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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มแีผนงานในการปรบัปรุงระบบการซื้อขายหลกัทรพัย์

เพื่อใหม้รีะบบการใชง้านทีเ่ป็นระดบัสากลโดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากตลาดหลกัทรพัยช์ัน้น าในต่างประเทศ เช่น 
Australian Securities Exchange (ASX), Singapore Exchange Limited (SGX), Hong Kong Exchanges and Clearing 
Limited (HKEX) และ Japan Exchange Group (JPX) เป็นตน้ โดยคาดว่าจะเริม่ใชร้ะบบการซือ้ขายใหม ่ประมาณไตรมาส 
1 ปี 2566   

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้น้นการใชฟั้งกช์นัมาตรฐานของระบบงานหลกั (Core System) และจะปรบัแกซ้อฟท์แวร์
บางส่วนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Local Requirement) เฉพาะในเรื่องทีส่ าคญัและจ าเป็น เพื่อ
ลดความเสีย่งและผลกระทบในการเปลีย่นแปลงซอฟทแ์วรด์งักล่าว นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัไดน้ าแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
สากลของตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศมาพจิารณาร่วมดว้ย  

ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดท้บทวนกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายเพื่อปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัฟังกช์นัการ
ท างานของระบบการซือ้ขายใหม่ รวมถงึทบทวนกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิใน
ปัจจุบนั ลดอุปสรรคในการท าธุรกรรม และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ปรบัปรุงกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้
จนถงึวนัที ่16 กนัยายน 2565  

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่ฝ่ายปฏบิตัิการซือ้ขายหลกัทรพัย์ โทรศพัท์ 02-009-
9324-6 หรอื E-mail: SecuritiesTradingDepartment@set.or.th 
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็   
 
2.1 ราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price)  
 ในระบบการซือ้ขายปัจจุบนั ระบบจะค านวณราคาเปิดและราคาปิด (“Equilibrium Price”) ของหลกัทรพัย์จากค าสัง่
เสนอซือ้และค าสัง่เสนอขายทัง้หมดทีอ่ยู่ในระบบการซือ้ขาย ณ เวลาเปิดตลาดและเวลาปิดตลาดดว้ยวธิจีบัคู่ซือ้ขายในคราว
เดยีว (Auction) โดยราคาทีจ่บัคู่ได ้เป็นราคาทีท่ าใหเ้กดิปรมิาณการซือ้ขายมากทีสุ่ด1 ซึง่ราคาดงักล่าวจะอยู่ในกรอบราคา
สงูสุด (“Ceiling”) และราคาต ่าสุด (“Floor”) ของหลกัทรพัยใ์นแต่ละวนั นอกจากนี้ ผูล้งทุนสามารถส่งค าสัง่ระบุราคา At the 
Open (“ATO”) และ At the Close (“ATC”) ซึง่หมายถงึการเสนอซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้ขายทีร่าคาเปิดและราคาปิดได ้ 
 
ข้อเสนอ: ในระบบการซื้อขายใหม่ หลกัการในการค านวณราคาเปิดและราคาปิดยงัคงเป็นเช่นเดมิ อย่างไรกต็าม การ
ก าหนดราคา ATO / ATC และ Equilibrium Price จะมคีวามแตกต่างจากระบบการซือ้ขายปัจจุบนั ดงันี้ 

ระบบการซ้ือขายปัจจบุนั ระบบการซ้ือขายใหม ่

• กรณีเ ป็นค าสัง่  ATO / ATC ด้านซื้อ : ระบบจะ
ก าหนดให้ราคา ATO / ATC เท่ากบัราคาที่สูงกว่า 
ระหว่างราคาเสนอซื้อสูงสุดบวก 1 ช่วงราคา 
(Highest Bid + 1 Tick) และราคาเสนอขายสูงสุด 
(Highest Ask)  

• กรณีเป็นค าสัง่  ATO / ATC ด้านขาย : ระบบจะ
ก าหนดให้ราคา ATO / ATC เท่ากบัราคาที่ต ่ากว่า 
ระหว่างราคาเสนอขายต ่ าสุดลบ 1 ช่วงราคา 
(Lowest Ask - 1 Tick) และราคาเสนอซื้อต ่ าสุด 
(Lowest Bid)  

