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ส่วนท่ี 1: บทน า 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของทัว่โลก สง่ผลใหส้ภาพการซือ้ขายในตลาดมี
ความผนัผวนรนุแรง และ SET Index ลดลงต่อเนื่องจนท าใหต้อ้งหยุดการซื้อขายทัง้หมด (Circuit Breaker) ถงึ 2 ครัง้ 
ในวนัที ่12 และ 13 มนีาคม 2563 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดป้รบัปรุงเกณฑ์และใชบ้งัคบัเป็นการชัว่คราว เพื่อบรรเทา
ผลกระทบของผู้ลงทุนจากความผนัผวนดงักล่าว ทัง้การปรบัปรุงเกณฑ์ราคาของการขาย Short Selling และ
เปลีย่นแปลง Circuit Breaker และราคาสงูสุดและราคาต ่าสุดของการซื้อขายแต่ละวนั (Ceiling & Floor) ในวนัที ่13 
และ18 มนีาคม ทีผ่า่นมา ตามล าดบั นัน้ 

เนื่องดว้ยสภาวะตลาดยงัคงมคีวามผนัผวนรุนแรง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ปรบัปรุงการด าเนินการกรณีมี
เหตุทีก่ระทบต่อตลาด (Market Disruption) เพื่อบงัคบัใชเ้ป็นมาตรการการชัว่คราวในกรณีทีม่ ีจ าเป็นเร่งด่วน เช่น          
มเีหตุทีท่ าใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ หยุดท าการซื้อขาย หรอืเหตุขดัขอ้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ตามปกต ิเพื่อลดผลกระทบต่อตลาด นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้ทบทวน triggers ของ circuit breaker และ
ระยะเวลาการหยดุซือ้ขายทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหุน้ต่างประเทศ  

ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรงุเกณฑใ์นตลาดทนุ  ทา่นสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดส่งมาที่ E-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภายในวันที ่                
30 มนีาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th


เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การด าเนินการกรณมีเีหตุทีก่ระทบต่อตลาดหลกัทรพัย์ 
 

 4 

ส่วนท่ี 2: ข้อมลูประกอบการพิจารณาและประเดน็หารือ 

1.  การด าเนินการกรณีมีเหตท่ีุกระทบต่อตลาด (Market Disruption) 

 ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวทางด าเนินการกรณีเกดิเหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซื้อขาย โดยอาจ
เปลีย่นแปลงเวลาท าการซือ้ขายประจ าวนัชัว่คราว หรอืหยดุการซือ้ขายทัง้หมดได ้    

ประเดน็รบัฟังความคดิเหน็ 

            เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการก าหนดมาตรการหรอืลดผลกระทบในภาวะการซื้อขายทีผ่ดิปกตไิด้อย่าง
เหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ อนัเป็นการลดผลกระทบต่อตลาด (Market Disruption) ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอเสนอใหใ้นกรณีเกดิ Market Disruption ทีอ่าจกระทบต่อสภาพการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยรวม 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถปรบัปรุงเกณฑ์และบงัคบัใชเ้ป็นมาตรการชัว่คราว โดยสามารถพจิารณา
ก าหนดระยะเวลาบงัคบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

(1) เหตุการณ์ทีเ่ขา้ขา่ย Market Disruption ซึง่จ าเป็นเรง่ด่วนทีต่อ้งก าหนดมาตรการชัว่คราว เชน่ 

 มเีหตุทีท่ าใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ หยดุท าการซือ้ขาย เชน่ Circuit Breaker Triggered หรอื 
 มเีหตุขดัขอ้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามปกต ิเชน่ 

o ภยัธรรมชาตหิรอืวนิาศภยัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการซือ้ขาย เชน่ โรคระบาด แผน่ดนิไหว น ้าทว่ม 
หรอืเหตุการณ์อืน่ทีน่่าจะเป็นอนัตรายต่อพนกังาน / ผูต้ดิต่อกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

o เหตุการณ์ทีส่บืเนื่องจากนโยบายของหน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล ทีส่ง่ผลต่อการซือ้ขาย
และการด าเนินงานตามปกตขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ เชน่ ประกาศภาวะฉุกเฉิน 

(2) เกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจปรบัปรุงและบังคบัใช้เป็นมาตรการชัว่คราว เพื่อจดัการ / บรรเทาผลกระทบ
จาก Market Disruption 

 การปรบั Ceiling & Floor รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด 
 การปรบัเปลีย่น Tick size 
 การปรบัเกณฑก์ารขายชอรต์ เช่น การหา้มหรอืจ ากดัการขายชอรต์รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด การปรบั

