สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การดาเนินการกรณี มีเหตุที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ”) ขอขอบพระคุ ณทุ กท่ า นที่ได้ร่ วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการดาเนินการกรณีมเี หตุทก่ี ระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการนี้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ขอสรุ ป ผลการรับ ฟั ง ความคิด เห็น ที่ไ ด้ร ับ จากผู้ ต อบแบบสอบถาม 15 ราย ซึ่ ง
ประกอบด้วยบริษทั หลักทรัพย์และทีป่ รึกษาทางการเงิน 9 ราย บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน 2 ราย ผูล้ งทุน 3 ราย
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย นอกจากนี้ ยงั มีผู้ให้ข้อเสนอแนะอื่นอีก 3 ราย โดยมีรายละเอียดความเห็น และ
ข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการรับฟั งความคิดเห็นในครัง้ นี้ ตลอดจน
ความเห็นจากการหารือกับผูร้ ่วมตลาดกลุ่มอื่นมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
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สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็น
ข้อเสนอที่ 1

การดาเนิ นการกรณี มีเหตุที่กระทบต่อตลาด (Market Disruption)
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถตัดสินใจดาเนินมาตรการเป็ นการชั ่วคราวในกรณีเกิด
Market Disruption เพื่อแก้ไข บรรเทา หรือลดผลกระทบทีเ่ กิดจากเหตุดงั กล่าวได้ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุการณ์ทเ่ี ข้าข่าย Market Disruption ซึง่ จาเป็ นเร่งด่วนทีต่ อ้ งกาหนดมาตรการชั ่วคราว เช่น
• มีเหตุทท่ี าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทาการซื้อขาย เช่น Circuit Breaker Triggered หรือ
• มีเหตุขดั ข้องทีก่ ระทบต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามปกติ เช่น
o ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย เช่น โรคระบาด แผ่นดินไหว
น้าท่วม หรือเหตุการณ์อ่นื ทีน่ ่ าจะเป็ นอันตรายต่อพนักงาน / ผูต้ ดิ ต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
o เหตุการณ์ทส่ี บื เนื่องจากนโยบายของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล ทีส่ ง่ ผลต่อ
การซื้อขายและการดาเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉิน
(2) มาตรการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อาจกาหนดใช้เป็ นมาตรการชั ่วคราว เพื่อแก้ไข บรรเทา หรือลด
ผลกระทบจาก Market Disruption
• การปรับ Ceiling & Floor รายหลักทรัพย์หรือทัง้ ตลาด
• การปรับเปลีย่ น Tick Size
• การห้ามหรือจากัดการขายชอร์ตรายหลักทรัพย์หรือทัง้ ตลาด และการปรับเปลีย่ นราคาขายชอร์ต
• การเปลีย่ น Trading Methods (Auto-match vs Call Auction vs Block Trade) รายหลักทรัพย์
หรือทัง้ ตลาด
• การเปลีย่ นแปลงอัตราหลักประกันในบัญชีเงินสดและบัญชี Margin
• การห้ามหรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการใช้ Program Trading

