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ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง  การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2555 

  

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  

 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

 “ส านกัหักบญัชี” หมายความว่า บริษทัจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จัดตั้ งข้ึนเพ่ือประกอบการเป็น
ศูนยก์ลางการใหบ้ริการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การซ้ือขายรวมทั้งบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ 

 “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวกบัการรับหน่วยลงทุน  

 **“หน่วยทรัสต”์ หมายความว่า หน่วยทรัสตต์ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
 (**บทนิยามค าว่า “หน่วยทรัสต์” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 “ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได”้ หมายความวา่ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ี
โอนสิทธิไดต้ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพย์
จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

 “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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 “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว และการเปิดเผยขอ้มูล 

 ****“ตราสารหน้ี” - 
 (**** ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ตราสารหนี”้ โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการรับตราสารหนีท่ี้
ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท 

 “ค าสัง่ซ้ือขาย” หมายความวา่ ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

 “การเสนอซ้ือขาย” หมายความวา่ การเสนอซ้ือหรือการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

 “การซ้ือขาย” หมายความวา่ การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

 “ระบบการซ้ือขาย” หมายความวา่ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายตามท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ข้ึน 

 “ระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก” (Broker Front Office) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ/หรือชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีต่อเช่ือมกบัระบบการซ้ือขาย 

 “การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั” (Buy-in) หมายความว่า การซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยส านกัหกับญัชี
เพื่อการส่งมอบกรณีสมาชิกส านกัหักบญัชีไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายต่อส านกัหักบญัชีภายใน
เวลาท่ีส านกัหักบญัชีก าหนด 

 ***“การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดั” (Member buy – in) หมายความว่า การซ้ือ
หลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกเน่ืองจากลูกคา้ของสมาชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายต่อสมาชิก 
 (***เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าของสมาชิกผิดนัด” (Member buy – in) โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2558 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 “หน่วยการซ้ือขาย” (Board Lot) หมายความวา่ หน่วยท่ีใชใ้นการซ้ือขาย โดยแต่ละหน่วยมีจ านวนรวม
ของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 “หน่วยยอ่ย” (Odd Lot) หมายความวา่ จ านวนหลกัทรัพยซ่ึ์งต ่ากวา่หน่วยการซ้ือขาย 

 “การซ้ือขายรายใหญ่” (Big Lot) หมายความว่า การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงท่ีมีจ านวนหรือ
มูลค่าการซ้ือขายไม่นอ้ยกวา่จ านวนหรือมูลค่าการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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 “หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อตามทะเบียน
ผูถื้อหลกัทรัพย  ์

 “สินทรัพยอ์า้งอิง” หมายความวา่ สินทรัพยอ์า้งอิงหรือหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ี
โอนสิทธิได ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 “อตัราแปลงสภาพ” หมายความว่า จ านวนสิทธิในการซ้ือหรือขายสินทรัพยอ์า้งอิง ท่ีจะไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิในใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์นั้นจ านวนหน่ึงสิทธิ 

 “ราคาเสนอขายคร้ังแรก” (IPO Price) หมายความวา่ ราคาดงัต่อไปน้ี 
 (1) ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือสารสนเทศท่ีแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
 (2) ราคาปิดของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิงในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
(Home Exchange) ภายในสองวนัท าการซ้ือขายก่อนวนัท่ีเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรก  

 “ช่วงราคา” หมายความว่า ขั้นอตัราข้ึนลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยต์ามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

 “ลูกคา้” หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้สมาชิกเป็นนายหนา้หรือตวัแทนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ทนตน 

 *“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” หมายความวา่  หลกัทรัพยต์าม (1) ของนิยามค าวา่ “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” 
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 *“บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ”  หมายความว่า  บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
 (*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” และ“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ” โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556
ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 *****“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ” – 
(*****ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) 
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ก า ร ซ้ื อ ข า ย
โ ด ย สม า ชิ ก
ด้วยระบบการ
ซ้ือขาย 

ความรับผิดของ
สมาชิกต่อการ
กระท าในระบบ
การซ้ือขาย 
 

การด าเนินการให้
ลูกค้าปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

ก า ร ก า ห น ด
หลกัเกณฑ์การซ้ือ
ขายหลักท รัพ ย์
เพิม่เติม 

 *****“ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดง
สิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (***** เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 1  

