
(มผีลบังคับใชว้ันที ่11 สงิหาคม 2559)

อบัดบั ชือ่หุน้สามญั ชือ่บรษิทั
Position Limit

(สญัญา)

1 AAV บรษัิท เอเชยี เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) 48,500               

2 ADVANC บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 29,700               

3 AMATA บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากดั (มหาชน) 20,000               

4 AOT บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 20,000               

5 AP บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 31,500               

6 BA บรษัิท การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 21,000               

7 BANPU บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 38,700               

8 BAY ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 73,600               

9 BBL ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

10 BCH บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 24,900               

11 BCP บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 20,000               

12 BDMS บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 154,900             

13 BEM บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 152,900             

14 BH บรษัิท โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 20,000               

15 BJC* บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 39,800               

16 BLA บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

17 BLAND บรษัิท บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 206,600             

18 BTS บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 119,300             

19 CBG บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

20 CENTEL บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 20,000               

21 CK บรษัิท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 20,000               

22 CKP บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 73,700               

23 CPALL บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 89,800               

24 CPF บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 77,400               

25 CPN บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 44,900               

จ ำนวนกำรถือครองสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำสงูสดุ (Position Limit) 
ของ Single Stock Futures 
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26 DTAC บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชั่น จ ากดั (มหาชน) 23,700               

27 EARTH บรษัิท เอ็นเนอรย์ี ่เอริธ์ จ ากดั (มหาชน) 35,100               

28 HANA บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 20,000               

29 HMPRO บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 131,500             

30 ICHI บรษัิท อชิติัน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

31 INTUCH บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 32,100               

32 IRPC บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 204,300             

33 ITD บรษัิท อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 52,800               

34 IVL บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 48,100               

35 JAS บรษัิท จัสมนิ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 71,300               

36 KBANK ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 23,900               

37 KKP ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

38 KTB ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 139,800             

39 LH บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 117,700             

40 LPN บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 20,000               

41 MAJOR บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

42 MINT บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 44,100               

43 PS บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 22,300               

44 PTT บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 28,600               

45 PTTEP บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 39,700               

46 PTTGC บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 45,100               

47 QH บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 107,100             

48 RATCH บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 20,000               

49 ROBINS บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 20,000               

50 SAMART บรษัิท สามารถคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 20,000               
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51 SAWAD บรษัิท ศรสีวัสดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 20,000               

52 SCB ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 34,000               

53 SCC บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 20,000               

54 SIRI บรษัิท แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 142,900             

55 SPALI บรษัิท ศภุาลัย จ ากดั (มหาชน) 20,000               

56 STA บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 20,000               

57 STEC บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรัคชั่น จ ากดั(มหาชน) 20,000               

58 TCAP บรษัิท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 20,000               

59 THAI บรษัิท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 21,800               

60 THCOM บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 20,000               

61 TMB ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 438,100             

62 TOP บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 20,400               

63 TPIPL บรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 201,900             

64 TRUE* บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 333,700             

65 TTA บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) 20,000               

66 TTCL บรษัิท ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) 20,000               

67 TU บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 47,700               

68 TVO บรษัิท น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 20,000               

69 VGI บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 68,600               

หมายเหต:ุ 
TFEX จะมกีารค านวณ Position Limit ใหม่ทุกๆ 6 เดอืน เพือ่ใชใ้นช่วงครึง่ปีแรก (ม.ค. - ม.ิย.) และครึง่ปีหลงัของปี (ก.ค. - ธ.ค.) 
 
* TRUE และ BJC มกีารปรบั Position Limit ระหว่างรอบ เนือ่งจากจานวน listed share ของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงมากกว่า 10% 
ของ listed share ทีใ่ชพ้จิารณาในรอบก่อนหน้า  
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