สรุปสาระสาคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
หลักเกณฑ์อน่ื ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจในปั จจุบนั ลดอุปสรรคต่อการทาธุรกรรมซือ้ ขาย เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการกากับดูแล และสอดคล้องกับแนวทางต่างประเทศ โดยสรุปสาระสาคัญของส่วนทีป่ รับปรุงได้ดงั นี้
1. เกณฑ์ต่อเชื่อมระบบส่งคาสังซื
่ ้อขายของสมาชิ ก และการกากับดูแล
หัวข้อ
เกณฑ์เดิ ม
เกณฑ์ใหม่
1.1 ระบบส่งคาสังของ
่
ระบบส่งคาสังของสมาชิ
่
กอาจพัฒนาโดย 1. ขยายความระบบส่งคาสังของสมาชิ
่
กทีต่ ่อเชือ่ มกับ
สมาชิกทีต่ ่อเชื่อมกับ In-house developed หรือผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครอบคลุมระบบทีส่ มาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้รบั สิทธิใช้งานและมีอานาจจัดการ โดยระบบ
ต้องผ่านการทดสอบ และสมาชิกยังคงต้องมี
อานาจจัดการระบบส่งคาสัง่ และระบบตรวจสอบ
คาสังซื
่ อ้ ขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซือ้ ขาย
(Pre-trade Risk Management : PTRM)
2. ขยายความประเภทผูพ้ ฒ
ั นาระบบให้ครอบคลุมทัง้
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบส่งคาสังซื
่ อ้ ขายของสมาชิก
(Independent Software Vendor : ISV) และผู้
ให้บริการระบบส่งคาสังซื
่ อ้ ขาย (Application
Service Provider : ASP)
1.2 การทดสอบระบบส่ง สมาชิกต้องจัดให้มรี ะบบทดสอบ (Test
เพิม่ เติม: สมาชิกต้องกากับดูแลให้การส่งคาสังซื
่ อ้ ขาย
คาสัง่
Environment) เพือ่ ใช้ทดสอบการทางาน เพือ่ การทดสอบใดๆ จะต้องกระทาในระบบทดสอบ
ของระบบส่งคาสังซื
่ อ้ ขายของสมาชิก
(Test Environment) เท่านัน้
1.3 คุณสมบัตผิ พู้ ฒ
ั นา
1. มีฐานะการเงินมันคงหรื
่
อทุนชาระแล้ว ปรับปรุง ดังนี้
ระบบ
ไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาท
ข้อ 1. คุณสมบัตดิ า้ นฐานะการเงิน:
2. มีผลงานและประสบการณ์ดา้ นการ
มีฐานะการเงินมันคง
่ และไม่มคี วามเสีย่ งทีอ่ าจทาให้ไม่
พัฒนาและการให้บริการทีเ่ กีย่ วกับ
สามารถดาเนินธุรกิจได้
ระบบส่งคาสังซื
่ อ้ ขายไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้อ 3. ถ้อยคาจรรยาบรรณผูบ้ ริหาร:
ก่อนยืน่ คาขอ หรือตามระยะเวลาที่
ผูบ้ ริหารไม่เคยมีประวัตเิ ป็ นผูบ้ ริหารของผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาว่าขาดจรรยาบรรณ
3. มีผบู้ ริหารซึง่ มีความสามารถ มีความ ในการประกอบธุรกิจ ในระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการประกอบ กาหนด
ธุรกิจและมีประสบการณ์ในธุรกิจด้าน
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
4. มีระบบการจัดการด้านการพัฒนาและ
ให้บริการเกีย่ วกับระบบส่งคาสังซื
่ อ้
ขายทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับตาม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ ยอมรับ
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หัวข้อ

เกณฑ์เดิ ม
5. มีบุคลากรเพียงพอ ซึง่ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในงาน
ด้านพัฒนาและให้บริการทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบส่งคาสังซื
่ อ้ ขาย
1.4 การกากับดูแลระบบ • กาหนดเกณฑ์การกากับดูแลพืน้ ฐาน
ส่งคาสัง่
เฉพาะการส่งคาสังผ่
่ านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต
• กาหนดให้สมาชิกต้องมีระบบ
ตรวจสอบคาสังซื
่ อ้ ขายก่อนส่งเข้ามา
ในระบบการซือ้ ขาย (Pre-trade Risk
Management: PTRM) ขัน้ ต่าเฉพาะ
การส่งคาสังผ่
่ าน Direct market
access (DMA)