การซ้ือขาย 
  

 ขอ้ 3 การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์หก้ระท าโดยสมาชิกดว้ยระบบการซ้ือขาย 
 การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยสมาชิกตามวรรคหน่ึงใหห้มายรวมถึง การซ้ือขายโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 (1) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขายตามหมวด 9 
 (2) ลูกคา้ท่ีสมาชิกยินยอมใหบ้นัทึกค าสัง่ซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายดว้ยตนเอง 
 บุคคลตามวรรคสองอาจบนัทึกค าสั่งซ้ือขายผ่านช่องทางการซ้ือขายตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
 ขอ้ 4 สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการเสนอซ้ือขาย การซ้ือขาย หรือการกระท าใด ๆ ท่ีบุคคลตามขอ้ 3 
ได้กระท าเข้ามาในระบบการซ้ือขาย และรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบการซ้ือขายอัน
เน่ืองมาจากระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก หรือการต่อเช่ือมระบบส่งค าสั่ง  ซ้ือขายของสมาชิกใหก้บับุคคล
อ่ืนใดท่ีสมาชิกอนุญาต 
 ในกรณีท่ีระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกมีการท างานท่ีไม่ถูกตอ้งตามหรือขดัต่อขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย หรือมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรืออาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ
การซ้ือขาย ตลาดหลกัทรัพยอ์าจห้ามสมาชิกใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นสมควร  
 
 ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ีและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
 ขอ้ 6 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายรวมถึง
การใชร้ะบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก การใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ สถานท่ีติดตั้ง และการต่อเช่ือมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีใชใ้นการซ้ือขายและบุคคลท่ีอาจเขา้ไปในสถานท่ีดงักล่าว  
 *ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเฉพาะส าหรับการเสนอซ้ือขายหรือการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยบ์างประเภทตามท่ีเห็นสมควร 

ก า ร ก า ห น ด
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
เฉพาะส าหรับ
หลักทรัพย์บาง
ประเภท 
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รายการในการบันทึก
การเสนอซ้ือขายหรือ
การซ้ือขาย 
 ข้อมูลจากระบบ
การซ้ือขายเป็น
กรรม สิ ท ธ์ิ ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

การเก็บรักษาข้อมูล
การซ้ือขาย 

อ านาจวินิจฉัย/ 
ส่ังการของผู้จัดการ 

 

วันและเวลาท าการ
ซ้ือขาย 

วันหยุดท าการ 
ซ้ือขาย 

 

การเปลี่ยนแปลง
เวลาซ้ือขาย 

(*ความในวรรคสองของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เ ร่ือง การซื้อขาย การช  าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี  
14 มนีาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 31 มนีาคม 2565 เป็นต้นไป)  

 
 ขอ้ 7 การบนัทึกการเสนอซ้ือขายหรือการบนัทึกการซ้ือขายตอ้งมีรายการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 
 
 ขอ้ 8 ขอ้มูลที่ถูกบ ันทึกหรือไดร้ับการประมวลผลในระบบการซ้ือขายเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 สมาชิกอาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบการซ้ือขายเม่ือไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ขอ้ 9 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเกบ็รักษาขอ้มูลการซ้ือขายตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 
 ขอ้ 10 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือขายตามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้จ้ดัการเป็นผูมี้อ  านาจ
วินิจฉยัและสัง่การ  

 

หมวด 2  
วนัและเวลาซ้ือขาย 

  

  ขอ้ 11  การซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายใหก้ระท าไดใ้นวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 
 
  ขอ้ 12 วนัหยดุท าการซ้ือขายมีดงัต่อไปน้ี 
  (1)         วนัหยดุประจ าสปัดาห์ คือ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
  (2)         วนัหยดุตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
  ขอ้ 13 เพ่ือใหก้ารซ้ือขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน คณะกรรมการ
อาจเปล่ียนแปลงเวลาท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือทั้งหมดเป็นการชัว่คราวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจากระบบการซ้ือขายหรือระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกซ่ึงท าให้
ไม่อาจท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี่ยนแปลงเวลาท าการซ้ือขายเป็นการชัว่คราวได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
  ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงเวลาท าการซ้ือขายเป็นการชัว่คราวตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปล่ียนแปลงเวลาซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงนอกเวลาท าการไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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การซ้ือขายด้วย
วิธีจับคู่อตัโนมัติ  

การค านวณราคา
เปิดหรือราคาปิด 

หมวด 3 
วิธีการซ้ือขาย 

ส่วนที่ 1 การซ้ือขายด้วยวธีิจบัคู่อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM) 

