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ฉบับที ่8  วนัที ่16 สงิหาคม 2555 

 Highlights 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการทดสอบ Market Rehearsal รอบที ่4 

การทดสอบ Market Rehearsal รอบที ่4 เมือ่วนัที ่4 ส.ค. 2555 ทีผ่า่นมา บรษัิทสมาชกิทัง้หมด 32 
รายเขา้ร่วมการทดสอบอยา่งพรอ้มเพรยีงกนัดงัเชน่ในการทดสอบในรอบทีผ่า่นๆ มา โดยมเีจา้หนา้ที ่

marketing เขา้ร่วมทดสอบในครัง้นีเ้กนิกวา่ 50% ของจ านวน marketing ทัง้หมด และมจี านวนสาขา

ของสมาชกิเขา้ร่วมทดสอบทัง้สิน้ 385 สาขาทั่วประเทศ ซึง่การทดสอบในครัง้นีม้กีารสง่ค าสัง่ซือ้ขาย
ซึง่ท าใหเ้กดิการจับคู ่(deal) เป็นจ านวนมาก ประมาณ 1.4 เทา่ของวนัทีม่มีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุใน

รอบ 3 ปีทีผ่่านมา (5 สงิหาคม 2554) มกีารท าราคาจนเกดิเหตกุารณ์ circuit breaker ในระหวา่งการ
ซือ้ขายในชว่งบา่ย โดยมสีรุปขอ้มลูการซือ้ขายดงัตาราง 

 

การทดสอบ Market Rehearsal ในรอบนีถ้อืวา่
ประสบความส าเร็จและมคีวามคบืหนา้เป็นอยา่ง

มาก โดยบรษัิทสมาชกิทัง้หมด 32 รายแจง้ผล

การทดสอบผ่านตามเกณฑค์วามพรอ้มส าหรับการ
เริม่ใชร้ะบบซือ้ขายใหม ่และมจี านวนเจา้หนา้ที ่

marketing เขา้ร่วมสง่ค าสัง่ซือ้ขายเกนิกวา่ 50% 
ตามเงือ่นไขทีไ่ดก้ าหนดร่วมกันทกุราย 

อยา่งไรก็ตามจากการทดสอบ Market Rehearsal บรษัิทสมาชกิบางรายยังคงพบความผดิปกต ิซึง่ไมไ่ดส้ง่ผลรุนแรงตอ่การสง่ค าสัง่ 

ซือ้ขายแตอ่ย่างไร ตลาดหลักทรัพยฯ์ บรษัิทสมาชกิ และบรษัิทผูพั้ฒนาระบบสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (ISV) จงึไดจ้ัดประชมุ  
Defect Review Team เพือ่พจิารณาปัญหาทีพ่บวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขในทนัทกีอ่นการเริม่ใชร้ะบบซือ้ขายใหม ่หรอืมแีนวทางการ

แกไ้ขในเบือ้งตน้ (workaround) และรอแกไ้ขภายหลงัเริม่ใชร้ะบบซือ้ขายใหม ่

 

ผา่นไปแลว้ 2 รอบส าหรับการทดสอบ Market Rehearsal ทีม่เีจา้หนา้ที ่marketing 

เขา้ร่วมทดสอบ ซึง่มผีลสรุปความพรอ้มดา้นระบบงานของบรษัิทสมาชกิดงันี ้ 

 

การทดสอบ Market Rehearsal ด าเนนิการทดสอบมาถงึรอบที ่4 แลว้ ซึง่ไดรั้บความร่วมมอืจากบรษัิทสมาชกิครบทกุรายเป็นอย่างดี

เชน่เดยีวกับการทดสอบในทกุรอบทีผ่่านมา ในรอบนีม้กีารสง่ค าสัง่ซือ้ขายซึง่ท าใหเ้กดิ deal กวา่ 1.4 เทา่ของวนัทีม่มีลูคา่ 
การซือ้ขายสงูสดุ และมมีลูคา่การซือ้ขายประมาณ 1.6 ลา้นลา้นบาท โดยภาพรวมของผลการทดสอบ Market Rehearsal เป็นทีน่่า

