
 

 

ที ่กข. (ว) 001/ 2565 
23 มนีาคม 2565  
 

เรื่อง  การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัมาตรการก ากบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
เรยีน   กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัสมาชกิและบรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่ใิช่สมาชกิทุกบรษิทั 
อา้งถงึ   1. หนงัสอืที ่กข.(ว) 1/2558 การปรบัปรุงขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2558 
 2. หนงัสอืที ่กข.(ว) 3/2557 การปรบัปรุงมาตรการก ากบัดแูลการซือ้ขาย ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2557 
 3. หนังสอืที่ กล.(ว)12/2551 ชี้แจงวิธีการปฏิบตัิของสมาชิกในการซื้อหลกัทรพัย์ที่เข้าข่ายต้องวางเงินสดไว้

ล่วงหน้าเตม็จ านวนทีจ่ะซือ้หลกัทรพัยก์่อนการซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ ลงวนัที ่16 มถุินายน 2551 
  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.  สรุปสาระส าคญัของมาตรการก ากบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
 2.  ส าเนาข้อบงัคับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการด าเนินการกรณีมีการซื้อขาย

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยผ์ดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2565 
 3.  ส าเนาประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยบญัชแีคชบาลานซ ์(Cash 

Balance) พ.ศ. 2565 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ไดป้รบัปรุงมาตรการก ากบัการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีม่กีาร
ซือ้ขายผดิไปจากสภาพปกต ิเพื่อใหส้อดรบักบัภาวะการซือ้ขายทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจุบนั และยงัคงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพ
ในการก ากบัดูแล รวมถงึป้องกนัความเสีย่งใหก้บัผูล้งทุนและระบบโดยรวม สรุปตามตารางและมรีายละเอยีดปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1   

มาตรการ ใหซ้ือ้หลกัทรพัยด์ว้ย
บญัช ีCash Balance 

หา้มน าหลกัทรพัยม์า
ค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย 

หา้ม Net 
Settlement 

หา้มซือ้หรอืขาย
หลกัทรพัยเ์ป็นเวลา 

1 วนัท าการ 
มาตรการระดบัที ่1 / /   
มาตรการระดบัที ่2 / / /  
มาตรการระดบัที ่3 / / / / 

 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอยกเลกิหนงัสอืเวยีนฉบบัทีอ่า้งถงึ และก าหนดใหใ้ชห้นงัสอืเวยีนฉบบันี้แทน โดยใหม้ผีล

ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้มาตรการก ากบัการซือ้ขายก่อนวนัทีห่ลกัเกณฑ์
ใหม่มีผลบงัคบัใช้และยงัไม่ครบก าหนดเวลา จะยงัคงต้องด าเนินการตามมาตรการเดิมต่ อไปจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลา  

     
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
    ขอแสดงความนบัถอื 
 

 (ลงนาม) ปวณีา ศรโีพธิท์อง 
 
 (นางสาวปวณีา ศรโีพธิท์อง) 
 รองผูจ้ดัการ 
 ลงนามแทน 
 กรรมการและผูจ้ดัการ 
ฝ่ายก ากบัการซือ้ขาย-Equity 
โทร.0-2009-9000 ต่อ 9294-9299 
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สรปุสาระส าคญัของมาตรการก ากบัการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 
 เพื่อป้องกนัความเสีย่งใหก้บัผูล้งทุนและระบบการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยรวม ดว้ยการก ากบัการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐาน โดยผู้ลงทุนยังคงสามารถซื้อขาย
หลกัทรพัย์นัน้ได้บนเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ปรบัปรุงมาตรการก ากบัการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแล และยกระดบัการก ากบัดูแลใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการซื้อขาย
ปัจจุบนั โดยปรบัระดบัของมาตรการใหเ้ขม้ขึน้จากเดมิ และเพิม่การหยุดพกัการซื้อขาย 1 วนัท าการในมาตรการ
สดุทา้ย สรปุสาระส าคญั ดงันี้  

มาตรการก ากบัการซ้ือขาย รายวนั (Trading alert) รายสปัดาห ์(Turnover list*) 

ปัจจยัพจิารณา 

 