 

  ขอ้ 14 การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order Matching: AOM) ระบบการซ้ือขายจะ
จบัคู่การซ้ือขายโดยอตัโนมติัตามหลกัราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด (Price then Time Priority) ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ราคาเสนอซ้ือท่ีสูงกว่าราคาเสนอซ้ืออ่ืนให้ไดรั้บการจบัคู่การซ้ือขายในล าดบัก่อน ถา้ราคา
เสนอซ้ือในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอซ้ือท่ีเขา้มาในระบบการซ้ือขายก่อนไดร้ับการจบัคู่
การซ้ือขายในล าดบัก่อน 
  (2) ราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าราคาเสนอขายอ่ืนให้ไดรั้บการจบัคู่การซ้ือขายในล าดบัก่อน ถา้ราคา
เสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอขายท่ีเขา้มาในระบบการซ้ือขายก่อนไดรั้บการจบัคู่
การซ้ือขายในล าดบัก่อน 
  การบนัทึกการเสนอซ้ือขายดว้ยวิธีการตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
  ขอ้ 15 ช่วงก่อนเปิดท าการซ้ือขาย (Pre-open) หรือก่อนปิดท าการซ้ือขาย (Pre-close) ประจ าวนั สมาชิก
อาจบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายเพ่ือเสนอซ้ือขาย ณ ราคาเปิดหรือราคาปิดได ้
  ระบบการซ้ือขายจะค านวณหาราคาเปิดหรือราคาปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) ราคาท่ีท าให้มีจ านวนการซ้ือขายมากท่ีสุดเม่ือเปิดหรือปิดท าการซ้ือขาย (Maximum Matchable 
Volume) 
  (2) ในกรณีท่ีราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใชร้าคาท่ีท าให้มีจ านวนการเสนอซ้ือหรือขายรวม
คงเหลือภายหลงัการจบัคู่การซ้ือขายในจ านวนนอ้ยท่ีสุด (Minimum Imbalance) 
  (3) ในกรณีท่ีราคาตาม (2) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาดงัต่อไปน้ี 
  (3.1) หากมีจ านวนการเสนอซ้ือรวมมากกว่าจ านวนการเสนอขายรวม (Positive Imbalance) 
ในทุกระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ท่ีสูงท่ีสุด   
  (3.2)   หากมีจ านวนการเสนอขายรวมมากกว่าจ านวนการเสนอซ้ือรวม (Negative Imbalance) 
ในทุกระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ท่ีต ่าท่ีสุด   
  *(3.3) หากมีจ านวนการเสนอซ้ือรวมเท่ากบัจ านวนการเสนอขายรวมในทุกระดบัราคา ใหใ้ช้
ราคาท่ีใกลเ้คียงราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย และหากไม่มีราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ใหใ้ชร้าคาท่ีใกลเ้คียงราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) และหากยงัไม่มีราคาท่ีใกลเ้คียงราคาเสนอขายคร้ังแรก (IPO Price) อีก ให้ใชร้าคา
ตาม (2) ท่ีต ่าท่ีสุด 
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การอ้างองิราคาปิด
ของหลักทรัพย์ 

ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ
เง่ือนไขการเสนอ
ซ้ือขาย 

ช่วงราคา 
 

จ านวนและมูลค่า 
ในการเสนอซ้ือขาย 
 

ผลของการเสนอ
ซ้ือขาย 
 

อายุของการเสนอ
ซ้ือขาย 

บัญชีการเสนอ 
ซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(Order Book) 

  **(3.4) - 
(*ความใน (3.3) ของข้อ 15 (3) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2566 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 ซ่ึง
มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)  

(**ยกเลิกความใน (3.4) ของข้อ 15 (3)โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคา
และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2566 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  
8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)  

 
  ขอ้ 16 เพ่ือประโยชน์ในการอา้งอิง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะถือว่าราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์ค านวณไดต้าม
ขอ้ 15 ในวนัใดเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นวนัดงักล่าว หากไม่สามารถค านวณราคาปิดตามขอ้ 15 ได ้ใหถื้อว่า
ราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยในวนันั้นเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยน์ั้น  
 
  *ขอ้ 17 สมาชิกอาจระบุประเภทและเง่ือนไขของการเสนอซ้ือขายไดต้ามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)  

