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แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการหยดุทาํการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าและมาตรการสาํรองกรณีเกิด
เหตขุดัข้องที�มีผลกระทบต่อการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า  (Trading Disruption) 

 
 ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า ไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตักิรณีเกดิเหตุขดัขอ้งที%มผีลกระทบต่อการ
ซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Trading Disruption) เพื%อใหก้ารซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าในตลาดสญัญา
ซื�อขายล่วงหน้าสามารถดําเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื%อง และเพื%อรองรบักรณีเกดิเหตุขดัขอ้งที%มผีลกระทบต่อการ
ซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
 
การหยดุทาํการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

I.  การหยดุการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทั �งหมดเป็นการชั �วคราว 
 ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยดุการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทั �งหมดเป็นการชั %วคราว
ในกรณีต่อไปนี� 
 

1. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทั �งหมดเป็นการ
ชั %วคราวเมื%อเกดิเหตุขดัขอ้งที%มผีลกระทบต่อการซื�อขาย โดยเหตุขดัขอ้งนั �นต้องเขา้เกณฑ์ที%กําหนดไว้ทั �ง 3 
ขอ้ ดงันี� 

1) เหตุขดัขอ้งเกดิจากระบบการซื�อขายที%อยู่ในความรบัผดิชอบของตลาดสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า หรอืระบบคอมพวิเตอรห์ลกัของสมาชกิที%ใชใ้นการซื�อขาย (Main Platform) ที%
เชื%อมต่อกบัระบบการซื�อขายของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า รวมถงึเหตุขดัขอ้งที%เกดิ
จากระบบสาธารณูปโภคของทางการหรอืเหตุสดุวสิยัที%มผีลกระทบต่อระบบการซื�อขาย 

2) เหตุขดัขอ้งที%เกดิมผีลกระทบกบัสมาชกิที%ไม่สามารถบนัทกึการเสนอซื�อขายเขา้มาใน
ระบบการซื�อขายจํานวนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของสมาชกิทั �งหมดที%ดําเนินธุรกรรมในการ
ใหบ้รกิารซื�อขาย  

3) เหตุขดัขอ้งเกดิตดิต่อกนันานเกนิกว่า 15 นาท ี
 

ทั �งนี� ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจไม่นับสมาชกิที%สามารถส่งคาํสั %งซื�อขายผ่านระบบการส่ง
คาํสั %งซื�อขายสาํรองที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว ้และสมาชกิที%ไดท้าํสญัญาส่งคาํสั %งซื�อขายผ่าน
สมาชกิรายอื%นอยู่ในหลกัเกณฑ์การหยุดการซื�อขายดงักล่าว ทั �งนี� เพื%อใหก้ารซื�อขายในตลาดสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้าดาํเนินไปอยา่งต่อเนื%อง  

 

2. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทั �งหมดเป็นการ
ชั %วคราวกรณีมเีหตุวกิฤตรา้ยแรงที%มผีลกระทบในวงกวา้ง (Crisis) หากมเีงื%อนไขครบตามหลกัเกณฑท์ั �ง 2 ขอ้ 
ดงันี�   

1) เกดิเหตุวกิฤติรา้ยแรงที%มผีลกระทบในวงกว้าง เช่น เหตุจลาจล การก่อการร้าย ภยั
พบิตัทิางธรรมชาต ิเป็นตน้  
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2) เหตุวกิฤตรา้ยแรงสง่ผลกระทบต่อระบบคอมพวิเตอรห์ลกัของสมาชกิที%ใชใ้นการซื�อขาย 
(Main Platform) ของสมาชกิดงันี� 
2.1)   สมาชกิไมส่ามารถบนัทกึการเสนอซื�อขายดว้ยระบบคอมพวิเตอรห์ลกัของสมาชกิ

