
 

 

 

 

เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ 

 

เรื�อง 

การปรบัปรงุเกณฑเ์พื�อให้ TFEX ดาํเนินการ 
ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ได้ทนัเวลา 

เพื�อลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน  
 

 

 

 

 

เพื�อรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง 

โดยเปิดรบัฟังความคดิเหน็ถงึวนัที� $% พฤษภาคม $))* 

 

 

 
จดัทาํโดย บมจ. ตลาดสญัญาซื2อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
พฤษภาคม :;;< 
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ส่วนที� >: บทนํา 
 

บมจ. ตลาดสญัญาซื0อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ได้มกีารพฒันาสญัญาซื0อขายล่วงหน้าที�
อา้งองิกบัตวัแปรหลากหลายเพื�อตอบสนองความต้องการในการลงทุนหรอืบรหิารความเสี�ยงของผูล้งทุนหรอื
ผูป้ระกอบการ  โดยสนิคา้หรอืตวัแปรที�นํามาอ้างองิสําหรบัสญัญาซื0อขายล่วงหน้านั 0น มทีั 0งที�เป็นดชันีราคา
หลกัทรพัย ์อตัราดอกเบี0ย  อตัราแลกเปลี�ยน สนิคา้โภคภณัฑซ์ึ�งมกีารซื0อขายอยู่ทั �วโลก (global commodity) 
เชน่ ราคานํ0ามนั ราคาโลหะมคีา่ เป็นตน้ ซึ�งสนิคา้อา้งองิหรอืตวัแปรอา้งองิบางประเภทนั 0น อาจมกีารซื0อขายใน
ต่างประเทศ หรอืตอ้งใชข้อ้มลูบางอย่างจากต่างประเทศมาใชใ้นการคาํนวณราคา ดงันั 0น การเคลื�อนไหวหรอื
การเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�เกี�ยวข้องในต่างประเทศ จึงมีผลกระทบกบัการซื0อขายสญัญาซื0อขายล่วงหน้าที�
เกี�ยวขอ้งใน TFEX ดว้ย ซึ�งที�ผา่นมามหีลายเหตุการณ์ที�มกีารเปลี�ยนแปลงและกระทบกบัการซื0อขายใน TFEX 
ดงักรณีตวัอยา่งต่อไปนี0 

(1) ราคาสนิคา้อา้งองิเปลี�ยนแปลงผนัผวนอยา่งเฉียบพลนั 

• ช่วงวนัหยุดยาวสงกรานต์ปี $))% ราคาทองคาํในต่างประเทศมคีวามผนัผวนอย่างมากโดยราคา
ทองคําที�ประกาศโดย The London Bullion Market Association (LBMA) ปรบัลดลงถงึ _`.a*% 
ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแปลงที�เกินกว่าระดับ Price Limit แรกของ Gold Futures ของ TFEX ซึ�ง
กําหนดไว้เท่ากบั ±_`%  ดงันั 0น เมื�อ TFEX เปิดซื0อขายในวนัพุธที� _g เมษายน $))% ราคาซื0อ
ขายของ Gold Futures และ Silver Futures ปรบัตวัลดลง _`% จากราคาที�ใชช้าํระราคาประจาํวนั
ล่าสุดของวนัที� _$ เมษายน ส่งผลให ้Circuit Breaker ทํางานและหยุดซื0อขายเป็นการชั �วคราว 
(k` นาท)ี ก่อนจะปรบัระดบัราคาซื0อขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) เป็น ±$`% ของ
ราคาที�ใชช้าํระราคาประจาํวนัล่าสดุ 
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(2) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งยกเลกิการจดัทาํขอ้มลู ทาํใหไ้มส่ามารถคาํนวณราคาสนิคา้งอา้งองิ 

