ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง มาตรการดาเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบต่ อตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วนั ที่ 15 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน
“การขายชอร์ ต” ให้มีความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์
“การซื้ อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการซื้ อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น

ผลบังคับใช้
นิยาม

ข้อ 3 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสภาพการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยรวม เหตุการณ์ ที่จะ
หรื อเกิดเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบ ใช้ อานาจตาม
ข้ อบังคับนี้
ที่อาจเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการสามารถใช้อานาจตามข้อบังคับนี้ได้ โดยให้รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1)
เหตุสุดวิสัยที่ มีผลกระทบต่ อการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อการดาเนิ นงานตามปกติ ของตลาด
หลักทรัพย์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ เช่น เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ หรื อวินาศภัย
(2)
การหยุดการซื้ อขายหลักทรัพย์ท้ งั หมดในกรณี ที่ดชั นีราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX)
มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่กาหนด (Circuit Breaker) และภายหลังจากการหยุดการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
แล้ว มีความเป็ นไปได้ที่สภาพตลาดอาจจะยังคงผันผวน
(3)
การดาเนิ นการใด ๆ ของภาครั ฐหรื อองค์กรต่ าง ๆ ซึ่ งมี กฎหมายกาหนดให้ใช้อานาจทาง
ปกครอง ที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยรวม หรื อการดาเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อ 3 คณะกรรมการสามารถดาเนิ นมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลาย
อย่างดังต่อไปนี้ เป็ นการชัว่ คราว เพื่อแก้ไขหรื อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
(1)
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาเสนอซื้ อขายสู งสุ ดหรื อต่าสุ ด เป็ นรายหลักทรัพย์หรื อทุก
หลักทรัพย์
(2)
เปลี่ ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับราคาในการขายชอร์ ต หรื อห้ามหรื อจากัดการขายชอร์ ต ราย
หลักทรัพย์หรื อทุกหลักทรัพย์
(3)
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารซื้ อขายรายหลัก ทรั พ ย์ ห รื อทุ ก หลัก ทรั พ ย์ จากวิ ธี จับ คู่ อ ัต โนมั ติ
(Automated Order Matching: AOM) เป็ นวิธีการอื่น
(4)
ปรับเพิ่มอัตราหลักประกันในการซื้ อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงิ นสดหรื อการซื้ อขายหลักทรั พย์
ประเภทมาร์จิ้น
(5)
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ ไม่
ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อห้ามการใช้ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์สาหรับการซื้ อขายโดยอัตโนมัติ

อานาจ
คณะกรรมการ

ข้อ 5 คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการชัว่ คราวตามข้อ 4 ให้สอดคล้อง ระยะเวลาบังคับใช้
กับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเมื่ อ คณะกรรมการได้ด าเนิ น มาตรการตามข้อ 4 แล้ว ตลาด และการรายงาน
สานักงาน กลต.
หลักทรัพย์จะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยเร็ ว
เพื่อทราบ

ข้อ 6 ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร อาจกาหนดให้ตลาดหลักทรั พย์มีอานาจยกเลิ กการใช้ อานาจตลาด
มาตรการชัว่ คราวตามข้อ 4 ก่อนครบกาหนดระยะเวลาบังคับใช้กไ็ ด้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าหมดความจาเป็ น หลักทรั พย์ ยกเลิก

มาตรการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรั พย์เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรั พย์สามารถปรั บปรุ งหลักเกณฑ์
เพื่อ ใช้บ งั คับ เป็ นการชั่ว คราวในกรณี ที่เ กิ ด เหตุการณ์ที่มีผ ลหรื อ อาจมีผ ลกระทบต่อ สภาพการซื้ อ ขายหลักทรั พ ย์โดยรวม
หรื อเกิ ดเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของตลาดหลักทรั พย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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