ที%ใชใ้นการซื�อขาย (Main Platform) เขา้มาในระบบการซื�อขายของตลาดสญัญา
ซื�อขายล่วงหน้า และไมส่ามารถใชร้ะบบสาํรองที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า
จดัเตรยีมไว ้มจีาํนวนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของสมาชกิทั �งหมดที%ดาํเนินธรุกรรมใน
การใหบ้รกิารซื�อขาย หรอื 

2.2)   สมาชกิไมส่ามารถบนัทกึการเสนอซื�อขายดว้ยระบบคอมพวิเตอรห์ลกัของสมาชกิ
ที%ใชใ้นการซื�อขาย (Main Platform) เขา้มาในระบบการซื�อขายของตลาดสญัญา
ซื�อขายล่วงหน้า มจีาํนวนเกนิกว่า 1 ใน 2 ของสมาชกิทั �งหมดที%ดาํเนินธุรกรรม
ในการใหบ้รกิารซื�อขาย  

 
การพจิารณาระบบคอมพวิเตอรห์ลกัของสมาชกิที%ใชใ้นการซื�อขาย (Main Platform) ตลาด

สญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะพจิารณาจาก API User ตามที%สมาชกิแจง้ต่อตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า  
 

3. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทั �งหมดเป็นการ
ชั %วคราวเมื%อตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเหน็ว่ามเีหตุจําเป็นและสมควรเพื%อเป็นการป้องกนัความเสยีหายที%
อาจเกดิขึ�นกบัการดาํเนินงานของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เชน่ ในกรณีที%สาํนกัหกับญัชปีระกาศระงบัการ
ชาํระราคาเป็นการชั %วคราวอนัเนื%องมาจากเหตุขดัขอ้งของสาํนกัหกับญัช ีเป็นตน้  
 

II.  การหยดุการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเฉพาะบางประเภทเป็นการชั �วคราว 
 ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าบางประเภทเป็นการ

ชั %วคราวในกรณีที%ตลาดสนิคา้อา้งองิของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าวหยดุการซื�อขาย 
 ทั �งนี� ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยุดทําการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าที%อา้งองิกบั

ดชันีหรอืหุน้สามญัที%จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เมื%อตลาดหลกัทรพัย์หยุดการซื�อขายทั �งหมดเป็นการ
ชั %วคราว โดยตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยดุการซื�อขายภายใน 15 นาท ีถดัจากเวลาที%ตลาดหลกัทรพัย์
หยดุการซื�อขาย 

 

หากตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้ามกีารจดัใหม้กีารซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าประเภทอื%นๆ ที%
อา้งองิกบัหลกัทรพัย ์หรอืดชันีราคาหลกัทรพัยป์ระเภทอื%นๆ  ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจหยุดทาํการซื�อ
ขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้านั �นๆ ดว้ยเมื%อตลาดหลกัทรพัยห์ยดุการซื�อขายทั �งหมดเป็นการชั %วคราว  
 

ในกรณีมีเหตุการณ์อื%นใดที%อาจส่งผลกระทบต่อการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าในตลาด
สญัญาซื�อขายล่วงหน้า ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี%ยนแปลงหรือกําหนดแนวปฏิบัติ
เกี%ยวกบัการหยดุทาํการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเป็นอยา่งอื%นได ้
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เหตขุดัข้องที�เกี�ยวกบัระบบการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
ในกรณีที%ระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าขดัขอ้งทาํใหไ้มส่ามารถเผยแพรข่อ้มลู

การซื�อขายไดต้ามปกต ิตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะยงัคงเปิดทาํการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าต่อไป 
เนื%องจากสมาชกิยงัสามารถไดร้บัขอ้มลูการซื�อขายผา่นระบบการสง่คาํสั %งซื�อขายของสมาชกิ และระบบการส่ง
คาํสั %งซื�อขายสาํรองที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจดัหาไวใ้ห ้ 
 
ผลกระทบที�เกิดจากเหตขุดัข้องของระบบการซื�อขายและระบบคอมพิวเตอรข์องสมาชิกที�ใช้ในการ
ซื�อขาย 