• วนัที� $ มกราคม $))g ธนาคารกลางสงิคโปร์ได้ยกเลิกการคํานวณและประกาศอตัราดอกเบี0ย 
SIBOR ประจาํวนั ซึ�งเป็นขอ้มลูสาํคญัที�นํามาประกอบการคาํนวณอตัราดอกเบี0ย %M THBFIX ซึ�ง
เป็นอตัราดอกเบี0ยอา้งองิของ %M THBFIX Futures ซึ�ง TFEX ไดห้ารอืกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและเหน็ว่า
ควรเพกิถอนสญัญาดงักล่าว จึงได้ดําเนินการเพกิถอนสญัญา โดยในระหว่างดําเนินการนั 0น ผู้
ลงทุนสามารถซื0อขายสญัญาไดต้ามปกตจินถงึวนัศุกรท์ี� _r มนีาคม $))g ก่อนที� TFEX จะระงบั
การซื0อขายสญัญาดงักล่าวตั 0งแต่วนัจนัทรท์ี� _g มนีาคม $))g เป็นตน้ไป   

• วนัที� _r สงิหาคม $))g The London Silver Market Limited ได้ยกเลกิการเผยแพร่ขอ้มูลราคา 
London Silver Fixing ส่งผลต่อการซื0อขาย Silver Futures ใน TFEX เนื�องจากไม่มขีอ้มลูสาํหรบั
ใชค้าํนวณ Final Settlement Price ของสญัญาเดอืนสงิหาคม $))g เป็นตน้ไป ซึ�ง TFEX ไดห้ารอื
กบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและเหน็ว่าควรยกเลกิสญัญาดงักล่าว จงึได้ดําเนินการเพกิถอนสญัญา โดยใน
ระหว่างดําเนินการนั 0น ผูล้งทุนสามารถซื0อขายสญัญาได้ตามปกตจินถงึ Night Session ของวนั
พฤหสับดทีี� k_ กรกฎาคม $))g ก่อนที� TFEX จะระงบัการซื0อขายสญัญาดงักล่าวตั 0งแต่วนัศกุรท์ี� 
_ สงิหาคม $))g เป็นตน้ไป 

จะเหน็ได้ว่าการเคลื�อนไหวหรอืการเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�เกี�ยวกบัสนิคา้อา้งองิหรอืตวัแปรอา้งองิอาจ
เกดิขึ0นอยา่งฉบัพลนัโดยไมอ่าจคาดการณ์ได ้ และมผีลกระทบกบัการซื0อขายสญัญาซื0อขายล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง
ใน TFEX ดังนั 0น เมื�อมีเหตุการณ์ดังกล่าว TFEX จําเป็นต้องดําเนินการเพื�อให้การซื0อขายสญัญาซื0อขาย
ล่วงหน้าดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�อง และลดผลกระทบที�เกดิกบัผูล้งทนุและผูป้ระกอบการ ซึ�งที�ผา่นมาแม ้TFEX จะ
สามารถดําเนินการรองรบัเหตุการณ์ขา้งตน้โดยใชข้ ั 0นตอนปกต ิดว้ยไม่มกีฎเกณฑร์องรบักรณีเกดิเหตุการณ์ที�
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นการเฉพาะ แต่หากในอนาคต TFEX มกีารพฒันาสนิค้าที�หลากหลายและมี
ปรมิาณการซื0อขายสญัญาที�สงูมากขึ0น การดาํเนินการของ TFEX อาจไมย่ดืหยุน่ รวดเรว็และทนัต่อสถานการณ์ 
ดังนั 0น กฏเกณฑ์และแนวทางดําเนินการของ TFEX จึงควรมีการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นและรองรบั
เหตุการณ์ต่างๆ ไดด้ขี ึ0น 

เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์ TFEX ขอรับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตามรายละเอยีดขา้งตน้ ทั 0งนี0 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูหรอืสง่ความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิไดท้ี� โทร. `-$$$a-$_a`-r หรอื E-mail: RegulatoryPolicyDepartment@set.or.th ภายใน
วนัที� $% พฤษภาคม $))*   
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ส่วนที� :: การปรบัปรงุกฎเกณฑที์�เกี�ยวข้อง 
 

