
แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
ที่ไม่ต้องซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย (Fractional DR (DRx)) ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 
                 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 42 ขอ้ 50 และขอ้ 53 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี  
28 สิงหาคม 2560 และขอ้ 47 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และขอ้ 73/14 ขอ้ 73/15 ขอ้ 73/17 
และขอ้ 73/19 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคา
และการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนด
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

1.         การน าหลกัเกณฑ์ทั่วไปมาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
ใหน้ าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระ

ราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยฯ์”) มาใชบ้งัคบั
กบัการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วยดว้ยเท่าท่ี 
ไม่ขดัหรือแยง้ 
 
                 2.         เวลาท าการซ้ือขาย 
                             ส าหรับการซ้ือขาย Fractional DR  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดให้มีการซ้ือขายประจ าวนัดว้ยระบบ
การซ้ือขายตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและในระหวา่งช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
                 2.1       กรณีหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีใชอ้า้งอิงมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชีย  

ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย 
ช่วงเวลาท าการ 
(Trading Session) 

7.00 น. ถึง 17.00 น. • การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM)  

                 2.2     กรณีหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีใชอ้า้งอิงมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคอเมริกา 
ช่วงเวลาซ้ือขาย เวลาซ้ือขาย วธีิการซ้ือขาย 

ช่วงเวลาท าการ 
(Trading Session) 

20.00 น. ถึง 04.00 น.  • การซ้ือขายดว้ยวิธีจบัคู่อตัโนมติั (Automated Order 
Matching: AOM)   

 



                 3.        รายการขั้นต ่าในการบันทึกค าส่ังซ้ือขาย            
                            การบันทึกค าสั่งซ้ือขาย Fractional DR เข้ามาในระบบการซ้ือขายต้องมีรายการอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
                 3.1      ช่ือหลกัทรัพย ์
                 3.2      จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยท่ีตอ้งการซ้ือขาย  
 3.3 ราคาเสนอซ้ือขาย (ส าหรับการเสนอซ้ือขายประเภท Limit Order) 
                 3.4      หมายเลขประจ าตวัสมาชิก 
                 3.5      เลขท่ีบญัชีลูกคา้ (Client ID) 
                 3.6      รายการอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
                 4.        ช่วงราคา (Tick Size)                                                            

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดช่วงราคาในการเสนอซ้ือขาย Fractional DR  เท่ากบั 0.01 บาท 
 

5.         ประเภทการเสนอซ้ือขายส าหรับการซื้อขาย ด้วยวิ ธีจับคู่อัตโนมัติ  (Automated Order 
Matching: AOM) และช่วงเวลาที่มผีลของการเสนอซ้ือขาย 
                 5.1      สมาชิกอาจระบุประเภทการเสนอซ้ือขายอยา่งใดอยา่งหน่ึงในช่วงเวลาท าการซ้ือขายดงัต่อไปน้ี 

ประเภทการเสนอซ้ือขาย ความหมายและลกัษณะ 
1.  Limit Order การเสนอซ้ือขายท่ีระบุราคาซ้ือขาย 
2.  Market Order การเสนอซ้ือขายท่ีระบุใหมี้การเสนอซ้ือ ณ ราคาเสนอขายต ่าสุดหรือเสนอขาย 

ณ ราคาเสนอซ้ือสูงสุดตามล าดับ และหากมีจ านวนการเสนอซ้ือขายท่ีไม่
สามารถจบัคู่การซ้ือขายได ้ระบบการซ้ือขายจะยกเลิกจ านวนดงักล่าวทนัที 

                 5.2       การเสนอซ้ือขายตามขอ้ 5.1 ใหมี้ผลในระบบการซ้ือขายจนกวา่การเสนอซ้ือขายดงักล่าวจะถูกยกเลิก 
(Good till Cancel)  
   
                 6.        การก าหนดกรอบราคาซ้ือขาย  
                            ในการควบคุมความผนัผวนของราคาซ้ือขาย Fractional DR  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจจดัใหมี้ระบบ
ป้องกนัการจบัคู่ค าสัง่ซ้ือขายท่ีเกินกวา่กรอบราคาซ้ือขาย Fractional DR โดยมีแนวทางดงัน้ี 
                 6.1       การก าหนดกรอบราคาซ้ือขาย Fractional DR ให้ใช้ราคาจบัคู่การซ้ือขายท่ีไม่เกิน + 10% ของ

ค่าเฉล่ียของราคาซ้ือขาย Fractional DR นั้นในช่วง 5 นาทีก่อนท่ีจะมีการจบัคู่การซ้ือขาย และในกรณีท่ีไม่มีราคาซ้ือ

ขาย Fractional DR ในช่วงเวลาดงักล่าว ใหน้ ากรอบราคาซ้ือขายล่าสุดมาใชแ้ทน 

ทั้งน้ี มิใหน้ าหลกัเกณฑข์า้งตน้มาใชใ้นช่วงเวลาเปิดท าการซ้ือขายซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  



ช่วงเวลา หลกัเกณฑ์ในการก าหนดกรอบราคาซ้ือขาย 
Fractional DR 

1. ในช่วง 10 นาทีแรกหลงัจากเวลาเปิดท าการซ้ือขาย  ไม่ก าหนดกรอบราคาซ้ือขาย 
2. เม่ือมีการจบัคู่การซ้ือขายในช่วงเวลาตาม 1.  ให้การก าหนดกรอบราคาซ้ือขาย Fractional DR เม่ือ

ครบก าหนด ณ เวลาตาม 1. เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
• ราคาซ้ือขายท่ีท าให้เกิดการจบัคู่การซ้ือขายจะต้อง

ไม่เกิน +  10% ของค่า เฉล่ียของราคาซ้ือขาย 
Fractional DR ในช่วง 5 นาทีสุดทา้ยของช่วงเวลา
ตาม 1. 

• หากมีการจบัคู่การซ้ือขายเฉพาะในช่วง 5 นาทีแรก 
ของช่วงเวลาตาม 1.  ใหน้ าค่าเฉล่ียของราคาซ้ือขาย 
Fractional DR ในช่วงเวลาดงักล่าวมาพิจารณาเป็น
ราคาอา้งอิงในการก าหนดกรอบราคาซ้ือขายแทน 

3. เม่ือพน้ช่วงเวลาตาม 1. และยงัไม่มีการจบัคู่การซ้ือขาย ไม่ก าหนดกรอบราคาซ้ือขาย 

                 6.2       ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจมีผลกระทบท าให้การซ้ือขาย Fractional DR ตามกรอบราคาซ้ือขายท่ี
ก าหนดไวต้ามขอ้ 6.1 ไม่อาจท าไดต้ามสภาพของความเป็นจริง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปล่ียนแปลงกรอบราคาซ้ือขาย
ของ Fractional DR หรือไม่น ากรอบราคาซ้ือขายนั้นมาใชเ้ป็นการชัว่คราวเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพของตลาดในขณะนั้น  
 
                 7.        การประกาศขึน้เคร่ืองหมายแสดงว่าราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ 
                            ตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศข้ึนเคร่ืองหมายตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยฯ์  
ไวท่ี้ Fractional DR ภายหลงัจากท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อ Fractional DR ท่ีจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์จากบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเป็นส่วนหน่ึงของทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยเ์พ่ือแสดงว่าราคาซ้ือขาย 
Fractional DR เป็นราคาท่ีไม่รวมสิทธิประโยชน ์  
 
 ผลบังคับใช้ 
                 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการซ้ือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
ท่ีไม่ตอ้งซ้ือขายเป็นจ านวนเตม็ของหน่วยในตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
13 มิถุนายน 2565 
 


