
(มผีลบังคับใชว้ันที ่ 17 พฤศจกิายน 2563)

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 AEONTS บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

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

5 AOT บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 142,900                  

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

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

8 BANPU บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 51,600                    

9 BAY ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 73,600                    

10 BBL ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

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

12 BCP บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

13 BCPG* บรษัิท บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 22,500                    

14 BDMS บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 158,900                  

15 BEAUTY บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จ ากดั (มหาชน) 30,100                    

16 BEC บรษัิท บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

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

18 BGRIM บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 26,100                    

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

20 BJC บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 40,100                    

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

22 BLAND บรษัิท บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 173,700                  

23 BPP บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 30,500                    

24 BTS บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 131,500                  

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

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

27 CHG บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารัตน ์จ ากดั (มหาชน) 110,000                  

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

29 CKP บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 81,300                    

30 COM7 บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

จ ำนวนกำรถือครองสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำสงูสดุ (Position Limit)
ของ Single Stock Futures
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31 CPALL บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 89,800                    

32 CPF บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 86,100                    

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

34 DELTA บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

35 DTAC บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชั่น จ ากดั (มหาชน) 23,700                    

36 EA บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 37,300                    

37 EASTW บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

38 EGCO บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

39 EPG บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 28,000                    

40 ERW บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 25,200                    

41 ESSO บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 34,600                    

42 GFPT บรษัิท จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 20,000                    

43 GLOBAL บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 44,000                    

44 GPSC บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 28,200                    

45 GULF บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 106,700                  

46 GUNKUL บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 88,800                    

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

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

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

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

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

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

53 IVL บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 56,100                    

54 JAS บรษัิท จัสมนิ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 83,100                    

55 JMT บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

56 KBANK ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 23,900                    

57 KCE บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

58 KKP ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

59 KTB ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 139,800                  

60 KTC บรษัิท บัตรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 25,800                    
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61 LH บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 119,500                  

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

63 M บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

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

65 MBK บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

66 MEGA บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

67 MINT* บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 51,800                    

68 MTC บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 21,200                    

69 ORI บรษัิท ออรจิิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 24,500                    

70 OSP บรษัิท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 30,000                    

71 PLANB บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 38,800                    

72 PRM บรษัิท พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 25,000                    

73 PSH บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 21,900                    

74 PSL บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

75 PTG บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 20,000                    

76 PTT บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 285,600                  

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

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

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

80 RATCH บรษัิท ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

81 ROBINS บรษัิท โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

82 RS บรษัิท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

83 S บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 68,500                    

84 SAMART บรษัิท สามารถคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

85 SAWAD บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

86 SCB ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 34,000                    

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

88 SGP บรษัิท สยามแกส๊ แอนด ์ปิโตรเคมคีัลส ์จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

89 SIRI บรษัิท แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 148,600                  

90 SPALI บรษัิท ศภุาลัย จ ากดั (มหาชน) 21,400                    
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91 SPCG บรษัิท เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 20,000                    

92 SPRC บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จ ากดั (มหาชน) 43,400                    

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

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

95 STPI บรษัิท เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

96 SUPER บรษัิท ซปุเปอร ์เอนเนอรย์ ีคอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 273,500                  

97 TASCO บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

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

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

100 THANI* บรษัิท ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 56,600                    

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

102 THG บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

103 TISCO บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

104 TKN บรษัิท เถา้แกน่อ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

105 TMB ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 963,600                  

106 TOA บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 20,300                    

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

108 TPIPL บรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 191,800                  

109 TPIPP บรษัิท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 84,000                    

110 TQM บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

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

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

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

114 TTW บรษัิท ททีดีับบลวิ จ ากดั (มหาชน) 39,900                    

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

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

117 UNIQ บรษัิท ยนูคิ เอ็นจเินยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

118 VGI บรษัิท วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 86,100                    

119 VNG บรษัิท วนชัย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

120 VNT บรษัิท วนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 20,000                    

121 WHA บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 149,500                  

122 WHAUP บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 38,300                    

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