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ประกาศบริษทั ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เรื&อง ประเภทและเงื&อนไขของการเสนอซื�อขายและการคาํนวณราคาเปิด 
 
 ตามหลกัเกณฑ์ 405.01 – 4 และหลกัเกณฑ์ 405.01 – 6 ของข้อบังคบัตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
กาํหนดให้ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าอาจกาํหนดประเภทและเงื&อนไขการเสนอซื�อขาย และหลกัเกณฑก์าร
คาํนวณราคาเปิดในการเสนอซื�อขายช่วง Pre-open นั�น ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เห็นควรกาํหนดประเภทและ
เงื&อนไขการเสนอซื�อขายที&สมาชิกสามารถส่งเขา้มาในระบบและหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคาเปิดในการเสนอซื�อ
ขายช่วง Pre-open ดงันี�   
 
1. ประเภทและเงื&อนไขของการเสนอซื�อขาย 

(1)  ประเภทของการเสนอซื�อขาย 
(1.1) Limit Order  หมายถึง การเสนอซื�อขายที&ระบุราคาเสนอซื�อขาย  
(1.2) Market Order หมายถึง การเสนอซื�อขายที&ระบุใหมี้การเสนอซื�อขาย ณ ราคาเสนอซื�อ

สูงสุดหรือเสนอขายตํ&าสุดตามลาํดบั 
(1.3) Iceberg Order หมายถึง การเสนอซื�อขายที&แบ่งการเสนอซื�อขายออกเป็นจาํนวนย่อย ๆ 

และทยอยนาํส่งเขา้สู่ระบบการซื�อขายโดยอตัโนมติั โดยในการเสนอซื�อขายแต่ละครั� งตอ้งมีจาํนวนอย่างนอ้ย
ตามที&ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนดและใหก้ารเสนอซื�อขายในครั� งหลงักระทาํไดต่้อเมื&อการเสนอซื�อขาย
ในครั� งก่อนไดถ้กูจบัคู่การซื�อขายทั�งจาํนวนที&ไดเ้สนอซื�อขายแลว้   

(1.4) Combination Order หมายถึง การเสนอซื�อและ/หรือเสนอขายตั�งแต่ 2 สัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ใด ๆ ขึ�นไป โดยที&การเสนอซื�อและ/หรือเสนอขายดงักล่าวตอ้งสามารถจบัคู่ไดพ้ร้อมกนั และเป็นการเสนอ
ซื�อและ/หรือเสนอขายที&มีสินคา้อา้งอิงเดียวกนัหรือต่างกนัก็ไดแ้ละมีเดือนที&ชาํระราคาหรือส่งมอบเดียวกนั
หรือต่างกนัก็ได ้แต่ต้องไม่เป็นการเสนอซื�อและ/หรือเสนอขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้าใดๆ (Series) ที& เป็น
ประเภทเดียวกนั และมีสินคา้อา้งอิง เดือนที&ชาํระราคาหรือส่งมอบ และ/หรือราคาในการใชสิ้ทธิตามสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้เดียวกนั  

(1.5) Market to Limit Order หมายถึง การเสนอซื�อขายที&ระบุให้มีการเสนอซื�อ ณ ราคา
เสนอขายตํ&าสุดหรือเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื�อสูงสุดเพียงลาํดบัราคาเดียวและหากมีจาํนวนการเสนอซื�อขาย
สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ที&ไม่สามารถจบัคู่การซื�อขายได ้ระบบการซื�อขายจะจดัใหจ้าํนวนดงักล่าวเป็นการเสนอซื�อ
หรือเสนอขายที&ราคาซื�อขายสุดทา้ย 

(1.6) Special Market Order หมายถึง การเสนอซื�อขายที&ระบุใหมี้การเสนอซื�อ ณ ราคาเสนอ
ขายตํ&าสุดหรือเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื�อสูงสุดตามลาํดบั และหากมีจาํนวนการเสนอซื�อขายที&ไม่สามารถจบัคู่
การซื�อขายได ้ระบบการซื�อขายจะจดัใหจ้าํนวนดงักล่าวเป็นการเสนอซื�อที&ราคาสูงกว่าหรือเป็นการเสนอขายที&
ราคาตํ&ากวา่ราคาซื�อขายสุดทา้ย 1 ช่วงราคาซื�อขาย 
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(1.7) ประเภทการเสนอซื�อขายอื&น ๆ ตามที&ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด   
 

(2)  เงื&อนไขของการเสนอซื�อขาย   
(2.1) Day หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้ผลในระบบการซื�อขายภายในวนัทาํการ

ที&เสนอซื�อขาย 
(2.2) Good till Date หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้ผลในระบบการซื�อขายภายใน

วนัทาํการที&กาํหนด หรือจนกวา่การเสนอซื�อขายดงักล่าวจะถกูยกเลิก 
(2.3) Good till Cancel หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดให้มีผลในระบบการซื�อขาย

จนกวา่สิ�นสุดช่วงเวลาซื�อขายในวนัซื�อขายวนัสุดทา้ยของสญัญาซื�อขายล่วงหนา้แบบนั�น ๆ หรือจนกว่าการเสนอ
ซื�อขายดงักล่าวจะถกูยกเลิก 

(2.4) Fill and Kill หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้การจบัคู่การซื�อขายทนัทีและ
หากไม่สามารถจบัคู่การซื�อขายไดเ้ลย หรือจบัคู่ไดบ้างส่วนและมีจาํนวนเสนอซื�อขายเหลืออยู่บางส่วน ใหย้กเลิก
การเสนอซื�อขายที&ยงัจบัคู่ไม่ไดน้ั�นทนัที 

