
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัแนว
ทางการจดัใหม้กีารซือ้ขาย Fractional DR  
 
ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์
ไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย และบรษิทัหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

แนวทางการจดัให้มีการซ้ือขาย Fractional DR  
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ประเดน็ท่ีรบัฟังความคิดเหน็ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวคดิในการพฒันาใหม้กีารซื้อขาย Fractional DR ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อใหผู้ล้งทุนใช้
เป็นทางเลอืกในการกระจายการลงทุนของพอร์ตลงทุนไปยงัต่างประเทศได้สะดวกมากขึน้ และท าให ้Fractional 
DR สามารถเทยีบเคยีงกบัการลงทุนในสนิทรพัย์อา้งองิต่างประเทศได้มากทีสุ่ด จงึเสนอแนวทางปรบัปรุงเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้งกบั DR เพื่อรองรบัการจดัใหม้กีารซือ้ขาย Fractional DR ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

1. ปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู ขอเสนอปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งันี้  

• ใหผู้อ้อก Fractional DR เปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเชน่เดยีวกบัผูอ้อก DR  
• ปรบัเปลีย่นเกณฑเ์พือ่ใชส้ าหรบัผูอ้อก DR และ Fractional DR ดงันี้ 
o ผูอ้อก DR และ Fractional DR สามารถเปิดเผยขอ้มลูสนิทรพัยอ์า้งองิ ในระหว่างเวลาซือ้ขายไดโ้ดยไม่

ตอ้งหยดุพกัการซือ้ขาย  
o กรณีเกดิเหตุขดัขอ้ง ผูอ้อก DR และ Fractional DR อาจเปิดเผยการหยดุท าหน้าทีก่ารเป็นผูด้แูลสภาพ

คล่องได ้โดยหากเปิดเผยระหว่างเวลาท าการซือ้ขาย ใหส้ามารถท าไดโ้ดยไมต่อ้งหยดุพกัการซือ้ขาย  
ทัง้นี้ การไม่ต้องหยุดพักการซื้อขายจะท าให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DR และ Fractional DR ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามตลาดสนิทรพัยอ์า้งองิซึง่อาจไมไ่ดห้ยดุพกัการซือ้ขาย  

2. ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรพัย์ เพ่ือใช้ส าหรบั 
Fractional DR 

• ปรบัปรงุเกณฑเ์พือ่รองรบัการซือ้ขาย Fractional DR โดยเฉพาะ ตามหลกัการ ดงันี้    
o ก าหนดใหก้ารซือ้ขาย Fractional DR นัน้ ตอ้งใชบ้ญัชซีือ้ขายแบบ Pre-Paid  
o ก าหนดเวลาซื้อขาย Fractional DR ในเวลาใกลเ้คยีงกบัเวลาซื้อขายของตลาดหลกัทรพัย์ทีส่นิทรพัย์

อา้งองินัน้จดทะเบยีนซื้อขายอยู ่ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงเวลาท าการซือ้ขาย
เพือ่ความเหมาะสม  

o วนัหยดุท าการซือ้ขายจะเป็นไปตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  
o ก าหนดใหซ้ือ้ขายแบบ Continuous order matching (AOM) เทา่นัน้ ไมม่กีารซือ้ขายแบบ Call Market 

ในชว่งเปิดและกอ่นปิดตลาด (No ATO & ATC) และไมอ่นุญาตใหม้กีารขายชอรต์ในระยะแรก และไมม่ี
การท ารายการซือ้ขายแบบรายใหญ่ (Big Lot)  

o การส่งค าสัง่ซื้อขาย Fractional DR สามารถระบุความต้องการเป็นมูลค่าเงนิที่ต้องการจะซื้อขาย 
(ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) หรอืระบุปรมิาณ Fractional DR ทีจ่ะซื้อขายเป็นจ านวนเต็มหรอืเป็นเศษส่วน 
(fraction) ของ Fractional DR (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ได ้

o ประเภทค าสัง่ซื้อขาย ก าหนดใหใ้ชไ้ด้เฉพาะ Limit order  & Market order โดยค าสัง่ซื้อขายนัน้จะคง
อยูใ่นระบบการซือ้ขายจนกว่าจะถกูยกเลกิ (Good Till Cancel)   

o การแกไ้ขค าสัง่ซือ้ขาย จะก าหนดใหใ้ชว้ธิยีกเลกิค าสัง่ซือ้ขายเดมิและสง่ค าสัง่ซือ้ขายใหม ่
o ไม่ใช้การก าหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดและราคาต ่าสุด (Ceiling & Floor) ในลักษณะ

เดยีวกบัหลกัทรพัยอ์ืน่ๆ แต่จะก าหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละชว่งแทน  
o กรณีตลาดหลกัทรพัย์ฯ หยุดการซื้อขายหลกัทรพัยท์ัง้หมด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจให ้Fractional DR 