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• ควรจากัดราคา Floor แต่ไม่จากัดราคา Ceiling หรือใช้ราคา Ceiling ที่ 30%
• ควรปรับราคา Floor และ Ceiling เป็ น 20% และ 30% เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในปั จจุบนั
• ควรพิจารณาห้ามหรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของ Program Trading เป็ นรายกรณี
• ไม่ควรกาหนดเกณฑ์ราคา Plus Tick ของธุรกรรมขายชอร์ตเป็ นเพียงมาตรการชั ่วคราว
• เห็นด้วยกับการมีมาตรการชั ่วคราว ยกเว้น 1) การปรับ Ceiling & Floor 2) มาตรการที่ไม่ช่วย
ลดความผันผวนของตลาด เช่น การปรับ Tick Size, การเปลีย่ น Trading Methods, การห้ามหรือ
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการใช้ Program Trading
• ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการใช้มาตรการชั ่วคราวให้ชดั เจน โดยคานึงถึงความ
รุ น แรงของสถานการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น และผลกระทบกับ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งแต่ ล ะฝ่ ายด้ว ย ทัง้ นี้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไม่ควรใช้มาตรการเพื่อแทรกแซงกลไกการซื้อขายหลักทรัพย์มากเกินไปเพราะอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบได้
• ควรคานึงถึงกลไก Price Discovery ในการกาหนดมาตรการชั ่วคราว เพื่อไม่ให้สง่ ผลเสียต่อ
สภาพคล่อง และลดความผันผวนได้ เช่น การควบคุม HFT, Naked Short Sell และ Leverage
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ข้อเสนอที่ 2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหยุดทาการซื้อขายหลักทรัพย์ (Circuit Breaker)
ปรับจาก 2 ระดับ เป็ น 3 ระดับ และปรับระยะเวลาหยุดซื้อขาย ตลอดจนอนุ ญาตให้ใช้ Program
Trading หลังเกิด Circuit Breaker
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

Index
-10%
-20%
-

ปั จจุบนั
หยุดซื้อขาย
30 นาที
60 นาที
-

ข้อเสนอ
Index
-8%
-15%
-20%

หยุดซื้อขาย
30 นาที
30 นาที
60 นาที

ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• เสนอปรับ ระยะเวลาหยุดการซื้อขายหลังเกิด Circuit Breaker ระดับที่ 3 เป็ น 30 นาที หรือให้
หยุดการซื้อขายเท่ากับระยะเวลาซื้อขายทีเ่ หลือของวัน
• ควรอนุญาตใช้ Program Trading บางประเภททีไ่ ม่ก่อให้เกิดความผันผวนเพิม่ ขึน้ เช่น ATC
• ควรอนุญาตให้ผลู้ งทุนทัวไปสามารถใช้
่
Program Trading เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถปิ ด Position ได้
• มี 1 รายที่ไม่เห็นด้วยกับ Trigger Level โดยเสนอปรับเป็ นที่ -6.5% และ -13% โดยหยุดการ
ซื้อขายครัง้ ละ 30 นาที เพื่อให้สอดคล้องกับ Ceiling & Floor ที่ +/-15%
• มี 2 รายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ใช้ Program Trading หลังเกิด Circuit Breaker เนื่องจากอาจ
ทาให้ตลาดผันผวนยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากหัวข้อที่เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้
ดังนี้
• ควรพิจารณาปรับเวลาซื้อขายเฉพาะกรณีจาเป็ นเมื่อ เกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิน โดยควรกาหนด
ระยะเวลาที่ชดั เจนและไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากมีผลกระทบต่อการปฏิบ ัติงานด้า น
operation ของผูป้ ระกอบธุรกิจ นอกจากนี้ การปรับลดเวลาซื้อขายอาจทาให้ตลาดมีความผันผวน
มากขึน้ เนื่องจากระยะเวลาการจับคู่คาสังซื
่ ้อขายทีล่ ดลง
• ไม่ควรปิ ดตลาด เนื่องจากจะส่งผลกระทบทางลบมากกว่า
• ควรปรับเวลาซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยอาจไม่มชี ่วงพักการซื้อขายระหว่าง
วัน และอาจเปิ ดให้ซ้ือขาย Gold Futures ได้ 24 ชั ่วโมง เพื่อให้ผู้ลงทุ น สามารถซื้อขายเพื่อ ปรับ
Position ได้ทนั กับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในต่างประเทศซึ่งอาจกระทบต่อราคา
• ควรมีการกากับดูแลการซื้อขาย Derivative Warrants การขายชอร์ต และการซื้อขายรายใหญ่
(Block Trade) ทีเ่ หมาะสม เพื่อไม่เป็ นการเอาเปรียบผูล้ งทุนรายย่อย นอกจากนี้ควรจากัดการยืม
หุน้ เพื่อขายชอร์ตไม่เกิน 10% และต้องตรวจสอบว่ามีการยืมหุน้ มาจริง เพื่อป้ องกันการทุบราคา
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