1. ในกรณีที%ระบบการซื�อขายของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าขดัขอ้งและจําเป็นตอ้งโอนยา้ยการ
ทาํงานไปที%ระบบการซื�อขายสาํรอง (Secondary Site) ของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า   ตลาดสญัญาซื�อ
ขายล่วงหน้าจะโอนยา้ยขอ้มลูเฉพาะรายการซื�อขาย (Deal) ที%ได้รบัการจบัคู่แล้วเท่านั �น ไม่รวมถงึการเสนอ
ซื�อขายที%ยงัไมไ่ดร้บัการจบัคู ่(Order) โดยตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะส่งขอ้มลูรายการซื�อขายที%ไดร้บัการ
จบัคูแ่ลว้ (Trade Detail) ใหส้มาชกิเพื%อใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูการซื�อขายต่อไป 

 

2. ในกรณีที%ระบบคอมพวิเตอรท์ี%ใชใ้นการซื�อขายของสมาชกิขาดการเชื%อมต่อ (Lost Connection) 
กบัระบบการซื�อขายของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า   จะมผีลใหก้ารเสนอซื�อขาย (Order) ของสมาชกิราย
นั �นถูกยกเลกิออกจากระบบการซื�อขายโดยอตัโนมตั ิ(Inactive Order) ดงันั �น ในกรณีดงักล่าวสมาชกิตอ้งมี
การตรวจสอบและจะตอ้งทาํการเสนอซื�อขายเขา้มาใหม ่ 
 
การเปิดทาํการซื�อขายภายหลงัที�ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าประกาศหยดุทาํการซื�อขาย 

ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าจะเริ%มเปิดทําการซื�อขายภายหลังจากมีการแก้ไขเหตุขดัข้องที%มี
ผลกระทบต่อการซื�อขายเสรจ็สิ�นแลว้  โดยตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะประกาศเวลาเปิดทาํการซื�อขายที%
แน่นอน (Definite Point of Time) ใหส้มาชกิทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนเปิดการซื�อขาย โดยในการเปิดทาํ
การซื�อขายนั �น ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะกาํหนดใหม้ชี่วง Pre-open เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาท ีและ
กาํหนดใหม้ชีว่งเวลาเปิดทาํการซื�อขายเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาท ียกเวน้กรณีดงัต่อไปนี� 

 

1. กรณีที%มกีารแก้ไขเหตุขดัขอ้งเสรจ็สิ�นแล้ว มรีะยะเวลาทําการซื�อขายของช่วงเวลาซื�อขายนั �น
คงเหลือน้อยกว่า 30 นาท ีหรอืตามระยะเวลาที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้ากําหนด ตลาดสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้าอาจกาํหนดใหเ้ปิดทาํการซื�อขายตามปกตใินชว่งเวลาซื�อขายถดัไป  

 

2. กรณีมีการแก้ไขเหตุขดัข้องเสร็จสิ�นภายในช่วงเวลาซื�อขายล่าสุดก่อนที%สํานักหักบัญชีจะ
ประมวลผลเพื%อจดัทํารายงานการชําระหนี�ประจําวนั ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าอาจพจิารณาขยายเวลาทํา
การซื�อขายออกไปไดต้ามที%เหน็สมควร 
 

3. กรณีอื%นๆ ที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเหน็สมควร 
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การประกาศหยดุทาํการซื�อขาย 
 เมื%อตลาดสญัญาซื�อขายลว่งหน้าสั %งหยดุทาํการซื�อขาย ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะดาํเนินการ
ดงันี� 

1. แจ้งใหส้มาชกิทราบสาเหตุเบื�องต้นที%ต้องหยุดทําการซื�อขาย และเวลาที%คาดว่าจะเปิดทําการ   
ซื�อขายใหม ่(ในกรณีที%สามารถระบุได)้ โดยผ่านระบบการส่งคาํสั %งซื�อขายหรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาด
สญัญาซื�อขายล่วงหน้าหรอืทางโทรศพัทห์รอืชอ่งทางการสื%อสารอื%นที%สามารถใชง้านได ้  