เกณฑ์ใหม่

เพิม่ เติม: เกณฑ์กากับดูแลพืน้ ฐานและมี PTRM ขัน้ ต่า
ในทุกช่องทางส่งคาสัง่ เพือ่ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ดังนี้
1. การกากับดูแลพืน้ ฐาน
1) มีมาตรการป้ องกันความลับลูกค้า
2) มีมาตรการควบคุมความเสีย่ ง รวมทัง้ ระบบ
ตรวจสอบคาสังซื
่ อ้ ขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการ
ซือ้ ขายในเรือ่ งตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ
ดังกล่าว
3) มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอานาจ
ควบคุมและบริหารจัดการ รวมทัง้ กาหนดและ
เปลีย่ นแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ใน
ระบบตรวจสอบคาสังซื
่ อ้ ขายได้ และทบทวน
ความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์
(Parameters) ดังกล่าว
4) สมาชิกต้องสามารถหยุดการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายใหม่
และยกเลิกคาสังซื
่ อ้ ขายทีถ่ กู ส่งเข้ามาในระบบ
การซือ้ ขายแล้วได้ทนั ที (Kill Switch) ในกรณี
จาเป็ น
5) มีมาตรการป้ องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอืน่
บันทึกการซือ้ ขายให้แก่ลกู ค้า
6) มีการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการบันทึกคาสังซื
่ อ้
ขาย และจัดส่งเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
7) จัดให้ลกู ค้ารับทราบเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
8) จัดส่งข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าและข้อมูลการซือ้ ขายเมื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
2. PTRM ขัน้ ต่า ได้แก่
1) วงเงินซือ้ ขาย (Credit / Exposure Limit)
2) มูลค่าเสนอซือ้ ขายสูงสุดต่อ 1 คาสัง่ (Maximum
Value Per Order)
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เกณฑ์เดิ ม

เกณฑ์ใหม่
3) ปริมาณหุน้ ทีเ่ สนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คาสัง่
(Maximum Volume Per Order)
4) ราคาเสนอซือ้ ขาย (Order Price Check)

2. เกณฑ์ซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) และการใช้ Program Trading / Algorithmic Trading
หัวข้อ
เกณฑ์เดิ ม
เกณฑ์ใหม่
2.1 ลักษณะของ DMA เป็ นการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายผ่านระบบส่งคา
ปรับปรุงเพือ่ ความยืดหยุน่ : เป็ นการส่งคาสังซื
่ อ้ ขาย
สังซื
่ อ้ ขายของลูกค้าทีต่ ่อเชือ่ มกับระบบส่ง ผ่านระบบส่งคาสังซื
่ อ้ ขายของลูกค้าทีต่ ่อเชือ่ มกับระบบ
คาสังซื
่ อ้ ขายของสมาชิก โดยคาสังซื
่ อ้ ขาย ของสมาชิก โดยคาสังซื
่ อ้ ขายดังกล่าวต้องผ่านระบบ
ดังกล่าวผ่านระบบควบคุมความเสีย่ งที่
ควบคุมความเสีย่ งทีส่ มาชิกสามารถบริหารจัดการได้
สมาชิกสามารถบริหารจัดการได้
2.2 คุณสมบัตลิ กู ค้า
1. เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามนิยามของ
ยกเลิกการกาหนดคุณสมบัตลิ กู ค้า โดยสมาชิกยังคง
DMA
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ต้องมีกระบวนการคัดกรองลูกค้า รวมทัง้ ต้องแจ้ง
และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงานฯ) หรือ รายชือ่ ลูกค้า DMA ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบก่อน
2. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ ลาด ให้บริการ เพือ่ ประโยชน์ในการกากับดูแล
หลักทรัพย์ฯ กาหนด
2.3 การใช้ Program
สมาชิกต้องได้รบั อนุญาตจากตลาด
เพิม่ : สมาชิกต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้าทีใ่ ช้ Program
Trading /
หลักทรัพย์ฯ ก่อนเริม่ ใช้งาน
Trading / Algorithmic Trading ทีล่ กู ค้าเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
Algorithmic Trading
หรือจัดหาด้วยตนเองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเริม่ ใช้
งาน เพือ่ ประโยชน์ในการกากับดูแล
2.4 ชือ่ ภาษาอังกฤษ
Program Trading
เปลีย่ นชือ่ เป็ น ”Algorithmic Trading” เพือ่ ให้
สอดคล้องกับต่างประเทศ
3. เกณฑ์เจ้าหน้ าที่ รบั อนุญาต (Trader)
หัวข้อ
เกณฑ์เดิ ม
3.1 คุณสมบัตขิ อง
1. บรรลุนิตภิ าวะ
Trader
2. ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
เพราะถูกลงโทษของตลาดหลักทรัพย์
ฯ ภายในรอบระยะเวลา 5 ปี กอ่ นการ
ขอแต่งตัง้
3. เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างประจาที่
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาของผูข้ อขึน้
ทะเบียน
4. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตของ
บริษทั หลักทรัพย์อน่ื มาก่อน ต้องแสดง
ได้ว่าตนได้พน้ จากหน้าทีแ่ ล้วโดยชอบ