 
  ขอ้ 18 ราคาเสนอซ้ือขายตอ้งเป็นราคาท่ีตรงตามช่วงราคาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
  ขอ้ 19 การเสนอซ้ือขายตอ้งมีจ านวนและมูลค่ารวมในการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่เกินจ านวนและมูลค่าท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
  ขอ้ 20   การเสนอซ้ือขายผูกพนัสมาชิกผูเ้สนอตามเวลาท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการซ้ือขาย ยกเวน้จะ
มีการแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายนั้นตามหมวด 5  
  การเสนอซ้ือขายท่ีไดรั้บการจบัคู่แลว้มีผลผูกพนัสมาชิกผูเ้สนอซ้ือขายตามเวลาท่ีระบบการซ้ือขายได้
จบัคู่ซ้ือขายโดยอตัโนมติั ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการซ้ือขายนั้นตามหมวด 5 หรือตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดการมีผลเป็นการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืน 
 
  ขอ้ 21 การเสนอซ้ือขายให้มีผลในระบบการซ้ือขายภายในวนัท าการท่ีเสนอซ้ือขายนั้น หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดหลกัหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
  ขอ้ 22   ตลาดหลกัทรัพยอ์าจแยกบญัชีการเสนอซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Order Book) ในกรณีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหรือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์น่วยยอ่ย 
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การบันทึก 
การซ้ือขาย 

ผลของการซ้ือขาย 
 

ราคาซ้ือขายรวม
สิทธิประโยชน์ 

ส่วนที่ 2 การซ้ือขายด้วยวธีิบันทึกการซ้ือขาย (Trade Report) 
 

  ขอ้ 23 การบนัทึกการซ้ือขาย (Trade Report) ให้กระท าดงัต่อไปน้ี 
  (1) การซ้ือขายระหว่างสมาชิก (Two-firm Trade Report) ให้กระท าโดยสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้าย
เจรจาตกลงกนั หากสมาชิกตกลงกนัไดแ้ลว้ใหส้มาชิกผูซ้ื้อและสมาชิกผูข้ายบนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบ
การซ้ือขาย 
  (2) การซ้ือขายโดยสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นรายเดียวกนั (One-firm Trade Report) ให้สมาชิก
บนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขาย 
  การบนัทึกการซ้ือขายดว้ยวิธีการตามวรรคหน่ึงเขา้มาในระบบการซ้ือขายให้กระท าตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
  ขอ้ 24 การบนัทึกการซ้ือขาย ให้มีผลผูกพนัสมาชิกผูซ้ื้อขายเม่ือระบบการซ้ือขายยืนยนัการซ้ือ
ขายไปยงัสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้ายและตามเวลาท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการซ้ือขาย ยกเวน้จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิก
การซ้ือขายนั้นตามหมวด 5 หรือตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดการมีผลของการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืน 
 

หมวด 4 
ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ส่วนที่ 1 ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์รวมสิทธิประโยชน์ 
 

  ขอ้ 25 ราคาซ้ือขายทุกราคาเป็นราคาท่ีรวมถึงสิทธิประโยชน์อนัพึงมีเน่ืองจากการถือหลกัทรัพยท่ี์
ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพยด์ว้ย ยกเวน้ราคาซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ระหว่างระยะเวลาท่ีมีการประกาศข้ึนเคร่ืองหมายแสดงว่าราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีไม่รวมสิทธิประโยชน์ตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
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ราคาเสนอซ้ือขาย
สูงสุดและต ่าสุด
(Ceiling & Floor) 

ส่วนที่ 2 ราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต า่สุด (Floor) 

 *ขอ้ 26 ราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดหรือต ่าสุดใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปน้ี  

ประเภทหลกัทรัพย์ ราคาสูงสุด 
(Ceiling) 

ราคาต า่สุด 
(Floor) 

(1) การซ้ือขายในวนัแรก 
(1.1) หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 หุน้ 
 หน่วยลงทุน 
 หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 
 หน่วยทรัสต ์
 ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) 
 
 
 

ไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(1.2) หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) 

ไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(1.3) หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน

ท่ีโอนสิทธิได ้
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ยกเวน้

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (1.4) 
 หลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีบริษัท

จดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผูถื้อ
หุ้นในประเทศไทยตามส่วนจ านวนหุน้
ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู ่ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากราคา
เสนอขายคร้ังแรก (IPO Price)
ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท าการ
ซ้ือขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัรา
แปลงสภาพ  