คงเดมิ  เมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มี
ปัจจยัพืน้ฐานรองรบั และมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืทัง้สองอยา่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) มกีารเปลี่ยนแปลงของราคาหรอืปรมิาณการซื้อขายในหลกัทรพัย์นัน้
อยา่งมาก หรอืมกีารซือ้ขายอยา่งกระจุกตวัในหลกัทรพัยน์ัน้เป็นจ านวนมาก จนมี
แนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบเสยีหายต่อสภาพการซื้อขาย และมลีกัษณะตามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

(ข) มอีตัราการซื้อขายหมุนเวยีนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสยีหายต่อสภาพ
การซือ้ขาย และมลีกัษณะตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
 
โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เช่น อตัราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover 
ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกบัปัจจยัพื้นฐาน เช่น 
P/E Ratio เป็นตน้  
 
ทัง้นี้ (1) เมือ่หุน้สามญัใดเขา้มาตรการก ากบัการซือ้ขาย หลกัทรพัยอ์ืน่ของบรษิทั
จดทะเบยีนและหลกัทรพัยท์ีม่กีารอา้งองิหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนจะเขา้
มาตรการก ากบัการซือ้ขายดว้ย ยกเวน้ DW 
(2) ไม่พจิารณาหลกัทรพัย์เขา้ใหม่ส าหรบัการซื้อขายในช่วง 5 วนัท าการแรก 
(นบัวนัซือ้ขายวนัแรกเป็นวนัที ่1)  
 

การประกาศชื่อ
หลักทรัพย์ที่เข้า 
มาตรการก ากับ
การซือ้ขาย 

คงเดมิ หลงัปิดท าการซือ้ขาย (T) 
 
 
 
 
 

                                                
* มาตรการก ากบัการซื้อขายรายสปัดาห์ (Turnover list) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะค านวณโดยเริม่จากวนัท าการ
สดุทา้ยของสปัดาหก์อ่นหน้า จนถงึวนัรองท าการสดุทา้ยของสปัดาหท์ีค่ านวณ   
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มาตรการก ากบัการซ้ือขาย รายวนั (Trading alert) รายสปัดาห ์(Turnover list*) 

มาตรการก ากับ
การซือ้ขาย 

ปรบัปรงุ มาตรการระดบั 1: 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย                  

(เพิม่จากมาตรการระดบั 1 เดมิ) และ 
 ใหซ้ือ้หลกัทรพัยท์ีก่ าหนดดว้ยการวางเงนิสดล่วงหน้าเตม็จ านวนกอ่นซือ้ 

(หรอืซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance)  
มาตรการระดบั 2: 
 หา้มหกักลบคา่ซือ้และคา่ขายหลกัทรพัยเ์ดยีวกนัในวนัเดยีวกนั  

(หา้ม Net Settlement) (เพิม่จากมาตรการระดบั 2 เดมิ) และ 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย และ 
 ใหซ้ือ้หลกัทรพัยท์ีก่ าหนดดว้ยการวางเงนิสดล่วงหน้าเตม็จ านวนกอ่นซือ้ 

(หรอืซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance) 
มาตรการระดบั 3: 
 หา้มซือ้ขายเป็นการชัว่คราว 1 วนัท าการ (เฉพาะวนัแรก)  

(เพิม่จากมาตรการระดบั 3 เดมิ) 
เมือ่อนุญาตใหซ้ือ้ขาย ยงัคงใชม้าตรการดงันี้ 
 หา้มหกักลบคา่ซือ้และคา่ขายหลกัทรพัยเ์ดยีวกนัในวนัเดยีวกนั  

(หา้ม Net Settlement) และ 
 หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย และ 
 ใหซ้ือ้หลกัทรพัยท์ีก่ าหนดดว้ยการวางเงนิสดล่วงหน้าเตม็จ านวนกอ่นซือ้ 

(หรอืซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance) 
ระยะเวลาในการ
ใชม้าตรการ  

ปรบัปรงุ ระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดมาตรการครัง้ละ 3 สัปดาห์ ทัง้นี้  สามารถ
พจิารณาขยาย หรอืยกระดบัมาตรการได ้เมื่อสภาพการซื้อขายหลกัทรพัย์ยงัคง
ผดิปกต ิ  

 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัคงก าหนดแนวทางการด าเนินการตามมาตรการก ากบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์
ตามหลกัการเดิม ดงัน้ี 

1. เมื่อหลกัทรพัย์ใด ๆ มสีภาพการซื้อขายที่ผดิปกติและเขา้ข่ายตามเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น  Trading 
alert หรือ Turnover list ตลาดหลักทรพัย์จะเปิดเผยข้อมูลหลังปิดตลาด และสมาชิกต้องด าเนินการตาม
มาตรการระดบั 1 ในวนัท าการถดัไปเป็นระยะเวลา 3 สปัดาหน์บัจากวนัทีป่ระกาศ 

