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แนวทางด าเนินการของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures (SSF) 
กรณีท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดให้ซ้ือหรือขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหุ้นอ้างอิงของ SSF ภายหลงัท่ี

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนถกูสัง่ห้ามซ้ือหรือขายเป็นการชัว่คราว 
  

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการ
หา้มซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (“หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน”) เป็นการชัว่คราว โดยมี
สาระส าคญัว่า หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีถ่กูสัง่หา้มซือ้หรอืขายเป็นการชัว่คราว (Suspension: SP) เป็นระยะเวลา 
3 เดอืนดว้ยเหตุตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะใหม้กีารซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ดงักล่าว
เป็นระยะเวลา 1 เดอืนหรอืน้อยกว่า ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด นัน้โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวได้
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 แลว้นัน้  

อาศยัความตามหลกัเกณฑ ์405.03 หลกัเกณฑ ์412.01 หลกัเกณฑ ์412.02 และ หลกัเกณฑ ์607 ของ
วิธีปฏิบตัิของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) TFEX ขอแจ้งแนวทางการด าเนินการของสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า Single Stock Futures (SSF) กรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็น
หุน้อา้งองิของ SSF ภายหลงัทีห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนถกูสัง่หา้มซือ้หรอืขายเป็นการชัว่คราวดงันี้ 

 

1. แนวทางด าเนินการ 

 

หมายเหตุ ช่วงที่ 1 หมายถึง ช่วงเวลาที่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหุ้นอ้างอิงของ SSF ถูกสัง่ห้ามซื้อหรือขายเป็นการชัว่คราว 
(Suspension: SP) หรอืเมือ่มกีารด าเนินการอื่นใดในท านองเดยีวกนั ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืตลาดซื้อขายสนิคา้อา้งองิ   

 ช่วงที่ 2 หมายถึง  ช่วงเวลาที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เปิดให้ซื้อหรือขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนที่เป็นหุ้นอ้างอิงของ SSF เป็น
ระยะเวลา 1 เดอืน หรอืน้อยกว่า  

  ช่วงที่ 3 หมายถึง ช่วงเวลาภายหลังจากที่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหุ้นอ้างอิงของ SSF ถูก SP ภายหลังจากที ่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดใหม้กีารซื้อหรอืขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นหุน้อา้งองิของ SSF ในช่วงที ่2 

 

1.1 ช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 3  

ในช่วงที ่1 และช่วงที ่3 TFEX จะไม่เปิดใหม้กีารซื้อขาย SSF ทีอ่า้งองิกบัหุน้ที่ถูก SP อยู่ ทัง้นี้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์412.01 ของวธิปีฏบิตัขิอง TFEX อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหม้แีนวทางทีช่ดัเจนในการช าระหนี้
ส าหรบั SSF Series ทีย่งัไม่หมดอายุและยงัมสีถานะคงคา้งเหลอือยู่ TFEX จะด าเนินการช าระหนี้ในวนัซื้อขาย
วนัสดุทา้ยของสญัญา SSF ในชว่งดงักล่าว ตามแนวทางดงันี้ 
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1. TFEX จะค านวณราคาเพือ่ใชใ้นการช าระหนี้ในวนัซื้อขายวนัสดุทา้ย (Final Settlement Price) 
ของ SSF ทีค่รบก าหนดอายุของสญัญาในชว่งดงักล่าวตามหลกัการค านวณ Final Settlement 
Price โดยใชร้าคาหุน้อา้งองิในวนัท าการล่าสุดก่อนหยุดการซื้อขาย ตามหลกัการค านวณที่
ก าหนดในแบบของสญัญา (Contract Specification)  

2. ผูท้ีม่ฐีานะของสญัญา SSF สามารถท าการซื้อขายเพื่อรบัมอบส่งมอบสนิคา้ก่อนระยะเวลาส่ง
มอบสินค้าหรือช าระราคา (Exchange of Futures for Physicals : EFP) เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลอืกในการปิดสถานะของสญัญา ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ 2  

 

1.2 ช่วงท่ี 2: Exit Period 

TFEX จะด าเนินการในชว่งที ่2 (Exit Period) แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี้ 

