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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับตลาดล่วงหน้ายางพารา และศึกษา
ความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพือ่ การจัดตัง้ ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ทราบถึงมาตรการ
ทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตลาดล่ ว งหน้ า ยางพารา และความเป็ น ไปได้ ใ นทางกฎหมายเพื่ อ การจั ด ตั้ ง
ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่า การจัดตัง้ ตลาดล่วงหน้าเพือ่ ท�ำการซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้านัน้ เป็นอ�ำนาจหน้าที่
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ส่งผลให้การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถจัดตัง้ ตลาดซือ้ ขายล่วงหน้ายางพาราได้ หากการยางแห่งประเทศไทย
ต้องการเป็นองค์กรในการช่วยเหลือเป็นทีป่ รึกษาแก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ ในการซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้านัน้
การยางแห่งประเทศไทยควรต้องด�ำเนินการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า หรือแก้ไขประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
ค�ำส�ำคัญ: มาตรการทางกฎหมาย; การจัดตั้งตลาดล่วงหน้า; ยางพารา; การยางแห่งประเทศไทย
Abstract
This article aims to study legal measures relating to futures market of rubber. It focuses
on the legal feasibility for Rubber Authority of Thailand to establish futures market in Thailand.
The ultimate goal is to identify legal measures relating to futures market of rubber and legal
feasibility for Rubber Authority of Thailand to establish futures market in Thailand.
Results show that the establishment of rubber futures is under the authority of The
Securities and Exchange Commission, Thailand according to the Derivative Act B.E. 2546. As a result,
the Rubber Authority of Thailand is not authorized to establish rubber futures market. If the Rubber
Authority of Thailand would like to be a major agency to provide help and advice on rubber futures
trading for agriculturists and entrepreneurs, the Rubber Authority of Thailand needs to establish
rubber futures market or to propose amendments of the Securities and Exchange Commission notices.
Keywords: Legal Measures; Establishment of Futures Market; Rubber; Rubber Authority of Thailand
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1. บทน�ำ
1.1 ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศไทย ผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 4 ล้านตัน เน้นปริมาณ
การผลิตเพื่อการส่งออก 5.145 ล้านตัน7 ราคายางธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโลก ตลาดยางพารา
มีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและเป็นสินค้าเกษตรที่มีความยืดหยุ่นของอุปทานต�่ำ กล่าวคือ ปริมาณ
การผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อราคาได้ในทันที จึงท�ำให้ประเทศผู้ใช้ยางมีอ�ำนาจในการต่อรองและก�ำหนด
ราคาซึ่งในปัจจุบันตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) เช่น ตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่น (TOCOM)
ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ (SICOM) และตลาดล่วงหน้าเซีย่ งไฮ้ (SHFE) หรือ ตลาดเซีย่ งไฮ้ ซึง่ มีการซือ้ ขายยางพาราใน
ลักษณะซือ้ ขาย การซือ้ ขายสินค้าในตลาดล่วงหน้าเป็นการซือ้ ขายเพือ่ การเก็งก�ำไร หากแต่มกี ารน�ำราคาทีเ่ กิดขึน้
ในการซื้อขายในตลาดล่วงหน้ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการก�ำหนดราคาซื้อยางพาราในแต่ละในประเทศและ
ส�ำหรับการซือ้ ขายสัญญาระยะยาว ซึง่ โดยมากจะใช้ราคาล่วงหน้าจากตลาดสิงคโปร์ ในการก�ำหนดราคาซือ้ ขาย
เนือ่ งจากตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์มสี ดั ส่วนการส่งมอบจริงมากกว่าตลาดอืน่ และเป็นราคาทีใ่ กล้เคียงกับราคาตลาด
ปัจจุบนั 8 แสดงว่าลักษณะของตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า (Future Market) เป็นตลาดทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่ผซู้ อื้ มากกว่า
ผู้ขาย การยางแห่งประเทศไทยฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบอย่างครบวงจรมีแนวทางการลดความเสี่ยงและเพิ่มช่องทางการตลาดในการซื้อขายยางของเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตยางแผ่นรมควัน ที่ผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) ประกอบกับภารกิจที่การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิต
ยางแผ่นรมควันตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) ท�ำให้ผู้ขายมั่นใจในคุณภาพ
ยางที่ผลิต และผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพสินค้ายางที่ได้รับ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นระบบที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยในระยะแรกมี
การท�ำสัญญาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าเกษตรเพื่อระบุสินค้าเกษตรที่จะซื้อขายกันในอนาคต ในรูปแบบ
ของสัญญาข้อตกลง (Forward Contract) ซึ่งเกษตรกรรู้จักกันในนามของ “ตกเขียว” เป็นสัญญาระหว่าง
คู่สัญญา 2 ฝ่าย โดยคู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายสินค้ากัน ในเวลา ราคา และเงื่อนไขการส่งมอบที่ระบุไว้
ชัดเจน การท�ำสัญญาในลักษณะดังกล่าว เป็นการก�ำหนดราคาที่จะซื้อขายในอนาคต ท�ำให้ผู้ขายสินค้าเกษตร
และผู้ซื้อสินค้าเกษตร สามารถท�ำการค�ำนวณรายได้ ต้นทุน และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9
แต่การท�ำสัญญาข้อตกลงมีข้อจ�ำกัด จึงมีแนวคิดของการซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(Agricultural Futures Exchange)

Rubber Division, Thailand Rubber Statistics (Bangkok: Department of Agriculture, 2019), 7. [In Thai]
Chotwit Suwong and Pornpen Bamrungsin, 10 Years of AFFT Planting Seedlings to the World Price (Bangkok: Amarin,
2016), 16. [In Thai]
9
Office of the Commission on Agricultural Futures Trading, Agricultural Futures Trading Act B.E. 1999 (Bangkok: Department
of Agriculture, 2003), 23. [In Thai]
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การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป
และผู้ส่งออก ใช้กลไกของตลาดล่วงหน้า ในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคาในอนาคต เช่น
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต้องขายผลผลิตของตนในอนาคต อาจลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคา
ในอนาคต และลดภาวะขาดทุนจากการที่ราคาพืชผลของตนตกต�่ำลงในอนาคต โดยการท�ำสัญญาขายล่วงหน้า
ในอนาคตเพื่อตรึงราคาขายสินค้าเอาไว้ ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องซื้อยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตอาจป้องกันความเสี่ยงที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้
ปั จ จุ บั น การซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารซื้ อ ขายยางพาราล่ ว งหน้ า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
ยังคงมีลกั ษณะของสัญญาเหมือนกันกับทีซ่ อื้ ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) กล่าวคือ สินทรัพย์อา้ งอิง
ยังมีเพียงชนิดเดียว คือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) โดยขนาดต่อ 1 สัญญาเท่ากับ 5,000 กิโลกรัม และสัญญา
สิ้นสุดอายุทุกเดือนต่อเนื่องเรียงล�ำดับกัน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด โดยเน้นให้มีการซื้อขายสัญญาที่มีการส่งมอบจริง
เพื่อลดการเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนที่เน้นการเก็งก�ำไรและลดความผันผวนของราคาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั สภาพคล่องของการซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้าในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้
สภาพปัญหาของโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) การก�ำหนดมาตรฐานยางไว้สูงมาก
และวิธีการซื้อขายที่มีกระบวนการยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ขายยางพารา ใช้วิธีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
โดยหน่ ว ยงานให้ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร ผู ้ ป ระกอบการ ในการซื้ อ ขายยางพารา
คือ การยางแห่งประเทศไทย ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
การซือ้ ขายยางให้แก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ ผูส้ ง่ ออก ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยมีการด�ำเนินการ
ซือ้ ขายยางพาราโดยมีการตกลงส่งมอบสินค้าและช�ำระเงินทันที (Spot Market) การซือ้ ขายในตลาดมีการซือ้ ขาย
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางก้อนถ้วย และน�้ำยางสด เพิ่มเติม คือ ยางเครพ รูปแบบของตลาดกลาง
การยางพาราแห่งประเทศไทยมีการด�ำเนินการ ณ ส�ำนักงานตลาดกลางยางพาราและที่ตั้งตลาดเครือข่าย
