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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่า นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในการนี้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ขอสรุ ป ผลการรับ ฟั ง ความคิด เห็น ที่ไ ด้ร ับ จากผู้ต อบแบบสอบถาม 13 ราย ซึ่ง
ประกอบด้วย บริษทั สมาชิก 10 ราย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย บริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงิน 1 ราย และ
ผูล้ งทุน 1 ราย โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการรับฟั งความคิดเห็นในครัง้ นี้ ตลอดจน
ความเห็นจากการหารือกับผูร้ ว่ มตลาดกลุ่มอืน่ มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป

สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์

สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็น
ข้อเสนอที่ 1: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลการส่งคาสังซื
่ ้อขายของสมาชิ ก
กาหนดให้บริษทั สมาชิกต้องมีการกากับดูแลพืน้ ฐานสาหรับการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายในทุกช่องทาง เพือ่ ให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน อันได้แก่ หลักเกณฑ์การกากับดูแล การมีระบบตรวจสอบคาสังซื
่ อ้ ขายของลูกค้าก่อนส่งเข้ามา
ในระบบการซือ้ ขาย (Pre-trade Risk Management: PTRM) ขัน้ ต่าตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด และการ
กาหนดให้สมาชิกต้องนาส่งข้อมูลซือ้ ขายหรือข้อมูลลูกค้าเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯร้องขอ
ทัง้ นี้ PTRM ขัน้ ต่า ได้แก่
1) วงเงินซือ้ ขาย (Credit / Exposure Limit)
2) มูลค่าเสนอซือ้ ขายสูงสุดต่อ 1 คาสัง่ (Maximum Value Per Order)
3) ปริมาณหุน้ ทีเ่ สนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คาสัง่ (Maximum Volume Per Order)
4) ราคาเสนอซือ้ ขาย (Order Price Check)
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
- มาตรการป้ องกันไม่ให้บุคคลอืน่ บันทึกการซือ้ ขายให้แก่ลกู ค้า เหมาะทีจ่ ะใช้กบั ลูกค้ารายย่อยมากกว่า
เนื่องจากบริษทั สมาชิกสามารถกาหนดมาตรการควบคุมดูแลได้ ส่วนลูกค้าสถาบันทีส่ ่งคาสังซื
่ ้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) ลูกค้าจะเป็ นผูบ้ ริหารจัดการการใช้ Password
เอง
- ควรมีการกาหนดแนวทางการป้ องกันการขายชอร์ตโดยไม่มกี ารยืมหุน้ (Naked Short Sale) เพิม่ เติม
- การกาหนดกฏเกณฑ์ใดๆ รวมถึงการเข้าถึงบริการต่างๆ ควรคานึงถึงความเท่าเทียมกันของผูล้ งทุน
ทุกประเภท
ข้ อ เสนอที่ 2: การปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ ก ารซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ผ่ า นระบบ DMA และการใช้ ชุ ด ค าสัง่
คอมพิ วเตอร์สาหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading)
2.1. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA
• ปรับปรุงนิยามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA เป็ นการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายทีส่ มาชิกอนุญาตให้
ลูกค้าส่งคาสังซื
่ ้อขายผ่านระบบส่งคาสังซื
่ ้อขายของลูกค้าที่ต่อเชื่อมกับระบบของสมาชิก โดย
คาสังซื
่ อ้ ขายดังกล่าวต้องผ่านระบบควบคุมความเสีย่ งทีส่ มาชิกสามารถบริหารจัดการได้
• ยกเลิกการกาหนดคุณสมบัตลิ ูกค้าทีส่ ามารถทาการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้ โดย
ยังคงเป็ นหน้าทีข่ องสมาชิกในการคัดกรองลูกค้าทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและเหมาะสมทีจ่ ะทาการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ DMA
2.2. การใช้ Program Trading
• เปลีย่ นชือ่ ภาษาอังกฤษจาก “Program Trading” เป็ น ”Algorithmic Trading”
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• เพิม่ หน้าทีบ่ ริษทั สมาชิกในการแจ้งข้อมูลของลูกค้าทีใ่ ช้โปรแกรมซึง่ ลูกค้าเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหรือจัดหา
ด้วยตนเองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ควรมีการระบุ
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ระบบของบริษัท สมาชิก ว่ า หมายถึงระบบงานใด รวมทัง้ การเชื่อมต่ อ กับ
Network
- ควรให้มกี ารตรวจ Program Trading อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ใช้เป็ นเครื่องมือในการผลักดันราคา
ซึง่ อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
- ควรระบุระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ในการพิจารณาอนุ ญาตการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
DMA และการใช้ Program Trading ไว้ในประกาศเดียวกัน
- มีลูกค้า ที่พ ฒ
ั นา Program Trading ด้ว ยตนเองและไม่ป ระสงค์จ ะส่ง Program หรือ Coding ให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบก่อนใช้งาน เนื่องจากเป็ นสิทธิบตั รของลูกค้าและเพิม่ ความคล่องตัว
ของลู ก ค้ า เอง โดยในส่ ว นของความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จาก Program Trading ลู ก ค้ า ควรเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด
- ควรเพิม่ บริการ Open API ให้ทกุ คนสามารถใช้บริการอย่างเท่าเทียม
- สาหรับ การกาหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของลูกค้าที่ใช้ โปรแกรมซึ่งลูกค้าเป็ นผู้พฒ
ั นาหรือจัดหา
โปรแกรมด้วยตนเอง มีความคิดเห็นสรุปได้ดงั นี้
o ควรอธิบายกาหนดลักษณะและรูปแบบข้อมูลของลูกค้าทีต่ อ้ งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
o ควรกาหนดในกฎเกณฑ์ให้ชดั เจนว่าลูกค้ามีหน้ า ที่ต้องรายงานและจัดส่งข้อมูล ใด ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากลูกค้าอาจไม่ยนิ ยอมเพราะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
o ควรกาหนดขอบเขตคาจากัดความของคาว่า "ลูกค้า" ให้ชดั เจนโดยให้หมายถึงเฉพาะ
ลูกค้าทีม่ นี ิตสิ มั พันธ์โดยตรงทีเ่ ปิ ดบัญชีกบั บริษทั สมาชิกเท่านัน้ โดยไม่รวมถึงลูกค้าที่
เป็ น End Client ภายใต้บญ
ั ชี Omnibus Account ทีไ่ ม่มนี ิตสิ มั พันธ์ใดๆ กับบริษทั สมาชิก
- มี 2 รายที่ไ ม่ เ ห็น ด้ว ย เนื่ อ งจากยัง ไม่ ท ราบรายละเอีย ดข้อ มูล ของลู ก ค้า ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
กาหนดให้นาส่ง
- มี 1 รายทีไ่ ม่เห็นด้วย เนื่องจากการอนุญาตให้ลกู ค้าทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA และ
ใช้ Program Trading อาจทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกับลูกค้าทีไ่ ม่มรี ะบบดังกล่าว และขอให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ศึกษาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับลูกค้าบุคคลธรรมดา อย่างรอบคอบรัดกุม
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากหัวข้อทีเ่ ปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ซึง่ สรุปได้
ดังนี้
- ควรปรับปรุงระบบยื่นคาขออนุ ญาตใช้ Program Trading ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สามารถเลือก
การขออนุญาตเชือ่ มต่อได้หลายช่องทาง

3

