
 

 

 
 
 
 
  

เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ 
 

การขยายระยะเวลาการปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์
ราคาเสนอขายชอรต์ หลกัเกณฑร์าคาเสนอซ้ือขาย
สงูสดุและต า่สดุ (Ceiling & Floor) และหลกัเกณฑ์

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายสงูสดุในแต่ละวนั 
(Daily Price Limit) เป็นการชัว่คราว  
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ส่วนท่ี 1:  บทน า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัเกณฑร์าคาเสนอขายชอรต์ และปรบัปรงุ
หลกัเกณฑร์าคาเสนอซื้อขายสงูสุดและต ่าสดุ (Ceiling & Floor) เป็นการชัว่คราว เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ตลาดอนัเนื่องมาจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (“TFEX”) ได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) ของ 
SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures และ Sector Futures เป็นการชัว่คราว เพือ่ให้
การซื้อขายหลกัทรพัยใ์น TFEX มสีภาพการซื้อขายทีส่อดคลอ้งกบัสนิคา้อา้งองิ โดยหลกัเกณฑช์ัว่คราวดงักล่าวมผีล
ใชบ้งัคบัตัง้แต่กลางเดอืนมนีาคม สิน้สดุไมเ่กนิวนัที ่30 มถิุนายน 2563 สรปุไดด้งันี้ 

ส่วนท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 หลกัเกณฑท่ี์ใช้ในกรณีปกติ หลกัเกณฑท่ี์ปรบัปรงุชัว่คราว 
ราคาเสนอขายชอรต์: Zero Plus Tick 

(ใชร้าคาทีส่งูกว่าหรอืเทา่กบัราคาซือ้
ขายครัง้สดุทา้ย) 

 

Uptick  
(ใชร้าคาทีส่งูกว่าราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ย) 
โดยยกเวน้ให ้Market Maker ทกุประเภท
สามารถใชเ้กณฑ ์Zero Plus Tick ได ้

 
(บงัคบัใชต้ัง้แต่การซื้อขายชว่งบ่ายของ

วนัที ่13 มนีาคม 2563 ถงึ ไมเ่กนิวนัที ่30 
มถิุนายน 2563) 

Ceiling & Floor:  (บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่18 มนีาคม 2563 ถงึ 
ไมเ่กนิวนัที ่30 มถิุนายน 2563) 

• หุน้ / หน่วยลงทนุ / 
ETF:  

+/- 30% +/-15% 

• หลกัทรพัยท์ีบุ่คคลต่าง
ดา้วเป็นผูถ้อื:  

+/- 60% +/- 30% 

• Warrant / DW / TSR:  +/- 30% ของราคาปิด underlying ของ
วนัท าการกอ่นหน้า × อตัราแปลงสภาพ 

+/- 15% ของราคาปิด underlying ของวนั
ท าการกอ่นหน้า × อตัราแปลงสภาพ 

ส่วนท่ีเก่ียวกบั TFEX 

 เกณฑป์กติ มาตรการชัว่คราว 
Daily Price Limit  (บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่18 มนีาคม 2563 

ถงึไมเ่กนิวนัที ่30 มถิุนายน 2563) 

• SET50 Index Futures, 
Sector Futures และ 
Single Stock Futures: 

+/- 30% ของ Daily Settlement Price 
ของวนัท าการกอ่นหน้า  

+/-15% ของ Daily Settlement Price 
ของวนัท าการกอ่นหน้า 
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 เกณฑป์กติ มาตรการชัว่คราว 

• SET50 Index Options: +/- 30% ของราคาปิด underlying  
ของวนัท าการกอ่นหน้า 

+/- 15% ของราคาปิด underlying  
ของวนัท าการกอ่นหน้า 

อยา่งไรกต็าม จากสภาวะตลาดในปัจจบุนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ TFEX เหน็ควรขยายระยะเวลาการปรบัปรงุ
หลกัเกณฑ์ทีใ่ชบ้งัคบัเป็นการชัว่คราวดงักล่าวจากเดมิทีจ่ะสิน้สดุไม่เกนิวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ออกไปเป็นสิน้สดุไม่
เกนิวนัที ่30 กนัยายน 2563 

ในการนี้ TFEX จึงขอรบัทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาขยายระยะเวลาขา้งต้น โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 
TFEX ภายในวันที่  25 พฤษภาคม 2563 ทั ้งนี้  หากมีข้อสงสัย เพิ่ม เติม  สามารถติดต่ อสอบถามได้ที่  
MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

 จากการประเมนิผลการใชม้าตรการขา้งต้นพบว่า สามารถมสี่วนช่วยบรรเทาลดความผนัผวนของตลาดได้
เนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบนัยงัคงมคีวามผนัผวน และมคีวามไมแ่น่นอนจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-
19 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควรขยายระยะเวลาการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ตและหลกัเกณฑ์ราคา
เสนอซื้อขายสูงสุดและต ่าสุด (Ceiling & Floor)  และ TFEX จงึเหน็ควรขยายระยะเวลาการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การ
เปลีย่นแปลงราคาซื้อขายสงูสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) จากเดมิทีจ่ะสิน้สุดในวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ออกไป
อกีเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน (สิ้นสุดไม่เกนิวนัที่ 30 กนัยายน 2563) โดยให้ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื
ผูจ้ดัการ TFEX (แลว้แต่กรณี) มอี านาจยกเลกิการปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักล่าวไดก้อ่นวนัที ่30 กนัยายน 2563 ได ้เมือ่
เหน็ว่าความจ าเป็นในการใชห้ลกัเกณฑน์ัน้หมดไป 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 บรษิทัสมาชกิ SET  บรษิทัสมาชกิ TFEX 
 บรษิทัหลกัทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่มาชกิ 
 ผูล้งทนุ 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

2.1 ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการขยายระยะเวลาการปรบัปรงุหลกัเกณฑร์าคาเสนอขายชอรต์ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยก าหนดใหส้มาชกิเสนอขายชอรต์ได้เฉพาะในราคาทีส่งูกว่าราคาซื้อขายครัง้สุดทา้ย (Uptick) โดยยกเวน้
ให ้Market Maker ทุกประเภทสามารถเสนอขายชอรต์ไดใ้นราคาทีส่งูกว่าหรอืเท่ากบัราคาซื้อขายครัง้สดุทา้ย
(Zero Plus Tick) ได ้จนสิน้สดุไมเ่กนิวนัที ่30 กนัยายน 2563  

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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2.2 ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการขยายระยะเวลาการปรบัปรงุหลกัเกณฑร์าคาเสนอซือ้ขายสงูสดุและต ่าสดุ (Ceiling 
& Floor) ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยลดอตัราราคาเสนอซื้อขายสงูสุดและต ่าสุดของหลกัทรพัยล์ง จนสิน้สุดไม่
เกนิวนัที ่30 กนัยายน 2563  

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

2.3 ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการขยายระยะเวลาการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การเปลีย่นแปลงราคาซื้อขายสงูสดุในแต่
ละวนั (Daily Price Limit) ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX ที่มหีุ้นและดชันีในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็น
สนิคา้อา้งองิ จนสิน้สดุไมเ่กนิวนัที ่30 กนัยายน 2563  

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภายในวันที่  
25 พฤษภาคม 2563  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ TFEX ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
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