เกณฑ์ใหม่
ปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั และส่งเสริม
ธุรกรรม Market making ดังนี้
เพิม่ เติม
ข้อ 3. สมาชิกอาจขอแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตทีเ่ ป็ น
พนักงานหรือลูกจ้างประจาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาของ
1) บริษทั ในกลุ่มเดียวกันกับสมาชิก หรือ 2) นิตบิ ุคคล
อืน่ ทีท่ าสัญญาเป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่องให้แก่สมาชิก
เพือ่ ทาหน้าทีด่ แู ลสภาพคล่องให้แก่สมาชิกหรือ
ธุรกรรมอืน่ ใดทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดเท่านัน้ โดย
สมาชิกต้องกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบและ
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และโดยไม่มคี วามผิดหรือความ
เสียหาย
5. มีคณ
ุ สมบัตทิ างการศึกษาหรือ
ประสบการณ์ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด
6. ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามประกาศของ
สานักงานฯ

3.2 การขึน้ ทะเบียน และ 1. สมาชิกเป็ นผูย้ น่ื คาขอขึน้ ทะเบียน เพิก
เพิกถอน Trader
ถอน และเสียค่าธรรมเนียมกรณี
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตของบริษทั
ทีม่ ใิ ช่สมาชิก (Sub-Broker)
2. สมาชิกยืน่ ขอหรือดาเนินการให้มกี าร
ยืน่ ขอเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน Trader
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือ่ Trader พ้น
จากการเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของ
สมาชิก
3. ในกรณีท่ี Trader ถูกสังพั
่ กการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ นะนาการลงทุนจาก
สานักงานฯ นัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาจสังห้
่ ามปฏิบตั หิ น้าที่ Trader เท่า
ระยะเวลาทีส่ านักงานฯ สังพั
่ กการ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ นะนาการลงทุน
3.3 การลงโทษเจ้าหน้าที่ 1. ภาคทัณฑ์
รับอนุญาตหากฝ่ า
2. ปรับเป็ นเงิน
ฝืนข้อกาหนด
3. ห้ามปฏิบตั หิ น้าทีช่ วคราว
ั่
4. เพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
5. ห้ามปฏิบตั งิ าน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
4. เกณฑ์อื่นๆ
หัวข้อ
4.1 ช่วงเวลาในการทา
รายการ Trade Report
ทีม่ รี าคาอยูน่ อกช่วง
Ceiling & Floor

เกณฑ์เดิ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้ทารายการได้
เฉพาะช่วงนอกเวลาซือ้ ขาย (Off-hour
Trading)