เกณฑร์าคา  
 การเปลีย่น Trading methods (Auto-match vs Call auction vs Block trade) รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด 
 การแกไ้ขอตัราหลกัประกนัในบญัชเีงนิสดและบญัช ีMargin 
 การหา้มหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใช ้Program trading 
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2.  การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการหยดุท าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Circuit Breaker) 

  เกณฑ์ Circuit Breaker ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เริม่ใชต้ัง้แต่ปี 25401  โดยทีผ่่านมามสีถติกิารเกดิ Circuit 
Breaker ดงันี้ 

วนัท่ีเกิด Circuit breaker (CB) 
CB trigger point Closing Index Lowest Index 

(Level 1) Points % change % change 
1) 19 ธ.ค. 49  

(BOT กนัส ารองเงนิทนุน าเขา้ 30%) 
-10.14% 622.14 -14.84% -19.52% 

2) 10 ต.ค. 51  
     (Subprime/Hamburger crisis) 

-10.02% 451.96 -9.61% -10.09% 

3) 27 ต.ค. 51  
    (Subprime/Hamburger crisis) 

-10.00% 387.43 -10.50% -10.50% 

4) 12 ม.ีค. 63  
     (COVID-19) 

-10.00% 1,114.91 -10.80% -12.36% 

5) 13 ม.ีค. 63  
     (COVID-19) 

-10.00% 1,128.91 +1.26% -13.08% 

 จากการศกึษาเกณฑ ์Circuit breaker ของตลาดหุน้ต่างประเทศ จะมกีารก าหนด Trigger Level 3 ระดบั 
ระหว่าง -5% ถึง -20% และระยะเวลาหยุดซื้อขาย 15 นาทีถึง 105 นาท ีหรอืหยุดซื้อขายตลอด session หรือ
ระยะเวลาทีเ่หลอืของวนันัน้ สรปุไดด้งันี้ 

Exchange Circuit breaker trigger point ชว่งเวลาหยดุการซือ้ขาย 
(นาท)ี 

Non-circuit 
breaker period Prior index Level 1 2 3 

SET SET -10%   30 ชว่ง Pre-close  
 -20%  60 

NYSE 
(USA) 

S&P500 -7% -13%  15 20 นาทกีอ่นตลาด
ปิด   -20% Halt ทีเ่หลอืทัง้วนั 

KRX 
(Korea) 

KOSPI ลดลง
ต่อเนื่อง1 นาท ี

-8% -15%  30 40 นาทกีอ่นตลาด
ปิด   -20% Halt ทีเ่หลอืทัง้วนั 

Bursa 
(Malaysia) 

KLCI -10% -15%  60 10 นาทกีอ่นตลาด
ปิด   -20% Halt ทีเ่หลอืทัง้วนั 

BSE, 
NSE 
(India) 

BSE Sensex 
หรอื Nifty50 

-10%   45 (กอ่น 13:00) 
15 (ระหว่าง 13:00 – 14:30) 

หลงั 14:30น. 

 -15%  105 (กอ่น13:00) 
45 (ระหว่าง 13:00 – 14:30) 

  -20% Halt ทีเ่หลอืทัง้วนั 
IDX 
(Indonesia) 

JCI -5% -10%  30 n/a 
  -15% Halt ทีเ่หลอืใน sessionนัน้

หรอืมากกว่า 

                                                           
1 ไดป้รบั Trigger จากการก าหนดเป็นจดุของดชันีมาเป็นเปอรเ์ซนตใ์นเดอืนเมษายน 2541 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้
สงูสดุหรอืลดลงต ่าสุดของราคาเสนอซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นแต่ละวนั (เปลีย่น Ceiling & Floor จากเดมิ ± 10% เป็น ±30%) 
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 ทัง้นี้ เมื่อเกดิ Circuit breaker แลว้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะใหส้มาชกิระงบัการใช ้Program trading เป็นการ
ชัว่คราว เพือ่ลดความเสีย่งอนัอาจจะเกดิจากการใช ้Program trading นัน้ ซึง่แตกต่างจากตลาดต่างประเทศทีไ่ม่มกีาร
หา้มการใช ้Program trading หลงัจากเกดิ Circuit breaker  

ประเดน็รบัฟังความคดิเหน็ 

 เพื่อใหเ้กณฑ ์Circuit Breaker เหมาะสมกบัสภาพตลาดในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหุน้
ต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึทบทวน Trigger Levels และระยะเวลาหยุดท าการการซื้อขาย รวมถงึเงือ่นไขการ
ใช ้Program Trading หลงัเกดิ Circuit Breaker สรปุไดด้งันี้ 

