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เอกสารแนบ 3 
สรุปสาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อกาํหนดตลาดหลักทรัพย์สาํหรับระบบการซื �อขายใหม่ 

เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
1. โครงสร้างของ
สนิค้าในระบบการ
ซื �อขาย    

กําหนดเกณฑ์ซื �อขายแยกตามวิธีการซื �อขาย
และกระดานซื �อขาย (Trading Board) 
 

วิธีการซื �อขาย  
1. ให้ระบบเรียงลาํดบัและจบัคูใ่ห้โดย

อตัโนมตัิ (Automated Order Matching) 
ตามหลกัราคาและเวลาที?ดีที?สดุ (Price 
then Time Priority) 

2. การบนัทกึรายการซื �อขายที?ผู้ซื �อผู้ขายได้มี
การตกลงกนัมาแล้ว (Put-through)  

 

กระดานซื �อขาย  
1. กระดานหลกั  
2. กระดานรายใหญ่ 
3. กระดานหนว่ยยอ่ย 
4. กระดานตา่งประเทศ  

  

� ยงัคงแบง่วิธีการซื �อขายเป็น 2 ประเภท คือ Automated Order Matching 
และ Put-through (Trade Report) เช่นเดมิ 

� ยกเลกิเกณฑ์แยกตามกระดานซื �อขาย (Trading Board) โดยปรับปรุงให้
เกณฑ์ซื �อขายแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และวิธีการซื �อขาย ดงันี �  
1. Automated Order Matching (AOM) :  

1.1  ซื �อขายหลกัทรัพย์ที?ตรงหนว่ยการซื �อขาย เช่น หุ้น TCAP, TCAP-P   
1.2  ซื �อขายหลกัทรัพย์ที?บคุคลตา่งด้าวเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ (หลกัทรัพย์ 

Foreign) ที?ตรงหนว่ยการซื �อขาย เช่น หุ้น TCAP-F, TCAP-Q 
1.3  ซื �อขายหลกัทรัพย์ที?เป็นหนว่ยยอ่ย เช่น TCAP–Odd lot  

 
2. Trade Report (ชื?อเดมิคือ Put-through) : แบง่เป็น 4 ประเภท โดยใช้

หลกัเกณฑ์ซื �อขายเช่นเดิม ได้แก่   
2.1 Trade Report – Big Lot :  

� ซื �อขายปริมาณ 1 ล้านหุ้นหรือมลูคา่ 3 ล้านบาทขึ �นไป   
� ซื �อขายในชว่ง Trading Session, Pre-close, Off-hour 

2.2 Trade Report – Foreign :  
� ซื �อขายหลกัทรัพย์ Foreign เช่นหลกัทรัพย์-F, -Q 
� ปริมาณตํ?ากวา่ 1 ล้านหุ้นและมลูคา่ตํ?ากวา่ 3 ล้านบาท 
� ซื �อขายในชว่ง Trading Session, Pre-close, Off-hour 

2.3 Trade Report – Off-hour 
� ปริมาณตํ?ากวา่ 1 ล้านหุ้นและมลูคา่ตํ?ากวา่ 3 ล้านบาท 
� ปริมาณต้องตรงหนว่ยการซื �อขาย (Board Lot)  
� ซื �อขายที?ราคาปิดหรือราคาเฉลี?ย 
� ซื �อขายในชว่ง Off-hour 

2.4 Trade Report – Buy-in 
� ราคาซื �อขายต้องตรงตามช่วงราคา (Tick Size) 
� ปริมาณต้องตรงหนว่ยการซื �อขาย (Board Lot)  
� ซื �อขายในชว่ง Trading Session I 
� ผู้ซื �อผู้ขายต้องอยูใ่นสมาชิกรายเดียวกนั (One firm Trade Report) 
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เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
2. วิธีการคํานวณ
ราคาเปิด-ปิด ของ
หลกัทรัพย์ 

ราคาเปิด – ปิดคํานวณจาก : 
1.  ราคาที?ทําให้จบัคูก่นัได้ในปริมาณมาก

ที?สดุ 
2.  หากราคาตามข้อ 1 มีมากกวา่ 1 ราคา 

ใช้ราคาใกล้เคียงราคาซื �อขายก่อนหน้า 
3.  หากราคาตามข้อ 2 มีมากกวา่ 1 ราคา 

ใช้ราคาที?สงูกวา่  

ราคาเปิด – ปิด คํานวณตามหลกัการ ดงันี �  
1. ราคาที?ทําให้จบัคูก่นัได้ในปริมาณมากที?สดุ (Maximum Executable 