 
 ทัง้นี้ ราคาเปิดและราคาปิดทีร่ะบบค านวณได้

จะอยู่ในกรอบราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต ่ าสุด 
(Floor) ของหลกัทรพัยใ์นแต่ละวนั  

• กรณีเป็นค าสัง่ ATO / ATC ดา้นซือ้: ระบบจะก าหนดให้
ราคา ATO / ATC เท่ากบัราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคา
เสนอซือ้สงูสดุบวก 1 ช่วงราคา (Highest Bid + 1 Tick) 
และ ราคาเสนอขายสูงสุดบวก 1 ช่วงราคา (Highest 
Ask + 1 Tick)  

• กรณี เ ป็นค าสั ง่  ATO / ATC ด้านขาย :  ระบบจะ
ก าหนดให้ราคา ATO / ATC เท่ากับราคาที่ต ่ ากว่า
ระหว่างราคาเสนอขายต ่าสุดลบ 1 ช่วงราคา (Lowest 
Ask - 1 tick) และ ราคาเสนอซื้อต ่าสุดลบ 1 ช่วงราคา 
(Lowest Bid - 1 Tick)  

 
 ทัง้นี้ ราคาเปิดและราคาปิดทีร่ะบบค านวณได้จะอยู่ใน
กรอบราคาสูงสุด บวก 1 ช่วงราคา (Ceiling + 1 Tick) และ
ราคาต ่าสุดลบ 1 ช่วงราคา (Floor – 1 Tick) ของหลกัทรพัย์
ในแต่ละวนั  

 
 การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชนัที่เกี่ยวกบัการค านวณราคาเปิดและราคาปิดในระบบการซื้อขายใหม่จะเป็นไปตาม
หลกัการมาตรฐานในระบบหลกั (Core Algorithm) ของระบบการซือ้ขาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่ส่งค าสัง่เสนอซื้อขายที่ระบุราคา (Limit Price) 
เน่ืองจากระบบการซือ้ขายจะจบัคู่การซือ้ขายใหใ้นราคาทีเ่ท่ากบัหรอืดกีว่าราคาทีร่ะบุเสมอ อย่างไรกต็าม ผูล้งทุนทีส่ง่ค าสัง่
ทีร่ะบุราคา ATO / ATC จะมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากระบบเดมิ กล่าวคอื อาจซือ้หลกัทรพัย์ไดใ้นราคาทีส่งูกว่าราคา 
Ceiling เพิม่ขึน้ 1 ช่วงราคา (จากเดมิทีร่ะบบจ ากดัราคาเสนอซือ้สงูสุดทีร่าคา Ceiling) หรอือาจขายไดใ้นราคาต ่ากว่าราคา 
Floor 1 ช่วงราคา (จากเดมิทีร่ะบบจ ากดัราคาเสนอขายต ่าสุดทีร่าคา Floor) ดงันัน้ ผูล้งทุนทีไ่ม่ประสงคส์่งค าสัง่ทีร่ะบุราคา 
ATO / ATC สามารถเลอืกสง่ค าสัง่เสนอซือ้ขายทีร่ะบุราคา (Limit Price) แทนได ้  

                                                           
1 รายละเอยีดการค านวณราคาเปิดและราคาปิด และตวัอย่างการค านวณราคา สามารถดไูดจ้าก link ดงันี้   
  https://www.set.or.th/th/market/information/trading-procedure/opening-closing-price-calculation    

https://www.set.or.th/th/market/information/trading-procedure/opening-closing-price-calculation
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2.2 การปรบัราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต า่สุด (Floor) ของหลกัทรพัยท่ี์บุคคลต่างด้าวเป็นผูถื้อ (หลกัทรพัย ์-F)  
ในระบบการซือ้ขายปัจจุบนัไดก้ าหนดราคาสงูสุด (Ceiling) และราคาต ่าสุด (Floor) ของหลกัทรพัยท์ีบุ่คคลต่างดา้ว

เป็นผูถ้อื (หลกัทรพัย ์-F) แยกตามวธิกีารซือ้ขาย ดงันี้   
• การซือ้ขายดว้ยวธิจีบัคู่อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM): ก าหนด Ceiling และ Floor ไม่เกนิรอ้ย

