบบเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
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3. การต่อเช่ือมระบบส าหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งค าส่ังซ้ือขายทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  
Direct Market Access (DMA)  
การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ DMA ใหก้ระท าผา่นระบบท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
3.1  เป็นการส่งค าสัง่ซ้ือขายจากระบบของลูกคา้มายงัระบบของสมาชิกก่อนส่งเขา้มายงัระบบการซ้ือขาย โดย

ค าสัง่ซ้ือขายดงักล่าวตอ้งผา่นระบบตรวจสอบค าสัง่ซ้ือขายท่ีสมาชิกมีอ านาจควบคุมและบริหารจดัการได ้ 
3.2 ระบบของสมาชิกท่ีใหบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ DMA ตอ้งมีการบนัทึกการท างานของระบบ

ส่งค าสั่งซ้ือขาย เช่น Order Log และ Message ระหว่างระบบตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน ามาตรวจสอบไดท้นัที และน าส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

3.3 มีระบบตรวจสอบค าสั่งซ้ือขายก่อนส่งเขา้มาในระบบการซ้ือขาย โดยมีการตรวจสอบอย่างนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

 (1) วงเงินซ้ือขาย (Credit / Exposure Limit) 
 (2) มลูค่าเสนอซ้ือขายสูงสุดต่อ 1 ค าสัง่ (Maximum Value Per Order) 
 (3) ปริมาณหุน้ท่ีเสนอซ้ือขายสูงสุดต่อ 1 ค าสัง่ (Maximum Volume Per Order) 
 (4) ราคาเสนอซ้ือขาย (Order Price Check) 
3.5 สมาชิกตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบรักษา

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับ
ระบบท่ีต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย 

 
4.  การต่อเช่ือมระบบส่งค าส่ังซ้ือขายส าหรับบริษทัหลกัทรัพย์ที่มใิช่สมาชิก  

สมาชิกท่ีจะให้บริษทัหลกัทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิก (Sub-Broker) ต่อเช่ือมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ 
ส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
4.1 สมาชิกตอ้งมีระบบบริหารจดัการค าสั่งซ้ือขายท่ีไดรั้บจากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกท่ีปลอดภยั

เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับระบบท่ีต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย 
4.2 ระบบบริหารจดัการค าสัง่ซ้ือขายตอ้งสามารถจ าแนกค าสัง่และรายการซ้ือขายของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่

สมาชิกจากค าสั่งและรายการซ้ือขายของสมาชิกได ้และตอ้งมีการบนัทึกการท างานของ Broker Front 
Office โดยสามารถน ามาตรวจสอบไดท้นัทีเม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

4.3 สมาชิกตอ้งมีระบบในการก ากบัดูแลการส่งค าสัง่ซ้ือขายของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก 
4.4 สมาชิกตอ้งจดัใหมี้ระบบ/ฟังกช์นัท่ีสามารถหยดุการส่งค าสัง่ซ้ือขายใหม่ และยกเลิกค าสั่งซ้ือขายท่ีส่งเขา้

มาแลว้ไดท้นัทีในกรณีจ าเป็น (Kill switch) 
4.5 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉพาะประเภท

หลกัทรัพยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัสมาชิกตอ้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัมิให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่
สมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพยอ่ื์นนอกเหนือจากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต   
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ส่วนที่ 2 : มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับระบบที่ต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย 

 วตัถุประสงค์หลกัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัส าหรับระบบท่ีต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย มุ่งเนน้
ใหมี้การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 

 Confidentiality หมายถึง การรักษาความลบัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลอย่างเหมาะสม 
รวมถึงมีการจ ากดัสิทธิ (Authorization) และการพิสูจนต์วัตนอยา่งครบถว้น (Authentication) 

 Integrity หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลจะตอ้งมีความถูกตอ้งครบถว้น เช่น การไม่ถูก
เปล่ียนแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่มีการปลอมแปลงการใชง้าน ไม่เกิดการสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ  

 Availability หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มลูมีความพร้อมใชง้านสอดคลอ้งตามความจ าเป็น
และความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
 ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้สมาชิกตอ้งจดัให้มีมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับระบบท่ีต่อเช่ือมกบัระบบ
การซ้ือขายตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ1 หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีอาจมีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 
 นอกจากการปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับระบบท่ีต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขายตามขา้งตน้แลว้ 
สมาชิกตอ้งจดัใหมี้มาตรฐานความปลอดภยัของแอพพลิเคชัน่ (Application Security) เพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

1. มีการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลและฟังก์ชนัต่าง ๆ ของแอพพลิเคชัน่เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น และการ
เขา้ถึงจะตอ้งแยกตามประเภทของผูใ้ชง้าน (User Role) รวมทั้งมีระบบการบนัทึกขอ้มูลการท างานของ 
แอพพลิเคชัน่ (Audit Trail Log) อยา่งเหมาะสม 

2. ผูใ้ชง้านระบบซ้ือขายจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและยืนยนัความเป็นตวัตนว่าเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจริง 
(KYC – Know Your Customer) อีกทั้งการเขา้ใชง้านระบบจะตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัอย่างเพียงพอ 
โดยสามารถจดัหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใด ๆ เช่น รหัสผูใ้ชง้านและรหัสผ่าน การใช ้OTP (One-time 
Password) หรือการควบคุม Session เป็นตน้ 

3. ในการส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านระบบซ้ือขาย จะต้องมีการยืนยนัว่าเป็นลูกค้ารายนั้ นจริงก่อนการส่งค าสั่ง  
โดยสามารถจดัหาวิธีการ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ในการระบุความเป็นตวัตนไดช้ดัเจน เช่น PIN ID เป็นตน้  
ซ่ึงควรพิจารณาความยาวของ PIN ID ใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้ริการและมีความปลอดภยัเพียงพอ 

4. มีขอ้ความแจง้เตือนผูใ้ชง้านระบบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการกระท าของผูใ้ชง้านระบบอย่างชดัเจนและ
ครบถว้น (Agreement / Disclaimer) รวมถึงการเก็บขอ้มูลท่ีแสดงการยอมรับความเส่ียงเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม 

5. สมาชิกตอ้งมีมาตรการด าเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การซ้ือขาย 
เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการซ้ือขายโดยรวม 

6. มีขั้นตอนการส่งมอบรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผา่นท่ีมีความปลอดภยัเพียงพอ และมีการใหค้วามรู้กบัผูใ้ชง้าน
ในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไวเ้ป็นความลบั เพ่ือให้มีความตระหนกัถึงประเด็นของความปลอดภยั 

                                                 
1  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สธ. 37/2559 เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และประกาศแนวปฏิบติั ท่ี นป. 3/2559 เร่ือง แนวปฏิบติัในการจดัให้มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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เช่น การแนะน าใหใ้ชร้หสัผ่านท่ีซบัซอ้นหรือเดาไดย้าก การแนะน าไม่ให้เปิดเผยรหัสผ่านใด ๆ ให้บุคคล
อ่ืนทราบ การแนะน าใหมี้การ Logout ออกจากระบบทุกคร้ังท่ีไม่ไดใ้ชง้านทั้งแบบชัว่คราวและเม่ือเลิกใช้
งาน การแนะน าความเส่ียงในการบนัทึกรหสัผา่นไวบ้นเคร่ืองหรือระบบ เป็นตน้ 

 
 ทั้งน้ี สมาชิกจะตอ้งสามารถส่งรายละเอียดมาตรฐานความปลอดภยัของสมาชิกใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยท์นัที
เม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ  
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