
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความ

คดิเหน็เรือ่งการปรบัปรงุเกณฑซ์ือ้ขายเพือ่รองรบัระบบการซือ้ขายใหม่ 
 
ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ด้รบัจากผูใ้หค้วามเหน็ผ่านทางเวบ็ไซต์ 

ระหว่างวนัที่ 17 สงิหาคม 2565 – 16 กนัยายน 2565 และจากที่ได้มกีารขยายเวลาเพื่อรบัฟังความคดิเห็นจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งผ่านทางอเีมลไปจนถงึวนัที ่23 กนัยายน 2565 ด้วยนัน้ มผีูใ้หค้วามเหน็รวม 12 ราย ได้แก่ 
บรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 ราย, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 4 ราย, ผูล้งทุน 2 ราย 
และสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้ 
  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุเกณฑซ้ื์อขายเพ่ือรองรบัระบบการซ้ือขายใหม่ 
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ข้อหารือท่ี 1: ราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) 

สรปุการก าหนดราคา ATO / ATC และ Equilibrium Price  

เพื่อใหก้ารค านวณราคาเปิดและราคาปิดในระบบการซื้อขายใหม่เป็นไปตามหลกัการมาตรฐานในระบบ
หลกั (Core Algorithm) ของระบบการซือ้ขาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จงึไดม้กีารปรบัปรงุการก าหนดราคา At the Open (“ATO”) และ At the Close (“ATC”) และ ราคาเปิด
และราคาปิด (“Equilibrium Price”) เป็น กรณีเป็นค าสัง่ ATO / ATC ดา้นซื้อ ระบบจะก าหนดใหร้าคา ATO / ATC 
เทา่กบัราคาทีส่งูกว่า ระหว่างราคาเสนอซือ้สงูสดุบวก 1 ชว่งราคา (Highest Bid + 1 Tick) และราคาเสนอขายสงูสดุ
บวก 1 ชว่งราคา (Highest Ask + 1 Tick) และกรณีเป็นค าสัง่ ATO / ATC ดา้นขาย ระบบจะก าหนดใหร้าคา ATO / 
ATC เท่ากบัราคาทีต่ ่ากว่าระหว่างราคาเสนอขายต ่าสุดลบ 1 ช่วงราคา (Lowest Ask - 1 tick) และราคาเสนอซื้อ
ต ่าสุดลบ 1 ช่วงราคา (Lowest Bid - 1 Tick) ทัง้นี้ Equilibrium Priceทีร่ะบบค านวณได้จะอยู่ในกรอบราคาสูงสุด 
บวก 1 ชว่งราคา (Ceiling + 1 Tick) และราคาต ่าสดุลบ 1 ชว่งราคา (Floor – 1 Tick) ของหลกัทรพัยใ์นแต่ละวนั   

 
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 

ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เหน็ด้วย โดยมี
ผู้ไม่เห็นด้วย 3 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรพัย์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุน 
โดยให้ความเห็นว่าผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยง
เพิม่ขึน้จากกรณี Equilibrium Price อาจอยู่นอก
กรอบราคา Ceiling และ Floor และอาจส่งผลให้
หุน้ราคาต ่า (Penny Stock) มคีวามผนัผวนดา้น
ราคาเพิม่ขึน้  

 
ข้อหารือท่ี 2: การปรบัราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต า่สุด (Floor) ของหลกัทรพัยท่ี์บุคคลต่างด้าวเป็น
ผู้ถือ (หลกัทรพัย ์-F) 

สรุปการปรบัราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต ่าสุด (Floor) ของหลักทรพัย์ท่ีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(หลกัทรพัย ์-F) 

ปัจจุบัน Ceiling และ Floor ของหลักทรพัย์ -F มีความไม่สอดคล้องกนัในวิธีการซื้อขายบางประเภท 
กล่าวคอื ในการซื้อขาย Trade Report ขนาดใหญ่ (ปรมิาณการซื้อขายตัง้แต่ 1 ล้านหุน้หรอืมูลค่าซื้อขาย 3 ล้าน
บาทขึน้ไป) ก าหนด Ceiling และ Floor ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของราคาอา้งองิ ในขณะทีก่ารซือ้ขายดว้ยวธิ ีAutomated 
Order Matching และวธิ ีTrade Report ขนาดเลก็ (ปรมิาณการซือ้ขายต ่ากว่า 1 ลา้นหุน้และมลูคา่ซือ้ขายต ่ากว่า 3 
ล้านบาท) ก าหนด Ceiling และ Floor ไม่เกนิร้อยละ 60 ของราคาอ้างองิ ดงันัน้ ในระบบการซื้อขายใหม่ ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควรปรบั Ceiling และ Floor ของหลกัทรพัย์ -F โดยก าหนดไว้ที่ไม่เกนิร้อยละ 60 ของราคา
อา้งองิ ส าหรบัการซือ้ขายทกุประเภทเพือ่ให ้Ceiling และ Floor มคีวามสอดคลอ้งกนัตามประเภทหลกัทรพัย ์  