ละ 60 ของราคาอา้งองิ2 
• การซือ้ขายดว้ยวธิบีนัทกึการซือ้ขาย (Trade Report):  

a. Trade Report ขนาดเลก็ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายต ่ากว่า 1 ลา้นหุน้และมลูค่าซือ้ขายต ่ากว่า 3 ลา้นบาท: 
ก าหนด Ceiling และ Floor ไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของราคาอา้งองิ  

b. Trade Report ขนาดใหญ่ ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายตัง้แต่ 1 ลา้นหุน้หรอืมลูค่าซือ้ขาย 3 ลา้นบาทขึน้ไป: 
ก าหนด Ceiling และ Floor ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของราคาอา้งองิ  

 
ข้อเสนอ: เนื่องจาก Ceiling และ Floor ของหลกัทรพัย ์-F มคีวามไม่สอดคลอ้งกนัในวธิกีารซือ้ขายบางประเภท กล่าวคอื 
ในการซื้อขาย Trade Report ขนาดใหญ่ ก าหนด Ceiling และ Floor ไม่เกนิร้อยละ 30 ของราคาอ้างองิ ในขณะที่การซือ้
ขายด้วยวธิ ีAutomated Order Matching และวธิ ีTrade Report ขนาดเลก็ ก าหนด Ceiling และ Floor ไม่เกนิร้อยละ 60 
ของราคาอา้งองิ ดงันัน้ ในระบบการซือ้ขายใหม่ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควรปรบั Ceiling และ Floor ของหลกัทรพัย ์-F 
โดยก าหนดไว้ที่ไม่เกนิร้อยละ 60 ของราคาอ้างองิ ส าหรบัวธิบีนัทกึการซื้อขายทุกประเภทเพื่อให้ Ceiling และ Floor มี
ความสอดคลอ้งกนัตามประเภทหลกัทรพัย ์  
 
2.3 การยกเลิกการซ้ือขายหน่วยย่อยของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivatives Warrant: DW)      

ในระบบการซื้อขายปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยย่อยของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives 
Warrant: DW) ทีม่ปีรมิาณซือ้ขายต ่ากว่า 100 หน่วยได ้
 
ข้อเสนอ: จากสถิติการซื้อขายที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าการซื้อขาย DW ที่เป็นหน่วยย่อยมีจ านวนน้อย โดยในช่วงเดอืน
มกราคม 2564 ถึง เมษายน 2565 มีมูลค่าการซื้อขายเพียงร้อยละ 0.00002 ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทัง้หมด ซึ่ง
ประโยชน์ในการจดัให้มกีารซื้อขายดงักล่าว อาจไม่คุ้มค่ากบัทรพัยากรด้านระบบและบุคลากรในการจดัการของบริษัท
สมาชกิ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าผูล้งทุนอาจไม่มคีวามจ าเป็นในการซือ้ขายหน่วยย่อยของ DW เน่ืองจากกรณี
ที่หุ้นอ้างองิ (Underlying) ประกาศใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผู้ถอืหุน้ เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุน เป็นต้น ผู้
ออก DW (DW Issuer) จะส่งต่อสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ DW ด้วยการปรบัอตัราการใช้สทิธ ิ(Exercise Ratio) 
หรือปรับราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ของ DW แทนการปรับจ านวนหน่วยของ DW ท าให้ไม่มีหน่วยย่อยของ DW 
เกิดขึ้น ซึ่งต่างจากหุ้นสามัญที่ผู้ถืออาจได้รับหน่วยย่อยจากการจัดสรรสิทธิ ดังนัน้  ในระบบการซื้อขายใหม่ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรยกเลกิการจดัใหม้กีารซือ้ขายหน่วยย่อยของ DW   
  
2.4 การปรบัปรงุประเภทของค าสัง่ซ้ือขาย  

2.4.1 การเพ่ิมค าสัง่ประเภทท่ีมีอายขุ้ามวนั (Long order) 
ในระบบการซือ้ขายปัจจุบนั ค าสัง่ซือ้ขายทีส่่งเขา้มาในระบบการซือ้ขายจะมอีายุในระบบการซือ้ขายภายใน

วนัท าการทีส่่งค าสัง่ซือ้ขายนัน้ (Good till Day) กล่าวคอื ค าสัง่ซือ้ขายทีไ่ม่ไดร้บัการจบัคู่ ณ สิน้วนั จะถูกยกเลกิหลงัจาก