 ปรบั Trigger level เป็น 3 ระดบั ท่ี -8%, -15%, -20%   จากปัจจุบนั 2 ระดบั ที ่ -10%, -20%  โดย 
Trigger point ทีต่ ่าลงท าใหม้โีอกาสหยุดซื้อขายเรว็ขึน้กว่าเดมิ น่าจะช่วยลดความตื่นตระหนก และให้
โอกาสผูล้งทนุศกึษาขอ้มลูขา่วสารต่างๆ อยา่งเพยีงพอ อนัจะชว่ยชะลอการไหลลงของตลาดได ้

 ก าหนดระยะเวลาหยุดซ้ือขาย 30, 30, 60 นาที ซึ่งเพยีงพอใหผู้ล้งทุนพจิารณาขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
ตดัสนิใจลงทนุ 

 อนุญาตให้ใช้ Program trading หลงัเกิด Circuit Breaker ได้ เนื่องจากการทีต่ลาดปรบัตวัลดลงรนุแรง
มกัเกดิจากปัจจยัแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกบัปัจจุบนัมกีารใช ้Program Trading 
อยา่งกวา้งขวาง การหา้มใช ้Program Trading อาจท าใหผู้ล้งทนุขาดเครือ่งมอืจดัการค าสัง่ซื้อขาย อนัอาจ
ไม่ส่งผลดตี่อผูล้งทุนในภาวะทีต่ลาดผนัผวนรุนแรง อย่างไรกต็าม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มมีาตรการก ากบั
ดแูลเพือ่ลดความเสีย่งจากการใช ้Program trading อาท ิใหส้มาชกิมรีะบบคดักรองค าสัง่ดว้ยพารามเิตอร์
ทีเ่หมาะสมและไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจ ากดัความเรว็ในการสง่ค าสัง่ (Throttle limits) 

สรปุขอ้เสนอปรบัปรงุ Trigger Level และระยะเวลาหยดุซือ้ขายไดด้งันี้ 

ระดบั ปัจจบุนั  ขอ้เสนอ 
Index หยดุซือ้ขาย Index หยดุซือ้ขาย 

ระดบัที ่1 -10% 30 นาท ี -8% 30 นาท ี
ระดบัที ่2 -20% 60 นาท ี -15% 30 นาท ี
ระดบัที ่3 - - -20% 60 นาท ี
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

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

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

2.1 ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่ว่า กรณีเกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ อาจมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องสามารถก าหนด
มาตรการชัว่คราวเพือ่บงัคบัใชใ้หท้นัการณ์ ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบต่อตลาด  

1) มเีหตุทีท่ าใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ หยดุท าการซือ้ขาย เชน่ Circuit Breaker Triggered หรอื 
2) มเีหตุขดัขอ้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามปกต ิเชน่ 

 ภยัธรรมชาตหิรอืวนิาศภยัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการซือ้ขาย เชน่ โรคระบาด แผ่นดนิไหว น ้าท่วม 
หรอืเหตุการณ์อืน่ทีน่่าจะเป็นอนัตรายต่อพนกังาน / ผูต้ดิต่อกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 เหตุการณ์ทีส่บืเนื่องจากนโยบายของหน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล ทีส่่งผลต่อการซื้อ
ขายและการด าเนินงานตามปกตขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ เชน่ ประกาศภาวะฉุกเฉิน 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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2.2 ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัมาตรการชัว่คราว เพือ่จดัการ / บรรเทาผลกระทบจาก Market Disruption  

 การปรบั Ceiling & Floor รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด 
 การปรบัเปลีย่น Tick size 
 การหา้มหรอืจ ากดัการขายชอรต์รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด และการปรบัเปลีย่นราคาขายชอรต์  
 การเปลีย่น Trading methods (Auto-match vs Call auction vs Block trade) รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด 
 การแกไ้ขอตัราหลกัประกนัในบญัชเีงนิสดและบญัช ีMargin 
 การหา้มหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใช ้Program trading 

  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 

 
2.3 ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการปรบัเกณฑ ์Circuit breaker ดงันี้ 

ระดบั ปัจจบุนั  ขอ้เสนอ 
Index หยดุซือ้ขาย Index หยดุซือ้ขาย 

ระดบัที ่1 -10% 30 นาท ี -8% 30 นาท ี
ระดบัที ่2 -20% 60 นาท ี -15% 30 นาท ี
ระดบัที ่3 - - -20% 60 นาท ี
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 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 

 
2.4 ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมว่่าควรอนุญาตใหใ้ช ้Program trading หลงัเกดิ Circuit Breaker ได ้

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที ่E-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภายใน 
วนัที ่30 มนีาคม 2563  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
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