เพื�อใหก้ารดําเนินการของ TFEX ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทนัเวลา ลดผลกระทบต่อผูล้งทุนและผู้
ร่วมตลาด TFEX เห็นควรกําหนดมาตรการในการดําเนินการกรณีมีเหตุการณ์ที�ไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า ดงันี0 

1. การเปลี�ยนแปลง Daily Price Limit   

• วตัถุประสงค์ : เพื�อให้ผู้ลงทุนสามารถซื0อขายสญัญาได้อย่างต่อเนื�องในกรณีที� Settlement Price 
ล่าสุดไม่สะท้อนกบัราคาปัจจุบนัของสินค้าอ้างอิง อนัจะทําให้ Daily Price Limit มปีรบัเปลี�ยนให้
สะทอ้นสถานการณ์ซึ�งจะทาํใหร้าคาของสญัญาจะสามารถเคลื�อนไหวไดส้อดคลอ้งกบัราคาของสนิคา้
อา้งองิ  

• แนวทางที�ปรบัปรงุ : เพิ�มเกณฑใ์นการปรบัเปลี�ยน Daily Price Limit ใหเ้หมาะสม เมื�อเกดิเหตุจาํเป็น
อนัเนื�องมาจากราคาสนิค้าอ้างอิงมกีารเปลี�ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลนัหรือผิดปกติ  ทั 0งนี0  
เพื�อให้การซื0อขายยงัคงดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื�น โดย TFEX จะมีการประสานงานกบับรษิัท
สมาชกิและประกาศใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูเป็นการล่วงหน้าเพื�อใหส้ามารถเตรยีมการได ้ 

2. การหยดุการซื2อขายเป็นการชั �วคราว  

• วตัถุประสงค์ : เพื�อใหผู้ล้งทุนทราบถงึการเปลี�ยนแปลงที�จะเกดิขึ0นอย่างมนีัยสาํคญัในสนิคา้อา้งองิ
ของสญัญาซื0อขายล่วงหน้า และชะลอการตดัสนิใจซื0อขายที�จะเป็นการเพิ�มสถานะคงคา้ง จนกว่าการ
เปลี�ยนแปลงนั 0นจะไดข้อ้ยตุ ิทั 0งนี0 เพื�อประโยชน์ต่อผูล้งทนุ 

• แนวทางที�ปรบัปรุง : เพิ�มเหตุให้ TFEX สั �งห้ามซื0อขายสญัญาซื0อขายล่วงหน้าใดๆ ได้ เมื�อมกีาร
เปลี�ยนแปลงใดๆ ที�มผีลกระทบต่อการคงอยู่ (continuity) ของสนิคา้อา้งองิหรอืความสามารถในการ
ใชง้านของสนิคา้อา้งองิ หรอืทาํใหไ้มม่ขีอ้มลูของสนิคา้อา้งองินั 0น หรอืทาํใหส้นิคา้อา้งองิไมส่ามารถใช้
งานไดห้รอืยกเลกิไป ซึ�งจะทาํใหผู้ล้งทุนรบัทราบการเปลี�ยนแปลง และไม่ซื0อขายเพื�อเพิ�มสถานะคง
คา้งในระหว่างที�การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวยงัไมไ่ดข้อ้ยตุทิี�แน่นอน 

 
3. การดาํเนินการในระหว่างการขอเพิกถอนสญัญาซื2อขายล่วงหน้า 

• วตัถุประสงค ์: เพื�อไม่ใหม้กีารซื0อขายที�จะเป็นการเพิ�มสถานะคงคา้งสาํหรบัสญัญาซื0อขายล่วงหน้าที�
กาํลงัจะถกูเพกิถอน     

• แนวทางที�ปรบัปรุง : เมื�อคณะกรรมการ TFEX มมีติให้เพกิถอนสญัญาซื0อขายล่วงหน้าใด  TFEX 
สามารถดาํเนินการกบัสญัญาที�จะเพกิถอนนั 0นตามที�เหน็ว่าจาํเป็นและเหมาะสมในระหว่างดาํเนินการ
ตามกระบวนการขอความเหน็ชอบเพื�อเพกิถอนสญัญาได ้ทั 0งนี0 เพื�อลดผลกระทบที�มหีรอือาจมต่ีอผูท้ี�
เกี�ยวขอ้ง เชน่ 
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- เลื�อนวนัซื0อขายสดุทา้ย (Last Trading Day) และวนัครบกาํหนดอายสุญัญา (Expiration Date) ให้
ต่างจากที�กาํหนดไวใ้นแบบของสญัญาซื0อขายล่วงหน้า  