Volume) 
2. หากราคาตามข้อ 1 มีมากกวา่ 1 ราคา ใช้ราคาที?มีปริมาณคงเหลอืหลงัการ

จบัคูน้่อยที?สดุ (Minimum Imbalance)  
3. หากราคาตามข้อ 2 มีมากกวา่ 1 ราคา ให้ใช้ราคาดงัตอ่ไปนี � 

(1) หากมจํีานวนเสนอซื �อรวมมากกวา่จํานวนเสนอขายรวม (Positive 
Imbalance) ทกุระดบัราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที?สงูที?สดุ 

(2) หากมจํีานวนเสนอขายรวมมากกวา่จํานวนเสนอซื �อรวม (Negative 
Imbalance) ทกุระดบัราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที?ตํ?าที?สดุ 

(3) หากมจํีานวนเสนอซื �อรวมเทา่กบัจํานวนเสนอขายรวมในทกุระดบั
ราคา ให้ใช้ราคาที?ใกล้เคียง Last Sale หากไมม่ี Last Sale ให้ใช้
ราคาที?ใกล้เคียงราคา IPO หากไมม่ีราคา IPO ให้ใช้ราคาที?สงูกวา่  

(4) หากเป็นกรณีที?มีทั �ง Positive Imbalance และ Negative 
Imbalance ให้พิจารณาเฉพาะ 2 ระดบัราคาที?เป็นชว่งเปลี?ยนจาก 
Positive Imbalance เป็น Negative Imbalance และเลอืกราคาที?
ใกล้เคยีง Last Sale หากไมม่ี Last Sale ให้ใช้ราคาที?ใกล้เคยีงราคา 
IPO หากไมม่ีราคา IPO ให้ใช้ราคาที?สงูกวา่ 

 
ทั �งนี �ระบบการซื �อขายจะจดัให้คําสั?ง ATO / ATC เป็นราคาดงันี � 

(1) หาก ATO/ATC เป็น Bid : ระบบการซื �อขายจะเทียบ ระหวา่ง Bid 
สงูสดุ+1 tick และ Offer สงูสดุ และเลอืกราคาที?สงูกวา่   

(2) หาก ATO/ATC เป็น Offer : ระบบการซื �อขายจะเทียบ ระหวา่ง Offer 
ตํ?าสดุ-1 tick และ Bid ตํ?าสดุ และเลอืกราคาที?ตํ?ากวา่ 

 
(ตวัอยา่งการคํานวณราคาเปิด – ปิด ตามเอกสารแนบ) 
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เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
3. Ceiling & 
Floor  ของ
หลกัทรัพย์ IPO  

หลกัทรัพย์ IPO มี Ceiling & Floor ในอตัรา
ขึ �นลงไมเ่ทา่กนั (Asymmetric Price Band) 
ดงันี �   
1. หุ้น / หนว่ยลงทนุ  

Ceiling = +300% ของราคา IPO  
 Floor = -50% ของราคา IPO  

 

2. ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant), ใบสาํคญั
แสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrant : 
DW), ใบแสดงสทิธิในการซื �อหุ้นเพิ?มทนุที?
โอนสทิธิได้ (Transferable Subscription 
Right : TSR) 
Ceiling = ราคา IPO + (100% x ราคาปิด 
Underlying วนัก่อนหน้า x อตัราการ
แปลงสภาพ) 

 

Floor = ราคา IPO - (50% x ราคาปิด 
Underlying วนัก่อนหน้า x อตัราการ
แปลงสภาพ) 
 

ปรับปรุงให้หลกัทรัพย์ IPO มี Ceiling & Floor ในอตัราที?เทา่กนั  (Symmetric 
Price Band) ดงันี �    
1. หุ้น / หนว่ยลงทนุ  

Ceiling & Floor  = ±300% ของราคา IPO 
 
2. ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant) / ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative 

Warrant : DW) / ใบแสดงสทิธิในการซื �อหุ้นเพิ?มทนุที?โอนสทิธิได้ 
(Transferable Subscription Right : TSR) 

Ceiling & Floor = ราคา IPO ± (100% x ราคาปิด Underlying วนัก่อนหน้า 
x อตัราการแปลงสภาพ) 

