สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงมาตรการกากับการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการปรับปรุงมาตรการกากับการซือ้ ขาย
ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระหว่าง
วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2564 และจากการรับฟั งความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Focus Group) กับบริษทั หลักทรัพย์
และบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีผใู้ ห้ความคิดเห็นรวม 228 ราย ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั หลักทรัพย์ 66 ราย, บริษทั
จดทะเบียน 73 ราย, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 4 ราย, ผูล้ งทุนทัวไป
่ 83 ราย, สมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย (TLCA) และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตาม
เอกสารนี้
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ประเด็นที่ รบั ฟังความคิ ดเห็น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอปรับปรุงมาตรการกากับการซื้อขายในปั จจุบนั เพื่อให้ดาเนินการป้ องกันความ
เสีย่ งให้เร็วขึน้ โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้1
มาตรการปัจจุบนั
ข้อเสนอปรับปรุง
มาตรการระดับ 1 :
 ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash Balance

มาตรการระดับ 1 :
 ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash Balance +
 ห้ามนาหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมาคานวณเป็ นวงเงินซือ้ ขาย
มาตรการระดับ 2 :
มาตรการระดับ 2 :
 ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash Balance +
 ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash Balance +
 ห้ามนาหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมาคานวณเป็ นวงเงินซือ้ ขาย
 ห้ามนาหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมาคานวณเป็ นวงเงินซือ้ ขาย +
 ห้าม Net Settlement
มาตรการระดับ 3 :
มาตรการระดับ 3 :
 ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash Balance +
 ห้ามซือ้ ขายเป็ นการชั ่วคราว 1 วันทาการ
 ห้ามนาหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมาคานวณเป็ นวงเงินซือ้ ขาย + เมื่ออนุญาตให้ซอ้ื ขาย ยังคงให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash Balance +
 ห้าม Net Settlement
ห้ามนาหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมาคานวณเป็ นวงเงินซือ้ ขาย +
ห้าม Net Settlement

1

เมือ่ หลักทรัพย์ใดเข้ามาตรการกากับการซื้อขาย หลักทรัพย์อ่นื ของบริษทั จดทะเบียนและหลักทรัพย์ทม่ี กี ารอ้างอิงหลักทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียนจะเข้ามาตรการกากับการซื้อขายด้วย ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางปั จจุบนั
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ข้อหารือที่ 1: การปรับปรุงมาตรการกากับการซื้อขาย
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ควรมีม าตรการด าเนิ น การกับ หลัก ทรัพ ย์ ท่ี ม ีภ าวะเก็ง ก าไรสู ง หรือ สภาพการซื้อ ขายร้อ นแรงโดยไม่ ม ี
ปั จจัยพืน้ ฐานรองรับอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
 ควรแจ้งผูล้ งทุนให้เร็วขึน้ ก่อนใช้มาตรการกากับการซื้อขาย หรือมี Application เพื่อแจ้งเตือนผูล้ งทุน
ให้ทราบล่วงหน้าและได้มเี วลาเตรียมตัว
 ควรเพิม่ มาตรการสาหรับหลักทรัพย์ทม่ี ี Free Float ต่า และมี Market Capitalization ขนาดใหญ่ซง่ึ มี
ผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์ (SET Index) มากกว่าหลักทรัพย์ขนาดเล็ก
 ควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณาหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าข่ายมาตรการกากับการซือ้ ขาย และให้ดาเนินการ
กับหลักทรัพย์ทร่ี าคาปรับลดลงมากด้วย
 ส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่ผลู้ งทุน เพือ่ แก้ปัญหาการลงทุนทีไ่ ม่สอดรับกับปั จจัยพืน้ ฐาน
อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ความเห็นทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนบางรายเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกลไก
ตลาด เนื่องจากมาตรการกากับการซือ้ ขายอาจส่งผลกระทบต่อผูล้ งทุนทีเ่ ข้ามาซือ้ ขายตามปกติ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้อง
กับภาวะการซือ้ ขายทีผ่ ดิ ปกตินนั ้

ข้อหารือที่ 2: การดาเนิ นมาตรการเร็วขึ้น โดยรวบมาตรการระดับ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน และให้ เริ่ ม
มาตรการระดับ 1 ด้วยการให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และห้ามนาหลักทรัพย์ที่กาหนดมาคานวณ
เป็ นวงเงิ นซื้อขาย
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่า ภาวะการเก็งกาไร
สูงในปั จจุบนั เกิดจากผูล้ งทุนส่วนใหญ่มเี งินสดเพียงพอทีจ่ ะซือ้ ขายหลักทรัพย์ขนาดเล็กทีเ่ ข้ามาตรการกากับ
การซื้อขาย ดังนัน้ การห้ามนาหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมาคานวณเป็ นวงเงินซื้อขาย อาจไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การใช้มาตรการ และไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
 อาจห้าม Net Settlement และหยุดพักการซื้อขายตัง้ แต่มาตรการระดับ 1 เพื่อให้มคี วามกระชับและ
รวดเร็วในการสกัดภาวะร้อนแรง
 ควรขยายระยะเวลาสิน้ สุดของมาตรการแต่ละระดับให้นานขึน้
 ควรมีการจากัดวงเงินในบัญชี Cash Balance ทีจ่ ะใช้ซอ้ื หลักทรัพย์ทเ่ี ข้ามาตรการกากับการซือ้ ขาย
 อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขาย (Commission) หลักทรัพย์ทเ่ี ข้ามาตรการกากับการซื้อขาย
ให้สงู กว่าปกติ หรือปรับลด Ceiling & Floor
อย่างไรก็ตาม มีผใู้ ห้ความเห็นทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนบางราย ไม่เห็นด้วย โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ 1 กล่าวคือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด และเห็นว่ามาตรการเดิมเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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ข้อหารือที่ 3: การเพิ่ มการห้ ามซื้ อขายหลักทรัพย์เป็ นการชัวคราวเป็
่
นระยะเวลา 1 วันทาการ เป็ น
มาตรการระดับ 3
ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้ วยตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่ า การห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็ นการชัวคราว
่
1 วัน มีความเท่าเทียมกัน และจะช่วยลดความร้อนแรงของการซื้อขายหลักทรัพย์ได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ล งทุ น ท าให้ม ีเวลาพิจารณาทบทวนก่ อนตัดสินใจลงทุ น
นอกจากนัน้ ยังเป็ นมาตรการทีส่ อดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอืน่ ๆ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
 ควรประสานงานมิให้กระทบต่อการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของ
บริษทั จดทะเบียน
 ควรสื่อสารและทาความเข้าใจให้ชดั เจนว่าเป็ นมาตรการกากับการซื้อขาย โดยมิได้เกิดจากบริษทั จด
ทะเบียนฝ่ าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
 ควรห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นการชั ่วคราวในมาตรการทุกระดับโดยแต่ละระดับอาจหยุดพักการ
ซื้อขายไม่เท่ากัน
 ควรห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์มากกว่า 1 วัน โดยอาจกาหนดตามระดับความร้อนแรง
อย่างไรก็ตาม มีผใู้ ห้ความเห็น ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนบางรายไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า มาตราการดังกล่าวอาจไม่
สามารถทาให้ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์กลับสู่ภาวะปกติได้ และมี ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของบริษทั จด
ทะเบียนทีถ่ ูกห้ามซื้อขาย รวมทัง้ อาจเป็ นการริดรอนสิทธิของผูล้ งทุนทีเ่ ข้ามาซื้อขายปกติ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับ
ภาวะการซือ้ ขายทีผ่ ดิ ปกตินนั ้
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