
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัการด าเนินการกรณีมเีหตุทีก่ระทบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์   
 
ในการนี้  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้ร ับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 15 ราย ซึ่ง
ประกอบดว้ยบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิ 9 ราย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน 2 ราย ผูล้งทุน 3 ราย 
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ยงัมีผู้ให้ข้อเสนอแนะอื่นอีก 3 ราย โดยมีรายละเอียดความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้  
 
ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะน าความเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการรบัฟังความคดิเหน็ในครัง้นี้ ตลอดจน
ความเหน็จากการหารอืกบัผูร้่วมตลาดกลุ่มอื่นมาใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

ข้อเสนอท่ี 1 การด าเนินการกรณีมีเหตุท่ีกระทบต่อตลาด (Market Disruption)  

ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถตดัสนิใจด าเนินมาตรการเป็นการชัว่คราวในกรณีเกดิ 
Market Disruption เพื่อแกไ้ข บรรเทา หรอืลดผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุดงักล่าวได ้ดงัต่อไปนี้  

(1) เหตุการณ์ทีเ่ขา้ขา่ย Market Disruption ซึง่จ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งก าหนดมาตรการชัว่คราว เช่น  
• มเีหตุทีท่ าใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ หยุดท าการซื้อขาย เช่น Circuit Breaker Triggered หรอื  
• มเีหตุขดัขอ้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามปกต ิเช่น  

o ภยัธรรมชาตหิรอืวนิาศภยัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการซื้อขาย เช่น โรคระบาด แผ่นดนิไหว 
น ้าท่วม หรอืเหตุการณ์อื่นทีน่่าจะเป็นอนัตรายต่อพนักงาน / ผูต้ดิต่อกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

o เหตุการณ์ทีส่บืเนื่องจากนโยบายของหน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล ทีส่ง่ผลต่อ
การซื้อขายและการด าเนินงานตามปกตขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉิน  

(2) มาตรการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจก าหนดใชเ้ป็นมาตรการชัว่คราว เพื่อแกไ้ข บรรเทา หรอืลด
ผลกระทบจาก Market Disruption  
• การปรบั Ceiling & Floor รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด  
• การปรบัเปลีย่น Tick Size  
• การหา้มหรอืจ ากดัการขายชอรต์รายหลกัทรพัยห์รอืทัง้ตลาด และการปรบัเปลีย่นราคาขายชอรต์  
• การเปลีย่น Trading Methods (Auto-match vs Call Auction vs Block Trade) รายหลกัทรพัย์

หรอืทัง้ตลาด   
• การเปลีย่นแปลงอตัราหลกัประกนัในบญัชเีงนิสดและบญัช ีMargin  
• การหา้มหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใช ้Program Trading  

ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 

ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
• ควรจ ากดัราคา Floor แต่ไม่จ ากดัราคา Ceiling หรอืใชร้าคา Ceiling ที ่30%  
• ควรปรบัราคา Floor และ Ceiling เป็น 20% และ 30% เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดในปัจจบุนั 
• ควรพจิารณาหา้มหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ Program Trading เป็นรายกรณี 
• ไม่ควรก าหนดเกณฑร์าคา Plus Tick ของธุรกรรมขายชอรต์เป็นเพยีงมาตรการชัว่คราว  
• เหน็ด้วยกบัการมมีาตรการชัว่คราว ยกเว้น 1) การปรบั Ceiling & Floor  2) มาตรการที่ไม่ช่วย

ลดความผนัผวนของตลาด เช่น การปรบั Tick Size, การเปลีย่น Trading Methods, การหา้มหรอื
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใช ้Program Trading   

• ควรมกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการใชม้าตรการชัว่คราวใหช้ดัเจน โดยค านึงถงึความ
รุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายด้วย  ทัง้นี้  ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไม่ควรใชม้าตรการเพื่อแทรกแซงกลไกการซื้อขายหลกัทรพัยม์ากเกนิไปเพราะอาจ
สง่ผลกระทบเชงิลบได ้

• ควรค านึงถงึกลไก Price Discovery ในการก าหนดมาตรการชัว่คราว เพื่อไม่ใหส้ง่ผลเสยีต่อ
สภาพคล่อง และลดความผนัผวนได ้เช่น การควบคุม HFT, Naked Short Sell และ Leverage   
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ข้อเสนอท่ี 2     การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการหยุดท าการซ้ือขายหลกัทรพัย์  (Circuit Breaker)      

ปรบัจาก 2 ระดบัเป็น 3 ระดบั และปรบัระยะเวลาหยุดซื้อขาย ตลอดจนอนุญาตให้ใช้ Program 
Trading หลงัเกดิ Circuit Breaker   

ระดบั ปัจจบุนั  ขอ้เสนอ 
Index หยุดซื้อขาย Index หยุดซื้อขาย 

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

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 

ผูใ้หค้วามเหน็สว่นใหญ่เหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
• เสนอปรบัระยะเวลาหยุดการซื้อขายหลงัเกิด Circuit Breaker ระดบัที่ 3 เป็น 30 นาที หรือให้

หยุดการซื้อขายเท่ากบัระยะเวลาซื้อขายทีเ่หลอืของวนั 
• ควรอนุญาตใช ้Program Trading บางประเภททีไ่มก่่อใหเ้กดิความผนัผวนเพิม่ขึน้ เช่น ATC   
• ควรอนุญาตใหผู้ล้งทุนทัว่ไปสามารถใช ้Program Trading เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถปิด Position ได ้
• ม ี1 รายที่ไม่เหน็ด้วยกบั Trigger Level  โดยเสนอปรบัเป็นที่ -6.5% และ -13%   โดยหยุดการ

ซื้อขายครัง้ละ 30 นาท ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Ceiling & Floor ที ่+/-15%  
• ม ี2 รายที่ไม่เหน็ดว้ยกบัการให้ใช้ Program Trading  หลงัเกดิ Circuit Breaker   เนื่องจากอาจ

ท าใหต้ลาดผนัผวนยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ ยงัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เติมในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากหวัขอ้ที่เปิดรบัฟังความคดิเหน็ ซึ่งสรุปได้
ดงันี้ 

• ควรพจิารณาปรบัเวลาซื้อขายเฉพาะกรณีจ าเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยควรก าหนด
ระยะเวลาที่ชดัเจนและไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้าน 
operation ของผูป้ระกอบธุรกจิ นอกจากนี้ การปรบัลดเวลาซื้อขายอาจท าใหต้ลาดมคีวามผนัผวน
มากขึน้ เนื่องจากระยะเวลาการจบัคู่ค าสัง่ซื้อขายทีล่ดลง 

• ไม่ควรปิดตลาด เนื่องจากจะสง่ผลกระทบทางลบมากกว่า 
• ควรปรบัเวลาซื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยอาจไมม่ชี่วงพกัการซื้อขายระหว่าง

วนั และอาจเปิดให้ซื้อขาย Gold Futures ได้ 24 ชัว่โมง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเพื่อปรับ 
Position ไดท้นักบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศซึ่งอาจกระทบต่อราคา 

• ควรมีการก ากบัดูแลการซื้อขาย Derivative Warrants การขายชอร์ต และการซื้อขายรายใหญ่ 
(Block Trade) ทีเ่หมาะสม เพื่อไม่เป็นการเอาเปรยีบผูล้งทุนรายย่อย นอกจากนี้ควรจ ากดัการยมื
หุน้เพื่อขายชอรต์ไม่เกนิ 10% และตอ้งตรวจสอบว่ามกีารยมืหุน้มาจรงิ เพื่อป้องกนัการทุบราคา 


