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  สรปุการปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั DR และการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิใน 

หลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีไม่ต้องซ้ือขายเป็นจ านวนเตม็ของหน่วย (Fractional DR หรือ DRx) 

 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรบัปรงุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั DR และ Fractional DR (DRx) เพือ่สนบัสนุนการ

พฒันาผลติภณัฑ ์DR และรองรบัการซือ้ขาย Fractional DR (DRx) โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่27 มถิุนายน 2565 
เป็นตน้ไป รายละเอยีดดงันี้ 

 
1. ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (DR) 
 
หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู DR  
ใหผู้อ้อก DR และ Fractional DR (DRx) เปิดเผยสารสนเทศแกผู่ล้งทนุ ดงันี้ 
• ขอ้มูลส ำคญัของ DR และ Fractional DR ให้เปิดเผยช่วงนอกเวลาท าการซื้อขายตามที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ก าหนด  
• ขอ้มลูของหลกัทรพัยอ์ำ้งองิต่ำงประเทศ ใหผู้อ้อก DR และ Fractional DR เปิดเผยขอ้มลูหลกัทรพัยอ์า้งองิ

โดยไม่ชกัช้าเมื่อทราบเหตุการณ์ดงักล่าว โดยสามารถเปิดเผยในระหว่างเวลาท าการซื้อขายได้ เพื่อให้ผู้
ลงทุน สามารถซื้อขาย DR และ Fractional DR ไดอ้ย่างต่อเนื่องตามตลาดสนิทรพัยอ์า้งองิซึง่อาจไม่ไดห้ยดุ
พกัการซือ้ขาย 

• กรณีเกดิเหตุขดัขอ้งทีท่ ำใหผู้ด้แูลสภำพคล่องไมส่ำมำรถปฎบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ผูอ้อก DR และ Fractional DR อาจ
เปิดเผยขอ้มูลการหยุดปฏบิตัหิน้าทีข่องผูดู้แลสภาพคล่องได้ในระหว่างเวลาท าการซื้อขายได้ โดยไม่ต้อง
หยดุพกัการซือ้ขาย  

2. ปรบัปรงุหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรพัย ์
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการซือ้ขาย Fractional DR  

• ใหน้ าหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการซื้อขาย การช าระราคา
และการส่งมอบหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ มาใช้บงัคบักบัการซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบ 
Fractional DR เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้ 

• Fractional DR จะเปิดท าการซือ้ขายตามเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ทัง้นี้ รายการซื้อขายตัง้แต่เวลา 
20:00 น. ของวนัที ่T ต่อเนื่องไปจนถงึหลงั 24:00 น. ของวนัถดัไป (T+1) นัน้ จะนับเป็นรายการซื้อขาย
ของวนัท าการถดัไป (T+1) เช่น ท าการซื้อขายในช่วง 20:00 น. ของเยน็วนัศุกร์ – 01:00 น. ของเชา้วนั
เสาร ์ใหถ้อืเป็นรายการซือ้ขายของวนัจนัทร ์เป็นตน้ 

• การซือ้ขาย Fractional DR จะใชว้ธิกีารซือ้ขายแบบ Continuous automated order matching (AOM) เทา่นัน้ 
โดยการส่งค าสัง่สามารถระบุเป็นจ านวนเงนิหรอืมูลค่าทีต่้องการจะซื้อขาย (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) หรอืระบุ
เป็นปรมิาณ Fractional DR ที่จะซื้อขายเป็นจ านวนเต็มหรอื เป็นทศนิยม (fraction) ของ Fractional DR 
(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ได ้

• ไมก่ าหนดหน่วยการซือ้ขาย (Board Lot) ส าหรบั Fractional DR 



 

2 
 

• สมาชกิตอ้งตรวจสอบใหลู้กคา้ฝัง่ผูซ้ื้อตอ้งวางเงนิสดไวล้่วงหน้ากบับรษิทัหลกัทรพัยเ์ตม็จ านวนก่อนท าการ
ซื้อ และใหลู้กคา้ฝัง่ผูข้ายตอ้งม ีFractional DR ในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ในจ านวนทีเ่พยีงพอก่อนท าการ
สง่ค าสัง่ซือ้ขายในระบบการซือ้ขาย 

