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ส่วนท่ี 1: บทน า 

 

ในช่วงที่ผ่านมา สภาวะตลาดมีความผันผวนสูงผิดปกติอันเป็นผลมาจากความกังวลในภาวะเศรษฐกิจ 
อนัเป็นผลกระทบมาจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 จนเป็นผลให้เกิด circuit breaker ในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องหยุดซื้อขายชัว่คราวตาม และต่อมาภาครัฐได้มี การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการระบาดของโรค 
COVID-19 และหา้มบุคคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ (เริม่  
3 เมษายน 2563)   

ทีผ่า่นมา ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ได้
มกีารด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอความผนัผวน เช่น การปรบั Daily Price Limit ลงชัว่คราว เป็นตน้ รวมทัง้มกีาร
หารอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมการรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการของภาครฐัในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าวซึง่
อาจมคีวามเขม้งวดมากขึ้น ซึ่งในการด าเนินการเตรียมรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน การปรบัปรุงเกณฑ์เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการในกรณีเหตุสดุวสิยัหรอืมภีาวะการซื้อขายทีผ่ดิปกต/ิผนัผวนทีก่ระทบต่อตลาด (Unusual Market Condition) 
ไดค้ล่องตวั นบัเป็นสว่นหนึ่งของการเตรยีมความพรอ้มรบัสถานการณ์ดงักล่าวดว้ย 

 เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของ TFEX สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้สามารถ
ปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัตลาดสนิค้าอ้างองิหลกันัน้ TFEX จึงได้ทบทวนเกณฑ์ในการด าเนินงาน
เกีย่วกบัเหตุขดัขอ้งและการด าเนินการเมื่อเกดิเหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซื้อขาย (Trading Disruption) และเหน็ว่า
ปรบัปรุงให้มคีวามชดัเจนและสามารถรองรบักรณีฉุกเฉินในอนาคต ซึ่งรวมทัง้การปรบัเปลี่ยนใหส้อดคล้องกบัตลาด
สนิคา้อา้งองิในกรณีฉุกเฉินดว้ย  

ในการนี้ TFEX ขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  ท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อ TFEX 
รวมถงึหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ โปรดสง่มาที ่E-mail: TFEX_admin@set.or.th ภายในวนัที ่16 เมษายน 2563  
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็หารือ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเหตขุดัข้องท่ีมีผลกระทบต่อการซ้ือขาย (Trading Disruption) 

ประเดน็รบัฟังความคดิเหน็ 

 ในปัจจุบนัหลกัเกณฑ์ของ TFEX รองรบัเหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซื้อขายแล้ว โดยเป็นการก าหนดถึง 
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่อาจมผีลกระทบต่อการซื้อขายและการช าระหนี้ ซึ่งหมายรวมถึงเหตุต่างๆที่เกดิขึ้น เช่น ฐานะ
การเงนิของสมาชกิปัญหาการช าระหนี้ disruption  ทีเ่กดิกบัตลาดสนิคา้อา้งองิซึ่งอาจท าใหไ้ม่สามารถมรีาคามาใชใ้น
การค านวณ  settlement price ปัญหาทีเ่กดิกบั supply ในตลาดสนิคา้อา้งองิอนัมผีลต่อการสง่มอบ รวมถงึกรณีอืน่ทีอ่าจ
มผีลกระทบต่อการซือ้ขายและการช าระหนี้ ซึง่ท าใหก้ารด าเนินงานของตลาดอนุพนัธไ์มส่ามารถด าเนินการไดต้ามปกต ิ

  อย่างไรกต็าม เพื่อรองรบัการด าเนินงานในภาวะฉุกเฉินและเพื่อรองรบัการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัการ
ด าเนินงานของตลาดสนิคา้อา้งองิในภาวะฉุกเฉิน  TFEX เสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์หตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซื้อ
ขาย (Trading Disruption) ตามหลกัการดงันี้ 

1. เพิม่เหตุขดัขอ้งใหค้รอบคลุม/ชดัเจน 

 กรณีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่เกดิขึน้กบั TFEX และกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้ต่อตลาดสินค้า
อา้งองิ  

 เหตุฉุกเฉิน รวมถงึ ภาวะโรคระบาดรา้ยแรง เหตุภยัพบิตัติามธรรมชาต ิสงคราม การประกาศภาวะ
ฉุกเฉินจากภาครฐั หรอืเหตุการณ์ในลกัษณะคล้ายคลึงกนัซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแต่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิอง TFEX 

2. ปรบัปรงุ/ขยายความและเพิม่การด าเนินงานกรณีมเีหตุขดัขอ้งใหค้รอบคลุม/ชดัเจน 
 เพิม่การปรบัเปลี่ยนหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัการซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกบัตลาดสนิค้าอ้างองิ หรอื

เหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซือ้ขายหรอืช าระหนี้  
 ปรบัปรุงโดยการขยายค าเพิม่ขึน้กรณีการประกาศ Settlement Price ใหแ้ตกต่างจากทีค่วรค านวณได้

ตามเกณฑ ์ 
 ปรบัปรุงขยายความเพื่อความชดัเจน แนวทางการด าเนินการใหส้ามารถท าได้กบัทัง้ตลาด หรอืกลุ่ม

สนิคา้อา้งองิใดๆ รายสนิคา้ และหรอื ราย series ตามทีจ่ าเป็นและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัเหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซือ้ขาย (Trading Disruption) 5 

ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัสมาชกิ TFEX  ผูล้งทนุ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ  อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

2.1 ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการปรบัปรงุหลกัเกณฑโ์ดยเพิม่เหตุขดัขอ้งใหช้ดัเจน/ครอบคลุมมากขึน้ ดงันี้ 

 กรณีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้กบั TFEX และกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้ต่อตลาดสนิคา้อา้งองิ  

 เหตุฉุกเฉิน รวมถงึ ภาวะโรคระบาดรา้ยแรง เหตุภยัพบิตัติามธรรมชาต ิสงคราม การประกาศภาวะฉุกเฉิน
จากภาครฐั หรอืเหตุการณ์ในลกัษณะคลา้ยคลงึกนัซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแต่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิอง TFEX 

 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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2.2 ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุง/ขยายความและเพิม่การด าเนินงานกรณีมเีหตุขดัขอ้งให้ครอบคลุม /
ชดัเจน 

 เพิ่มการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดสินค้าอ้างอิง หรือ
เหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซือ้ขายหรอืช าระหนี้  

 ปรบัปรงุโดยการขยายค าเพิม่ขึน้กรณีการประกาศ Settlement Price ใหแ้ตกต่างจากทีค่วรค านวณไดต้าม
เกณฑ ์ 

 ปรบัปรงุขยายความเพื่อความชดัเจน แนวทางการด าเนินการใหส้ามารถท าไดก้บัทัง้ตลาด หรอืกลุ่มสนิคา้
อา้งองิใดๆ รายสนิคา้ และหรอื ราย series ตามทีจ่ าเป็นและเหมาะสม 

 
 เหน็ดว้ย  

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที ่TFEX_admin@set.or.th ภายในวนัที ่16 เมษายน 2563  

บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
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