                                                           
2 ราคาอา้งองิเท่ากบัราคาปิดของหลกัทรพัยอ์า้งองิทีซ่ื้อขายในวนัท าการก่อนหน้า  
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ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปิดท าการซือ้ขาย โดยหากผูล้งทุนยงัคงตอ้งการซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวอยู่ จะตอ้งสง่ค าสัง่เขา้มาใหม่
ในวนัท าการถดัไป   
 
ข้อเสนอ: เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ล้งทุนมเีครื่องมอืช่วยจดัการค าสัง่ซือ้ขายเพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัประเภท
ของค าสัง่ซือ้ขายใน บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ระบบการซือ้ขายใหม่จะอนุญาตใหผู้ล้งทุน
สามารถส่งค าสัง่ซือ้ขายประเภททีม่อีายุขา้มวนั (Long Order) มาเกบ็ในระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้โดยผู้
ลงทุนสามารถเลอืกก าหนดเงื่อนไขการหมดอายุของค าสัง่ประเภท Long Order ได ้2 แบบ 

1) Good till Cancel (GTC): ก าหนดใหค้ าสัง่อยูใ่นระบบการซือ้ขายจนกว่าจะถูกยกเลกิโดยผูล้งทุน  
2) Good till Date (GTD): ก าหนดใหค้ าสัง่อยู่ในระบบการซือ้ขายจนถงึวนัทีก่ าหนด หรอืจนกว่าจะถูกยกเลกิโดยผูล้งทุน 

 
อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งของผูล้งทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากค าสัง่ประเภท Long Order ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึ
ก าหนดเงื่อนไขเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• ก าหนดใหค้ าสัง่ซือ้ขายประเภท Long Order มชี่วงเวลาจดัเกบ็ในระบบการซือ้ขายสงูสดุไม่เกนิ 30 วนัปฏทินิ นบั
จากวนัทีส่ง่ค าสัง่ซือ้ขายเขา้มาในระบบ 

• ระบบจะยกเลิกค าสัง่ซื้อขายประเภท Long Order กรณีที่หลักทรัพย์มีการก าหนดสิทธิประโยชน์หรือการ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลหลกัทรพัย์ (Corporate Action) เช่น การจ่ายเงนิปันผล (XD), การใหส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุน 
(XR), การเปลี่ยนพาร์ และการเปลี่ยนชื่อย่อหลกัทรพัย ์เป็นต้น หรอืกรณีที่ค าสัง่ซื้อขายดงักล่าวไม่เป็นไปตาม 
Trading Parameter ในแต่ละวนั เช่น ราคาอยู่นอกกรอบราคาสงูสดุ/ต ่าสดุประจ าวนั (Ceiling & Floor) เป็นตน้ 

• ไม่อนุญาตใหส้ง่ค าสัง่ซือ้ขายประเภท Long Order ส าหรบัการซือ้ขายหน่วยย่อย (Odd Lot)  
 

2.4.2 การยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายประเภท Special Market Order  
ในระบบการซือ้ขายปัจจุบนั ผูล้งทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้ขายประเภท Special Market Order ได ้โดยระบบ

จะจบัคู่ค าสัง่ Special Market Order กบัค าสัง่ด้านตรงขา้มในทุกระดบัราคาจนครบตามจ านวนหลกัทรพัย์ที่ระบุ หากมี
จ านวนหลกัทรพัยท์ีไ่ม่สามารถจบัคู่การซือ้ขายได้ ระบบจะจดัการใหจ้ านวนดงักล่าวเป็นการเสนอซือ้ทีส่งูกว่าหรอืเป็นการ
เสนอขายทีต่ ่ากว่าราคาซือ้ขายสดุทา้ย 1 ช่วงราคา  
ตวัอย่าง  

1) หุน้ X มคี าสัง่เสนอซือ้ขาย ดงันี้  
ค าสัง่เสนอซือ้ (Bid) ค าสัง่เสนอขาย (Ask) 

100 หุน้ @ 15.00 บาท  
200 หุน้ @ 14.90 บาท  

 
2) มคี าสัง่เสนอขาย Special Market Order จ านวน 700 หุน้ 
3) ระบบการซือ้ขายจะจบัคู่ ดงันี้  

- รายการซือ้ขายที ่1: 100 หุน้ หุน้ละ 15.00 บาท (เกดิจาก Bid 100 หุน้ @ 15.00 บาท และ Ask Special 
Market Order 100 หุน้)  