• ไม่ก าหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดและราคาต ่าสุด (Ceiling & Floor) ในลักษณะเดียวกับ
หลกัทรพัย์อื่น ๆ แต่จะก าหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วง (Dynamic Price Band) แทน 
ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

• ไมอ่นุญาตใหม้กีารแกไ้ขค าสัง่ซือ้ขาย แต่ใหใ้ชก้ารยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายเดมิและสง่ค าสัง่ซือ้ขายใหมเ่ทา่นัน้ 
• เพือ่ประโยชน์ในการก ากบัดแูลการซือ้ขาย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจจดัใหม้รีะบบตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายก่อน

สง่เขา้มาในระบบการซือ้ขาย โดยหากพบว่ามคี าสัง่ซือ้ขายทีไ่มเ่หมาะสม ระบบดงักล่าวอาจปฏเิสธค าสัง่ซือ้
ขายนัน้ รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาด าเนินการอืน่ใดตามทีเ่หน็สมควร 

• ไมน่ าเกณฑเ์รือ่งการหยดุการซือ้ขายกรณีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET INDEX) มกีารเปลีย่นแปลง
ในอตัราทีก่ าหนด (Circuit Breaker) มาใชก้บั Fractional DR 

3. ปรบัปรงุหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการก าหนดหลกัทรพัยท่ี์สามารถขายชอรต์ได้   
• ไมอ่นุญาตใหผู้ล้งทนุมกีารขายชอรต์ Fractional DR ในระยะแรก  

 

4. แนวทางปฎิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขาย Fractional DR 

• ก าหนดชว่งเวลาท าการซือ้ขาย ดงันี้ 
- 7:00 น. ถึง 17:00 น.: ส าหรับ Fractional DR ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัยใ์นภมูภิาคเอเชยี 
- 20:00 น. ถึง 04:00 น.: ส าหรบั Fractional DR ที่อ้างอิงหลักทรพัย์ต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัยใ์นภมูภิาคอเมรกิา 
• การบนัทกึค าสัง่ซือ้ขาย Fractional DR เขา้มาในระบบการซือ้ขายตอ้งมขีอ้มลู ชือ่หลกัทรพัย ์จ านวนเงนิหรอื

จ านวนหน่วยทีต่้องการซื้อขาย ราคาเสนอซื้อขาย(ส าหรบั Limit Order) หมายเลขประจ าตวัสมาชกิ เลขที่
บญัชลีกูคา้ และรายการอืน่ๆตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด  

• ก าหนดชว่งราคาในการเสนอซื้อขาย Fractional DR (Tick size) เทา่กบั 0.01 บาท 
• อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะค าสัง่ซื้อขายประเภท Limit Order และ Market Order โดยมคี าสัง่ซื้อขายจะผลในระบบ

การซือ้ขายจนกว่าค าสัง่ซือ้ขายดงักล่าวจะถกูยกเลกิ (Good till Cancel) 
• กรอบราคาซือ้ขาย Fractional DR : ระบบการซือ้ขายจะจบัคูก่ารซือ้ขายทีท่ าใหร้าคาซือ้ขายเปลีย่นแปลงไม่

เกนิ ±10% ของค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายทีม่กีารจบัคู่แลว้ในช่วง 5 นาทกี่อนหน้า (Dynamic Price Band) 
ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาซื้อขาย Fractional DR ในช่วงเวลาดงักล่าว ใหน้ ากรอบราคาซื้อขายล่าสุดมาใช้แทน 
ทัง้นี้ จะไมม่กีารก าหนดกรอบราคาในชว่ง 10 นาทแีรกหลงัจากเปิดท าการซือ้ขาย 

• ในการขึ้นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าราคาซื้อขาย Fractional DR เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ เช่น 
เครือ่งหมาย XD ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้เครือ่งหมายดงักล่าวเป็นเวลา 1 session หลงัจากทีน่ายทะเบยีน
หลกัทรพัยไ์ดก้ าหนดรายชือ่ผูถ้อื Fractional DR ทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากบรษิทัผูอ้อก Fractional DR 

 