2. หลกัทรพัย์ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรอืพน้ระยะเวลาด าเนินการตามมาตรการไปแลว้ไม่เกนิ 1 
เดอืน หากหลกัทรพัย์นัน้ยงัคงมกีารซื้อขายผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศใช้
มาตรการ ดงันี้ 

2.1 ขยายระยะเวลาของมาตรการระดบัเดมิ: หากหลกัทรพัย์ยงัคงมสีภาพการซื้อขายที่ผดิปกต ิ
หรอืเขา้เงือ่นไขตามเกณฑ ์Turnover list ใหค้งมาตรการระดบัเดมิต่อไปอกีเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ หรอื 
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2.2 ยกระดบัมาตรการจากมาตรการเดมิทีใ่ชอ้ยูก่อ่นหน้า: หากหลกัทรพัยน์ัน้ยงัคงมสีภาพการซื้อ
ขายทีผ่ดิปกต ิและเขา้เงือ่นไขตามเกณฑ ์Trading alert อกี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะยกระดบัมาตรการเป็นระดบั
ถดัไป ดงันี้  

 กรณีอยูใ่นมาตรการระดบั 1 ใหเ้พิม่เป็นมาตรการระดบั 2: หา้มหกักลบคา่ซือ้และคา่ขาย
หลกัทรพัยเ์ดยีวกนัในวนัเดยีวกนั (หา้ม Net Settlement), หา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซื้อ
ขาย, และให้ลูกค้าซื้อหลักทรพัย์ด้วยการวางเงนิสดล่วงหน้าเต็มจ านวนก่อนซื้อ (หรอืซื้อด้วยบญัช ี Cash 
Balance) เป็นระยะเวลา 3 สปัดาหน์บัแต่วนัทีป่ระกาศ  

 กรณีอยู่ในมาตรการระดบั 2 ใหเ้พิม่เป็นมาตรการระดบั 3: หา้มซื้อขายเป็นการชัว่คราว 
1 วันท าการ, จากนัน้เมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยงัคงห้ามการหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรพัย์เดียวกัน  
ในวนัเดยีวกนั (หา้ม Net Settlement), หา้มน าหลกัทรพัยม์าค านวณเป็นวงเงนิซื้อขาย (ในทุกประเภทบญัช)ี , 
และตอ้งซือ้ดว้ยบญัช ีCash balance เป็นระยะเวลา 3 สปัดาหน์บัแต่วนัทีป่ระกาศ 

 กรณีที่อยู่ในมาตรการระดบั 3 ซึ่งเป็นมาตรการระดบัสูงสุดแล้ว ให้สิ้นสุดมาตรการที่
ประกาศเดิม และให้เริม่ด าเนินการตามมาตรการระดบั 3 อกี: ห้ามซื้อขายเป็นการชัว่คราว 1 วนัท าการ, 
จากนัน้เมื่ออนุญาตใหซ้ื้อขาย ยงัคงหา้มการหกักลบค่าซื้อและค่าขายหลกัทรพัยเ์ดยีวกนัในวนัเดยีวกนั (หา้ม 
Net Settlement), หา้มน าหลกัทรพัยม์าค านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย (ในทุกประเภทบญัช)ี, และตอ้งซื้อดว้ยบญัช ี
Cash balance เป็นระยะเวลา 3 สปัดาหน์บัแต่วนัทีป่ระกาศใหม ่

ภาพแสดงการด าเนินการตามมาตรการก ากบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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ส าหรบักรณีใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrant (DW)) 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัคงใชห้ลกัเกณฑ์และแนวทางทีส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ASCO ทัง้ในดา้น
ปัจจัยและค่าตัวแปรที่พจิารณา รวมถึงระยะเวลาที่สมาชกิต้องด าเนินการตามมาตรการซึ่งก าหนดไว้ที่ 1 
สปัดาห์นับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีป่ระกาศ ตามหนังสอืที ่พต.(ว) 2/2564 การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั 
DW และการปรบัปรุงค่าธรรมเนียมการรบั DR, DW, ETF และ Foreign ETF เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน  
ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2564  