พอใจ ซึง่สมาชกิแจง้ผลการทดสอบผา่นตามเกณฑค์วามพรอ้มในการเริม่ใชร้ะบบซือ้ขายใหมค่รบทกุราย 

 - ตารางการอบรมระบบส ารองของระบบซือ้ขายใหมเ่พิม่เตมิ 

 - ความคบืหนา้โครงการ ASEAN Link 

 ฉบับหนา้พบกับผลการทดสอบ Market Rehearsal อกี 2 รอบ ( 18 และ 25 สงิหาคม 2555) 

เกาะติดกระดานทดสอบระบบ 

สรปุความพรอ้มของบรษิทัสมาชิก 

Market Rehearsal รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 รอบที ่6 

จ านวนบรษัิทสมาชกิที ่

มคีวามพรอ้มดา้นระบบงาน 
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หากทา่นตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิหรอืมขีอ้เสนอแนะ ตดิตอ่ไดท้ี ่SETProject@set.or.th   

Moving Forward 

ตารางการทดสอบ Industry Wide Test (ปรบัปรุง) 

 รอบที ่5 :    14 - 24 สงิหาคม 

 

 

 

 

แผนการท า Market Rehearsal (เจา้หนา้ทีก่ารตลาด) 

 รอบที ่5 :   18 สงิหาคม 

 รอบที ่6 :   25 สงิหาคม 

 Decision for Go Live :  29 สงิหาคม 

 Connectivity Check : 1 กนัยายน 

 Go Live : 3 กนัยายน 

 

ความคืบหนา้โครงการ 

เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มใหแ้กบ่รษัิทสมาชกิกอ่นเริม่ท าการทดสอบ  

Industry Wide Test  (IWT) ในเดอืนกนัยายนนี ้ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ไดก้ าหนดวนัทดสอบ Connectivity Test ในวนัที ่28 และ 30 สงิหาคมนี ้อกีทัง้จะมกีารจัดอบรมการใชง้านระบบ Valdi Trader และ 

Selector Manager ในวนัที ่16 สงิหาคม 2555 ทีผ่า่นมาตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดม้กีารจัดประชมุกบัคณะท างานของบรษัิทสมาชกิ 

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ASEAN Link เพือ่แจง้ก าหนดการทดสอบตา่งๆ และการเตรยีมตัวในการเปิดซือ้ขายในเดอืน ตลุาคม 2555 นี ้ 

ทัง้นี ้บรษัิทสมาชกิตอ้งแจง้รายชือ่คูส่ญัญาในประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีรวมทัง้หมายเลขบญัชมีายังตลาดหลักทรัพยฯ์ ภายใน 

วนัที ่31 สงิหาคม 2555  

 ASEAN Link 

Training Schedule 

เพือ่ใหบ้รษัิทสมาชกิเตรยีมความพรอ้มการใชง้านระบบส ารองของระบบซือ้ขายใหม ่

(TTC) ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจั้ดการอบรมการใชง้านระบบ TTC 

ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิทสมาชกิ เพิม่เตมิในวนัที ่17 และ 18 สงิหาคม 2555 

บรษัิทสมาชกิทีต่อ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่เพือ่ขอทราบรายละเอยีดไดท้ี ่

คณุสจุนิดา ฝ่ายปฏบิตักิารซือ้ขาย 02-229-2579 

จากผลการทดสอบทีม่คีวามคบืหนา้อยา่งมาก ทัง้การทดสอบ Industry Wide Test (IWT) และ Market Rehearsal ของบรษัิทสมาชกิ 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ จงึคาดวา่ในการทดสอบ IWT รอบที ่5 และการทดสอบ Market Rehearsal ใน 2 รอบทีเ่หลอื จะเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มร่วมกนัในขัน้ตอนสดุทา้ย เพือ่ใหท้กุฝ่ายไดม้คีวามมั่นใจในการเริม่ใชร้ะบบงานซือ้ขายใหมใ่นวนัที ่3 กนัยายน 2555 
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