- รายการซือ้ขายที ่2: 200 หุน้ หุน้ละ 14.90 บาท (เกดิจาก Bid 200 หุน้ @ 14.90 บาท และ Ask Special 
Market Order 200 หุน้)  
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4) ปรมิาณ Special Market Order ดา้นขายทีเ่หลอื 400 หุน้ ระบบจะสง่ค าสัง่ใหโ้ดยอตัโนมตัใินราคาต ่ากว่าราคาซือ้
ขายสุดทา้ย 1 ช่วงราคา ซึง่เท่ากบั 14.80 (ค านวณจาก 14.90 ลบ 1 Tick (0.10)) ดงันัน้ ในระบบจงึมคี าสัง่เสนอ
ซือ้ขายคงเหลอืดงันี้  
 

ค าสัง่เสนอซือ้ (Bid) ค าสัง่เสนอขาย (Ask) 
 400 หุน้ @ 14.80 บาท 
  

 
ข้อเสนอ: เน่ืองจากในซอฟทแ์วรม์าตรฐานของระบบการซือ้ขายใหมไ่ม่มคี าสัง่ประเภท Special Market Order อกีทัง้ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในต่างประเทศกไ็ม่ไดม้คี าสัง่ซือ้ขายประเภทนี้ ประกอบกบัสถติกิารซือ้ขายทีผ่่านมา การส่งค าสัง่ประเภทนี้มี
จ านวนน้อย (ไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของมูลค่าการซื้อขายทัง้หมด) ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควรยกเลกิค าสัง่ซื้อขาย
ประเภท Special Market Order ในระบบการซือ้ขายใหม่ โดยผูล้งทุนสามารถเลอืกใชค้ าสัง่ซือ้ขายประเภท Market Order3 
ซึง่มเีงื่อนไขการจบัคู่ทีใ่กลเ้คยีงกนัมาทดแทนได ้

 
2.4.3 การปรบัปรงุค าสัง่ซ้ือขายประเภท Iceberg Order  

ในระบบการซือ้ขายปัจจุบนั ผูล้งทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้ขายประเภท Iceberg Order ซึง่เป็นค าสัง่ซือ้ขายที่
ตอ้งการใหร้ะบบแบ่งการเสนอซือ้ขายออกเป็นจ านวนย่อย ๆ ดว้ยวธิกีารทยอยสง่ค าสัง่เสนอซือ้ขาย เมื่อค าสัง่เสนอซือ้ขาย
ย่อยก่อนหน้าไดร้บัการจบัคู่แลว้ ระบบจะทยอยสง่ค าสัง่เสนอซือ้ขายย่อยล าดบัถดัไปเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิ 
 
ข้อเสนอ: ในระบบการซื้อขายใหม่ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Iceberg Order มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพิ่มขึ้น ตาม
ความสามารถของระบบ ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรปรบัปรุงค าสัง่ซือ้ขายประเภท Iceberg Order ดงันี้  

ระบบการซ้ือขายปัจจบุนั ระบบการซ้ือขายใหม ่

• สามารถส่งค าสัง่ประเภท Iceberg Order ได้เฉพาะค าสัง่
ประเภทระบุราคา (Limit Order) โดยส่งไดใ้นช่วงเวลาท าการ
ซือ้ขายเท่านัน้ และไม่สามารถใชร้่วมกบัเงื่อนไขอื่นได ้ 

• ระบบจะยกเลกิค าสัง่ประเภท Iceberg Order ที่ไม่ได้รบัการ
จบัคู่ในช่วงเวลาซื้อขายภาคเชา้และภาคบ่าย โดยจะยกเลกิ
ค าสัง่ในช่วงพักการซื้อขายระหว่างวัน (Intermission) และ
ก่อนเขา้สู่ช่วงก่อนปิดท าการซือ้ขาย (Pre-Close) ตามล าดบั 
นอกจากนี้ ระบบจะยกเลกิค าสัง่ประเภท Iceberg Order เมื่อ
หลกัทรพัยถ์ูกขึน้เครื่องหมายหา้มซือ้หรอืขายหลกัทรพัยเ์ป็น
การชัว่คราว (Halt หรอื Suspend) ดว้ยเช่นกนั 

• สามารถใช้ค าสัง่ประเภท Iceberg Order กบั
ค าสัง่ประเภท  Limit Order, ค าสัง่  Market 
Order หรอืค าสัง่ Market to Limit Order4 ได ้ 