 อยา่งไรกต็าม เมือ่ DW มสีภาพการซือ้ขายทีผ่ดิปกตแิละเขา้ขา่ยตามเกณฑข์า้งตน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ปรบัปรงุใหส้มาชกิตอ้งหา้มน าหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมาค านวณเป็นวงเงนิซื้อขาย และใหล้กูคา้ซือ้หลกัทรพัยด์ว้ย
การวางเงนิสดล่วงหน้าเตม็จ านวนก่อนซื้อ (หรอืซื้อดว้ยบญัช ีCash Balance)  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการ
ระดบั 1 ของเกณฑใ์หม ่

 
วธิปีฏบิตัแิละตวัอยา่งการด าเนินการ 

1. บญัชี Cash Balance ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัสมาชกิตอ้งด าเนินการใหลู้กคา้วางเงนิสดไวล้่วงหน้ากบั
บริษัทสมาชิกเต็มจ านวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหลักทรัพย์  เพื่อลดภาระด้านระบบปฏิบัติการ 
(Operation) ของบรษิทัสมาชกิใหส้ามารถปฏบิตัติามเกณฑไ์ดโ้ดย 

 

1.1 ใชห้ลกัปฏบิตัขิองบญัช ีCash Balance เช่นเดยีวกบัปัจจุบนั โดยอนุโลมใหใ้นกรณีทีบ่รษิทั
ยนิยอมให้มกีารรบัโอนหลกัทรพัย์เฉพาะที่ได้ช าระเงนิและปลอดภาระแล้วเขา้ในบญัช ีCash Balance ของ
ลกูคา้ กใ็หถ้อืเสมอืนว่าหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายในบญัช ีCash Balance มากอ่นหน้า 

1.2 กรณีผูล้งทุนประเภทสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ ทีอ่าจมวีธิปีฏบิตัดิา้นการซื้อขายทีม่ไิดม้ี
การน าเงนิสดเต็มจ านวนมาวางไว้กบัสมาชกิก่อนซื้อหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัช ีCash Balance นัน้ อนุโลมให้
บรษิทัสมาชกิสามารถด าเนินการดว้ยวธิกีารอื่นทีส่ามารถมัน่ใจไดว้่าลูกคา้ดงักล่าวมเีงนิสดวางไวล้่วงหน้าเตม็
จ านวนกอ่นซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ แลว้ 

 
2. การห้ามน าหลกัทรพัยม์าเป็นหลกัประกนัในการค านวณวงเงินซ้ือขาย 

2.1 การค านวณวงเงนิซือ้ขายในวนัท าการถดัไป มผีลดงันี้ 
 บญัชเีงนิสด (Cash account) : ไม่น าหลกัทรพัยด์งักล่าวมาใชค้ านวณเป็นวงเงนิซือ้ขาย 

หรอืหลกัทรพัยด์งักล่าวมมีลูคา่ในการใชเ้ป็นหลกัประกนัเพือ่ค านวณวงเงนิเทา่กบัศนูย์ 
 บัญชีมาร์จิ้น (Credit balance) :  ให้ค านวณหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกัน 

Maintenance Margin (MM) ได ้แต่ไมใ่หค้ านวณเป็นอ านาจซือ้ Excess Equity (EE) 
2.2 กรณีมี EE เหลือในบัญช ีCredit balance: สามารถถอนเงนิสดเพื่อซื้อหลกัทรพัย์ที่อยู่ใน

มาตรการทีต่อ้งซือ้ดว้ยบญัช ีCash balance ได ้
2.3 เพื่อลดความยุ่งยากด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบ Initial Margin (IM) ของ

หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในมาตรการหา้มน ามาเป็นหลกัประกนัในการค านวณวงเงนิซื้อขายในระบบ Front office และ 
Back office: ควรก าหนดใหเ้ทา่กนัคอื เทา่กบั 100% 
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3. การห้ามหกักลบค่าซ้ือและค่าขายหลกัทรพัยเ์ดียวกนัในวนัเดียวกนั 
 หมายถงึ กรณีซือ้และขายหลกัทรพัยเ์ดยีวกนัในวนัเดยีวกนั จะไมน่ าคา่ขายหลกัทรพัยน์ัน้คนืเป็น

วงเงนิคา่ขายเพือ่ซือ้หลกัทรพัยอ์กีในวนันัน้ ๆ (วนัทีซ่ือ้) แต่จะคนืในวนัท าการถดัไป ตวัอยา่งดงันี้  

 

 

 