1. กรณี SSF ไม่มีสถานะคงค้าง (Open Interest) : TFEX จะไมเ่ปิดการซือ้ขายในสญัญา 
(Series) ดงักล่าว 

2. กรณี SSF มีสถานะคงค้าง (Open Interest) : TFEX จะเปิดการซื้อขายในสญัญา (Series) 
ดงักล่าวตามแนวทางดงันี้ 

2.1 ก าหนดให้การเปลีย่นแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) ของ SSF 
ในวนัแรกทีเ่ปิดซื้อขายสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงราคาซื้อขายสงูสุดในแต่ละวนัของ
หุน้อา้งองิ ซึง่อาจแตกต่างจากทีก่ าหนดใน Contract Specification 

2.2 ส าหรบั Series ทีม่กีารซื้อขายจนไม่มสีถานะคงคา้งคงเหลอื ณ สิ้นวนัท าการ TFEX จะ
หยดุการซือ้ขาย Series นัน้ในวนัท าการถดัไป 

2.3 จะเปิดให้ผู้ที่มีฐานะของสญัญา SSF สามารถเลือกที่จะท าการซื้อขาย  EFP เพื่อปิด
สถานะของสญัญาทกุวนัท าการซือ้ขาย ทัง้นี้ ตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ 2  
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2. แนวทางการซ้ือขาย EFP เพ่ือปิดฐานะของสญัญา 

2.1 แนวทางการซ้ือขาย EFP 

(1) ให้สมาชิกสามารถขออนุญาตท าการซื้อขาย EFP เพื่อปิดฐานะของสัญญาเท่านั ้น 
รายละเอยีดในตารางต่อไปนี้ 

การขออนุญาต/ 

ท าการซ้ือขาย EFP 

รายละเอียด 
ช่วงท่ี 1 ก่อน Exit Period  

และช่วงท่ี 3 หลงั Exit Period 
ช่วงท่ี 2 Exit Period 

สญัญา (Series) ทีอ่นุญาต SSF ทุก Series ทีม่สีถานะคงคา้ง 

ราคาซือ้ขายทีอ่นุญาต 
ไม่เกนิ +/- 100% ของราคาทีใ่ชใ้นการ
ช าระหนี้ประจ าวนัล่าสดุ 

ก าหนดสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงราคา
ซือ้ขายสงูสดุในแต่ละวนัของหุน้อา้งองิ 

วนัและเวลาทีอ่นุญาต 
วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ยของสญัญาตาม
ช่วงเวลาที ่TFEX ก าหนด 

ทุกวนัท าการซือ้ขายตามชว่งเวลาที ่TFEX 
ก าหนด 

(2) ใหส้มาชกิขออนุญาตท าการซื้อขาย EFP ก่อนด าเนินการ หาก TFEX ไม่ไดแ้จง้ปฏเิสธการ
ขออนุญาตท ารายการ EFP ไปยงัสมาชกิตามเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า TFEX อนุญาตให้
บนัทกึรายการดงักล่าว 

(3) ในการขออนุญาตท ารายการ EFP ให้สมาชิกยื่นแบบค าขออนุญาตท าการซื้อขาย EFP 
ตามที่ TFEX ก าหนด หรือ Link http://www.tfex.co.th/th/rules/form.html และส่งแบบ 
ค า ข อ อ นุ ญ า ต ที่ ก ร อ ก ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว ผ่ า น ร ะ บ บ  SET Portal แ ล ะ  CC 
DerivativesSurveillanceUnit@set.or.th และ DerivativesTradingUnit@set.or.th 

2.2 แนวทางด าเนินการกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 

กรณีทีส่มาชกิท าการซื้อขาย EFP โดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง TFEX 
หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่าสมาชิกด าเนินการโดยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว TFEX อาจ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) สัง่ใหส้มาชกิบนัทกึรายการทีม่ผีลในทางตรงขา้มกบัรายการ EFP หรอืยกเลกิรายการ EFP 
ทีส่มาชกิท ารายการมาแลว้ และ/หรอื 

(2) ปรบัสมาชกิ 100,000 บาท ต่อ รายการ 

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