  
 
 

4. การแก้ไขคาํสั?ง
ซื �อขาย  

รายการที?สามารถแก้ไขได้คือ  
� ประเภทบญัชีลกูค้า  
� เลขที?บญัชีลกูค้า 
� NVDR  

 

รายการที?สามารถแก้ไขได้คือ  
� ประเภทบญัชีลกูค้า  
� เลขที?บญัชีลกูค้า 
� NVDR  
� การลดปริมาณหุ้น โดยไมเ่สยีคิวการจบัคู ่ 

5. การแก้ไข
รายการ Put-
through (Trade 
Report)    

ไมอ่นญุาตให้แก้ไขรายการซื �อขาย ต้อง
ยกเลกิรายการเดมิและสง่รายการใหม ่ 

สามารถแก้ไขข้อมลูรายการซื �อขายได้ ดงันี �  
� ประเภทบญัชีลกูค้า  
� เลขที?บญัชีลกูค้า 
� NVDR 

6. คําสั?ง At the 
Open (ATO) ของ
หลกัทรัพย์ที?ถกูขึ �น
เครื?องหมาย H/SP 
ในช่วง Pre-open  

� คําสั?ง At the Open (ATO) ของหลกัทรัพย์
ที?ถกูขึ �นเครื?องหมาย H/SP ในช่วง Pre-
open และตอ่เนื?องมาถึงช่วง Market 
Open  จะถกู Reject อตัโนมตัิโดยระบบ
การซื �อขาย ณ เวลา Market Open    

� คําสั?ง At the Open (ATO) ของหลกัทรัพย์ที?ถกูขึ �นเครื?องหมาย H/SP ในชว่ง 
Pre-open และตอ่เนื?องมาถึงช่วง Market Open จะยงัคงอยูใ่น Orderbook 
ของหลกัทรัพย์นั �นเพื?อรอการจบัคูเ่มื?อหลกัทรัพย์นั �นถกูปลดเครื?องหมาย H/SP  

� อยา่งไรก็ตามสมาชิก/ผู้ลงทนุยงัคงสามารถยกเลกิคําสั?ง ATO ในช่วงที?ขึ �น 
H/SP ได้เช่นเดียวกบัคาํสั?งซื �อขายปกติ  



 4 

เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
7. คําสั?งซื �อขายที?
ราคาตลาด 
(Market Order)  

Market Order :  
� จบัคูก่บัคาํสั?งด้านตรงข้ามทกุระดบัราคา

ตาม Best Price ที?อยูใ่นควิ 
� หากจบัคูไ่มห่มด ระบบจะสง่คาํสั?งให้โดย

อตัโนมตัิในราคาดีกวา่ Last Sale 1 ช่วง
ราคา  

ปรับปรุง/เพิ?มคาํสั?งประเภท Market Order จากเดิม 1 ประเภทเป็น 3 ประเภท   
 

1. คงคาํสั?ง Market Order เดิม โดยเปลี?ยนชื?อเป็น Special Market Order   
� จบัคูก่บัคาํสั?งด้านตรงข้ามทกุระดบัราคาตาม Best Price ที?อยูใ่นคิว 
� หากจบัคูไ่มห่มด ระบบจะสง่คาํสั?งให้โดยอตัโนมตัใินราคาดีกวา่ Last Sale 1 

ช่วงราคา 
 
 
 
 

2. เพิ?ม Market Order :  
� จบัคูก่บัคาํสั?งด้านตรงข้ามทกุระดบัราคาตาม Best Price ที?อยูใ่นคิว  
� หากจบัคูไ่มห่มด ระบบจะยกเลกิจํานวนที?เหลอืโดยอตัโนมตั ิ
 

3. เพิ?ม Market to Limit Order  
� จบัคูก่บัคาํสั?งด้านตรงข้ามที?ราคาที?ดีที?สดุ (Top Best Price)  
� หากจบัคูไ่มห่มด ระบบจะสง่คาํสั?งให้ใหมโ่ดยอตัโนมตัิในราคา Last Sale 
 

ตวัอยา่ง  
คาํสั"งซื �อ (Bid) คาํสั"งขาย (Offer) 

200 หุ้น @15 บ.  
500 หุ้น @ 14.90 บ.  