8 ราย 
(67%)

3 ราย 
(25%)

1 ราย 
(8%)

เหน็ดว้ย
ไมเ่หน็ดว้ย
ไมแ่สดงความเหน็
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ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั  
 ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยโดยไม่มี
ความเหน็เพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ 1 ราย ไมเ่หน็ดว้ย โดยใหค้วามเหน็
ว่าควรจะปรบั Ceiling และ Floor เป็น ไมเ่กนิรอ้ยละ 
30 ของราคาอา้งองิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหุน้สามญั  
   
 
 

ข้อหารือท่ี 3: การยกเลิกการซ้ือขายหน่วยย่อยของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivatives Warrant: DW) 

สรปุการยกเลิกการซ้ือขายหน่วยย่อยของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivatives Warrant: DW) 

จากสถติกิารซื้อขายทีผ่่านมา พบว่ามลูค่าการซื้อขาย DW ทีเ่ป็นหน่วยย่อย (ปรมิาณซื้อขายต ่ากว่า 100 
หน่วย) มจี านวนน้อย โดยในช่วงเดอืนมกราคม 2564 ถงึเมษายน 2565 มมีลูค่าการซื้อขายเพยีงรอ้ยละ 0.00002 
ของมลูค่าการซื้อขาย DW ทัง้หมด ซึง่ประโยชน์ในการจดัใหม้กีารซื้อขายดงักล่าว อาจไม่คุม้ค่ากบัทรพัยากรด้าน
ระบบและบุคลากรในการจดัการของบรษิัทสมาชกิ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เห็นว่าผู้ลงทุนอาจไม่มคีวาม
จ าเป็นในการซื้อขายหน่วยย่อยของ DW เนื่องจากกรณีทีหุ่น้อา้งองิ (Underlying) ประกาศใหส้ทิธปิระโยชน์แกผู่ถ้อืหุน้ 
เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธิในการซื้อหุน้เพิม่ทุน เป็นต้น ผู้ออก DW (DW Issuer) จะส่งต่อสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้อื DW ด้วยการปรบัอตัราการใชส้ทิธ ิ(Exercise Ratio) หรอืปรบัราคาใชส้ทิธ ิ(Exercise Price) ของ DW 
แทนการปรบัจ านวนหน่วยของ DW ท าใหไ้ม่มหีน่วยย่อยของ DW เกดิขึน้ ซึ่งต่างจากหุน้สามญัทีผู่ถ้อือาจได้รบั
หน่วยย่อยจากการจดัสรรสทิธ ิดงันัน้ ในระบบการซือ้ขายใหม่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรยกเลกิการจดัใหม้กีาร
ซือ้ขายหน่วยยอ่ยของ DW   
 
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 
 ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ระบบการซื้อขายควร
รองรบัราคาซื้อขายของ DW ในหน่วยทศนิยมทีต่ ่า
กว่า 1 สตางค์ (เช่น 0.001 บาท) เพื่อให้สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิงได้อย่าง
เหมาะสม  

 

 

 

 

 

8 ราย 
(67%)

1 ราย 
(8%)

3 ราย 
(25%) เหน็ดว้ย

ไมเ่หน็ดว้ย
ไมแ่สดงความเหน็

9 ราย 
(75%)

3 ราย 
(25%) เหน็ดว้ย

ไมแ่สดงความเหน็
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ข้อหารือท่ี 4: การปรบัปรงุประเภทของค าสัง่ซ้ือขาย 

4.1 สรปุการเพ่ิมค าสัง่ประเภทท่ีมีอายขุ้ามวนั (Long order) 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผูล้งทุนมเีครื่องมอืช่วยจดัการค าสัง่ซื้อขายเพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบั
ประเภทของค าสัง่ซื้อขายใน บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (“TFEX”) ระบบการซื้อขายใหม่จะ
อนุญาตใหผู้ล้งทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อขายประเภทที่มอีายุขา้มวนั (Long Order) มาเกบ็ในระบบการซื้อขายของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ โดยผูล้งทุนสามารถเลือกก าหนดเงื่อนไขการหมดอายุของค าสัง่ประเภท Long Order ได้  
2 แบบ คอื 