เปล่ียนแปลงลดลงจากราคา
เสนอขายคร้ังแรก (IPO Price) 
ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท าการ
ซ้ือขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัรา
แปลงสภาพ ทั้ งน้ี ไม่ต ่ ากว่า 
0.01 บาท 

(1.4) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีมี
สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดชันี
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ไม่เกิน 20 เท่าของราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) 

ไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(1.5) หลกัทรัพยอ่ื์น  ไม่ก าหนด 

(2) การซ้ือขายในแต่ละวัน  
(2.1) หลกัทรัพย  ์ยกเวน้หลกัทรัพยต์าม 
(2.2), (2.3)  และ (2.4) 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดใน
วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ ทั้งน้ี ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 
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Ceiling & Floor 
กรณีขึ้นเคร่ืองหมาย 
X วันแรก 

ก ร ณี  Ceiling & 
Floor เปลี่ยนแปลง
น้อยกว่า 1 ช่วงราคา 

ร าค า ซ้ื อขายที่
เกนิ Ceiling หรือ 
Floor 

 

 (*ความในข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 

 ขอ้ 27 ให้ราคาซ้ือขายสูงสุดหรือต ่าสุดของหลักทรัพย์ในวันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ประกาศข้ึน
เคร่ืองหมายแสดงว่าราคาซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคาท่ีไม่รวมสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 26 
หกัดว้ยสิทธิประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้น 
 
 ขอ้ 28 ในกรณีท่ีค านวณการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 26 หรือ
ขอ้ 27 แลว้ ราคาเปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ 1 ช่วงราคา ใหร้าคาเปล่ียนแปลงเท่ากบั 1 ช่วงราคา 
 

*ขอ้ 28/1 ราคาซ้ือขายท่ีเป็นราคาเปิดหรือราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์ค านวณไดต้ามขอ้ 15 อาจ
สูงกว่าราคาสูงสุด (Ceiling) หรือต ่ากว่าราคาต ่าสุด (Floor) ท่ีค านวณไดต้ามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 แลว้แต่
กรณี หน่ึงช่วงราคา 

(2.2) หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิด
ของหลกัทรัพยต์าม (2.1) ในวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ ทั้งน้ี 
ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(2.3) หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน

ท่ีโอนสิทธิได ้  
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ยกเวน้

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (2.4) 
 หลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีบริษัท

จดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่
ผู ้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู ่

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากราคาปิดในวนัท าการซ้ือขาย
ก่อนหนา้ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดของสินทรัพยอ์า้งอิงใน
วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัราแปลงสภาพ ทั้งน้ี ราคา
ต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(2.4) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีมี
สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดัชนี
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกิน 20 เท่าของราคาปิดใน
วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ ทั้งน้ี ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 
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ข้อยกเว้น   
Ceiling & Floor   

การซ้ือขายท่ีสูง
กว่า Ceiling หรือ
ต ่ากว่า Floor  

การขออนุญาต
ท าการซ้ือขาย 
Trade Report 
โ ด ย ไ ม่ ใ ช้
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  
Ceiling & Floor 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 28/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่ง
มอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 
2566 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 29 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเปล่ียนแปลงราคาสูงสุดหรือต ่าสุดของหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั
ให้แตกต่างจากท่ีก าหนดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
 (1) เม่ือไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นติดต่อกนัเกิน 15 วนัท าการ 
 (2) เม่ือเร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นในวนัแรกท่ีมีการซ้ือขายตามมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ 
 (3) เ ม่ือตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า มีเหตุการณ์อันอาจท าให้ราคาของหลักทรัพย์ใด
เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก หรือการน าราคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุดตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 
มาใชบ้งัคบัอาจท าใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่อาจท าไดต้ามสภาพของความเป็นจริง 
 
 *ขอ้ 30 ในกรณีท่ีสมาชิกท าการซ้ือขายในราคาท่ีสูงกว่าราคาสูงสุดหรือต ่ากว่าราคาต ่าสุดตามขอ้ 26 
ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ให้ถือว่าสมาชิกนั้นไดท้ าการซ้ือขายในราคาสูงสุดหรือต ่าสุดดงักล่าว ยกเวน้กรณีการซ้ือขาย
ตามขอ้ 28/1 

(*ความในข้อ 30 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)  

