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การศึกษาเรื่อง “ผลของการเปลี่ยนแปลงชวงราคา (Tick sizes) ตอสวนตางของราคาซื้อขาย (Bid-ask 
spreads) จํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณหลักทรพัยซ้ือขาย (Trading volumes): ผล
การศึกษาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนี้ มีความมุงหมายที่จะศกึษาวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ที่ใชอยู
ในการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสมเพยีงใด ผล
การศึกษาพบวาชวงขยับราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เกินหนึง่บาทไมมีความจําเปน การลดจํานวนและขนาดชวงราคา
ขั้นต่ํา(Tick sizes) สําหรับหลักทรัพยราคาสูง (เกิน 200 บาท) มีผลในการลดสวนตางของราคาเสนอซื้อขาย
หลักทรัพยทีด่ทีี่สุด (Bid-ask spreads) อยางเปนสาระสําคัญ ในขณะทีเ่กิดผลกระทบตอจํานวนหลกัทรัพยเสนอ
ซ้ือขาย (Depths) และปริมาณหลักทรัพยซ้ือขาย (Trading volumes) เพยีงเล็กนอย ทั้งยังไมสงผลกระทบตอ
สัดสวนชนิดคาํส่ังซ้ือขายประเภท Limit orders อยางเปนสาระสําคัญ งานวิจยันีน้ําเสนอวาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยสามารถใชชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยเพยีงเจ็ดชวงราคา โดยชวงราคาสงูสุดอยูที่ 100 บาทขึ้นไป
และมีจํานวนชวงราคาขั้นต่าํ (Tick sizes) เพียงเจ็ดชวงราคาขั้นต่ําระหวางหนึ่งสตางคถึงหนึ่งบาท 
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งานวิจัยนี้แบงเปนสองงานวจัิยยอย 
 

สรุปงานวิจัยแรก (Essay 1) Endogenous Tick Sizes, Bid-Ask Spreads, Depths, and Trading 
Volumes: The Evidence on the Stock Exchange of Thailand 

 
ตลาดหลักทรัพยสวนใหญในโลกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอชีย รวมทัง้ประเทศไทยจะใช

ระบบการซื้อขายหลักทรัพยอัตโนมัติที่ใชตัวคําส่ังซ้ือขายเองเปนตวัผลักดันภาวะการณซ้ือขาย (Order-driven 
markets) ภายใตระบบการซือ้ขายหลักทรพัยอัตโนมัตินี ้ แตละตลาดจะออกแบบชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยโดย
แบงเปนหลายๆชวงโดยมีชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes หรือการขยับราคาขั้นต่ํา) ที่แตกตางกันไปในแตละชวงราคา
ซ้ือขาย โดย Tick sizes หรือการขยบัราคาขั้นต่ําจะมีขนาดใหญขึ้นในชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยที่สูงขึ้น แม
กระนั้น ผลการศึกษาเกีย่วกบัประสิทธิภาพของนโยบายจํานวนชวงราคาหลายๆขั้น (หรือหลายๆ tick sizes) ยังมี
การศึกษานอยในตลาดที่มีระบบการซื้อขายหลักทรัพยแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศกําลังพัฒนา 

ผูดูแลการซื้อขายหรือตลาดหลักทรัพยทั่วโลกมีความเหน็ตรงกันวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ตองไม
เปนศูนย ชวงราคาขึ้นต่ํานี้เปนปจจัยหลักของสเปรดหรือความแตกตางระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดี
ที่สุด (Bid-ask spreads) สเปรดนี้เปนรางวัลหรือผลตอบแทนสําหรับนักลงทุนที่ยื่นคําส่ังซ้ือขายแบบ Limit 
orders และยินดีรอการจับคูคําส่ังซ้ือขายของเขา นักลงทุนกลุมนี้ถือเปนผูเสนอสภาพคลองแกตลาดโดยไดรับ
ประโยชนจากสเปรด ในทางกลับกัน สเปรดเปนตนทนุสําหรับนักลงทุนที่ตองการใหคําส่ังซ้ือขายของตนไดรับ
การจับคูคําส่ังซ้ือขายทันที นักลงทุนกลุมหลังนี้ถือเปนผูใชสภาพคลองในตลาด 

แมวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) จะแตกตางกันไปในแตละตลาดหลักทรัพย แตวิธีการออกแบบ
จํานวนและความกวางของชวงราคาการซื้อขายกลับคลายคลึงกันทั่วโลก Angel (1997) พบวาขนาดของชวงราคา
ขั้นต่ํา (Tick sizes) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพยจะคอนขางใกลเคียงกันระหวางตลาดหลักทรัพยตางๆ
ทั่วโลกโดยมคีามัธยฐานประมาณ 25.9 เบสิส พอยต (0.259 %) ในขณะที่ความกวางของชวงระหวางราคาเสนอ
ซ้ือและเสนอขายที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) มีขนาดประมาณ 3.7 เทาของขนาดของชวงราคาขั้นต่าํ (Tick sizes) 
การออกแบบขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในตลาดหลักทรัพยไทยก็แทบไมแตกตางกับตลาดหลักทรัพย
อ่ืนๆในโลกนี ้  คามัธยฐานของขนาดของชวงราคาขั้นต่าํ (Tick sizes) เมื่อเปรียบเทยีบกับราคาของหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีคาประมาณ 66.7 เบสิส พอยต (หรือ 0.667 % ดูตารางที่ 1 ทายบทความ) ซ่ึง
ใกลเคียงมากกบั 62.9 เบสิส พอยตของตลาดหลักทรัพยมาเลเซียและ 59.9 เบสิส พอยตของตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร 

นอกจากจะเหน็ไดชัดเจนวาขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีขนาดใหญกวาคาเฉลีย่ของตลาดหลกัทรัพยทัว่โลกมาก จํานวน
ของชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือจํานวนชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกม็ี
ถึง 10 ชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในขณะที่ตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา สิงคโปร มาเลเซีย และฮองกงมี
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จํานวน 2, 5, 7 และ 8 จํานวนชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) จึงเกิดคําถามหลักขึ้นอยางนอยสองคําถามวาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีจํานวนของชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือจํานวนชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) 
มากเกินความจําเปนไหม และขนาดของชวงราคาขัน้ต่าํ (Tick sizes) เหลานี้ใหญเกินไปไหม 

การศึกษาผลของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในตลาดหลักทรัพยอ่ืนทั่วโลกมีผลคลายคลึงกันวาชวง
ราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) จัดเปนตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สําคัญ จนนําไปสูการพยายามลดขนาดชวงราคาขัน้
ต่ํา (Tick sizes) ดังกลาวนี้ การศึกษาวจิัยผลของการลดขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในตลาดหลักทรัพย
อ่ืนทั่วโลกพบวาชวงราคาขัน้ต่ํา (Tick sizes) ที่เล็กลงจะทําใหความกวางของชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอ
ขายที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) มีขนาดเลก็ลงตามไปดวย ผลลัพธนี้หมายถึงตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
วันก็ลดตามลงไปดวย ส่ิงนี้เปนผลดีที่ทําใหปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (Trading volumes) เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี 
การลดขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) จะสงผลลบตอจํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) โดยทําให
นักลงทุนเสนอจํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) ลดลง ทําใหดูเหมือนสภาพคลองในตลาดลดลง 

เทคนิคหลักของการศึกษาผลของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในตลาดหลักทรัพยอ่ืนทั่วโลกคอืการ
เปรียบเทียบความกวางของชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดทีี่สุด (Bid-ask spreads) จํานวนหลักทรัพย
เสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (Trading volumes) ในชวงกอนและหลังการ
เปลี่ยนแปลงขนาดชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) วิธีการมาตรฐานนี้ทางการเงินเรียกวา Event study ทั้งนี้การศึกษา
ความแตกตางของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) โดยตางชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick 
sizes) ในทางวิชาการเรียกวาเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) แบบ Exogenous 
(Exogenous tick size change study) อยางไรกต็าม การศึกษาวิธีนี้อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยขาวอื่นๆ 
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในวันที่มกีารประกาศเปลี่ยนแปลงขนาด Tick sizes 

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ตอความกวางของชวงระหวาง
ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) จํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณการ
ซ้ือขายหลักทรัพย (Trading volumes) อาจใชเทคนิคที่เรียกวา Endogenous tick size change study คําวา 
Endogenous ในที่นีห้มายความวาเปนการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมตัิของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick 
sizes) ในขณะที่มีการซื้อขายหลักทรัพยระหวางวนั เมือ่ราคาหลักทรัพยเพิ่มขึน้หรอืลดลงจนผานเลยระดับราคา
สูงสุดในชวงราคานั้นหรือต่ําลงกวาระดับราคาต่ําสุดในชวงราคานั้น ชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในการซื้อขาย
จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัต ิ การศึกษาวธีินี้มีผลดีในแงสามารถตัดผลกระทบจากปจจัยขาวอื่นๆ ใหเหลือแต
เพียงการเปลีย่นแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) อยางเดยีว 

