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สรุปสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑของ บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 
 

 

ตามที่ตลาดอนุพันธจะอนุญาตใหมีการซื้อขายที่เปนการซื้อขายรายใหญ (Block Trading 
Transaction) ตลาดอนุพันธจึงไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเพื่อรองรับการซื้อขาย Block Trading 
Transaction โดยมีสาระสําคัญของหลักเกณฑการซื้อขาย ดังนี้  

 

หลักเกณฑ รายละเอียด 

การซื้อขาย  • การซื้อขาย Block Trading Transaction ใหทําได 2 ประเภท ดังนี ้
1. การซื้อขายระหวางสมาชิก (Two-firm Transaction) ใหกระทําโดยสมาชิกผูซื้อ

และผูขายเจรจาตกลงกัน หากสมาชิกตกลงกันไดแลวใหสมาชิกผูซื้อและ
สมาชิกผูขายบันทึกการซื้อขายเขามาในระบบการซื้อขาย 

2. การซื้ อขาย โดยสมาชิ กผู ซื้ อ และผู ข าย เป น ราย เดี ยวกั น  (One-firm 
Transaction) ใหกระทําโดยวิธีดังนี้ 
- ลูกคาของสมาชิกเจรจาตกลงกันแลว ใหสมาชิกบันทึกการซื้อขาย เขามา

ในระบบการซื้อขาย หรือ 
- สมาชิกและลูกคาของสมาชิกเจรจาตกลงกันแลว ใหสมาชิกบันทึกการซื้อ

ขายเขามาในระบบการซื้อขาย  
• การซื้อขาย Block Trading Transaction ใหมีผลเมื่อระบบการซื้อขายยืนยันการซื้อ

ขายไปยังสมาชิกผูซื้อและผูขาย และในทันทีที่ไดรับการยืนยันการซื้อขายสํานัก
หักบัญชีจะเขาผูกพันหรือแทนที่เปนคูสัญญา (Novation Process) ในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาตามหลักเกณฑที่สํานักหักบัญชีกําหนด 

การบันทึกรายการ
ซื้อขาย 

• การบันทึกการซื้อขาย Block Trading Transaction เขามาในระบบการซือ้ขาย ตอง
มีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้
(1) ชื่อยอของสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(2) การซื้อหรือการขาย 
(3) ราคาซื้อขาย 
(4) จํานวนซื้อขาย 
(5) เลขที่บัญชีซื้อขาย 
(6) ประเภทผูซื้อขาย 
(7) การสรางฐานะของสัญญาซื้อขายลวงหนา (Open Position) หรือการลางฐานะ

เดิมของสัญญาซื้อขายลวงหนา (Close Position) 
(8) หมายเลขหรืออักษรยอของสมาชกิ และ/หรือคูสัญญาของสมาชิก 
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 (9) หมายเลขเจาหนาที่รับอนุญาต (ใหมีการบันทึกตามแนวทางการปฏิบัติงานดาน
การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา) 

(10) ประเภทบัญชีที่เปดไวกับสํานักหักบัญชี 
(11) รายการอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธกําหนด 

 

• ใหสมาชิกจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการบนัทกึการซื้อขายใหมีรายการ
ตามที่กําหนดดงักลาว  

ราคาในการบันทึก
การซื้อขาย 

• ตองเปนราคาที่ตรงตามชวงราคาซื้อขายขั้นตํ่าที่ตลาดอนุพันธกําหนด (Minimum 
Tick Size) และเปนราคาที่ไมเกินกวาการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแตละ
วัน (Daily Price Limit) ตามที่กําหนดในแบบของสัญญาซือ้ขายลวงหนา (Contract 
Specification) แตละแบบ 

• ตองเปนราคาที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการซื้อขายของตลาดอนุพันธ และ/
หรือของตลาดสินคาอางอิง  

จํานวนในการ
บันทึกการซื้อขาย 

• ใหการบันทึกการซื้อขาย Block Trading Transaction ในแตละครั้ง มีจํานวนการ
ซื้อขายขั้นตํ่า ดังนี้ 
- SET50 Index Futures 50 Baht Gold Futures และ 10 Baht Gold Futures มี

จํานวนการซื้อขายขั้นตํ่าสินคาละตั้งแต 100 สัญญา 
- SET50 Index Options และ Single Stock Futures มีจํานวนการซื้อขายขั้นตํ่า