 
 *ขอ้ 31 สมาชิกอาจขออนุญาตตลาดหลกัทรัพยท์ าการซ้ือขายดว้ยวิธีบนัทึกการซ้ือขาย (Trade Report) 
ไดท้ั้งในเวลาท าการประจ าวนัและนอกเวลาท าการประจ าวนั โดยไม่น าหลกัเกณฑเ์ร่ืองราคาสูงสุดและต ่าสุด
ตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 มาใชบ้งัคบั เม่ือเป็นการซ้ือขายรายใหญ่ท่ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1) การควบกิจการ 
 (2) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ซ่ึงตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (3) กรณีอ่ืน ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 หากสมาชิกจะขออนุญาตท าการซ้ือขายตามวรรคหน่ึงในเวลาท าการประจ าวนั ต้องปรากฏว่า
สารสนเทศเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการซ้ือขายดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้   
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเลิกรายการการบนัทึกการซ้ือขายของสมาชิกรายใดท่ีมีราคาสูงกว่าราคาสูงสุด
หรือต ่ากวา่ราคาต ่าสุดในแต่ละวนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยก่์อนการบนัทึกการซ้ือขาย 
 (*ความในข้อ 31 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือ
ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
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ไม่น า Ceiling 
& Floor มาใช้
กับ  Buy – in 
และ Member 
buy – in 

การแก้ไข/ยกเลิก 
การเสนอซ้ือขาย 
 

ก า ร แ ก้ ไ ข 
การซ้ือขาย 
 

การแก้ไข/ยกเลิก 
การซ้ือขายเม่ือมี
เหตุขัดข้อง 
 ก า ร ยก เ ลิ ก ค า
ส่ังซ้ือขายเม่ือมี
เหตุขัดข้อง 
 

 *ขอ้ 32 หลกัเกณฑ์เร่ืองราคาสูงสุดและต ่าสุดไม่น ามาใช้บังคับกับการบันทึกการซ้ือเพ่ือส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและการซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ของสมาชิกผิดนดั 
 (*ความในข้อ 32 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือ
ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)  

 
หมวด 5  

การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายหรือการซ้ือขาย  
 

 ขอ้ 33 สมาชิกอาจแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายของตนไดเ้ฉพาะก่อนท่ีการเสนอซ้ือขายดงักล่าว
จะไดรั้บการจบัคู่ซ้ือขาย และใหก้ระท าดว้ยระบบการซ้ือขาย 
 การแกไ้ขการเสนอซ้ือขายตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าเฉพาะรายการดงัต่อไปน้ี 
 (1)    เลขท่ีบญัชี 
 (2)    ประเภทผูซ้ื้อขาย 
 (3) การลดจ านวนหลกัทรัพย ์
 (4)    รายการอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
 *ขอ้ 34 สมาชิกอาจแกไ้ขการซ้ือขายของตนไดเ้ม่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 34 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)  

 
 ขอ้ 35 ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งท าให้การช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ได้ท าการซ้ือขายไม่อาจ
กระท าได ้หรือการซ้ือขายของสมาชิกอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อ
การซ้ือขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสัง่แกไ้ขหรือยกเลิกการซ้ือขายดงักล่าวได ้

*ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งจากระบบการซ้ือขายหรือระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิก ท่ีมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสภาพการซ้ือขายซ่ึงท าให้หรืออาจท าให้การซ้ือขายไม่สามารถกระท าไดต้ามปกติ ตลาด
หลกัทรัพยอ์าจยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือทั้งหมดกไ็ด ้

(*เพ่ิมเติมความในวรรคสองของข้อ 35 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคา
และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  
8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
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วิธีการช าระราคา/ 
ส่งมอบหลักทรัพย์
ระหว่างสมาชิก 

 

หน้าที่และความ 
รับผิดของสมาชิก 
ในการช าระราคา/ 
ส่งมอบหลกัทรัพย์ 

การหยุดการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์
ทั้งหมด (Circuit 
Breaker) 

หมวด 6  
การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

  