 

มีคําสั?งขายประเภท Market Order 1,000 หุ้น สง่มาใหมต่ามเงื?อนไขดงันี � 
 - หากเป็น Special Market Order :  
�  จบัคู ่200 หุ้น @15 บ., 500 หุ้น @14.90 บ. 
�  ระบบสง่คําสั?งขายที?เหลอื 300 หุ้น @14.80 บ. 

- หากเป็น Market Order :  
�  จบัคู ่200 หุ้น @15 บ., 500 หุ้น @14.90 บ. 
�  ระบบยกเลกิ 300 หุ้นที?เหลอื   

- หากเป็น Market to Limit Order :  
�  จบัคู ่200 หุ้น @15 บ. 
�  ระบบสง่คําสั?งขายที?เหลอื 800 หุ้น  @15 บ. 

8. คําสั?งซื �อขายที?
ให้ระบบทยอยสง่
อตัโนมตัิ  
(ชื?อเดิม : Publish 
Volume,                 
ชื?อใหม ่:Iceberg)   

� คําสั?งที?ระบบชว่ยซอยคาํสั?งที?มีปริมาณ
มากเป็นคําสั?งยอ่ยที?มีปริมาณเลก็ลงและ
ทยอยสง่เข้าระบบซื �อขายอยา่งตอ่เนื?อง
โดยอตัโนมตัิ เมื?อคําสั?งลาํดบัก่อนหน้า
ได้รับการจบัคู ่ 

� คําสั?งยอ่ยต้องมีปริมาณขั �นตํ?า 10 Board 
Lot   

� เปลี?ยนชื?อ Publish Volume เป็น Iceberg Order 
� หลกัการทํางานคงเดิมคือระบบทยอยสง่คาํสั?งให้อตัโนมตัิ  
� คําสั?งยอ่ยต้องมีจํานวนไมเ่กิน 100 คาํสั?ง 
� ระบบจะรวมจํานวนรายการซื �อขาย (Deal) ที?ซํ �าให้เป็น Deal เดียวกนั 
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เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
ตวัอยา่ง 1 
Buy : Iceberg 1,000 หุ้น slice ทีละ 200 (ตั �งรอ)  
Sell : Normal 700 หุ้น  

Bid  Offer  

�Iceberg Order  200 @10 บ. 
(Hidden 800 หุ้น)  

� Normal Order Sell 700 @10 บ. 

ระบบการซื �อขายเดิม : จบัคู ่=  200 / 200 / 200 / 100  หุ้น (4 รายการ) 
ระบบการซื �อขายใหม ่: จบัคู ่= 200 / 500 (2 รายการ) 
 
ตวัอยา่ง 2 
Buy :  Normal order 700 หุ้น (ตั �งรอ)  
Sell : Iceberg  1,000 หุ้น slide ทีละ 200   

Bid  Offer  

�Normal Order 700 @10 บ. 
 

�Iceberg Order  
1,000 slice ทีละ 200 @10 บ. 

ระบบการซื �อขายเดิม : จบัคู ่=  200 / 200 / 200 / 100 หุ้น (4 รายการ) 
ระบบการซื �อขายใหม ่: จบัคู ่=  700 หุ้น (1 รายการ) 
 

9. ระบบคดักรอง
คําสั?งซื �อขาย 
(Order 
Screening 
System) 

� ระบบคัดกรองคาํสั"งซื �อขาย (Order 
Screening System) ที"อยู่ในระบบซื �อ
ขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่  

 

1. คําสั?งลดัคิว/ปิดบงัคําสั?งผู้ อื?น หุ้น New 
List / หุ้นไมม่ี C&F : Reject คําสั?งที?ราคา

นอกช่วง ±50% ของ Projected price / 
Last Sale / IPO Price  
 

2.  คําสั?งใส-่ถอน (เฉพาะ Online 
Trading) : Reject คําสั?งที?มลูคา่ > 3 ล้าน
บาท ที?สง่ใหมภ่ายใน 1 นาทีนบัจากที?
ยกเลกิคําสั?งเดิม โดยสง่ราคาเดิมใน

จํานวน ≥ 50% ของปริมาณที?ยกเลกิ 
  

3.  คําสั?ง Wash Sale (เฉพาะ Online 
Trading) : Reject order ที?สง่เข้ามาแล้ว
จะจบัคูก่บัคําสั?งที?รออยูด้่านตรงข้ามของ

