เอกสารรับฟั งความคิดเห็น
เรือง
การปรับปรุงเกณฑ์เพือให้ TFEX ดําเนินการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ทนั เวลา
เพือลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน

เพือ รับฟั งความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย วข้อง
โดยเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นถึงวันที $% พฤษภาคม $))*

จัดทําโดย บมจ. ตลาดสัญญาซื2อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย)
พฤษภาคม :;;<

ส่วนที >: บทนํา
บมจ. ตลาดสัญญาซื0อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ได้มกี ารพัฒนาสัญญาซื0อขายล่วงหน้าที
อ้างอิงกับตัวแปรหลากหลายเพือตอบสนองความต้องการในการลงทุนหรือบริหารความเสีย งของผูล้ งทุนหรือ
ผูป้ ระกอบการ โดยสินค้าหรือตัวแปรทีน ํ ามาอ้างอิงสําหรับสัญญาซื0อขายล่วงหน้านัน0 มีทงั 0 ทีเ ป็ นดัชนีราคา
หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี0ย อัตราแลกเปลีย น สินค้าโภคภัณฑ์ซงึ มีการซื0อขายอยู่ทวโลก
ั
(global commodity)
เช่น ราคานํ0ามัน ราคาโลหะมีคา่ เป็ นต้น ซึง สินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงบางประเภทนัน0 อาจมีการซือ0 ขายใน
ต่างประเทศ หรือต้องใช้ขอ้ มูลบางอย่างจากต่างประเทศมาใช้ในการคํานวณราคา ดังนัน0 การเคลือนไหวหรือ
การเปลีย นแปลงใดๆ ทีเ กีย วข้องในต่ า งประเทศ จึงมีผลกระทบกับ การซื0อขายสัญ ญาซื0อขายล่ ว งหน้ า ที
เกีย วข้องใน TFEX ด้วย ซึง ทีผ า่ นมามีหลายเหตุการณ์ทมี กี ารเปลีย นแปลงและกระทบกับการซื0อขายใน TFEX
ดังกรณีตวั อย่างต่อไปนี0
(1) ราคาสินค้าอ้างอิงเปลีย นแปลงผันผวนอย่างเฉียบพลัน
• ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปี $))% ราคาทองคําในต่างประเทศมีความผันผวนอย่างมากโดยราคา
ทองคําทีป ระกาศโดย The London Bullion Market Association (LBMA) ปรับลดลงถึง _`.a*%
ซึง เป็ นการเปลีย นแปลงทีเ กิน กว่ า ระดับ Price Limit แรกของ Gold Futures ของ TFEX ซึง
กําหนดไว้เท่ากับ ±_`% ดังนัน0 เมือ TFEX เปิ ดซื0อขายในวันพุธที _g เมษายน $))% ราคาซื0อ
ขายของ Gold Futures และ Silver Futures ปรับตัวลดลง _`% จากราคาทีใ ช้ชาํ ระราคาประจําวัน
ล่าสุดของวันที _$ เมษายน ส่งผลให้ Circuit Breaker ทํางานและหยุดซื0อขายเป็ นการชัวคราว