• ค าสัง่ประเภท Iceberg Order ที่ไม่ได้รบัการ
จบัคู่ในช่วงเวลาซือ้ขายภาคเชา้และภาคบ่าย 
หรือกรณีหลกัทรพัย์ถูกขึน้เครื่องหมายห้าม
ซือ้หรอืขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราว (Halt 
หรอื Suspend) จะยงัคงมผีลอยู่ในระบบการ
ซื้อขายตามอายุของค าสัง่ที่ผู้ลงทุนระบุ 
(Order Time Validity)   

                                                           
3 Market Order เป็นค าสัง่ซื้อขายทีไ่ม่ต้องระบุราคาเสนอซื้อขาย โดยระบบจะจบัคู่ซื้อขายกบัค าสัง่ดา้นตรงขา้ม ณ ราคาเสนอขายต ่าสุดหรอื
ราคาเสนอซื้อสงูสุด ตามล าดบั หากมจี านวนการเสนอซื้อขายทีไ่ม่สามารถจบัคู่การซื้อขายได ้ระบบการซื้อขายจะยกเลกิจ านวนหลกัทรพัย์ที่
เหลอือยู่ทัง้หมดทนัท ี

4 Market to Limit เป็นค าสัง่ทีไ่มต่อ้งระบุราคาเสนอซือ้ขาย โดยเป็นการเสนอซือ้ ณ ราคาเสนอขายต ่าสุด หรอืเสนอขาย ณ ราคาเสนอซือ้สงูสุด
เพยีงล าดบัราคาเดยีว หากมจี านวนการเสนอซือ้ขายทีไ่มส่ามารถจบัคู่การซื้อขายได ้ระบบการซื้อขายจะจดัใหจ้ านวนหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืเป็น
การเสนอซือ้หรอืเสนอขาย ณ ราคาซื้อขายสุดทา้ย (Last Trade Price) 
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2.4.4 การปรบัปรงุการผสมผสานของค าสัง่ซ้ือขายและอายุค าสัง่ซ้ือขาย  
ในระบบการซือ้ขายปัจจุบนัมขีอ้จ ากดัในการผสมผสาน (Combination) ประเภทและอายุของค าสัง่ซือ้ขาย 

ซึง่อาจท าใหน้ักลงทุนไม่สามารถเลอืกใชค้ าสัง่ซือ้ขายบางประเภทหรอือายุร่วมกนัได ้เช่น ในช่วงเวลาก่อนเปิดการซือ้ขาย 
(Pre-open) ไม่สามารถสง่ค าสัง่แบบระบุราคา (Limit Order) ควบคู่กบั Immediate or Cancel (IOC)5 ได ้เป็นตน้  
 
ข้อเสนอ: เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นในการส่งค าสัง่ซือ้ขายของผูล้งทุน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรปรบัปรุงการผสมผสาน
ประเภทและอายุของค าสัง่ซือ้ขาย ตามความสามารถของระบบการซือ้ขายใหม่ เช่น อนุญาตให ้Limit order, Market order 
และ Market to limit order สามารถใช้ร่วมกบัเงื่อนไข Immediate or Cancel (IOC) หรือ Fill or Kill (FOK)6 ได้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ จะปรบัชื่อของค าสัง่ Immediate or Cancel (IOC) เป็น Fill and Kill (FAK) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง
ตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 

 
รายละเอยีดการผสมผสานประเภทและอายุของค าสัง่ซือ้ขายในแต่ละช่วงเวลาการซือ้ขายเป็นไปตามตาราง ดงันี้   
 

ช่วงก่อนเปิดตลาด   
(Pre-open Session) 
และช่วงก่อนปิดตลาด 
(Pre-close Session) 

อายขุองค าสัง่ซ้ือขาย (Order Time Validity) 
Good till DAY Fill and Kill 

(Immediate 
or Cancel) 

Fill or Kill Good till DATE Good till CANCEL 

Limit Order ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 
Market Order  ⚫    
Market to Limit order      

 
ช่วงเวลาท าการ   

(Trading session) 
อายขุองค าสัง่ซ้ือขาย (Order Time Validity) 

Good till DAY Fill and Kill 
(Immediate 
or Cancel) 

Fill or Kill Good till DATE Good till CANCEL 

Limit Order ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Market Order  ⚫ ⚫   
Market to Limit order ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
⚫ 