เกณฑ์ใหม่
ควบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต
ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
ปรับปรุง
ข้อ 4. ในกรณีทเ่ี ป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตของบริษทั
หลักทรัพย์อน่ื มาก่อน ต้องแสดงได้ว่าไม่เป็ นบุคคลที่
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อลูกค้าตามแนวทางทีส่ มาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานฯ
1. เพิม่ : สมาชิกอาจมอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์ท่ี
มิใช่สมาชิกซึง่ ได้รบั มอบหมายจากสมาชิก
(Sub-Broker) เป็ นผูด้ าเนินการขึน้ ทะเบียน
เพิกถอน รวมถึงเสียค่าธรรมเนียมกรณีแต่งตัง้
เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตของ Sub-Broker รายนัน้ ๆ
เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่
2. เพิม่ : ให้สมาชิกหรือ Sub-Broker ยืน่ ขอเพิกถอน
การขึน้ ทะเบียน Trader ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมือ่ Trader หยุดปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งคาสัง่
ซือ้ ขาย หรือไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้หมายเลข
ประจาตัว Trader ในการปฏิบตั งิ าน
3. ปรับปรุง: ในกรณีท่ี Trader ถูกสังพั
่ กการปฏิบตั ิ
หน้าทีจ่ ากสานักงานฯ นัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจ
สังห้
่ ามปฏิบตั หิ น้าที่ Trader เท่าระยะเวลาที่
สานักงานฯ สังพั
่ กการปฏิบตั หิ น้าที่
ยกเลิก: ข้อ 2. การปรับเป็ นเงิน

เกณฑ์ใหม่
เพิม่ : อนุ ญาตเพิม่ เติมให้ทารายการในช่วงเวลาทา
การซื้อขายประจาวันได้ หากสารสนเทศเกีย่ วกับ
รายการนัน้ ได้เผยแพร่ผา่ นสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยสมาชิกต้องได้รบั
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทารายการ
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หัวข้อ
4.2 ขนาดคาสังซื
่ อ้ ขาย
สูงสุดสาหรับ AOM
(Max Order Size)
4.3 หน้าทีข่ อง Trader
ในการทา Stabilization
4.4 วิธที ารายการซือ้ ขาย
รายใหญ่ Trade Report
-Big lot
4.5 การจัดส่งรายงาน
ต่างๆของสมาชิก

เกณฑ์เดิ ม
เกณฑ์ใหม่
ไม่เกิน 10 ล้านหุน้ และ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ปรับปรุง ไม่เกิน 20 ล้านหุน้ และไม่เกิน 500 ล้าน
ต่อคาสัง่
บาทต่อคาสัง่
ห้ามส่งคาสังซื
่ อ้ ขายอืน่ ใดนอกจากการส่ง
คาสังซื
่ อ้ เพือ่ Stabilization
ไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ชดั เจนบางเรือ่ ง เช่น
หน่วยการซือ้ ขาย, ช่วงราคา เป็ นต้น
เกณฑ์การจัดส่งรายงานกระจายอยูใ่ นหลาย
ข้อกาหนด

ยกเลิกการห้าม Trader ส่งคาสังซื
่ อ้ ขายอืน่ เพื่อเพิม่
ความยืดหยุน่ ให้กบั สมาชิก
คงหลักการเดิม แต่เพิม่ ถ้อยคาเกีย่ วกับวิธที า
รายการ Trade Report - Big lot ให้ชดั เจน เข้าใจ
ง่ายขึน้
รวบรวมรายงานทีส่ มาชิกต้องจัดส่งไว้ในข้อกาหนด
ฉบับเดียวกัน และปรับปรุงถ้อยคาและระยะเวลา
จัดส่งรายงาน เพือ่ ความสะดวก ยืดหยุน่ และชัดเจน
ในการจัดส่งรายงาน เช่น เดิมให้จดั ส่งรายงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วนั สิน้ เดือนทีต่ อ้ งรายงาน เป็ น
ให้จดั ส่งรายงานภายใน 14 วันถัดจากวันสิน้ เดือนที่
ต้องรายงาน ทัง้ นี้ สมาชิกสามารถดูแบบฟอร์มและ
คาอธิบายของรายงานต่างๆ ได้บนเว็บไซด์
www.set.or.th ในหัวข้อ กฎเกณฑ์/การกากับ →
กฎเกณฑ์ → แบบฟอร์ม → ส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
สมาชิก
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