- สั �งหา้มซื0อขายสญัญาซื0อขายล่วงหน้าที�จะเพกิถอน 
- ไม่เพิ�มสญัญาใหม่ หรอืปรบัสญัญาซื0อขายล่วงหน้าที�มอียู่ใหแ้ตกต่างจากที�กาํหนดไวใ้นแบบของ

สญัญานั 0นได ้
- อื�นๆ ตามที� TFEX เหน็ว่าเหมาะสม 

ทั 0งนี0 TFEX อาจพจิารณาสถานะคงคา้งของสญัญาที�มอียูใ่นตลาดประกอบการพจิารณาดาํเนินการดว้ย   

 

----------------------------------------------- 
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ส่วนที� S: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 
 

1. ข้อมลูทั �วไป 

ชื�อผูแ้สดงความคดิเหน็          
บรษิทั            
ตําแหน่ง           

โทรศพัท ์           
E-mail            
 

 สถานะของผูแ้สดงความคดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า _ ขอ้) 
� บรษิทัสมาชกิ � บรษิทัจดทะเบยีน 
� ผูล้งทุน � บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน 
� อื�นๆ (ระบุ)         

 

2. ความคิดเหน็ (โปรดระบุเหตุผล หรอืขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิพรอ้มเหตุผล) 

2.1 การเปลี�ยนแปลง Daily Price Limit: เพิ�มเกณฑใ์นการปรบัเปลี�ยน Daily Price Limit ให้
เหมาะสม เมื�อเกดิเหตุจาํเป็นอนัเนื�องมาจากราคาสนิคา้อา้งองิมกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งรนุแรง
และฉบัพลนัหรอืผดิปกต ิ  

�  เหน็ดว้ย          

�  ไมเ่หน็ดว้ย          

ขอ้เสนอแนะอื�น          

          

          
 

2.2 การหยดุการซื2อขายเป็นการชั �วคราว: เพิ�มเหตุเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�มผีลกระทบ
ต่อการคงอยู ่(continuity) ของสนิคา้อา้งองิ หรอืความสามารถในการใชง้านของสนิคา้อา้งองิ 
หรอืทาํใหไ้มม่ขีอ้มลูของสนิคา้อา้งองินั 0น หรอืทาํใหส้นิคา้อา้งองิไมส่ามารถใชง้านไดห้รอื
ยกเลกิไป 



 
 

บมจ. ตลาดสญัญาซื0อขายล่วงหน้าฯ หน้า 2 / 2 
แบบแสดงความคดิเหน็ เรื�อง การปรบัปรงุเกณฑเ์กี�ยวกบัการดาํเนินการของ TFEX พฤษภาคม $))* 

 

 

�  เหน็ดว้ย          

�  ไมเ่หน็ดว้ย          

ขอ้เสนอแนะอื�น          

          

           

2.3 การดาํเนินการในระหว่างการขอเพิกถอนสญัญาซื2อขายล่วงหน้า: ให ้TFEX สามารถ
ดาํเนินการกบัสญัญาที�จะเพกิถอนไดต้ามที�เหมาะสมในระหว่างดาํเนินการตามกระบวนการ
ขอความเหน็ชอบเพื�อเพกิถอนสญัญานั 0น เพื�อลดผลกระทบที�มหีรอือาจมต่ีอผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

�  เหน็ดว้ย          

�  ไมเ่หน็ดว้ย          

ขอ้เสนอแนะอื�น          

          

           

 

3. ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

            

            

            

            
 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที� RegulatoryPolicyDepartment@set.or.th ภายในวนัที�  
$% พฤษภาคม 2558 

TFEX ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี0 