 

2. เมื%อทราบกาํหนดเวลาแน่นอนที%จะเปิดทาํการซื�อขาย ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะแจง้ยนืยนั
เวลาเปิดทาํการซื�อขายใหม่ใหส้มาชกิทราบล่วงหน้าผ่านระบบการส่งคําสั %งซื�อขายหรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าหรอืทางโทรศพัทห์รอืช่องทางการสื%อสารอื%นที%สามารถใชง้านไดก้่อนเปิดทาํ
การซื�อขาย เพื%อใหส้มาชกิไดม้เีวลาเตรยีมความพรอ้มในการทาํการเสนอซื�อขายเมื%อจะเปิดทาํการซื�อขายอกี
ครั �ง   
 

3. หากมเีหตุจําเป็นต้องเปลี%ยนแปลงเวลาเปิดทําการซื�อขายใหม่หรอืขยายเวลาทําการซื�อขาย  
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะแจง้สมาชกิทราบล่วงหน้าโดยผา่นระบบการสง่คาํสั %งซื�อขายหรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าหรอืทางโทรศพัทห์รอืชอ่งทางการสื%อสารอื%นที%สามารถใชง้านได ้    
 
มาตรการหรือแผนสาํรองกรณีมีเหตขุดัข้องทาํให้สมาชิกไม่สามารถบนัทึกการเสนอซื�อขายเข้ามายงั
ระบบการซื�อขายของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

ในการดําเนินงานของสมาชิกในฐานะเป็นตัวแทนสัญญาซื�อขายล่วงหน้า สมาชิกต้องทําการ
บาํรงุรกัษาอปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ี%ใชก้บัระบบคอมพวิเตอรท์ี%ใชใ้นการซื�อขายของตนเองใหอ้ยูใ่นสภาพที%พรอ้ม
ใชง้านอยู่เสมอ และควรจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสาํรองและระบบสื%อสารสํารองไว้  โดยการดําเนินการดงักล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการเตรยีมความพรอ้มตามที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้ากาํหนด 

 

อย่างไรกด็ ีเพื%อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหส้มาชกิมทีางเลอืกเพิ%มขึ�นในการส่งคาํสั %งซื�อขายใน
กรณีที%ระบบคอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมคอมพวิเตอรข์องสมาชกิที%ใชใ้นการซื�อขายไม่สามารถส่งคาํสั %งซื�อขาย
มายงัระบบการซื�อขายของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าได ้ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจงึได้จดัใหม้รีะบบ
การส่งคําสั %งซื�อขายเพื%อให้สมาชกิใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที%ใช้ในการซื�อขายสํารองและ/หรอืให้สมาชิก
ดงักล่าวสามารถบนัทกึการเสนอซื�อขายผา่นสมาชกิรายอื%นได ้โดยสมาชกิจะเลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึ%งหรอืทั �งสอง
วธิกีไ็ด ้อย่างไรกต็าม ในกรณีที%สมาชกิไดร้บัอนุญาตจากตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าในการใชร้ะบบการส่ง
คําสั %งซื�อขายสํารองที%ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว้ เป็นระบบการส่งคําสั %งซื�อขายนั �น สมาชกิ
จะตอ้งใชก้ารบนัทกึเสนอซื�อขายผ่านสมาชกิรายอื%นเป็นแผนสาํรองกรณีมเีหตุขดัขอ้ง โดยรายละเอยีดของ
มาตรการสามารถสรปุไดด้งันี� 

 

1. การใช้ระบบส่งคาํสั �งซื�อขายสาํรองที�ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจดัเตรียมไว้     
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจดัใหม้รีะบบการส่งคาํสั %งซื�อขายสาํรองไวเ้ป็นระบบคอมพวิเตอร์