 ขอ้ 36 ในการช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหว่างสมาชิก ให้สมาชิกด าเนินการโดยใช้บริการ
ช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ส านกัหกับญัชีจดัใหมี้ข้ึน 
 สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของส านกัหกับญัชี หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม สมาชิกตอ้ง
ยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 
 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษท่ีส านักหักบัญชีก าหนดตามวรรคสอง 
คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 
 ขอ้ 37 ในการช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย ์สมาชิกผูซ้ื้อหรือผูข้ายมีหน้าท่ีและความรับผิดท่ี
จะตอ้งช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายการท่ีตกลงซ้ือขายกนั ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหรือขายในฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง 
 การส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง สมาชิกจะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยอ์นัปลอดจากการจ าน า การรอนสิทธิ
หรือภาระติดพนัใด ๆ 
 ในกรณีท่ีส านกัหักบญัชีไดอ้นุญาตให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกหรือบุคคลใดท าการช าระราคา
หรือส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีสมาชิกท าการซ้ือขาย สมาชิกดังกล่าวยงัคงมีหนา้ที่และความรับผิดที่จะตอ้ง
ด าเนินการให้มีการช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยด์งักล่าวจนครบถว้น  

 
หมวด 7  

การหยุดการซ้ือขายทั้งหมด (Circuit Breaker) 
  

 *ขอ้ 38 ในกรณีท่ีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) มีการเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีก าหนด 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
 (1) กรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั้นลดลงในอตัราร้อยละ 8 ของดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยใ์นวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซ้ือขายเป็นเวลา 30 นาที 
 (2) กรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั้นลดลงในอตัราร้อยละ 15 ของดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยใ์นวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซ้ือขายเป็นเวลา 30 นาที 
 (3) กรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนันั้นลดลงในอตัราร้อยละ 20 ของดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยใ์นวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้นั้น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซ้ือขายเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
 ในกรณีท่ีระยะเวลาการซ้ือขายในแต่ละช่วงเวลาท าการเหลือนอ้ยกวา่ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) 
หรือ (3) แลว้แต่กรณี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะหยดุการซ้ือขายเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือในช่วงเวลาท าการซ้ือขายนั้น  
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ข้อห้ามของสมาชิก
เกีย่วกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ 

 (*ความในข้อ 38  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือ
ขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป) 
  

หมวด 8 
การปฏิบัติงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์  

  

 ขอ้ 39 หา้มสมาชิกกระท าการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยู่ในครอบครอง หรือมิไดมี้
บุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั้น ยกเวน้กฎหมายจะอนุญาตใหก้ระท าได ้
 (2) ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้กฎหมายจะอนุญาตให้
กระท าได ้
 (3) เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือ
ในนามของสมาชิกเองท่ีอาจมีหรือมีผลท าใหร้าคา หรือปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปหรือไม่มี
การเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)  
 การซ้ือขายท่ีท าใหมี้การเปล่ียนแปลง หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของ
ตลาด (False Market) ใหห้มายความรวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (3.1) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์ท าให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของหลกัทรัพยน์ั้น หรือดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) สูงข้ึนหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
 (3.2) การซ้ือและขายหลกัทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อและผูข้ายในรายการนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกนั หรือ
การซ้ือและขายหลกัทรัพยใ์นขณะเดียวกนัหรือในวนัเดียวกนัท่ีท าใหมู้ลค่าการซ้ือและมูลค่าการขายหลกัทรัพย์
นั้นของบุคคลนั้นท่ีปรากฏตามบญัชีการลงทุนเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั (Wash Sales) 
 (3.3) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีการสมรู้ร่วมคิดกนัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัหรือต่าง
ไดรั้บประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์(Pool) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้
พิจารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือความสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นส าคญั  
 (3.4) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะต่อเน่ืองไม่ว่าจะโดยบุคคลเดียวกนัหรือบุคคล
หลายคน โดยราคาของหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อฐานะตามบญัชีการ
ลงทุนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือทุกบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในทางใดทางหน่ึง (Series of Transactions) 
โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลเหล่านั้นเป็นส าคญั  
 (3.5) การซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือมิใหบุ้คคลอ่ืนสามารถส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหนา้ท่ีท่ีเกิดจาก
การท่ีบุคคลอ่ืนนั้นขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือตามหนา้ท่ีซ่ึงบุคคลอ่ืนนั้นมีตามขอ้ตกลงอ่ืนท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย (Cornering) 
 *(3.6) - 



(บส/ซ 01-00) 

- 15 - 

ก า ร ซ้ื อ ข า ย
ห ลั ก ท รั พ ย์
ข อ ง ส ม า ชิ ก
หรือบริษัทที่มี
ส่วนเกีย่วข้อง 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบั 
การซ้ือขายหลกั 
ทรัพย์เม่ือเทียบกับ
อั ต ร า ส่ ว น กั บ
เงิ นกองทุนของ
สมาชิก 