(k` นาที) ก่อนจะปรับระดับราคาซื0อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เป็ น ±$`% ของ
ราคาทีใ ช้ชาํ ระราคาประจําวันล่าสุด
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(2) หน่วยงานทีเ กีย วข้องยกเลิกการจัดทําข้อมูล ทําให้ไม่สามารถคํานวณราคาสินค้างอ้างอิง
• วันที $ มกราคม $))g ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ยกเลิกการคํานวณและประกาศอัตราดอกเบี0ย
SIBOR ประจําวัน ซึง เป็ นข้อมูลสําคัญทีน ํามาประกอบการคํานวณอัตราดอกเบีย0 %M THBFIX ซึง
เป็ นอัตราดอกเบีย0 อ้างอิงของ %M THBFIX Futures ซึง TFEX ได้หารือกับผูท้ เี กีย วข้องและเห็นว่า
ควรเพิกถอนสัญญาดังกล่าว จึงได้ดําเนินการเพิกถอนสัญญา โดยในระหว่างดําเนินการนัน0 ผู้
ลงทุนสามารถซื0อขายสัญญาได้ตามปกติจนถึงวันศุกร์ที _r มีนาคม $))g ก่อนที TFEX จะระงับ
การซือ0 ขายสัญญาดังกล่าวตัง0 แต่วนั จันทร์ที _g มีนาคม $))g เป็ นต้นไป
• วันที _r สิงหาคม $))g The London Silver Market Limited ได้ยกเลิกการเผยแพร่ขอ้ มูลราคา
London Silver Fixing ส่งผลต่อการซื0อขาย Silver Futures ใน TFEX เนืองจากไม่มขี อ้ มูลสําหรับ
ใช้คาํ นวณ Final Settlement Price ของสัญญาเดือนสิงหาคม $))g เป็ นต้นไป ซึง TFEX ได้หารือ
กับผูท้ เี กีย วข้องและเห็นว่าควรยกเลิกสัญญาดังกล่าว จึงได้ดําเนินการเพิกถอนสัญญา โดยใน
ระหว่างดําเนินการนัน0 ผูล้ งทุนสามารถซื0อขายสัญญาได้ตามปกติจนถึง Night Session ของวัน
พฤหัสบดีที k_ กรกฎาคม $))g ก่อนที TFEX จะระงับการซือ0 ขายสัญญาดังกล่าวตัง0 แต่วนั ศุกร์ที
_ สิงหาคม $))g เป็ นต้นไป
จะเห็นได้ว่าการเคลือนไหวหรือการเปลียนแปลงใดๆ ทีเ กีย วกับสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงอาจ
เกิดขึน0 อย่างฉับพลันโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ และมีผลกระทบกับการซือ0 ขายสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้าทีเ กีย วข้อง
ใน TFEX ดังนัน0 เมือมีเ หตุ การณ์ ด ังกล่ า ว TFEX จํา เป็ น ต้องดํา เนิ น การเพือให้การซื0อขายสัญญาซื0อ ขาย
ล่วงหน้าดําเนินไปอย่างต่อเนือง และลดผลกระทบทีเ กิดกับผูล้ งทุนและผูป้ ระกอบการ ซึง ทีผ า่ นมาแม้ TFEX จะ
สามารถดําเนินการรองรับเหตุการณ์ขา้ งต้นโดยใช้ขนั 0 ตอนปกติ ด้วยไม่มกี ฎเกณฑ์รองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ที
ไม่ได้คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้ าเป็ นการเฉพาะ แต่หากในอนาคต TFEX มีการพัฒนาสินค้าทีหลากหลายและมี
ปริมาณการซือ0 ขายสัญญาทีส งู มากขึน0 การดําเนินการของ TFEX อาจไม่ยดื หยุน่ รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
ดัง นั น0 กฏเกณฑ์แ ละแนวทางดํ า เนิ น การของ TFEX จึง ควรมีก ารปรับ ปรุ ง ให้ม ีค วามยืด หยุ่ น และรองรับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ดขี น0ึ
เพือ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด ในการดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง กฎเกณฑ์ TFEX ขอรับ ความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผูท้ เี กีย วข้องตามรายละเอียดข้างต้น ทัง0 นี0 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือส่งความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม เติมได้ที โทร. `-$$$a-$_a`-r หรือ E-mail: RegulatoryPolicyDepartment@set.or.th ภายใน
วันที $% พฤษภาคม $))*
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ส่วนที :: การปรับปรุงกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง
เพือให้การดําเนินการของ TFEX ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้ทนั เวลา ลดผลกระทบต่อผูล้ งทุนและผู้
ร่ว มตลาด TFEX เห็น ควรกํา หนดมาตรการในการดํา เนิน การกรณี ม ีเ หตุ การณ์ ทไี ม่ส ามารถคาดการณ์ ไว้
ล่วงหน้า ดังนี0
1. การเปลียนแปลง Daily Price Limit
• วัตถุประสงค์ : เพือให้ผู้ลงทุนสามารถซื0อขายสัญญาได้อย่างต่ อเนื องในกรณี ที Settlement Price
ล่าสุดไม่สะท้อนกับราคาปั จจุบนั ของสินค้าอ้างอิง อันจะทําให้ Daily Price Limit มีปรับเปลียนให้
สะท้อนสถานการณ์ซงึ จะทําให้ราคาของสัญญาจะสามารถเคลือนไหวได้สอดคล้องกับราคาของสินค้า
อ้างอิง
• แนวทางทีป รับปรุง : เพิม เกณฑ์ในการปรับเปลีย น Daily Price Limit ให้เหมาะสม เมือ เกิดเหตุจาํ เป็ น
อัน เนื องมาจากราคาสิน ค้าอ้า งอิงมีการเปลียนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลันหรือผิดปกติ ทัง0 นี0
เพือให้การซื0อขายยังคงดํา เนิ น ต่ อไปได้อย่างราบรืน โดย TFEX จะมีการประสานงานกับ บริษัท
สมาชิกและประกาศให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าเพือ ให้สามารถเตรียมการได้
2. การหยุดการซื2อขายเป็ นการชัวคราว

