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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มนีโยบายสนบัสนุนใหม้กีารซือ้ขายผลติภณัฑ์
ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย (Fractional DR หรอื 
DRx) เพื่อใหผู้ล้งทุนไทยสามารถกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ต่างประเทศไดส้ะดวก และสอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมของผูล้งทุนรุ่นใหม่ที่อาจจะมเีงนิทุนไม่มาก แต่มคีวามสนใจทีจ่ะลงทุนในผลติภณัฑ์ทีช่่วยกระจาย
การลงทนุไปในต่างประเทศเพือ่เพิม่ผลตอบแทนได ้ 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้เปิดรบัฟังความคดิเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการจดัให้มีการซื้อขาย DRx 
พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขาย DRx โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่27 มถิุนายน 2565 
ทีผ่า่นมา ซึง่คาดว่าจะม ีDRx เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในเรว็ ๆ นี้  

อย่างไรกต็าม ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการซื้อขาย DRx นัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เหน็ว่า 
ควรมกีารทบทวนปรบัลดระยะเวลาทีจ่ะไมใ่ชก้รอบการเคลื่อนไหวของราคา DRx ในชว่งเริม่เปิดท าการซื้อขาย
ในแต่ละวนั เพือ่ลดระยะเวลาของการทีร่าคา DRx อาจมคีวามผนัผวนสงูจากการทีไ่มม่กีรอบราคาซื้อขาย DRx 
ใหส้ ัน้ลง ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งของผูล้งทุนจากการเคลื่อนไหวของราคา DRx ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงมาก
ผดิปกติ ในขณะที่ ยงัเปิดให้กรอบราคาซื้อขาย DRx ในช่วงเริม่เปิดท าการซื้อขายในแต่ละวนัสามารถทีจ่ะ
ปรบัตวัและเคลื่อนไหวใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดต่างประเทศได ้ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรงุกรอบราคาซื้อขาย DRx โดยทา่นสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ได้ตัง้แต่บดันี้จนถึงวนัที่ 5 กนัยายน 2565 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่าย
พัฒ น า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต ร า ส า ร ทุ น  โ ท ร ศั พ ท์   02- 009- 9568 ห รื อ  02- 009- 9576 ห รื อ  E-mail :  
CashProductDepartment@set.or.th 

. 
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ส่วนท่ี 2 : ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุกรอบราคาซ้ือขาย DRx 
  

 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จดัให้มรีะบบป้องกนัการจบัคู่ค าสัง่ซื้อขายที่เกนิกว่ากรอบราคาซื้อขาย DRx 
เพื่อทีจ่ะดูแลใหค้วามผนัผวนของราคาซื้อขาย DRx อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ด้วยการก าหนดกรอบราคาการ
ซื้อขาย DRx ทีไ่ม่เกนิ +/- 10% ของค่าเฉลีย่ของราคาซื้อขาย DRx นัน้ในช่วง 5 นาทกี่อนทีจ่ะมกีารจบัคู่การ
ซื้อขาย และในกรณีทีไ่ม่มรีาคาซื้อขาย DRx ในช่วงเวลาดงักล่าว ใหน้ ากรอบราคาซื้อขาย DRx ล่าสุดมาใช้
แทน 

 ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไมก่ าหนดกรอบราคาซือ้ขาย DRx ในชว่ง 10 นาทแีรกหลงัจากเริม่เปิดท าการ
ซื้อขายในแต่ละวนั เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อขาย DRx ได้ในราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกบัราคา 
underlying ในตลาดต่างประเทศ ทีอ่าจปรบัตวัตามขอ้มลูและสารสนเทศทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยต์่างประเทศที่
เป็น underlying แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศระหว่างทีปิ่ดท าการซือ้ขาย DRx ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
ข้อเสนอ   

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอเสนอปรบัลดระยะเวลาทีไ่ม่ก าหนดกรอบราคาซื้อขาย DRx ในช่วงเริม่เปิดท า
การซื้อขายในแต่ละวนั จากปัจจุบนัซึ่งก าหนดไว้ที ่10 นาท ีเป็นไม่เกิน 10 นาที โดยในระยะแรกจะก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวไวท้ีเ่พยีง 1 นาท ีเพื่อลดช่วงเวลาทีร่าคาซือ้ขาย DRx อาจมคีวามผนัผวนมาก และลดความ
เสีย่งของผูล้งทุนจากการเคลื่อนไหวของราคาทีอ่าจเปลีย่นแปลงมากผดิปกตแิละไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 
ทัง้นี้หากในอนาคต จะมกีารเปลี่ยนแปลงการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศให้ผู้
ลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ 
 
 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงกรอบราคาซือ้ขาย Fractional DR (DRx)   

 

5 

ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัผูอ้อก DR     บรษิทัหลกัทรพัย ์
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 อืน่ ๆ (ระบุ)........................................ 
 

 ผูล้งทนุ 
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
 
ข้อหารือ: ท่านเหน็ดว้ยกบัการปรบัลดระยะเวลาทีไ่ม่ก าหนดกรอบราคาซื้อขาย DRx ในช่วงเริม่เปิด
ท าการซือ้ขายในแต่ละวนั ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ หรอืไม ่ 

 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

โปรดส่ งความ เห็นของท่ านกลับมาที่  E-mail:  CashProductDepartment@set.or.th ภายใน 
วนัท่ี 5 กนัยายน 2565  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

mailto:CashProductDepartment@set.or.th

