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วันและเวลาทําการซื้อขายหุน
ผูล้ งทุนสามารถส่งคําสังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ได้ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทําการธนาคารพาณิ ชย์) วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ผูล้ งทุนสามารถส่งคําสังซื
่ อ้ ขายได้ล่วงหน้าประมาณ 30 นาที ก่อน
เวลาทําการจริงทัง้ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย หรือที่เรียกว่าช่วง “Pre-Opening”
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนําคําสังทั
่ ง้ หมดมาเรียงลําดับและคํานวณหาราคา
เปิด
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนยังสามารถส่งคําสังซื
่ ้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกวัน
ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยคํา สังที
่ ่ส่งเข้ามาในช่วงนอกเวลาทําการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Off-Hour Trading) จะถูกนํ ามาเรียงลําดับในระบบซื้อขาย
ในช่วง Pre-Opening ของวันทําการถัดไป
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กระบวนการส่งคําสังซื
่ ้อขายและส่งมอบหุ้น
กระบวนการจะเริม่ ต้นจากการทีผ่ ลู้ งทุนส่งคําสังซื
่ อ้ ขายหุน้ ด้วยการโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด หรือส่ง
คําสังด้
่ วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มอื ถือแบบ Smart Phone หรือ PDA โดย
ทีค่ าํ สังเหล่
่ านี้จะถูกบันทึกในระบบของบริษทั หลักทรัพย์ (Broker) ก่อนส่งต่อเข้าระบบซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการส่งคําสังซื
่ ้อขายหุ้นบนกระดานหลักแต่ละครัง้ จะต้องระบุจํานวนหุ้นเป็ นหน่ วยการซื้อขาย (Board
Lot) ซึง่ 1 หน่ วยการซื้อขาย = 100 หุ้น รวมทัง้ จะต้องเสนอราคาซือ้ ขายหุน้ ให้ถูกต้องตามช่วงราคา (Price Spread)
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดดังนี้
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ราคาซื้อขายหุ้นในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึน้ สูงสุด (Ceiling) หรือลดลงตํา่ สุด (Floor) ได้
ไม่เกิ น 30% ของราคาปิ ดในวันทําการก่อนหน้ า ยกเว้น การซือ้ ขายหุน้ ทีเ่ ริม่ เข้าซือ้ ขายเป็ นวันแรก หุน้ ทีม่ รี าคาตํ่า
กว่า 1 บาท หุน้ ทีม่ กี ารขึน้ เครื่องหมาย XD, XR, XS หรือ XA เป็ นวันแรก หรือหุน้ ทีถ่ ูกสังพั
่ กการซือ้ ขายไปเป็ นระยะ
เวลานาน
คําสังซื
่ ้อขายที่ถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะถูกเรียงลําดับและจับคู่การซื้อ
ขายให้โดยอัตโนมัตติ ามหลัก “ราคาและเวลาที่ดีที่สดุ ” (Price then Time Priority)

จากนัน้ บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing House: TCH) จะแจ้งการซือ้ ขาย
กลับไปยังบริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จะต้องแจ้งยืนยันผลการซือ้ ขายให้ลกู ค้าทราบภายในวันทําการ
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เดียวกันนัน้ หรืออย่างช้าก่อนเปิ ดทําการวันถัดไป โดยคําเสนอซือ้ หรือเสนอขายนี้จะมีผลในทางปฏิบตั วิ นั ต่อ
วันและสิน้ สุดเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิ ดทําการซือ้ ขายประจําวัน
เมื่อผูล้ งทุนได้รบั การยืนยันการซื้อขายแล้ว TCH และ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(Thailand Securities Depository: TSD) จะเป็ นผูใ้ ห้บริการดูแลและดําเนินการเรือ่ งการชําระราคา ทัง้ เงินค่าซือ้ ขายหุน้
และค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหุน้ การส่งและรับมอบหุน้ ให้ผลู้ งทุนภายใน 3 วันทําการ นับจากวันทีซ่ ้อื หรือขายหุน้
(T+3)

ค่าธรรมเนี ยมในการซื้อขายหุ้น
สําหรับค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุน้ ทีผ่ ลู้ งทุนต้องจ่ายให้แก่โบรกเกอร์ทเ่ี ลือกใช้บริการนัน้ ปจั จุบนั ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนดให้โบรกเกอร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าได้ในอัตราไม่ตาํ่ กว่า 0.25% ของมูลค่าการซื้อ
ขาย สําหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น กรณีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน ซึง่ มีอตั ราค่าธรรมเนียมขัน้ ตํ่า 0.10% และสําหรับการซื้อขายผ่านอิ นเทอร์เน็ต
ซึ่งมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมไม่ตาํ่ กว่า 0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย

ซื้อขายให้ถกู กฎ ต้องรู้จกั เครื่องหมาย
กรณีมเี หตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้ งทุนหรือการซือ้ ขายหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้
เครือ่ งหมายต่างๆ บนกระดานซือ้ ขาย เพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลเกีย่ วกับหุน้ แต่ละตัว โดยเครือ่ งหมายทีส่ าํ คัญๆ ได้แก่

เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ ต่างๆ
เครื่องหมาย
XD (Excluding Dividend)

ความหมาย
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปนั ผล

XI (Excluding Interest)

ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั ดอกเบีย้

XE (Excluding Exercise)
XR (Excluding Right)

แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการนําตรา
สารสิทธิไปแปลงสภาพเป็ นหุน้ อ้างอิง
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่

XW (Excluding Warrant)

ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

XS (Excluding Short-term
Warrant)

ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ระยะสัน้

XT (Excluding Transferable
Subscription Right)

ผูห้ นุ้ ไม่ได้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้

XP (Excluding Principal)

ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินต้นทีบ่ ริษทั ประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้

XM (Excluding Meetings)

ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่มสี ทิ ธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้

XN (Excluding Capital Return)

ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
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เครื่องหมายแสดงการห้ามหรือการให้ผลู้ งทุนระวังในประเด็นต่างๆ
เครื่องหมาย
NP (Notice Pending)
NR (Notice Received)
SP (Suspension)
H (Halt)

ความหมาย
บริษทั จดทะเบียนต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูร่ ะหว่างรอข้อมูลจาก
บริษทั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั การชีแ้ จงข้อมูลจากบริษทั จดทะเบียนทีข่ น้ึ เครือ่ งหมาย
NP แล้ว และจะขึน้ เครือ่ งหมาย NR เป็ นเวลา 1 วัน
ห้ามซือ้ ขายหุน้ เป็ นการชัวคราว
่
โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการ
ซือ้ ขาย
ห้ามซือ้ ขายหุน้ เป็ นการชัวคราว
่
โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบ
การซือ้ ขาย

ชมคลิปความรูเกี่ยวกับการซื้อขายหุน
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