 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมกีารซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2565 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (17) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 
29 สิงหาคม 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการ
กรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี  
19 ธนัวาคม 2557 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 3   เม่ือสภาพการซ้ือขายของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยมี์
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือทั้งสองลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือสั่งให้
สมาชิกด าเนินการตามวรรคสองเป็นการชัว่คราว 

(1)  มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซ้ือขายในหลกัทรัพยน์ั้นอย่างมาก 
หรือมีการซ้ือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั้นเป็นจ านวนมาก จนมีแนวโนม้ท่ีอาจส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อสภาพการซ้ือขาย และมีลกัษณะตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

(2)  มีอตัราการซ้ือขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขาย และมี
ลกัษณะตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

มาตรการหรือการด าเนินการท่ีคณะกรรมการจะก าหนดหรือสั่งใหส้มาชิกด าเนินการ อาจเป็น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ด าเนินการให้ลูกค้าซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 (2)  หา้มการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัในการก าหนดวงเงินการซ้ือขายของลูกคา้ 

(3) หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

 

การด าเนินการเม่ือ
ห ลั ก ท รั พ ย์ มี
สภาพการซ้ือขาย
ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล
กระทบเสียหายต่อ
สภาพการซ้ือขาย 
หรือหลักทรัพย์มี
สภาพการซ้ือขาย
ที่ มี อั ต ร า ก า ร
หมุนเวียนสูง 

ผลบังคับใช้ 
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(4) ห้ามการหักกลบราคาค่าซ้ือกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัในวนัเดียวกนั (Net 
Settlement) 

(5) หา้มการขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพ่ือการส่งมอบ”  
 
ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 

 
ขอ้ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 5 ในส่วนน้ี 
“หลกัเกณฑข์อ้ 3 เดิม” หมายความว่า ขอ้ 3 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557  

“หลกัเกณฑข์อ้ 3/1 เดิม” หมายความว่า ขอ้ 3/1 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 

 
 
 
 

บทยกเลกิ 

บทยกเลกิ 

บทเฉพาะกาล 
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ขอ้ 6 ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3 เดิม หรือตอ้งด าเนินการให้
ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามหลกัเกณฑข์อ้ 3/1 เดิม ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบั
ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ และยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลาท่ีต้องด าเนินการดงักล่าว ให้สมาชิกด าเนินการตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 3 เดิม หรือด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 3/1 เดิม แลว้แต่กรณี ต่อไป จนกว่าจะครบตามระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการดงักล่าว โดยการมี
ผลใชบ้งัคบัของข้อบังคับฉบับน้ี ไม่มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของสมาชิกที่ตอ้งด าเนินการตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 3 เดิม หรือตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 3/1 เดิม ซ่ึงยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการดงักล่าว  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565  
 

   (ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกับมาตรการด าเนินการ
ในกรณีที่หลกัทรัพยม์ีอตัราการซ้ือขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขายและมีลกัษณะตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 

https://www.set.or.th/th/about/overview/board/Prasarn.html


 

 
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การซ้ือหลกัทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2565 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี  
29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการ
กรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี                                                              
23 มีนาคม 2565 ขอ้ 9 ขอ้ 14 และขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 
พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และขอ้ 10 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562  
ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 

(Cash Balance) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 
(2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 

(Cash Balance) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564  
 

ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
“หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
“การซ้ือขาย”  หมายความวา่  การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
“บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)”  หมายความว่า  บญัชีท่ีลูกคา้วางเงินไวล่้วงหนา้กบัสมาชิก

เต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือหลกัทรัพยห์รือมีขอ้ตกลงให้สมาชิกหักเงินตามค าสั่งของสมาชิก 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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ในบญัชีเงินฝากของลูกคา้ท่ีฝากเงินไวเ้ต็มจ านวนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือหลกัทรัพย ์หรือโอนเงินค่าขาย
หลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีดงักล่าว 

“การซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด” หมายความว่า กรณีที่สภาพการซ้ือขายของ
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในตลาดหลกัทรัพยมี์ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณการซ้ือขายในหลกัทรัพยน์ั้นอย่างมาก หรือมี
การซ้ือขายอย่างกระจุกตวัในหลกัทรัพยน์ั้นเป็นจ  านวนมาก จนมีแนวโนม้ท่ีอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อ
สภาพการซ้ือขาย และมีลกัษณะตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

(ข) มีอตัราการซ้ือขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซ้ือขาย และมี
ลกัษณะตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