การอนุญาตให้
สมาชิกซ้ือขาย
หลักทรัพย์นอก
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 (3.7) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์โดยบุคคลใดหรือผูท่ี้สมรู้ร่วมคิดได้แพร่ข่าวเก่ียวกับ
ขอ้เทจ็จริงใดๆ อนัอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจวา่หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึนหรือลดลง โดยขอ้เทจ็จริงนั้นยงัไม่ได้
มีการแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยผูมี้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ (False Dissemination) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพนัธ์ทางการคา้เป็นส าคญั 
 (4) เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นฐานะนายหนา้หรือตวัแทน หรือในนามของสมาชิกเอง 
โดยระบุราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายท่ีตามปกติแลว้ไม่น่าจะท าให้เกิดการซ้ือขายได ้หรือระบุราคาเสนอซ้ือ
หรือเสนอขายท่ีไม่ได้ประสงค์จะให้เกิดการซ้ือขายตามราคานั้น 

(*ยกเลิกความใน (3.6) ของ (3) ของข้อ 39 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระ
ราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 40 ในกรณีท่ีสมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเองหรือบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก
ในฐานะนายหนา้หรือตวัแทนของลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

“บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก” ตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ 
(1) บริษทัท่ีถือหุน้ในสมาชิกหรือบริษทัท่ีสมาชิกถือหุ้นในบริษทันั้น โดยการถือหุน้ดงักล่าวท าให้

บริษทัหรือสมาชิกท่ีถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ 
(2) บริษทัท่ีมีอ  านาจควบคุมในสมาชิกซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการ

จดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือบริษทัท่ีสมาชิกมีอ านาจควบคุมบริษทันั้นในลกัษณะ
เช่นเดียวกนั หรือ 

(3) บริษทัท่ีมีผูแ้ทนของบริษทันั้นเป็นกรรมการเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ
สมาชิก หรือบริษทัท่ีมีผูแ้ทนของสมาชิกเป็นกรรมการเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทันั้น 
 
 ขอ้ 41 ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ สมาชิกจะต้องไม่ซ้ือหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง
ในขณะใดขณะหน่ึงเกินอตัราส่วนกบัเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิกตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง การค านวณอตัราส่วนกบัเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ
สมาชิกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
 ขอ้ 42 หา้มสมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะนายหนา้หรือตวัแทน 
หรือในนามของสมาชิกเอง ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 185 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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การซ้ือหรือขาย
คืนหน่วยลงทุน 
Thai Trust Fund 

 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 

 (2) การซ้ือขายรายใหญ่ท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายทุกคร้ัง 
 (3) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในการขายทอดตลาดเพ่ือการบงัคบัจ าน าหรือบังคบั
หลกัประกนั 
 *(4) - 
 (5) การซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าวกับบริษทั
หลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมดงักล่าว 
 การซ้ือหรือขายตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) สมาชิกตอ้งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน
เวลาและตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 (*ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 42 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการรับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจด
ทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 43 ในการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วกบับริษทั
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 42 (5) ใหแ้ก่ลูกคา้ ใหส้มาชิกปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบัสมาชิก
ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์และการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

หมวด 9  
บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย 

  

 ขอ้ 44 บุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาด
หลกัทรัพยใ์หเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่อง  
 การข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนผูดู้แลสภาพคล่อง คุณสมบติั สิทธิและหนา้ท่ีของผูดู้แลสภาพคล่อง 
ตลอดจนการลงโทษใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 

 ขอ้ 45 บุคคลท่ีจะกระท าการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายแทนและในนามสมาชิกตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
 การข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนเจา้หน้าท่ีรับอนุญาต คุณสมบติั สิทธิและหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรับ
อนุญาต ตลอดจนการลงโทษใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 สมาชิกตอ้งดูแลและควบคุมเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของตนให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดตามวรรคสองและตามขอ้บงัคบัน้ีอยา่งเคร่งครัด  
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 

 
(ลงนาม) สมพล  เกียรติไพบูลย์ 

(นายสมพล เกียรติไพบูลย)์ 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัให้มีระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์สนบัสนุนการพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั
ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์จึงเห็นควรให้ปรับปรุงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือรองรับระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่ดงักล่าว โดยไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดให้เขา้ใจง่ายและ
เหมาะสม จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 