(2.5) Fill or Kill หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้การจบัคู่การซื�อขายทนัทีและหาก
ไม่สามารถจบัคู่การซื�อขายดงักล่าวไดท้ั�งหมดตามจาํนวนเสนอซื�อขาย ใหย้กเลิกการเสนอซื�อขายนั�นทนัที 

(2.6) Stop Limit Order หมายถึง การเสนอซื�อขายที&ใหก้ารเสนอซื�อขาย ณ ราคาที&ระบุไวมี้
ผลในระบบการซื�อขาย เมื&อราคาซื� อขายล่าสุดหรือราคาเสนอซื�อสูงสุดหรือราคาเสนอขายตํ&าสุดในขณะนั�น
เคลื&อนไหวมาถึงราคาตามที&ระบุไว ้

(2.7) Stop Order หมายถึง การเสนอซื�อขายที&ให้การเสนอซื�อขาย ณ ราคาเสนอซื�อสูงสุด
หรือเสนอขายตํ&าสุดในขณะนั�นมีผลในระบบการซื�อขาย เมื&อราคาซื�อขายล่าสุดหรือราคาเสนอซื�อสูงสุดหรือราคา
เสนอขายตํ&าสุดในขณะนั�นเคลื&อนไหวมาถึงราคาตามที&ระบุไว ้ 

(2.8) Good till Time หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้ผลในระบบการซื�อขายภายใน
วนัและเวลาที&กาํหนด หรือจนกวา่การเสนอซื�อขายดงักล่าวจะถกูยกเลิก 

(2.9) Good till Session หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้ผลในระบบการซื�อขาย
จนถึงเวลาเริ&มตน้ของช่วงเวลาซื�อขายที&ระบุ หรือจนกวา่การเสนอซื�อขายดงักล่าวจะถกูยกเลิก 

(2.10) Good till Next Auction หมายถึง การเสนอซื�อขายที&กาํหนดใหมี้ผลในระบบการซื�อขาย
จนถึงเวลาเริ&มตน้ของช่วง Pre-open ถดัไปจากช่วงเวลาที&ทาํการเสนอซื�อขาย หรือจนกวา่การเสนอซื�อขายดงักล่าว
จะถกูยกเลิก 

(2.11) เงื&อนไขการเสนอซื�อขายอื&น ๆ ตามที&ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด  
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2. การคํานวณราคาเปิดในการเสนอซื�อขายช่วง Pre-open  

การคาํนวณราคาเปิดในการเสนอซื�อขายช่วง Pre-open ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
(1) ราคาที&ทาํใหเ้กิดจาํนวนการซื�อขายมากที&สุด เมื&อเปิดทาํการซื�อขาย 
(2) กรณีที&ราคาตาม (1) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาที&ทาํใหมี้จาํนวนเสนอซื�อหรือเสนอขายรวม

คงเหลือภายหลงัการจบัคู่การซื�อขายในจาํนวนนอ้ยที&สุด 
(3) กรณีที&ราคาตาม (2) มีมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาดงัต่อไปนี�  

(3.1) หากมีจาํนวนเสนอซื�อรวมมากกว่าจาํนวนเสนอขายรวม (Positive Imbalance) ในทุก
ระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ที&สูงที&สุด 

(3.2) หากมีจาํนวนเสนอขายรวมมากกว่าจาํนวนเสนอซื�อรวม (Negative Imbalance) ในทุก
ระดบัราคา ใหใ้ชร้าคาตาม (2) ที&ต ํ&าที&สุด 

(3.3) หากมีจาํนวนเสนอซื�อรวมเท่ากบัจาํนวนเสนอขายรวมในทุกระดบัราคาใหใ้ชร้าคาที&
ใกลเ้คียงราคาซื�อขายครั� งสุดทา้ย  และหากไม่มีราคาซื�อขายครั� งสุดทา้ย ใหใ้ชร้าคาที&ใกลเ้คียงกบัราคาสาํหรับการ
ส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพื&อคาํนวณส่วนต่างของราคาเพื&อใชใ้นการชาํระหนี� ประจาํวนัล่าสุด และหากมีราคาที&
ใกลเ้คียงกบัราคาสาํหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื&อคาํนวณส่วนต่างของราคาเพื&อใชใ้นการชาํระหนี�ประจาํวนั
ล่าสุดมากกวา่หนึ&งราคา ใหใ้ชร้าคาที&สูงกวา่ 

(4) หากเป็นกรณีที&มีทั�ง Positive Imbalance และ Negative Imbalance ใหพิ้จารณาเฉพาะ 2 ระดบั
ราคาที&เป็นช่วงเปลี&ยนจาก Positive Imbalance เป็น Negative Imbalance และเลือกราคาที&ใกลเ้คียงราคาซื�อขาย
ครั� งสุดทา้ย และหากไม่มีราคาซื�อขายครั� งสุดทา้ย ใหใ้ชร้าคาที&ใกลเ้คียงกบัราคาสาํหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิง
เพื&อคาํนวณส่วนต่างของราคาเพื&อใชใ้นการชาํระหนี�ประจาํวนัล่าสุด และหากมีราคาที&ใกลเ้คียงกบัราคาสาํหรับ
การส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื&อคาํนวณส่วนต่างของราคาเพื&อใชใ้นการชาํระหนี�ประจาํวนัล่าสุดมากกว่าหนึ&งราคา 
ใหใ้ชร้าคาที&สูงกวา่ 

 
ทั�งนี�  ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที& 6 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 
ประกาศ ณ วนัที& 18 เมษายน 2557      
 
                              -ลงนาม- 

      (นางเกศรา มญัชุศรี) 
        กรรมการผูจ้ดัการ 


