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ประกาศบริษทั ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เรื&อง  จาํนวนการถือครองสญัญาซื�อขายล่วงหน้าสงูสดุ (Speculative Position Limit) 

ในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า Single Stock Futures 
ของรอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 (เดือนมกราคม – มิถนุายน 2558) 

 

 ตามหลกัเกณฑ ์604.01-3 ของวธิปีฏบิตัขิองตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า
อาจประกาศกําหนดจํานวนการถือครองสญัญาซื�อขายล่วงหน้าสูงสุดสําหรบัสญัญาซื�อขายล่วงหน้า Single 
Stock Futures (SSF) นั �น 
   

ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้ากําหนดให้บุคคลใดมฐีานะรวมสุทธ ิในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
Single Stock Futures ทีRมสีนิค้าอ้างองิเป็นหุ้นสามญัใดหุ้นสามญัหนึRงทีRหมดอายุเดือนใดเดือนหนึRงหรอื
ทุกเดือนรวมกนัไม่เกนิกว่าจาํนวนดงัต่อไปนี� 

  หน่วย : สญัญา 
ชื&อ 

หุ้นสามญั 
ชื&อบริษทั 

Speculative 
Position Limit 

เปลี&ยน 
แปลง 

AAV บรษิทั เอเชยี เอวเิอชั Rน จาํกดั (มหาชน) 48,500 - 

ADVANC บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 29,700 - 

AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

AOT บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

AP บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 31,500 - 

BANPU บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 25,800 - 

BAY ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 60,700 - 

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

BCH บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 24,900 - 

BCP บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

BECL บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

BGH บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั(มหาชน) 154,900 - 

BH บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

BJC บรษิทั เบอรล์ีR ยุคเกอร ์จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

BLA บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

BLAND บรษิทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 206,600 200 

BTS บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกดั (มหาชน) 119,200 100 
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ชื&อ 
หุ้นสามญั 

ชื&อบริษทั 
Speculative 

Position Limit 
เปลี&ยน 
แปลง 

CENTEL บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 
CK บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

CPALL บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 89,800 - 

CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 77,400 - 

CPN บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 44,900 - 

DTAC บรษิทั โทเทิRล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั Rน จาํกดั (มหาชน) 23,700 - 

HEMRAJ บรษิทั เหมราชพฒันาทีRดนิ จาํกดั (มหาชน) 97,100 - 

HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 123,300 - 

INTUCH บรษิทั อนิทชั โฮลดิ�งส ์จาํกดั (มหาชน) 32,100 - 

IRPC บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) 204,300 - 

ITD บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 52,800 4,200 

IVL บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) 48,100 - 

JAS บรษิทัจสัมนิ อนิเตอรเ์นชั Rนแนล จาํกดั (มหาชน) 71,400 - 

KBANK ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 23,900 - 

KKP ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 139,800 - 

LH บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 109,900 9,600 

LPN บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

MAJOR บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั Rนแนล จาํกดั (มหาชน) 40,000 - 

PS บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 22,300 100 

PTT บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 28,600 - 

PTTEP บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 39,700 - 

PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 45,100 - 

QH บรษิทั ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 91,800 - 

RATCH บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

ROBINS บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 33,900 - 

SCC บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 20,000 - 

SIRI บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 136,300 - 

SPALI บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

STA บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) 20,000 - 
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ชื&อ 
หุ้นสามญั 

ชื&อบริษทั 
Speculative 

Position Limit 
เปลี&ยน 
แปลง 

STEC บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริRงแอนดค์อนสตรคัชั Rน จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

TCAP บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

THAI บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 21,800 - 

THCOM บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

TMB ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 436,800 - 

TOP บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 20,400 - 

TPIPL บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) 201,900 - 

TRUE บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชั Rน จาํกดั (มหาชน) 246,100 - 

TTA บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

TUF บรษิทั ไทยยเูนีRยน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 

TVO บรษิทั นํ�ามนัพชืไทย จาํกดั (มหาชน) 20,000 - 
 

หมายเหตุ: ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจพจิารณาปรบั Speculative Position Limit ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี� 

1. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะมกีารคาํนวณ Speculative Position Limit ใหม่ทุก 6 เดอืน โดย 
Speculative Position Limit ใหม่ทีRประกาศจะมผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัทําการแรกของเดอืน ม.ค. 
และ ก.ค. ของทกุปี 

2. ในระหว่างรอบ 6 เดือน ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าอาจมีการปรบัจํานวน Speculative 
Position Limit ในกรณีทีRจํานวนหุ้นทีRจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบรษิัทจดทะเบยีนทีRออกหุ้น
สามญัทีRเป็นสนิคา้อา้งองิเปลีRยนแปลงเกนิกว่ารอ้ยละ 10 

3. ในกรณีทีRการประกาศปรบั Speculative Position Limit มีผลกระทบให้บุคคลมีการถือครอง
สญัญาเกนิกว่า Speculative Position Limit ทีRประกาศ จะอนุญาตใหบุ้คคลถอืครองสญัญาเดมิ
ต่อไปได้จนกว่าสญัญาจะครบกําหนดอายุ แต่ไม่สามารถเพิRมฐานะใหม่ได้ เวน้แต่เป็นการเพิRม
ฐานะทีRไมเ่กนิระดบัทีRประกาศ 

 

 ทั �งนี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัทีR 5 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

 ประกาศ ณ วนัทีR       17 ธนัวาคม 2557 
 
 
 
 -ลงนาม- 

 (นางสาวรนิใจ ชาครพพิฒัน์) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


