ที่ ปก. (ว) 6 / 2563
13 เมษายน 2563
เรื่อง

การกาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับมาตรการดาเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ท่ี อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Market Disruption) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การหยุดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในกรณีทด่ี ชั นีราคา
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET INDEX) มีการเปลีย่ นแปลงในอัตราทีก่ าหนด (Circuit Breaker)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สมาชิกและบริษทั หลักทรัพย์ทม่ี ใิ ช่สมาชิกทุกบริษทั

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดาเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ท่อี าจมี
ผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563
2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชาระราคาและการส่ง มอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563
ด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของทัวโลกในปั
่
จจุบนั ส่งผลให้สภาพการซือ้ ขายหลักทรัพย์มคี วามผิดปกติและผันผวนอย่างรุนแรง จนเกิดการ
ใช้มาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดเป็ นการชัวคราว
่
(Circuit Breaker) ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หลาย ๆ แห่งทัวโลก
่
รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ด้วย
จากภาวะการณ์ดงั กล่าว ทาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความจาเป็ นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ท่อี าจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มคี วามคล่องตัวและสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันการณ์
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับมาตรการดาเนินการในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ท่ี
มีผ ลหรือ อาจมีผ ลกระทบต่ อ สภาพการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์โ ดยรวม หรือ เกิด เหตุ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่มีผ ลหรือ อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดาเนินมาตรการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรือ หลายอย่ า งตามที่ก าหนดไว้เ ป็ น การชัว่ คราว เพื่อ แก้ไ ขหรือ บรรเทาผลกระทบที่เ กิด จาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว และจะพิจารณากาหนดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการชัวคราวนั
่
น้ ให้ สอดคล้องกับเหตุการณ์ ห รือ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในกรณีท่ี
ดัช นี ร าคาหุ้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (SET INDEX) มีก ารเปลี่ย นแปลงในอัต ราที่ ก าหนด (Circuit Breaker) ด้ว ยการ
กาหนดให้หลักเกณฑ์ Circuit Breaker จากเดิมทีม่ ผี ลใช้บงั คับเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงไม่
เกิน วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2563 เป็ น หลัก เกณฑ์ท่ีมีผ ลใช้บ ัง คับ เป็ น การถาวร โดยจากการพิจ ารณาผลของการใช้
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในช่วงทีผ่ ่านมา พบว่า หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนได้มเี วลาเพียงพอในการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดขี น้ึ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอีก
ด้วย

ทัง้ นี้ …

-2ทัง้ นี้ สามารถสรุปสาระสาคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ดังนี้
1. มาตรการดาเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Disruption)
(1) เหตุการณ์ทเ่ี ข้าข่าย Market Disruption คือ เหตุการณ์ทม่ี ผี ลหรืออาจมีผลกระทบต่อสภาพการซือ้
ขายหลักทรัพย์โดยรวม หรือเหตุจาเป็ นเร่งด่วนที่มผี ลหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
รวมถึงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
(1.1) เหตุสุดวิสยั ทีม่ ผี ลกระทบต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการดาเนินงานตามปกติของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ หรือวินาศภัย
(1.2) การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในกรณีท่ดี ชั นีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET
INDEX) มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ก าหนด (Circuit Breaker) และภายหลังจากการหยุดการซื้อขายหลัก ทรัพ ย์
ดังกล่าวแล้ว มีความเป็ นไปได้ทส่ี ภาพตลาดอาจจะยังคงผันผวน
(1.3) การดาเนินการใดๆ ของภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้ใช้อานาจทาง
ปกครอง ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยรวม หรือการดาเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) มาตรการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อาจใช้เป็ นการชัวคราว
่
เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดจาก
Market Disruption โดยเป็ นอานาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพิจารณาดาเนินมาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็ นการชัวคราว
่
(2.1) เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับราคาเสนอซือ้ ขายสูงสุดหรือต่าสุด เป็ นรายหลักทรัพย์หรือ
ทุกหลักทรัพย์
(2.2) เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาในการขายชอร์ต หรือห้ามหรือจากัดการขายชอร์
ตรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์
(2.3) เปลี่ย นแปลงวิธีก ารซื้อ ขายรายหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทุ ก หลัก ทรัพ ย์ จากวิธีจ ับ คู่ อ ัต โนมัติ
(Automatic Order Matching: AOM) เป็ นวิธกี ารอื่น
(2.4) ปรับเพิม่ อัตราหลักประกันในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดหรือการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ประเภทมาร์จน้ิ
(2.5) เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้ชุดคาสังคอมพิ
่
วเตอร์ สาหรับการซือ้ ขายโดยอัตโนมัติ
(Program Trading) ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด หรือห้ามการใช้ Program Trading
2. Circuit Breaker ทีป่ รับจาก 2 ระดับ เป็ น 3 ระดับ โดยมีระยะเวลาในการหยุดซือ้ ขาย ดังนี้
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

เดิม
SET Index
-10%
-20%
-

ปรับปรุง
หยุดซือ้ ขาย
30 นาที
60 นาที
-

SET Index
-8%
-15%
-20%

หยุดซือ้ ขาย
30 นาที
30 นาที
60 นาที

โดยหลักเกณฑ์ …

-3โดยหลักเกณฑ์ทป่ี รับปรุงทัง้ สองเรื่องดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 15 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
หากบริษทั สมาชิกมีประเด็นข้อสงสัยเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทฝ่ี ่ ายปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทรศัพท์ 02 009 9324-8
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) (ภากร ปี ตธวัชชัย)
(นายภากร ปี ตธวัชชัย)
กรรมการและผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์
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