เปาหมายของการศึกษาใน Essay 1 คือการศึกษาผลของนโยบายการมี 10 ชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) 
ในการซื้อขายหลักทรัพยตอความกวางของชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) 
จํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (Trading volumes) โดยใชเทคนิคที่
เรียกวา Endogenous tick size change study (การเปลี่ยนแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เมื่อราคาหลักทรัพย
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจนผานเลยระดับราคาสงูสุดหรือต่ําสุดในชวงราคานั้น) เพื่อตอบคําถามหลักวาตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทยมีจํานวนของชวงราคาซื้อขายหลักทรพัยหรือจํานวนชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) มากเกินความ
จําเปนไหม และขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เหลานี้ใหญเกินไปไหม เปาหมายการศกึษาเพื่อใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถออกแบบจํานวนและขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เพื่อใหตนทนุ
การซื้อขาย (Bid-ask spreads) จํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณการซื้อขายหลักทรพัย 
(Trading volumes) มีความเหมาะสมที่สุด 

ผลการศึกษาจาก Essay 1 แสดงวาความกวางของชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดทีี่สุด 
(Bid-ask spreads) จํานวน 93.29 % มีความกวางเพียงแคหนึ่งชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เมื่อพิจารณาในทกุชวง
ราคาหลักทรัพยที่ซ้ือขาย จะเห็นไดวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เปนตัวกําหนดหลักของความกวางของชวง
ระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีทีสุ่ด (Bid-ask spreads) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลลัพธนี้
สะทอนเปนนยัวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจมีขนาดกวางเกนิไป 
อยางไรก็ด ี แมการเพิ่มขึ้นของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) จะทําใหจํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) 
เพิ่มขึ้น แตจะเปนผลลบใหปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (Trading volumes) ลดลง 

ผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน Essay 1 ยังแสดงอีกวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ใหญสุดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรเทากับหนึ่งบาท ขนาดชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ระหวางหนึ่งสตางคและ
หนึ่งบาทจะชวยกระตุนจํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) และไมเปนอุปสรรค (Transaction costs) 
จนเกนิไปสําหรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (Trading volumes) โมเดลทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้นทํานายวา
การลดขนาดชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ในชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยระหวาง 200 ถึง 400 บาท ลงครึ่งหนึ่งจาก
สองบาทเปนหนึ่งบาท สามารถลดขนาดชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีทีสุ่ด (Bid-ask spreads) ไดถึง 
27.65 % ในขณะที่มกีารลดลงของจํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) เพียง 4.63 % ในขณะที่ปริมาณการ
ซ้ือขายหลักทรัพย (Trading volumes) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.85 % หรืออีกนัยหนึ่งคอื การลดลงของชวงราคาขั้น
ต่ํา (Tick sizes) ขนาดใหญจะมีผลในการลดลงอยางเปนสาระสําคัญของชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขาย
ที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) ในขณะที่มีผลกระทบตอจํานวนหลักทรัพยเสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย (Trading volumes) เพียงเลก็นอย  

สรุปไดวา ผลการศึกษาจาก Essay 1 พบวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เกินหนึ่งบาทไมมีความจําเปน 
การลดจํานวนชวงราคาขั้นต่าํ (Tick sizes) สําหรับหลักทรัพยราคาสูงมีผลในการลดชวงระหวางราคาเสนอซื้อ
และเสนอขายที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) อยางเปนสาระสําคัญ ในขณะที่เกิดผลกระทบตอจํานวนหลักทรัพย
เสนอซื้อขาย (Depths) และปริมาณหลักทรพัยซ้ือขาย (Trading volumes) เพียงเล็กนอย 
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สรุปงานวิจัยท่ีสอง (Essay 2) Endogenous Changes in Tick Sizes and Traders’ Choice between 
Limit and Market Orders: The Evidence on the Stock Exchange of Thailand 

 

Essay 2 ขยายการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ตอสัดสวนชนิดคํา
ส่ังซ้ือขายแบบ Limit orders และ Market orders ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยยังคงใช
เทคนิค Endogenous tick size change study หรือการเปลี่ยนแปลงชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) โดยอัตโนมัติจาก
การซื้อขายหลักทรัพยระหวางวัน เมื่อราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนผานเลยระดับราคาสงูสุดหรือต่ําลง
กวาระดับราคาต่ําสุดในชวงราคานั้น เพือ่ตอบคําถามหลักเดิมวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีจํานวนของ
ชวงราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือจํานวนชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) มากเกินความจําเปนไหม และขนาดของชวง
ราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เหลานี้ใหญเกนิไปไหม เปาหมายการศกึษาเพื่อใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สามารถออกแบบจํานวนและขนาดของชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เพื่อใหสัดสวนชนดิคําส่ังของนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกอบดวยชนิดคําสั่งซ้ือขายประเภท Limit orders และ Market orders อยาง
เหมาะสมที่สุด 