1) Good till Cancel (GTC): ก าหนดใหค้ าสัง่อยูใ่นระบบการซือ้ขายจนกว่าจะถกูยกเลกิโดยผูล้งทนุ  
2) Good till Date (GTD): ก าหนดใหค้ าสัง่อยู่ในระบบการซื้อขายจนถงึวนัทีก่ าหนด หรอืจนกว่าจะถูกยกเลกิ

โดยผูล้งทนุ 
 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งของผู้ลงทุนที่อาจเกดิขึน้จากค าสัง่ประเภท Long Order 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึก าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• ก าหนดใหค้ าสัง่ซือ้ขายประเภท Long Order มชี่วงเวลาจดัเกบ็ในระบบการซือ้ขายสงูสดุไม่เกนิ 30 วนันบั
จากวนัทีส่ง่ค าสัง่ซือ้ขายเขา้มาในระบบ 

• ระบบจะยกเลกิค าสัง่ซื้อขายประเภท Long Order กรณีทีห่ลกัทรพัย์มกีารก าหนดสทิธปิระโยชน์หรอืการ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลหลกัทรพัย์ (Corporate Action) เช่น การจ่ายเงนิปันผล (XD), การใหส้ทิธจิองซื้อหุ้น
เพิม่ทนุ (XR), การเปลีย่นพาร ์และการเปลีย่นชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืกรณีทีค่ าสัง่ซือ้ขายดงักล่าวไม่
เป็นไปตาม Trading Parameter ในแต่ละวนั เช่น ราคาอยู่นอกกรอบราคาสงูสุด/ต ่าสุดประจ าวนั (Ceiling 
& Floor) เป็นตน้ 

• ไมอ่นุญาตใหส้ง่ค าสัง่ซือ้ขายประเภท Long Order ส าหรบัการซือ้ขายหน่วยยอ่ย (Odd Lot)  
   

ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 
 ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย  โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรสื่อสารเงื่อนไขการ
จัดล าดับของค าสัง่ซื้อขายประเภท Long order ให้
ชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

11 ราย 
(92%)

1 ราย 
(8%)

เหน็ดว้ย
ไมแ่สดงความเหน็
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4.2 สรปุการยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายประเภท Special Market Order 

เนื่องจากในซอฟท์แวร์มาตรฐานของระบบการซื้อขายใหม่ไม่มีค าสัง่ประเภท Special Market Order  
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในต่างประเทศกไ็ม่ไดม้คี าสัง่ซือ้ขายประเภทนี้ ประกอบกบัสถติกิารซือ้ขายทีผ่่านมา การส่ง
ค าสัง่ประเภทนี้มจี านวนน้อย (ไมถ่งึรอ้ยละ 0.1 ของมลูคา่การซือ้ขายทัง้หมด) ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควร
ยกเลกิค าสัง่ซื้อขายประเภท Special Market Order ในระบบการซื้อขายใหม่ โดยผูล้งทุนสามารถเลอืกใชค้ าสัง่ซื้อขาย
ประเภท Market Order1 ซึง่มเีงือ่นไขการจบัคูท่ีใ่กลเ้คยีงกนัมาทดแทนได้ 
 
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 
 ผู้ ใ ห้ความ เห็น ส่วน ใหญ่ เห็นด้วย โดยไม่มี
ความเหน็เพิม่เตมิ 
 
 
 
 

4.3 สรปุการปรบัปรงุค าสัง่ซ้ือขายประเภท Iceberg Order   

ในระบบการซื้อขายใหม่ ฟังก์ชนัทีเ่กีย่วกบั Iceberg Order มคีวามยดืหยุ่นในการใชง้านเพิม่ขึน้ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรปรบัปรุงค าสัง่ซื้อขายประเภท Iceberg Order ใหส้ามารถใชค้ าสัง่ประเภท Iceberg Order 
กับค าสัง่ประเภท Limit Order, ค าสัง่ Market Order หรือค าสัง่ Market to Limit Order2 ได้ และค าสัง่ประเภท 
Iceberg Order ทีไ่ม่ไดร้บัการจบัคู่ในช่วงเวลาซื้อขายภาคเชา้และภาคบ่าย หรอืกรณีหลกัทรพัยถ์ูกขึน้เครื่องหมาย
หา้มซื้อหรอืขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราว (Halt หรอื Suspend) จะยงัคงมผีลอยูใ่นระบบการซือ้ขายตามอายุของ
ค าสัง่ทีผู่ล้งทนุระบุ (Order Time Validity)   
 
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 
 ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เหน็ด้วย โดยมคีวามเห็น
เพิม่เตมิว่าระบบควรจะยกเลกิค าสัง่ประเภท Iceberg Order 
กรณีหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขาย
หลกัทรพัยเ์ป็นการชัว่คราว  
 
