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แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการหยดุการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  
กรณีเกิดเหตขุดัข้องท่ีมีผลกระทบต่อการซ้ือขาย  (Trading Disruption) 

 
ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการหยุดการซื้อขายสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้ากรณีเกิดเหตุขดัข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย (Trading Disruption) เพื่อให้การซื้อขายสามารถ
ด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และไมเ่ป็นอปุสรรคในการซือ้ขายของผูล้งทนุ ดงันี้   

 

การหยดุการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
I.  การหยดุการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าทัง้หมดเป็นการชัว่คราว 
      ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจหยดุการซือ้ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทัง้หมดเป็นการชัว่คราวใน

กรณีต่อไปนี้ 
 

1. กรณีเกดิเหตุขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการซื้อขาย โดยมเีงือ่นไขครบตามหลกัเกณฑท์ัง้ 3 ขอ้ 
ดงันี้ 

 

1) เหตุขดัขอ้งเกดิจากระบบการซื้อขายที่อยู่ในความรบัผดิชอบของตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืระบบซื้อขายหลกัของสมาชกิ (Main Platform) ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบการซื้อขายของตลาดสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า รวมถงึเหตุขดัขอ้งทีเ่กดิจากระบบสาธารณูปโภคของทางการหรอืเหตุสดุวสิยัทีม่ ีผลกระทบต่อ
ระบบการซือ้ขาย 

2) สมาชกิไมส่ามารถส่งค าสัง่ซื้อขายเขา้มาในระบบการซื้อขาย มจี านวนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของ
สมาชกิทัง้หมดทีด่ าเนินธุรกรรมการใหบ้รกิารซือ้ขาย  

3) เหตุขดัขอ้งเกดิตดิต่อกนันานเกนิกว่า 15 นาท ี
 

  ทัง้นี้ ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่นับสมาชกิทีส่ามารถส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านระบบส่ง 
ค าสัง่ซื้อขายส ารองทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว ้และสมาชกิทีไ่ดท้ าสญัญาส่งค าสัง่ซื้อขายผ่าน
สมาชิกรายอื่น ในหลักเกณฑ์การหยุดการซื้อขายดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่อให้การซื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง  

 

2. กรณีเกิดเหตุวิกฤตร้ายแรงที่มีผลกระทบในวงกว้าง (Crisis) โดยมีเงื่อนไขครบตาม
หลกัเกณฑท์ัง้ 2 ขอ้ ดงันี้   

 

1) เกดิเหตุวกิฤตริา้ยแรงทีม่ผีลกระทบในวงกวา้ง เช่น เหตุจลาจล การก่อการรา้ย ภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิเป็นตน้  

2) เหตุวกิฤตรา้ยแรงสง่ผลกระทบต่อระบบซือ้ขายหลกัของสมาชกิ (Main Platform) ดงันี้ 
2.1) สมาชิกไม่สามารถส่งค าสัง่ซื้อขายด้วยระบบซื้อขายหลักของสมาชิก (Main 

Platform) เขา้มาในระบบการซื้อขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และไม่สามารถใชร้ะบบส่งค าสัง่ซื้อขาย
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ส ารองทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว ้มจี านวนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของสมาชกิทัง้หมดทีด่ าเนินธุรกรรม
ในการใหบ้รกิารซือ้ขาย หรอื 

2.2) สมาชิกไม่สามารถส่งค าสัง่ซื้อขายด้วยระบบซื้อขายหลักของสมาชิก (Main 
Platform) เขา้มาในระบบการซื้อขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า มจี านวนเกนิกว่า 1 ใน 2 ของสมาชกิ
ทัง้หมดทีด่ าเนินธุรกรรมการใหบ้รกิารซือ้ขาย  

 

ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจะพจิารณาระบบซื้อขายหลกัของสมาชกิ (Main Platform) ตามขอ้ 1 
และ 2 จาก API User ทีส่มาชกิเป็นผูก้ าหนดและแจง้ต่อตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

 
 

3. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทัง้หมดเป็นการ
ชัว่คราวเมื่อเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัการด าเนินงาน
ของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ในกรณีทีส่ านักหกับญัชปีระกาศระงบัการช าระราคาเป็นการชัว่คราว   
อนัเนื่องมาจากเหตุขดัขอ้งของส านกัหกับญัช ีเป็นตน้  
 

II.  การหยดุการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเฉพาะบางประเภทเป็นการชัว่คราว 
ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจหยุดการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทเป็นการ

ชัว่คราวในกรณีทีต่ลาดสนิคา้อา้งองิของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าวหยดุการซื้อขาย เชน่ เมือ่ตลาด
หลกัทรพัยห์ยดุการซือ้ขายทัง้หมดเป็นการชัว่คราว ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจหยดุการซือ้ขายสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีราคาหลกัทรพัย์หรอืหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 15 นาท ี
ถดัจากเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยห์ยดุการซือ้ขาย 

 
 

ในกรณีมเีหตุการณ์อื่นใดทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรอืก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการหยุดท าการซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นอยา่งอืน่ได ้

 

เหตขุดัข้องท่ีเก่ียวกบัระบบการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ในกรณีทีร่ะบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าขดัขอ้งท าใหไ้ม่สามารถเผยแพร่ขอ้มลู

การซื้อขายได้ตามปกติ ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจะยงัคงเปิดท าการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป 
หากสมาชกิยงัสามารถไดร้บัขอ้มลูการซื้อขายผ่านระบบสง่ค าสัง่ซื้อขายของสมาชกิ หรอืระบบส่งค าสัง่ซื้อขาย
ส ารองทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว ้ 

 
 

การประกาศหยดุการซ้ือขาย 
  เมือ่ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประกาศหยดุการซื้อขาย จะแจง้ใหส้มาชกิทราบผา่นช่องทางสื่อสารของ
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เชน่ ระบบการซือ้ขาย ระบบเผยแพรข่อ้มลู โทรศพัท ์หรอื SMS เป็นตน้ 
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การเปิดท าการซ้ือขายหลงัจากหยดุการซ้ือขาย1 
1. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจะเปิดท าการซื้อขายภายหลงัจากมกีารแกไ้ขเหตุขดัขอ้งเสรจ็สิน้ ซึง่

จะพจิารณาตามเวลาซือ้ขายทีเ่หลอือยู่ โดยก าหนดใหม้ชีว่ง Pre-open อยา่งน้อย 10 นาท ีและชว่งเวลาเปิดท า
การซือ้ขายอยา่งน้อย 15 นาท ี 

 ทัง้นี้ หากในชว่งเวลาซือ้ขายนัน้มเีวลาท าการซือ้ขายคงเหลอืน้อยกว่าทีก่ าหนดในวรรคก่อน ตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจเปิดท าการซือ้ขายตามปกตใินชว่งเวลาซือ้ขายถดัไป   

2. กรณีแกไ้ขเหตุขดัขอ้งเสรจ็สิน้ในช่วงเวลาใกลปิ้ดตลาด ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพจิารณา
ขยายเวลาซื้อขายออกไปตามทีเ่หน็สมควร และอาจก าหนดใหม้ชี่วงเวลาซื้อขายน้อยกว่าทีก่ าหนดตามขอ้ 1 
เชน่ ก าหนดใหม้ชีว่ง Pre-Open อยา่งน้อย 5 นาท ีและชว่งเวลาเปิดท าการซือ้ขายอยา่งน้อย 5 นาท ี  

3. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะแจง้เวลาเปิดท าการซือ้ขายใหส้มาชกิทราบล่วงหน้า  
 

แผนส ารองกรณีสมาชิกไม่สามารถส่งค าสัง่ซ้ือขายเข้ามาในระบบการซ้ือขาย  
ในการด าเนินงานของสมาชกิในฐานะเป็นตวัแทนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า สมาชกิตอ้งท าการบ ารุงรกัษา

อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีใ่ชก้บัระบบสง่ค าสัง่ซื้อขายของตนเองใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านอยู่เสมอ และควรจดั
ใหม้รีะบบไฟฟ้าส ารองและระบบสื่อสารส ารองไว ้โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
เตรยีมความพรอ้มตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด 

 

อย่างไรกด็ ีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหส้มาชกิมทีางเลอืกเพิม่ขึน้กรณีระบบสง่ค าสัง่ซื้อขายของ
สมาชกิขดัขอ้ง โดยสมาชกิสามารถใชร้ะบบส่งค าสัง่ซื้อขายส ารองที่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว้ 
รวมทัง้สมาชกิสามารถสง่ค าสัง่ซื้อขายผา่นสมาชกิรายอืน่ได ้โดยสมาชกิอาจเลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึ่งหรอืทัง้สองวธิ ี
อย่างไรกต็ามในกรณีทีส่มาชกิใชร้ะบบส่งค าสัง่ซื้อขายส ารองทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว้เป็น
ระบบส่งค าสัง่ซื้อขายนัน้ สมาชิกจะต้องใช้การส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านสมาชิกรายอื่นเป็นแผนส ารองกรณีมี
เหตุขดัขอ้ง   

 

1.   การใช้ระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายส ารองท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจดัเตรียมไว้     
สมาชิกสามารถใช้ระบบส่งค าสัง่ซื้อขายส ารองที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดเตรียมไว้   

ณ ทีท่ าการของสมาชกิหรอืสถานทีท่ีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจดัเตรยีมไว้ 
ในกรณีที่สมาชกิจะใช้ระบบส่งค าสัง่ซื้อขายส ารอง ณ สถานที่ที่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

จดัเตรยีมไว ้ใหส้มาชกิด าเนินการตามแนวทางทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด  
 

2. การส่งค าสัง่ซ้ือขายผ่านสมาชิกรายอ่ืน 
สมาชกิตอ้งเตรยีมการล่วงหน้าในการเปิดบญัชเีพื่อใชใ้นการส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านสมาชกิรายอื่น 

โดยในการเปิดบญัช ีตอ้งแยกบญัชซีือ้ขายเพือ่สมาชกิ และบญัชซีือ้ขายเพือ่ลกูคา้ออกจากกนั  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1  กรณีมเีวลาเปิดท าการซือ้ขายเหลอืน้อยกว่าเวลาทีใ่ชค้ านวณ Settlement Price ตามเกณฑข์องสนิคา้แต่ละประเภท  
   ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจพจิารณาใชข้อ้มลูในช่วงเวลาเปิดการซื้อขายทีเ่หลอืมาค านวณ Settlement Price  
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1) สมาชกิต้องส่งหนังสอืแจ้งรายละเอยีดของบญัชซีื้อขายที่เปิดกบัสมาชิกรายอื่นให้ตลาด

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และส านกัหกับญัชทีราบล่วงหน้า 
2) เมื่อสมาชกิเกดิเหตุขดัขอ้งและประสงค์จะส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านสมาชกิรายอื่น ให้แจ้งตลาด

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและส านกัหกับญัชทีราบกอ่นด าเนินการ  
3) ใหส้มาชกิรายทีเ่ป็นผูส้่งค าสัง่ซื้อขายแทน โอนยา้ยรายการซื้อขายหรอืฐานะสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าใหแ้กส่มาชกิรายทีร่ะบบสง่ค าสัง่ซือ้ขายขดัขอ้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
4) เมื่อสมาชกิได้แกไ้ขระบบส่งค าสัง่ซื้อขายใหก้ลบัมาใชง้านได้ตามปกตแิลว้ ใหส้มาชกิแจ้ง

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและส านกัหกับญัชทีราบ   
 
 

ผลบงัคบัใช้ 
ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจะใชแ้นวทางฉบบันี้แทนแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการหยุดท าการซื้อขาย

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรการส ารองกรณีเกดิเหตุขดัข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้วนัที ่6 พฤษภาคม 2557 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจกิายน 2561 
เป็นตน้ไป 
 

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