• วัตถุประสงค์ : เพือให้ผูล้ งทุนทราบถึงการเปลียนแปลงทีจ ะเกิดขึน0 อย่างมีนัยสําคัญในสินค้าอ้างอิง
ของสัญญาซื0อขายล่วงหน้า และชะลอการตัดสินใจซื0อขายทีจ ะเป็ นการเพิม สถานะคงค้าง จนกว่าการ
เปลีย นแปลงนัน0 จะได้ขอ้ ยุติ ทัง0 นี0 เพือ ประโยชน์ต่อผูล้ งทุน
• แนวทางทีปรับปรุง : เพิม เหตุให้ TFEX สังห้
 ามซื0อขายสัญญาซื0อขายล่วงหน้ าใดๆ ได้ เมือมีการ
เปลีย นแปลงใดๆ ทีม ผี ลกระทบต่อการคงอยู่ (continuity) ของสินค้าอ้างอิงหรือความสามารถในการ
ใช้งานของสินค้าอ้างอิง หรือทําให้ไม่มขี อ้ มูลของสินค้าอ้างอิงนัน0 หรือทําให้สนิ ค้าอ้างอิงไม่สามารถใช้
งานได้หรือยกเลิกไป ซึง จะทําให้ผลู้ งทุนรับทราบการเปลีย นแปลง และไม่ซ0อื ขายเพือเพิม สถานะคง
ค้างในระหว่างทีก ารเปลีย นแปลงดังกล่าวยังไม่ได้ขอ้ ยุตทิ แี น่นอน
3. การดําเนิ นการในระหว่างการขอเพิ กถอนสัญญาซื2อขายล่วงหน้ า
• วัตถุประสงค์ : เพือไม่ให้มกี ารซื0อขายทีจ ะเป็ นการเพิม สถานะคงค้างสําหรับสัญญาซื0อขายล่วงหน้าที
กําลังจะถูกเพิกถอน
• แนวทางทีปรับปรุง : เมือคณะกรรมการ TFEX มีมติให้เพิกถอนสัญญาซื0อขายล่วงหน้ าใด TFEX
สามารถดําเนินการกับสัญญาทีจ ะเพิกถอนนัน0 ตามทีเ ห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสมในระหว่างดําเนินการ
ตามกระบวนการขอความเห็นชอบเพือเพิกถอนสัญญาได้ ทัง0 นี0 เพือลดผลกระทบทีม หี รืออาจมีต่อผูท้ ี
เกีย วข้อง เช่น
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- เลือนวันซือ0 ขายสุดท้าย (Last Trading Day) และวันครบกําหนดอายุสญ
ั ญา (Expiration Date) ให้
ต่างจากทีก าํ หนดไว้ในแบบของสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้า
- สังห้
 ามซือ0 ขายสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้าทีจ ะเพิกถอน
- ไม่เพิม สัญญาใหม่ หรือปรับสัญญาซื0อขายล่วงหน้าทีม อี ยู่ให้แตกต่างจากทีก าํ หนดไว้ในแบบของ
สัญญานัน0 ได้
- อืน ๆ ตามที TFEX เห็นว่าเหมาะสม
ทัง0 นี0 TFEX อาจพิจารณาสถานะคงค้างของสัญญาทีม อี ยูใ่ นตลาดประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย

-----------------------------------------------
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ส่วนที S: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป

ชือ ผูแ้ สดงความคิดเห็น
บริษทั

ตําแหน่ ง
โทรศัพท์
E-mail

สถานะของผูแ้ สดงความคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า _ ข้อ)
 บริษทั สมาชิก
 บริษทั จดทะเบียน
 ผูล้ งทุน
 บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน
 อืนๆ (ระบุ)
2. ความคิ ดเห็น (โปรดระบุเหตุผล หรือข้อเสนอแนะเพิม เติมพร้อมเหตุผล)
2.1 การเปลียนแปลง Daily Price Limit: เพิม เกณฑ์ในการปรับเปลีย น Daily Price Limit ให้
เหมาะสม เมือ เกิดเหตุจาํ เป็ นอันเนืองมาจากราคาสินค้าอ้างอิงมีการเปลีย นแปลงอย่างรุนแรง
และฉับพลันหรือผิดปกติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะอืน

2.2 การหยุดการซื2อขายเป็ นการชัวคราว:

เพิม เหตุเมือ มีการเปลีย นแปลงใดๆ ทีม ผี ลกระทบ
ต่อการคงอยู่ (continuity) ของสินค้าอ้างอิง หรือความสามารถในการใช้งานของสินค้าอ้างอิง
หรือทําให้ไม่มขี อ้ มูลของสินค้าอ้างอิงนัน0 หรือทําให้สนิ ค้าอ้างอิงไม่สามารถใช้งานได้หรือ
ยกเลิกไป

บมจ. ตลาดสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้าฯ
แบบแสดงความคิดเห็น เรือง การปรับปรุงเกณฑ์เกีย วกับการดําเนินการของ TFEX
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 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะอืน

2.3 การดําเนิ นการในระหว่างการขอเพิ กถอนสัญญาซื2อขายล่วงหน้ า: ให้ TFEX สามารถ
ดําเนินการกับสัญญาทีจ ะเพิกถอนได้ตามทีเ หมาะสมในระหว่างดําเนินการตามกระบวนการ
ขอความเห็นชอบเพือ เพิกถอนสัญญานัน0 เพือ ลดผลกระทบทีม หี รืออาจมีต่อผูท้ เี กีย วข้อง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะอืน

3. ข้อเสนอแนะเพิ มเติ ม

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที RegulatoryPolicyDepartment@set.or.th ภายในวันที
$% พฤษภาคม 2558
TFEX ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี0

บมจ. ตลาดสัญญาซือ0 ขายล่วงหน้าฯ
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