ที%ใชใ้นการซื�อขายสาํรองใหส้มาชกิสามารถได้ใช ้ณ ที%ทาํการของสมาชกิหรอื ณ อาคารวทิยาการตลาดทุน 
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(โครงการนอรธ์ปารค์) เพื%อใหส้มาชกิสามารถใชใ้นการทาํการเสนอซื�อขายในกรณีที%ระบบการส่งคาํสั %งซื�อขาย
ของสมาชกิขดัขอ้ง  

 

ขั �นตอนการดาํเนินการ 
ในกรณีที%สมาชิกที%จะใช้ระบบการส่งคําสั %งซื�อขายสํารอง ณ ที%ทําการของสมาชิกหรือ ณ 

อาคารวทิยาการตลาดทุน (โครงการนอรธ์ปารค์) ใหส้มาชกิดําเนินการตามแนวทางปฏบิตัทิี%ตลาดสญัญาซื�อ
ขายล่วงหน้ากาํหนด  

 

2. การส่งคาํสั �งซื�อขายผ่านสมาชิกรายอื�น 
สมาชกิอาจทาํการเสนอซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าโดยผ่านสมาชกิรายอื%นเป็นแผนสาํรอง

เพื%อรองรบักรณีมเีหตุขดัขอ้ง เช่น อุปกรณ์คอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี%ใชใ้นการซื�อขายขดัขอ้ง  
โดยสมาชกิตอ้งเตรยีมการล่วงหน้าในการเปิดบญัชเีพื%อใชใ้นการทาํการเสนอซื�อขายผ่านสมาชกิรายอื%น โดย
ในการเปิดบญัชตีอ้งแยกบญัชสีาํหรบับญัชซีื�อขายเพื%อสมาชกิ และบญัชซีื�อขายเพื%อลกูคา้ออกจากกนั  

 

ขั �นตอนการดาํเนินการ 
1) สมาชกิตอ้งส่งหนังสอืแจ้งรายละเอยีดของบญัชซีื�อขายที%เปิดกบัสมาชกิรายอื%นเพื%อใชใ้น

กรณีระบบการส่งคําสั %งซื�อขายขดัขอ้งใหแ้ก่ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า และสํานักหกั
บญัช ีเพื%อทราบถงึการเตรยีมการเป็นการล่วงหน้า 

2) เมื%อเกดิเหตุขดัขอ้ง ใหส้มาชกิรายที%ระบบการส่งคาํสั %งซื�อขายขดัขอ้งทาํการเสนอซื�อขาย
ผ่านสมาชกิรายอื%น และให้สมาชกิรายที%ระบบการส่งคําสั %งซื�อขายขดัขอ้งแจ้งให้ตลาด
สญัญาซื�อขายล่วงหน้าทราบทนัท ี

3) ใหส้มาชกิรายที%ทาํการเสนอซื�อขายและสมาชกิรายที%ระบบการสง่คาํสั %งซื�อขายขดัขอ้งรอ้ง
ขอใหส้าํนกัหกับญัชโีอนยา้ยฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Position Transfer) ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที%สาํนกัหกับญัชกีาํหนด 

4) เมื%อสมาชิกดําเนินการแก้ไขเครื%องหรืออุปกรณ์ที%ใช้กบัระบบการส่งคําสั %งซื�อขายของ
ตนเอง และสามารถใชง้านไดต้ามปกตแิลว้ ใหส้มาชกิแจง้ใหต้ลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
และสาํนกัหกับญัชทีราบทนัท ี  

 
 

ผลบงัคบัใช้ 
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะใชแ้นวทางฉบบันี�แทนแนวทางการปฏบิตัเิกี%ยวกบัการหยุดทาํการซื�อ

ขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าและมาตรการสาํรองกรณีเกดิเหตุขดัขอ้งที%มผีลกระทบต่อการซื�อขายสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า ฉบบัวนัที% 25 พฤษภาคม 2554 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที% 4 กมุภาพนัธ ์2557เป็นตน้ไป 
 

-------------------------------------------------------- 