 
มใีนระบบการซือ้ขายปัจจุบนั 

⚫ เพิม่ในระบบการซือ้ขายใหม ่
 

                                                           
5 IOC เป็นค าสัง่ทีต่อ้งการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยโ์ดยตอ้งการใหจ้บัคู่ทนัท ีหากไมส่ามารถจบัคู่ซื้อขายไดเ้ลย หรอืจบัคู่ไดบ้างส่วน และมจี านวน
เสนอซือ้ขายเหลอือยู่บางส่วน ใหย้กเลกิการเสนอซือ้ขายทีย่งัจบัคู่ไมไ่ดน้ัน้ทนัท ีในตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศส่วนใหญ่จะเรยีกค าสัง่
ประเภทนี้ว่า Fill and Kill (FAK) 

6 FOK เป็นค าสัง่ทีต่อ้งการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยโ์ดยตอ้งการใหจ้บัคู่ทนัท ีหากไมส่ามารถจบัคู่ซื้อขายไดท้ัง้หมดตามจ านวนทีร่ะบุ ใหร้ะบบ
ยกเลกิ ค าสัง่เสนอซื้อขายทัง้จ านวนทนัท ี 
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2.5  การยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรณีเกิดเหตรุะบบขดัข้อง 
ในปัจจุบนัยงัไม่มเีกณฑท์ีก่ าหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายไดใ้นกรณีเกดิเหตุระบบขดัขอ้ง 

ในขณะทีต่ลาดหลกัทรพัย์ชัน้น าในต่างประเทศหลายแห่งสามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายอนัเนื่องมาจากระบบขดัขอ้งได ้เช่น 
Japan Exchange Group, Singapore Exchange, London stock exchange, NYSE Group และ  Australian Securities 
Exchange เป็นตน้  

ข้อเสนอ: เพิม่หลกัการให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจยกเลกิค าสัง่ซื้อขายได้เมื่อเกดิเหตุระบบขดัขอ้ง เช่น Trading System 
Malfunction, System หรอื Communication Failure เป็นตน้ เพื่อรองรบักรณีฉุกเฉินหรอืป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบั
การซือ้ขายโดยรวม และปรบัปรุงเกณฑใ์หเ้ป็นสากลสอดคลอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ   
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อ-นามสกุล  
บรษิทั  (ชื่อย่อ  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัสมาชกิ   บรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่ใิช่สมาชกิ 
 บรษิทัผูพ้ฒันาระบบ  ผูล้งทุน 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน   อื่นๆ (ระบุ)........................................ 

 
2. ความคิดเหน็ (หากท่านเหน็ดว้ยเป็นอย่างอื่น หรอืไม่เหน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

 
2.1 ราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอื่น :  
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2.2 การปรบัราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต า่สุด (Floor) ของหลกัทรพัยท่ี์บุคคลต่างด้าวเป็นผูถื้อ 
(หลกัทรพัย ์-F)   
 เหน็ดว้ย  

 
 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอื่น :  
 
 

 
2.3 การยกเลิกการซ้ือขายหน่วยย่อยของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivatives Warrant : DW)      

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอื่น :  
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2.4 การปรบัปรงุประเภทของค าสัง่ซ้ือขาย 

2.4.1 การเพ่ิมค าสัง่ประเภทท่ีมีอายุขา้มวนั (Long Order) 
 เหน็ดว้ย  

 
 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอื่น :  
 
 

 
2.4.2 การยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายประเภท Special Market Order  
 เหน็ดว้ย  

 
 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ขอ้เสนอแนะอื่น :  
 
 

 
2.4.3 การปรบัปรงุค าสัง่ซ้ือขายประเภท Iceberg Order  
 เหน็ดว้ย  

 
 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอื่น :  
 
 

 
 2.4.4 การปรบัปรงุการผสมผสานของค าสัง่ซ้ือขายและอายุค าสัง่ซ้ือขาย  

  เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ขอ้เสนอแนะอื่น :  
 
 

 
2.5 การยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรณีเกิดเหตรุะบบขดัขอ้ง 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอย่างอื่น 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอื่น :  
 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดสง่ความเหน็ของท่านกลบัมาที ่E-mail: SecuritiesTradingDepartment@set.or.th ภายในวนัที ่16 กนัยายน 2565  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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