แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการหยุดทาการซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ าและมาตรการสารอง
กรณีเกิดเหตุขดั ข้ องทีม่ ผี ลกระทบต่ อการซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Trading Disruption)
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิกรณี เกิดเหตุขดั ข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้ อขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Trading Disruption) เพื่อให้การซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ รองรับกรณี เกิดเหตุขดั ข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้ อขาย สัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
การหยุดทาการซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
I. การหยุดการซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าทั้งหมดเป็ นการชั่วคราว
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราวใน
กรณี ต่อไปนี้
1. ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว
เมื่อเกิดเหตุขดั ข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้ อขาย โดยเหตุขดั ข้องนั้นต้องเข้าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ท้ งั 3 ข้อ ดังนี้
1) เหตุขดั ข้องเกิดจากระบบการซื้ อขายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ตลาดสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า หรื อระบบคอมพิวเตอร์ หลัก ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้ อขาย (Main Platform) ที่
เชื่อมต่อกับระบบการซื้ อขายของ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า รวมถึงเหตุขดั ข้องที่เกิดจาก
ระบบสาธารณูปโภคของทางการหรื อเหตุสุดวิสยั ที่มีผลกระทบต่อระบบการซื้ อขาย
2) เหตุขดั ข้องที่เกิดมีผลกระทบกับสมาชิก ที่ไม่สามารถบันทึกการเสนอซื้ อขายเข้ามาในระบบ
การซื้ อขายจานวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ที่ดาเนินธุรกรรมในการให้บริ การซื้ อ
ขาย
3) เหตุขดั ข้องเกิดติดต่อกันนานเกินกว่า 15 นาที
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจไม่นบั สมาชิกที่สามารถส่ งคาสัง่ ซื้ อขายผ่านระบบการส่ งคาสัง่
ซื้ อขายสารองที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจัดเตรี ยมไว้ และสมาชิกที่ได้ทาสัญญาส่ งคาสัง่ ซื้ อขายผ่านสมาชิกราย
อื่นอยูใ่ นหลักเกณฑ์การหยุดการซื้ อขายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การซื้ อขายในตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดาเนินไป
อย่างต่อเนื่อง
2. ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว
กรณี มีเหตุวิกฤตร้ายแรงที่มีผลกระทบในวงกว้าง (Crisis) หากมีเงื่อนไขครบตามหลักเกณฑ์ท้ งั 2 ข้อ ดังนี้
1) เกิดเหตุวิกฤติร้ายแรงที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น เหตุจลาจล การก่อการร้าย
ทางธรรมชาติ เป็ นต้น
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2) เหตุวิกฤตร้ายแรงส่ งผลกระทบต่อระบบ คอมพิวเตอร์หลักของสมาชิกที่ใช้ในการซื้ อขาย
(Main Platform) ของสมาชิกดังนี้
2.1) สมาชิกไม่สามารถบันทึกการเสนอซื้ อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์หลักของสมาชิกที่
ใช้ในการซื้ อขาย (Main Platform) เข้ามาในระบบการซื้ อขายของตลาดสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ระบบสารองที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจัดเตรี ยมไว้ มี
จานวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดที่ดาเนินธุรกรรมในการให้บริ การซื้ อขาย
หรื อ
2.2) สมาชิกไม่สามารถบันทึกการเสนอซื้ อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์หลักของสมาชิกที่
ใช้ในการซื้ อขาย (Main Platform) เข้ามาในระบบการซื้ อขายของตลาดสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า มีจานวนเกินกว่า 1 ใน 2 ของสมาชิกทั้งหมดที่ดาเนินธุรกรรมในการ
ให้บริ การซื้ อขาย
การพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์หลักของสมาชิกที่ใช้ในการซื้ อขาย (Main Platform) ตลาดสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าจะพิจารณาจาก API User ตามที่สมาชิกแจ้งต่อตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
3. ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว
เมื่อตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
การดาเนินงานของตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เช่น ในกรณี ที่สานักหักบัญชีประกาศระงับการชาระราคาเป็ นการ
ชัว่ คราวอันเนื่องมาจากเหตุขดั ข้องของสานักหักบัญชี เป็ นต้น
II. การหยุดการซื้อขายสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าเฉพาะบางประเภทเป็ นการชั่วคราว
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าบางประเภทเป็ นการชัว่ คราวใน
กรณี ที่ตลาดสิ นค้าอ้างอิงของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าวหยุดการซื้ อขาย
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อาจหยุดทาการซื้ อขาย สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับดัชนีหรื อ
หุน้ สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดการซื้ อขายทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว โดย ตลาด
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้ อขายภายใน 15 นาที ถัดจากเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หยุดการซื้ อขาย
หากตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการจัดให้มีการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทอื่นๆ ที่อา้ งอิง
กับหลักทรัพย์ หรื อดัชนีราคาหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อาจหยุดทาการซื้ อขายสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้านั้นๆ ด้วยเมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดการซื้ อขายทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว
ในกรณี มีเหตุการณ์อื่นใดที่อาจส่ งผลกระทบต่อการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหยุดทาการ
ซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นอย่างอื่นได้
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เหตุขัดข้ องที่เกีย่ วกับระบบการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ในกรณี ที่ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ขัดข้องทาให้ไม่สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูล
การซื้ อขายได้ตามปกติ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า จะยังคงเปิ ดทาการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต่อไป
เนื่องจากสมาชิกยังสามารถได้รับข้ อมูลการซื้ อขายผ่านระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก และระบบการส่ ง
คาสัง่ ซื้ อขายสารองที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจัดหาไว้ให้
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุขัดข้ องของระบบการซื้อขายที่ใช้ ในการซื้อขาย
ในกรณี ที่ระบบการซื้ อขายของตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าขัดข้องและจาเป็ นต้องโอนย้ายการทางาน
ไปที่ระบบการซื้ อขายสารอง (Secondary Site) ของตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะ
โอนย้ายข้อมูลรายการซื้ อขาย (Deal) ทั้งที่ได้รับการจับคู่แล้ว และยังไม่ได้รั บการจับคู่ (Order) ไปที่ระบบการซื้ อ
ขายสารอง
การเปิ ดทาการซื้อขายภายหลังที่ตลาดสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าประกาศหยุดทาการซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะเริ่ มเปิ ดทาการซื้ อขายภายหลังจากมีการแก้ไขเหตุขดั ข้องที่มีผล
กระทบต่อการซื้ อขายเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะประกาศเวลาเปิ ดทาการซื้ อขายที่แน่นอน
(Definite Point of Time) ให้สมาชิกทราบเป็ นการล่วงหน้าก่อนเปิ ดการซื้ อขาย โดยในการเปิ ดทาการซื้ อขายนั้น
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะกาหนดให้มีช่วง Pre-open เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที และกาหนดให้มีช่วงเวลา
เปิ ดทาการซื้ อขายเป็ นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. กรณี ที่มีการแก้ไขเหตุขดั ข้องเสร็ จสิ้ นแล้ว มีระยะเวลาทาการซื้ อขายของช่วงเวลาซื้ อขายนั้น
คงเหลือน้อยกว่า 30 นาที หรื อตามระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากาหนด ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจ
กาหนดให้เปิ ดทาการซื้ อขายตามปกติในช่วงเวลาซื้ อขายถัดไป
2. กรณี มีการแก้ไขเหตุขดั ข้องเสร็ จสิ้ นภายในช่วงเวลาซื้ อขายล่าสุ ดก่อนที่สานักหักบัญชีจะประมวล
ผลเพื่อจัดทารายงานการชาระหนี้ประจาวันตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาขยายเวลาทาการซื้ อขายออกไป
ได้ตามที่เห็นสมควร
3. กรณี อื่นๆ ที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
การประกาศหยุดทาการซื้อขาย
เมื่อตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสัง่ หยุดทาการซื้ อขาย ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะดาเนินการดังนี้
1. แจ้งให้สมาชิกทราบสาเหตุเบื้องต้นที่ตอ้ งหยุดทาการซื้ อขาย และเวลาที่คาดว่าจะเปิ ดทาการ ซื้ อ
ขายใหม่ (ในกรณี ที่สามารถระบุได้ ) โดยผ่านระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหรื อระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของ ตลาดสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าหรื อทางโทรศัพท์หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นที่สามารถใช้งานได้
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2. เมื่อทราบกาหนดเวลาแน่นอนที่จะเปิ ดทาการซื้ อขาย ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า จะแจ้งยืนยัน
เวลาเปิ ดทาการซื้ อขายใหม่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าผ่านระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหรื อระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล ของ
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรื อทางโทรศัพท์หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นที่สามา รถใช้งานได้ก่อนเปิ ดทาการซื้ อ
ขาย เพื่อให้สมาชิกได้มีเวลาเตรี ยมความพร้อมในการทาการเสนอซื้ อขายเมื่อจะเปิ ดทาการซื้ อขาย อีกครั้ง
3. หากมีเหตุจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาเปิ ดทาการซื้ อขายใหม่หรื อขยายเวลาทาการซื้ อขาย ตลาด
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าโดยผ่านระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหรื อระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของ
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรื อทางโทรศัพท์หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นที่สามารถใช้งานได้
มาตรการหรือแผนสารองกรณีมเี หตุขัดข้ องทาให้ สมาชิกไม่ สามารถบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ ามายังระบบการซื้อ
ขายของตลาดสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ในการดาเนินงานของสมาชิกในฐานะเป็ นตัวแทนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สมาชิกต้องทาการบารุ ง
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กบั ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้ อขายของตนเองให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และควรจัดให้มีระบบไฟฟ้ าสารองและระบบสื่ อสารสารองไว้ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานการเตรี ยมความพร้อมตามที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากาหนด
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้สมาชิกมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายในกรณี ที่
ระบบคอมพิวเตอร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้ อขายไม่สามารถส่ งคาสัง่ ซื้ อขายมายังระบบ
การซื้ อขายของตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจึงได้จดั ให้มีระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
เพื่อให้สมาชิกใช้เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้ อขายสารองและ/หรื อให้สมาชิกดังกล่าวสามารถบันทึกการ
เสนอซื้ อขายผ่านสมาชิกรายอื่นได้ โดยสมาชิกจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรื อทั้งสองวิธีกไ็ ด้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่
สมาชิกได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในการใช้ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายสารองที่ตลาดสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าจัดเตรี ยมไว้ เป็ นระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายนั้น สมาชิกจะต้องใช้การบันทึกเสนอซื้ อขายผ่านสมาชิกราย
อื่นเป็ นแผนสารองกรณี มีเหตุขดั ข้อง โดยรายละเอียดของมาตรการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การใช้ ระบบส่ งคาสั่ งซื้อขายสารองที่ตลาดสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าจัดเตรียมไว้
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า จัดให้มีระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย สารองไว้เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการซื้ อขายสารองให้สมาชิกสามารถได้ใช้ ณ ที่ทาการของสมาชิกหรื อ ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน (โครงการ
นอร์ธปาร์ค ) เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ในการทาการเสนอซื้ อขายในกรณี ที่ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของสมาชิก
ขัดข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ในกรณี ที่สมาชิกที่จะใช้ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายสารอง ณ ที่ทาการของสมาชิก หรื อ ณ อาคาร
วิทยาการตลาดทุน (โครงการนอร์ธปาร์ค) ให้สมาชิกดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
กาหนด
บมจ. ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฯ
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2. การส่ งคาสั่ งซื้อขายผ่ านสมาชิกรายอืน่
สมาชิกอาจทาการเสนอซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยผ่านสมาชิกรายอื่นเป็ นแผนสารองเพื่อ
รองรับกรณี มีเหตุขดั ข้อง เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้ อขายขัดข้อง โดย
สมาชิกต้องเตรี ยมการล่วงหน้าในการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้ในการทาการเสนอซื้ อขายผ่านส มาชิกรายอื่น โดยในการเปิ ด
บัญชีตอ้ งแยกบัญชีสาหรับบัญชีซ้ื อขายเพื่อสมาชิก และบัญชีซ้ื อขายเพื่อลูกค้าออกจากกัน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) สมาชิกต้องส่ งหนังสื อแจ้งรายละเอียดของบัญชีซ้ื อขายที่เปิ ดกับสมาชิกรายอื่นเพื่อใช้ในกรณี
ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายขัดข้องให้แก่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และสานักหักบัญชี เพื่อ
ทราบถึงการเตรี ยมการเป็ นการล่วงหน้า
2) เมื่อเกิดเหตุขดั ข้อง ให้สมาชิกรายที่ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายขัดข้องทาการเสนอซื้ อขายผ่าน
สมาชิกรายอื่น และให้สมาชิกรายที่ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายขัดข้องแจ้งให้ตลาดสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าทราบทันที
3) ให้สมาชิกรายที่ทาการเสนอซื้ อขายโอนย้ายรายการซื้ อขายหรื อฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ให้แก่สมาชิกรายที่ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายขัดข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักหัก
บัญชีกาหนด
4) เมื่อสมาชิกดาเนินการแก้ไขเครื่ องหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั ระบบการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายของตนเอง
และสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ให้สมาชิกแจ้งให้ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และสานัก
หักบัญชีทราบทันที
ผลบังคับใช้
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะใช้แนวทางฉบับนี้แทนแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหยุดทาการซื้ อขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและมาตรการสารองกรณี เกิดเหตุขดั ข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ฉบับที่มีผลบังคับใช้วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป
--------------------------------------------------------
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