ผลจากการศึกษาในตลาดหลักทรัพยตางประเทศพบวา ชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ที่กวางจะทําใหนัก
ลงทุนใชคําส่ังซ้ือขายประเภท Limit orders มากขึ้น เนื่องจากชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) เปนตัวกําหนดชวง
ระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีทีสุ่ด (Bid-ask spreads) หรือสเปรดซึ่งเปนผลตอบแทนแกนักลงทุนทีย่ืน่
คําส่ังซ้ือขายประเภท Limit orders (นักลงทุนที่สรางสภาพคลองแกตลาด) ในทางกลบักัน ชวงราคาขั้นต่ํา (Tick 
sizes) ที่กวางจนทําใหชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) หรือสเปรดกวางจะเปน
ผลลบ (Transaction costs) ตอนักลงทุนที่ยื่นคําส่ังซ้ือขายประเภท Market orders หรือนกัลงทุนที่ตองการใช
สภาพคลองในตลาด 

ผลการศึกษาจาก Essay 2 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสอดคลองกับผลการศึกษาในตลาด
หลักทรัพยตางประเทศวาชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ที่กวางจะสงผลใหชวงระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขาย
ที่ดีที่สุด (Bid-ask spreads) หรือสเปรดกวางตาม และจะทําใหนกัลงทุนยื่นคําส่ังซ้ือขายประเภท Limit orders 
มากขึ้นเพราะนักลงทุนประเภทนี้ไดรับผลตอบแทนจากสเปรดในการที่เขาสรางสภาพคลองแกตลาด ผล
การศึกษายังชีใ้หเห็นเพิ่มเตมิวาความผันผวนที่เพิ่มขึน้ของราคาหลักทรัพยจะทําใหนกัลงทุนยื่นคําสั่งซ้ือขาย
ประเภท Limit orders มากขึ้นเพราะเปนการเพิ่มโอกาสที่คําส่ังซ้ือขายประเภท Limit orders จะถูกจบัคูมากขึ้น 

อยางไรก็ด ีผลการศึกษาจาก Essay 2 ในชวงราคาหลักทรัพยสูงๆ เชน ชวงราคาตั้งแต 200 ถึง 400 บาท
หรือชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ที่ใหญขนาด 2 บาท จะทําใหนกัลงทุนยื่นคําส่ังซื้อขายประเภท Limit orders 
มากเกินไป ส่ิงนี้สนับสนุนผลการศึกษาจาก Essay 1 วาชวงราคาขั้นต่าํ (Tick sizes) เกินหนึ่งบาทไมมีความจําเปน 
จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้นใน Essay 2 การลดชวงราคาขั้นต่ํา (Tick sizes) ลงครึ่งหนึ่งสําหรับ
หลักทรัพยราคาสูงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนคําส่ังซ้ือขายประเภท Limit orders เพียงเล็กนอย 
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ตารางที่ 1 
Tick Sizes on the Stock Exchange of Thailand 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           Tick-to-price ratio (in %) 

_______________________________________________________    
  
                      Price range                                           Tick size             Median                          Min                  Max 
_______________________________________________________________________________________________ 
                 <  Bt 2.00     0.01 Baht 1.000 0.500                   100.000 
        Bt  2.00 <  Bt  5.00      0.02 Baht 0.571 0.400                       1.000  
 Bt  5.00 <  Bt  10.00      0.05 Baht 0.667 0.500 1.000 
 Bt  10.00 <  Bt  25.00      0.10 Baht 0.571 0.400 1.000 
 Bt  25.00 <  Bt  50.00      0.25 Baht 0.667 0.500 1.000 
 Bt  50.00 <  Bt  100.00      0.50 Baht 0.667 0.500 1.000 
 Bt  100.00 <  Bt  200.00      1.00 Baht 0.667 0.500 1.000 
 Bt  200.00 <  Bt  400.00      2.00 Baht 0.667 0.500 1.000 
 Bt  400.00 <  Bt  800.00      4.00 Baht 0.667 0.500 1.000 
 Bt  800.00  <=                 6.00 Baht                  ---                          ---   0.600
    
_____________________________________________________________________________________________ 
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