ยกเลกิเกณฑ์การนําระบบคดักรองคําสั?งซื �อขายใสไ่ว้ในระบบซื �อขาย อยา่งไรก็
ตามสมาชิกยงัคงมีหน้าที?ในการกํากบัดแูลมิให้มีการสง่คําสั?งที?ไมเ่หมาะสมและ
สามารถเลอืกใช้วธีิการที?เหมาะสมเองได้   
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เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 

ลกูค้ารายเดยีวกนัโดยมีราคาเสนอซื �อ ≥ 
ราคาเสนอขาย 

 

� ระบบคัดกรองคาํสั"งซื �อขาย (Order 
Screening System) ที"อยู่ในระบบซื �อ
ขายของสมาชิก ได้แก่  

 

1.  คําสั?งลดัควิ/ปิดบงัคําสั?งผู้ อื?น : 
รายละเอียดเหมือนกบัการตรวจสอบของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 2.  คําสั?งชี �นําราคา :  
- เฉพาะ Online Trading ช่วง Pre-
open/Pre-Close : Warning message 

หากราคานอกช่วง ±10 Spread ของ 
Projected Price  
 

-  หุ้น New List / หุ้นไมม่ี C&F  ช่วง 
Market Open : Warning Message หาก

ราคานอกชว่ง ±30% ของ Last Sale 
10. เครื?องหมาย
แยกประเภทบญัชี
ลกูค้าของ Sub-
broker 

เครื?องหมายแยกประเภทบญัชีลกูค้า
แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
1. สมาชิก :  

บญัชีบริษัท - P  
ลกูค้าทั?วไป - C  
กองทนุ - M  
ลกูค้าตา่งประเทศ - F 

2. Sub-broker :  
บญัชีบริษัท - S  
ลกูค้าทั?วไป - I  
กองทนุ - U  
ลกูค้าตา่งประเทศ - O   

ให้สมาชิกและบริษัทหลกัทรัพย์ที?มิใช่สมาชิก (Sub-broker) ใช้ประเภทบญัชี
ลกูค้าชดุเดียวกนั ซึ?งประกอบด้วย 

• บญัชีบริษัท - Proprietary  
• ลกูค้าทั?วไป - Customer   
• กองทนุ - Institution 
• ลกูค้าตา่งประเทศ – Foreign 

 
นอกจากนี �กรณีที?สมาชิกต้องการเปลี?ยนข้อมลูประเภทบญัชีลกูค้าภายหลงั
17.00 ในวนัทําการนั �น สมาชิกสามารถแก้ไขในระบบ Back Office ของสมาชิก
เองได้ โดยไมต้่องสง่ข้อมลูแจ้งการเปลี?ยนแปลงดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์  
 

11. ผู้ดแูลสภาพ
คลอ่ง (Market 
Maker) 

Market Maker ของหุ้นสามญัและ ETF ต้อง
ทําหน้าที?เมื?อเกิด Wide Spread ดงันี �   
� ช่วงหา่งของ Best Bid / Best Offer > 

10 ชว่งราคา (ETF : ไมเ่กินชว่งที? Issuer 
กําหนด) 

� มีเฉพาะ Best Bid หรือ Best Offer 
� ไมม่ี Bid หรือ Offer  

ปรับปรุงเกณฑ์การทําหน้าที?ของ Market Maker ในหุ้นสามญั และ ETF ให้เป็น 
Continuous Quote เช่นเดียวกบั Derivative Warrants (DW) 



 7 

เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
หน้าที?ของ Market Maker คือ   
� Maintain Order Book ไมใ่ห้เกิด Wide 

Spread >  5 นาที โดย Order ต้องคงไว้
อยา่งน้อย 5 นาที  และสง่คาํสั?งขั �นตํ?า
ครั �งละ 5 Board Lot  

12. เครื?องหมาย
สาํหรับการ
ขายชอร์ต 

เครื?องหมาย “S” หมายถงึ การขาย
หลกัทรัพย์ที?ได้ยืมหลกัทรัพย์มาเพื?อการสง่
มอบโดยราคาต้องไมต่ํ?ากวา่ราคาซื �อขายครั �ง
สดุท้าย และ 
 
เครื?องหมาย “K” หมายถึง การขายชอร์ตก
องทนุรวม ETF หรือ Underlying ของ ETF 
ที?เกิดจากการการ Create/Redeem  ของผู้
ร่วมค้าหนว่ยลงทนุ (Participating Dealer) 
หรือผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) 
เพื?อการทํา Arbitrage หรือ Market Making 
โดย บลจ.ผู้ออกกองทนุรวม (Issuer) ยงั
ไมไ่ด้อนมุตัิการ Create/Redeem นั �น  