สินคาละตั้งแต 500 สญัญา 
- 5 Year Government Bond Futures มีจํานวนการซือ้ขายขัน้ตํ่าตั้งแต 25 สัญญา 

• หามมิใหสมาชิกรวมจํานวนในการบันทึกการซื้อขายของบญัชีสมาชิกและ/หรือ
ลูกคาแตละรายเพื่อใหมีจํานวนซื้อขายขั้นตํ่าตามที่กําหนด 

ระยะเวลาในการ
บันทึกการซื้อขาย 

• ใหสมาชิกบันทึกการซื้อขาย Block Trading Transaction เขามาในระบบการซื้อ
ขายภายใน 15 นาทีนับแตเวลาที่ไดมีการตกลงทําการซื้อขาย โดยใหบันทึกใน
ชวงเวลาซื้อขาย Morning Session และ Afternoon Session ตามที่กําหนดไวใน
แบบของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละแบบ 

• ในกรณีที่สมาชิกไมสามารถบันทึกการซื้อขายเขามาในระบบการซื้อขายไดภายใน
เวลาการซื้อขายดังกลาว ใหสมาชิกบันทึกการซื้อขายเขามาในระบบการซื้อขาย
ภายใน 15 นาทีแรกของชวงเวลาการซื้อขายถัดไป 

การแกไขหรือ
ยกเลิกการบันทึก
การซื้อขาย 
 

สมาชิกจะแกไขหรือยกเลิกการบันทึกการซือ้ขาย Block Trading Transaction เพื่อ
บัญชีการซื้อขายของตนเองหรือเพื่อลูกคาไดเฉพาะกอนที่การบันทึกการซื้อขายนั้นจะ
ไดรับการยืนยนัการซื้อขายจากระบบการซื้อขาย และใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่ลูกคา
ขอแกไขหรอืยกเลิกการบันทึกการซื้อขายของตน หรือสมาชิกทําการบันทึกการซื้อขาย
ไมถูกตองตามรายการซื้อขายที่ไดรับ 
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การแกไขหรือ
ยกเลิกรายการ 
ซื้อขาย 

• ในกรณีที่สมาชิกมีการแกไขรายการซื้อขาย Block Trading Transaction ใหสมาชิก
รายงานและชี้แจงเหตุผลในการแกไขรายการซื้อขายดังกลาวตอตลาดอนุพันธ โดย
ใหรายงานตามแบบและระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด 

• ตลาดอนุพันธอาจพิจารณายกเลิกรายการซื้อขาย เมื่อมีเหตุอันควรใหเชือ่ไดวาเปน
การซื้อขายอันเกิดจากพฤติกรรมการซือ้ขายที่ไมเหมาะสม หรอืตลาดอนุพันธ
พิจารณาเห็นวาการซื้อขายอาจมีผลกระทบตอสภาพการซื้อขายหรือราคาซื้อขายให
เบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติของตลาด 

การรายงานขอมูล
การซื้อขาย  

• ใหสมาชิกรายงานขอมูลการซื้อขายรายใหญ Block Trading Transaction ในกรณีที่
สมาชิกหรือลูกคามีการซื้อขายรายใหญ ในลกัษณะดังนี้ 
- การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส ซึ่งมีราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลง

ต้ังแตรอยละ +10 ของราคาเพื่อใชในการชาํระหนี้ประจําวันของวันทําการกอน
หนา (Previous Day Settlement Price) 

- การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่น ซึ่งมีราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงต้ังแต
รอยละ +10 ของราคาปดของสินคาอางอิงในวันทําการกอนหนา 

- การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมี
ราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงต้ังแตรอยละ +1 ของราคาเพื่อใชในการชําระหนี้
ประจําวันของวันทําการกอนหนา (Previous Day Settlement Price) 

 

โดยใหสมาชิกรายงานขอมูลดังกลาวตามแบบที่ตลาดอนุพันธกําหนดตอตลาด
อนุพันธ ภายใน 17:30 น. ของวันที่ทําการซื้อขาย 

• ใหสมาชิกรายงานขอมูลการซื้อขาย Block Trading Transaction โดยนาํสงแบบ
รายงานขอมูลการซื้อขายรายใหญ (Block Trading Transaction) มายังสวนกํากับ
การซื้อขายอนพุันธ ฝายกํากับการซื้อขาย ทาง E-mail: 
DerivativesSurveillanceUnit@set.or.th 
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