“การขายชอร์ต” หมายความวา่ การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพ่ือการส่งมอบ 
 

หมวด 1  
การซ้ือหลกัทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)  

 
ส่วนที่ 1 
กรณีทั่วไป  

 
 ขอ้ 4  ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัหลกัทรัพยใ์ดและตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้มีการ
ซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย
บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามขอ้ 5 
 (1) หลกัทรัพยอ์ยู่ภายใตม้าตรการด าเนินการตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการ
ด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 
 (2) หลักทรัพย์ท่ีให้มีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ กรณีบริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน
หุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัแนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณี
บริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
 (3) หลักทรัพย์ท่ีให้มีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย ์
 (4) หลกัทรัพยท่ี์ตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวในระหว่างท่ี
หลกัทรัพยน์ั้นถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขาย โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

 

การซ้ือหลักทรัพย์
ด้ ว ยบั ญ ชี แคช 
บาลานซ์  (Cash 
Balance) ก ร ณี
ทั่วไป 
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ขอ้ 5  ใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ในวนั
ท าการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้มีการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และให้ท าการ
ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้การซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  

ในระหว่างระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้การซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
ตามวรรคหน่ึง หากเหตุท่ีท าใหห้ลกัทรัพยน์ั้นตอ้งซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ส้ินสุดลง 
ใหมี้การซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามส่วนน้ีต่อไปอีก 1 วนัท าการถดัจากวนัท่ี
เหตุดงักล่าวหมดไป   
 

 ส่วนที่ 2 
กรณีหลกัทรัพย์มกีารซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกตขิองตลาด  

 
ขอ้ 6 ในกรณีท่ีสมาชิกต้องด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์้วยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 

Balance) เน่ืองจากหลกัทรัพยมี์การซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ให้สมาชิกด าเนินการให้ลูกค้าซ้ือ
หลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เป็นระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์นั้นยงัมีลกัษณะเป็นหลกัทรัพย์ท่ีมีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด ให้สมาชิกด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ต่อไป จนกว่า
หลกัทรัพยน์ั้นจะไม่มีลกัษณะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

 
หมวด 2 

การซ้ือหลกัทรัพย์เพ่ือส่งมอบคืนหลกัทรัพย์ (Short Covering) 
 

ขอ้ 7 ในกรณีท่ีลูกคา้ของสมาชิกท าการขายชอร์ตหลกัทรัพยใ์ด ๆ ก่อนวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
จะประกาศใหห้ลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) ในระยะเวลาตามหมวด 1 แลว้แต่กรณี ให้สมาชิกสามารถให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือส่งมอบคืน
หลกัทรัพยด์งักล่าว (Short Covering) ในบญัชีเดียวกบับญัชีท่ีลูกคา้ไดท้ าการขายชอร์ตไวไ้ด ้  

การซ้ือหลักทรัพย์
ด้ ว ยบั ญ ชี แ คช 
บาลานซ์  (Cash 
Balance)  กรณี มี
การซ้ือขายผิดไป
จากสภาพปกติ 

ก า ร  Short  
Covering ใ น
รอบระยะเวลา
ที ่ท า ก า ร ซื ้อ
ขายด้วยบัญชี
แคชบาลานซ์  
(Cash Balance) 

ระยะเวลาการซ้ือ
หลักทรัพย์ ด้ วย
บัญชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) 
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บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 8 ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) ตามประกาศท่ีถูกยกเลิกตามข้อ 2 ก่อนวนัท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ และยงัไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการดงักล่าว ใหส้มาชิกด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) ตามประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ต่อไป จนกว่าจะครบตามระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการดงักล่าว แม้
ประกาศฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัแลว้  

 
ขอ้ 9 ใหบ้รรดาค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก

ตามความในประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของประกาศท่ีถูกยกเลิก
ตามขอ้ 2 ดงักล่าว ซ่ึงไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใชไ้ดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบัประกาศฉบบัน้ี จนกวา่จะมีค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวออกมาใชบ้งัคบัแทน 

ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศ
ฉบบัน้ีแทน 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565   

 
     (ลงนาม) ภากร  ปีตธวัชชัย 

(นายภากร ปีตธวชัชยั) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการท่ีสมาชิกตอ้งด าเนินการ
ให้ลูกค้าซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) กรณีหลักทรัพย์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 