ยกเลกิเครื?องหมาย “K” โดยคงเหลอืเฉพาะเครื?องหมาย “S” สาํหรับการ
ขายชอร์ตทั?วไป  
  

13. หมายเลข
ประจําตวั
เจ้าหน้าที?รับ
อนญุาต  
(Trader ID) 

Format ของ Trader ID 
� บคุคลธรรมดา : 4 หลกั เช่น 1234, 

B567 
� Online Trading : X1+broker number 

เช่น X101  
� Online Trading ของสถาบนั  : 

X9+broker number เช่น X901 
� DMA: Y1+broker number เช่น Y101 
� Market Maker ETF: Y2+broker 

number เช่น Y201 
� Market Maker DW: Y3+broker 

number เช่น Y301 
� Sub-broker : S+เลข 4 หลกั เชน่ S1234 

  
 

Format ของ Trader ID ปรับเป็นดงันี �  
� บคุคลธรรมดา : 4 หลกั เช่น 1234, B567 
� Online Trading : I1111 สาํหรับ Broker ทกุราย  
� Online Trading ของสถาบนั  : I9999 สาํหรับ Broker ทกุราย  
� DMA: D9999 สาํหรับ Broker ทกุราย  
� Market Maker ETF: ใช้ Trader ID ของบคุคลธรรมดา  
� Market Maker DW: ใช้ Trader ID ของบคุคลธรรมดา  
� Asean Linkage : A9999 สาํหรับ Broker ทกุราย  
� Sub-broker : Sub-broker ID + Hyphen + Sub-broker trader ID เช่น 

60-S1234 
กรณี Sub-broker มีการสง่คาํสั?งลกัษณะอื?นๆ ใช้ Trader ID ลกัษณะคล้าย 
Broker  

ตวัอยา่ง Trader ID ตามตาราง:  
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เรื"อง ระบบการซื �อขายเดิม ระบบการซื �อขายใหม่ 
 Broker  

Trader ID 
Sub-broker 
Trader ID 

บคุคลธรรมดา 1234 60-S2345 
Online Trading  I1111 60-I1111 
Online Trading ของสถาบนั  I9999 60-I9999 
DMA  D9999 60-D9999 
Market Maker Trader บคุคลธรรมดา 

เช่น 1234 
Trader บคุคล
ธรรมดา เช่น  
60-S2345 

ASEAN Linkage A999 60-A9999  
14. การซื �อเพื?อสง่
มอบหุ้นที?จดัสรร
เกิน 
(Stabilization ) 

� เป็นคําสั?งซื �อคืนของ Underwriter 
ภายหลงัจากที?ได้ขายหุ้น IPO/PO เกิน
จํานวนที?จดัสรร (Over Allotment) ซึ?ง
เป็นไปตามเกณฑ์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

� เกณฑ์ของ Stabilization Order เช่น  
- ต้องเป็นคําสั?งที?ระบรุาคาซื �อขาย

แนน่อน (Limit Price)  
- ระบรุาคาไมเ่กินราคาที?ตํ?าที?สดุระหวา่ง 

ราคา IPO, ราคาซื �อขายสดุท้าย (Last 
Sale) และราคาเสนอซื �อที?ดีที?สดุ (Best 
Bid) 

- ระบเุครื?องหมาย Stabilization ในคําสั?ง
ซื �อขาย  

� หากคาํสั?ง Stabilization ไมต่รงตามเกณฑ์
ที?กําหนด ระบบตลาดหลกัทรัพย์จะไมรั่บ 
(Reject) คําสั?งนั �นอตัโนมตัิ  

� ยงัคงให้ระบเุครื?องหมาย Stabilization ในคําสั?งซื �อขาย  
� ระบบซื �อขายใหมจ่ะไมต่รวจสอบ (Validate) คําสั?งดงักลา่ว แตจ่ะใช้วธีิ

ตรวจสอบย้อนหลงั (Post Audit) แทน 
 

15. คําสั?งซื �อขาย  
Basket Order 

Basket Order มีเงื?อนไขการซื �อขาย เช่น      
� เป็นคําสั?งซื �อหรือขายด้านใดด้านหนึ?งของ