 

                                                           
1 Market Order เป็นค าสัง่ซื้อขายทีไ่ม่ต้องระบุราคาเสนอซื้อขาย โดยระบบจะจบัคู่ซื้อขายกบัค าสัง่ด้านตรงขา้ม ณ ราคาเสนอขายต ่าสุดหรอื
ราคาเสนอซื้อสงูสุด ตามล าดบั หากมจี านวนการเสนอซื้อขายที่ไม่สามารถจบัคู่การซื้อขายได ้ระบบการซื้อขายจะยกเลกิจ านวนหลกัทรพัยท์ี่
เหลอือยู่ทัง้หมดทนัท ี

2 Market to Limit เป็นค าสัง่ทีไ่มต่อ้งระบุราคาเสนอซือ้ขาย โดยเป็นการเสนอซือ้ ณ ราคาเสนอขายต ่าสุด หรอืเสนอขาย ณ ราคาเสนอซือ้สงูสุด
เพยีงล าดบัราคาเดยีว หากมจี านวนการเสนอซือ้ขายทีไ่มส่ามารถจบัคู่การซื้อขายได ้ระบบการซื้อขายจะจดัใหจ้ านวนหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืเป็น
การเสนอซือ้หรอืเสนอขาย ณ ราคาซื้อขายสุดทา้ย (Last Trade Price) 

9 ราย 
(75%)

3 ราย 
(25%) เหน็ดว้ย

ไมแ่สดงความเหน็

10 ราย 
(83%)

2 ราย 
(17%) เหน็ดว้ย

ไมแ่สดงความเหน็
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4.3 สรปุการปรบัปรงุการผสมผสานของค าสัง่ซ้ือขายและอายคุ าสัง่ซ้ือขาย 

เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นในการส่งค าสัง่ซื้อขายของผู้ลงทุน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงเห็นควรปรบัปรุงการ
ผสมผสานประเภทและอายุของค าสัง่ซื้อขาย ตามความสามารถของระบบการซื้อขายใหม่ เช่น อนุญาตให ้Limit 
Order, Market Order และ Market to Limit Order สามารถใช้ร่วมกบัเงื่อนไข Immediate or Cancel (IOC) หรือ 
Fill or Kill (FOK)  ได ้เป็นตน้ นอกจากนี้ จะปรบัชือ่ของค าสัง่ Immediate or Cancel (IOC) เป็น Fill and Kill (FAK) 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 
 
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 
 ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย โดยไม่มี
ความเหน็เพิม่เตมิ 
 
 
 
 

ข้อหารือท่ี 5: การยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรณีเกิดเหตรุะบบขดัข้อง 

สรปุการยกเลิกค าสัง่ซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรณีเกิดเหตรุะบบขดัข้อง 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิม่หลกัการใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจยกเลกิค าสัง่ซื้อขายไดเ้มื่อเกดิเหตุระบบขดัขอ้ง 
เช่น Trading System Malfunction, System หรือ Communication Failure เป็นต้น เพื่อรองรบักรณีฉุกเฉินหรือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม และปรบัปรุงเกณฑ์ให้เป็นสากลสอดคล้องกับตลาด
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ  

  
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 
 ผู้ ใ ห้ค ว าม เห็น ส่ วน ใหญ่ เห็นด้ ว ย  โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่า ควรเพิม่เตมิแนวทางหรอืเงื่อนไขในการ
ยกเลิกค าสัง่ซื้อขาย รวมทัง้ควรมกีารส่งหลกัฐาน หรอื 
Log ในการยกเลกิค าสัง่ใหแ้ก่บรษิทัสมาชกิเพื่อใชย้นืยนั
กบัลกูคา้ 
 ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย 3 ราย ได้แก่ บริษัท
หลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน และผูล้งทุน 
ให้ความเห็นเพิม่เติมว่า เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด 
อาจมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีไ่ม่เหมาะสม และควรก าหนดแนวทางด าเนินการเพิม่เตมิ เนื่องจากลูกคา้อาจมเีงื่อนไขใน
การซือ้ขายกบับรษิทัสมาชกิว่าตอ้งการซือ้ขายครบทัง้จ านวนตามทีร่ะบุ 

9 ราย 
(75%)

3 ราย 
(25%) เหน็ดว้ย

ไมแ่สดงความเหน็

8 ราย 
(67%)

3 ราย 
(25%)

1 ราย 
(8%)

เหน็ดว้ย
ไมเ่หน็ดว้ย
ไมแ่สดงความเหน็


