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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การซ้ือขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 

 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
 

ขอ้ 2 ใหย้กเวน้การใชค้วามใน 2.1, 2.2 และ 2.3 (ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได,้ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์) ของตารางของขอ้ 26 ของขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558  ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทนเป็นการชัว่คราว 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ 
ราคาสูงสุด 
 (Ceiling) 

ราคาตํา่สุด  
(Floor) 

2. การซ้ือขายในแต่ละวนั  

2.1 หลกัทรัพย์ ยกเวน้ 2.2 และ 2.3  เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ราคาปิดในวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ 

2.2 หลกัทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ราคาปิดของหลกัทรัพยต์าม 2.1 ในวนัท าการซ้ือขาย
ก่อนหนา้ 

2.3   ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิม่ทุน
ที่โอนสิทธิได้ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากราคาปิดในวนัท า
การซ้ือขายก่อนหน้าไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาปิด
ของสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้
คูณดว้ยอตัราแปลงสภาพ 

 
 
  
  

ผลบังคับใช้ 

“ 

” 

ราคาเสนอซ้ือขาย
สูงสุดและต่ําสุด 
(Ceiling & Floor)  
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อาํนาจตลาด
หลกัทรัพย์ 

ขอ้ 3 ใหย้กเวน้การใชค้วามในขอ้ 38 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทนเป็นการชัว่คราว 
 “ขอ้ 38 ในกรณีท่ีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(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” 
  

ขอ้ 4 เม่ือตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าความจ าเป็นในการใช้หลกัเกณฑ์ตามขอ้ 2 และขอ้ 3 
ของขอ้บงัคบัฉบบัน้ีหมดไป ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจน าความใน 2.1, 2.2 และ 2.3 (ใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได,้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์) ของตารางของขอ้ 
26 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย  ์แห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์
ในตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2558  ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 หรือขอ้ 38 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 เดิมกลบัมา
ใชต้ามปกติ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 

 
  (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

 (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การหยุดการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ทั้งหมด (Circuit Breaker) และหลกัเกณฑ์ราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดและต ่าสุด (Ceiling & Floor) เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะ
ของตลาดท่ีมีความผนัผวนอย่างรุนแรง จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การหยุดการซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ทั้งหมด 
(Circuit Breaker)  



Temporary Change in trading rule of SET and TFEX (effective from 18 March 2020 until the date specified 

by SET/TFEX , which will not be later than 30 June 2020) 

 

1. SET: Temporary adjustment of Circuit Breaker and Celling & Floor  

The Stock Exchange of Thailand (SET) has revised regulations regarding circuit breaker and ceiling & floor of 

the listed securities to cope with the severe market situations. The revised regulations will be in effective from 

18 March 2020 until the date specified by SET, which will not be later than 30 June 2020. Details of the 

adjustment are as follows: 

1.1 Circuit Breaker are revised the triggers from 2 to 3 levels with different trading halt periods. 

Level Current  Adjustment 

SET Index Trading halt  SET Index Trading halt 

level 1 -10% 30 minutes -8% 30 minutes 

level 2 -20% 60 minutes -15% 30 minutes 

level 3 - - -20% 60 minutes 

1.2 Ceiling & Floor of each securities are revised to: 

Type of securities Current Adjustment 

Securities (in general)  +/- 30% +/- 15% of the previous day’s closing price 

Securities Held by Foreign Nationals +/- 60% +/- 30% of the previous day’s closing price 

- Transferable Subscription Rights 

- Warrant 

- DW 

+/- 30% +/- 15% of the previous day’s closing price of the 

underlying asset, multiplied by a conversion ratio 

 

2. TFEX: Change in Daily Price Limit of SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Sector Futures and 

Single Stock Futures 

 

Thailand Futures Exchange would like to inform the adjustment of daily price limit of the derivatives contracts 

as following. The revised regulations will be in effective from 18 March 2020 until the date specified by TFEX, 

which will not be later than 30 June 2020. 

 

Derivatives Contracts Daily Price Limit 

Current  Adjustment 

SET50 Index Futures 

Sector Futures  

Single Stock Futures 

Not exceed ± 30% of  the 

previous day settlement price 

Not exceed ± 15% of  the previous 

day settlement price 

SET50 Index Options Not exceed ± 30% of  the 

previous day’s SET50 index 

closing price 

Not exceed ± 15% of  the previous 

day’s SET50 index closing price 

 

------------------------------------------------- 