ลกูค้ารายเดยีว  
� เป็นหลกัทรัพย์ในกลุม่ที?กําหนด เช่น  

SET50, FTSE SET Large Cap หรือ 
Underlying ของ ETF  

� หลกัทรัพย์ขั �นตํ?า 10 ชื?อหลกัทรัพย์  
� มลูคา่ขั �นตํ?า15 ล้านบาท 

� ราคาไมเ่กิน ±3% ของ Last Sale  
  

ยกเลกิเกณฑ์ Basket Order โดยสมาชิกสามารถสง่คําสั?งแบบ Batch Order 
โดยสง่ได้ไมเ่กิน 25 คาํสั?งในแตล่ะครั �ง  
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หลักการคาํนวณราคาเปิด – ปิดสาํหรับระบบการซื �อขายใหม่ 
 

1. ราคาที?ทําให้จบัคูก่นัได้ในปริมาณมากที?สดุ (Maximum Executable Volume) 
2. หากราคาตามข้อ 1 มีมากกวา่ 1 ราคา ใช้ราคาที?มีปริมาณคงเหลอืหลงัการจบัคูน้่อยที?สดุ (Minimum Imbalance) (ดูตวัอย่าง 1) 
3. หากราคาตามข้อ 2 มีมากกวา่ 1 ราคา ให้ใช้ราคาดงัตอ่ไปนี � 

6.1. หากมจํีานวนเสนอซื �อรวมมากกวา่จํานวนเสนอขายรวม (Positive Imbalance) ทกุระดบัราคา ให้ใช้ราคา 
ตาม (2) ที?สงูที?สดุ (ดูตวัอย่าง 2) 

6.2. หากมจํีานวนเสนอขายรวมมากกวา่จํานวนเสนอซื �อรวม (Negative Imbalance) ทกุระดบัราคาให้ใช้ราคา 
ตาม (2) ที?ตํ?าที?สดุ (ดูตวัอย่าง 3) 

6.3. หากมจํีานวนเสนอซื �อรวมเทา่กบัจํานวนเสนอขายรวมในทกุระดบัราคา ให้ใช้ราคาที?ใกล้เคียง Last Sale  
หากไมม่ี Last Sale ให้ใช้ราคาที?ใกล้เคยีงราคา IPO หากไมม่ีราคา IPO ให้ใช้ราคาที?สงูกวา่ (ดูตวัอย่าง 4) 

6.4. หากเป็นกรณีที?มีทั �ง Positive Imbalance และ Negative Imbalance ให้พิจารณาเฉพาะ 2 ระดบัราคา 
ที?เป็นช่วงเปลี?ยนจาก Positive Imbalance เป็น Negative Imbalance และเลอืกราคาที?ใกล้เคียง Last Sale  
หากไมม่ี Last Sale ให้ใช้ราคาที?ใกล้เคยีงราคา IPO หากไมม่ีราคา IPO ให้ใช้ราคาที?สงูกวา่ (ดูตวัอย่าง 5) 

 
ทั �งนี �ระบบการซื �อขายจะจดัให้คําสั?ง ATO / ATC เป็นราคาดงันี � 

� หาก ATO/ATC เป็น Bid : ระบบการซื �อขายจะเทียบ ระหวา่ง Bid สงูสดุ+1 tick และ Offer สงูสดุ และเลอืกราคาที?สงูกวา่   
� หาก ATO/ATC เป็น Offer : ระบบการซื �อขายจะเทียบ ระหวา่ง Offer ตํ?าสดุ-1 tick และ Bid ตํ?าสดุ และเลอืกราคาที?ตํ?ากวา่ 

 
 
ตัวอย่าง 1 : Maximum Executable Volume & Minimum Imbalance 
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ตัวอย่าง 2 : Buy Pressure (Imbalance มีค่าเป็น +) ใช้ราคาสูงสุด 
 

 
ตัวอย่าง 3 : Sell Pressure Pressure (Imbalance มีค่าเป็น -) ใช้ราคาตํ"าสุด 
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ตัวอย่าง 4 : Market Pressure = 0  ใช้ราคาใกล้เคียง Last Sale 
 

 
 
 
ตัวอย่าง 5 : ถ้ามี Buy Pressure และ Sell Pressure ให้เทียบ 2 ราคาที" Market Pressure เปลี"ยนจาก Buy เป็น Sell  

(เปลี"ยนจาก + เป็น - ) และใช้ราคาใกล้เคียง Last Sale 
 

 
 

 