ซึง่อา้งองิกบัสนิทรพัยต์่างประเทศท าการซือ้ขายต่อไปได ้ในกรณีทีส่นิทรพัยอ์า้งองิของ Fractional DR 
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ถูกสัง่หา้มซื้อหรอืขายหรอืตลาดทีส่นิทรพัยอ์า้งองิจดทะเบยีนซื้อขายอยู่นัน้หยุดการซือ้ขายอนัเป็นผล
มาจากการท างานของ Circuit Breaker หรอืในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นหรอืมเีหตุอื่นใดอนัอาจมผีลกระทบ
ต่อการซื้อขายของ Fractional DR ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจสัง่หา้มการซื้อหรอืขาย Fractional DR เป็น
การชัว่คราวได ้  

o Order screening: ระบบจะปฏิเสธค าสัง่ซื้อหรือขายอนัมีลกัษณะที่อาจท าให้บุคคลทัว่ไปเขา้ใจผดิ
เกีย่วกบัราคาหรอืปรมิาณการซื้อหรอืขาย Fractional DR หรอือาจมผีลท าใหร้าคาหรอืปรมิาณการซือ้
ขาย Fractional DR เปลีย่นแปลงไปหรอืไมม่กีารเปลีย่นแปลงอนัไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด  

o ก าหนดใหข้ึน้เครื่องหมาย X เป็นเวลา 1 session หลงัรวบรวมรายชื่อผูถ้อื DR ทีจ่ะไดส้ทิธปิระโยชน์
จากผูอ้อก DR ตามวนั record date 

• เผยแพร่ขอ้มูลการซื้อขาย Fractional DR ผ่านทาง SET website และ application รวมทัง้ช่องทางอื่นๆ 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

• การช าระราคาและส่งมอบ Fractional DR จะเป็นแบบ real-time gross settlement กล่าวคอื จ านวนเงนิ
ลงทุนและจ านวน Fractional DR ในบญัชซีื้อขายของลูกคา้ จะถูกตดัทนัททีีค่ าสัง่ซื้อขายได้รบัการจบัคู่
ส าเรจ็ 

• ค่าธรรมเนียมการช าระราคา (Clearing Fees) ใหใ้ชอ้ตัราเช่นเดยีวกบัปัจจุบนั แต่ไม่ก าหนดขัน้สงู (Cap 
max) ที ่350 บาท ต่อค าสัง่ซือ้ขาย 

• ปรบัเปลีย่นอตัราคา่ธรรมเนียมรบัฝาก DR เพือ่ใหอ้ตัราสะทอ้นกบัมลูคา่รบัฝากหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยผูถ้อื 
DR ยงัคงจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมดงักล่าว 

สรปุความคิดเหน็จากผูเ้ก่ียวข้อง 
 

1.  การปรบัปรงุเกณฑก์ารเปิดเผยข้อมลูของสินทรพัยอ้์างอิงต่างประเทศ และการหยดุปฏิบติัหน้าท่ี
ของผู้ดแูลสภาพคล่อง 

ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ด้วย ตามขอ้เสนอ และไม่มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
 

2. การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบส าหรบัการซ้ือขาย 
Fractional DR ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ด้วย ในหลกัการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ และมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• ควรเพิม่วนัท าการใหต้รงกบัตลาดหลกัทรพัยท์ีส่นิทรพัยอ์า้งองิจดทะเบยีน เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขาย
ไดเ้ช่นเดยีวกบัตลาดหลกัทรพัยท์ีส่นิทรพัยอ์า้งองิจดทะเบยีน 

• บญัชขีองผูอ้อกหรอืผูด้แูลสภาพคล่องควรตอ้งใหใ้ชบ้ญัชแีบบไมต่อ้ง fully funded เพื่อใหส้ามารถท าหน้าทีไ่ด้
อย่างคล่องตวัและไมม่ตีน้ทุนทางการเงนิและความเสีย่งดา้นตลาดสงูเกนิไป 

• การชอรต์เซลมคีวามจ าเป็นส าหรบัผูด้แูลสภาพคล่องทีจ่ะชว่ยใหท้ าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่มตีน้ทุน
ทางการเงนิและความเสีย่งดา้นตลาดสงูจนเกนิไป 

• การซือ้ขายแบบรายใหญ่ (Big Lot) ควรมเีพื่ออ านวยความสะดวกต่อลกูคา้ทีต่อ้งการซือ้ขายเป็นจ านวนมากกบั
ผูด้แูลสภาพคล่องโดยไม่ท าใหค้ าสัง่ขนาดใหญ่มผีลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายในตลาดซึง่จะ
สง่เสรมิใหม้ผีูเ้ล่นรายใหญ่เขา้มาในตลาด Fractional DR ดว้ย 
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• การจ ากดัวธิกีารช าระราคาแบบ Real-time gross settlement จะท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการจดัการดา้น SBL ใน
อนาคต ทีผู่ด้แูลสภาพคล่องอาจตอ้งการสง่ค าสัง่ชอรต์เซลเพื่อตัง้ขายก่อนโดยไม่จ าเป็นตอ้งยมืหุน้มาก่อน 

• ขอใหพ้จิารณาการสง่มอบค่าธรรมเนียมการรบัฝากและค่าธรรมเนียมการช าระราคาส าหรบั   DR ใหก้บัผูอ้อก DR 
กรณีผูอ้อก DR ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิผูร้บัฝากทรพัยส์นิรายอื่นๆ ทีไ่มไ่ดด้ าเนินการโดย SET หรอืเมื่อมี
ปรมิาณ Volume มากขึน้  

 
 

___________________________________________ 