การด�ำเนิ นการของตลาดยางพาราของการยางแห่ ง ประเทศไทยเกิ ดสภาพคล่ อ งในการซื้อ ขายยางพารา
แก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการรายย่อย การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรมีความพร้อมในด้านบุคคลากรทีม่ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการก�ำหนดราคายางพารา การคัดคุณภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน แต่เนือ่ งด้วยปัจจุบนั
การซื้อขายตลาดล่วงหน้า อยู่ภายใต้คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก�ำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายล่วงหน้าตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 254610 จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อก่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีช่องทางการขายยางพารา
และลดความเสี่ยงในการซื้อขายยางพารา
10

Jirat Sangkaew, Staying Ahead of the Futures Market (Bangkok: Good Times, 2004), 38. [In Thai]

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้า 89

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา
1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นทางกฎหมายเพื่ อ การจั ด ตั้ ง ตลาดล่ ว งหน้ า ของการยาง
แห่งประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลทฤษฎี แนวคิดการซื้อขายล่วงหน้า ข้อกฎหมาย ได้แก่
พระราชบัญญัตกิ ารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้า เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการจัดตัง้ ตลาดล่วงหน้ายางพาราแก่การยางแห่งประเทศไทย
1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับตลาดล่วงหน้า รวมทั้งศึกษา
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
พ.ศ. 2542 เอกสารการประชุ ม และข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ตลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า รวมถึ ง ปั ญ หา
อุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพารา
ล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา
1.5.2 ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา
1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
2. ผลการวิจัย
2.1 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ตลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ ผู ้ ซื้ อ และผู ้ ข ายเข้ า มา
ทําการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Future Contracts) กัน ในสัญญานี้จะระบุถึงชนิด จํานวน คุณภาพ ตลอดจน
เดือนที่จะส่งมอบสินค้า ส่วนราคาซื้อขายกันเกิดจากการประมูลกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามวันเวลา
และสถานทีท่ ตี่ ลาดกําหนด ทัง้ นี้ ผูซ้ อื้ ผูข้ ายอาจต้องการหรือไม่ตอ้ งการให้มกี ารรับและส่งมอบสินค้ากันจริง ๆ ก็ได้
และจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับตลาดล่วงหน้ายางพารา การซือ้ ขายล่วงหน้ายางพาราอยูภ่ ายใต้
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งตลาด
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หรือศูนย์กลางในการซื้อขายอนุพันธ์ในประเทศไทยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่มี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาตลาดทุน จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ขึน้ ซึง่ ด�ำเนินการ
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นบริษัทของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการด�ำเนินธุรกิจ11 การก่อตั้งตลาดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการซือ้ ขายตราสาร และสินค้าโภคภัณฑ์อนื่ ๆ เช่น ทองค�ำ น�ำ้ มันดิบ ทีม่ มี าตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรมโปร่งใสมีสภาพคล่อง
และมัน่ ใจในระบบการซือ้ ขายและการช�ำระราคา และผูล้ งทุนมีแหล่งข้อมูลทีส่ ะท้อนความคาดหวังของผูท้ อี่ ยูใ่ น
ตลาดที่มีต่อราคาในอนาคต ทั้งนี้ ยังส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนการด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า คือ บริษัท ตลาดสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการซือ้ ขายอนุพนั ธ์เกีย่ วกับตราสารทุน ตราสารหนี้
และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล สินค้าทีส่ ามารถจัดให้มกี ารซือ้ ขาย
ได้ตามทีก่ �ำหนดในพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน่ (Options)
และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ
ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขายอนุ พั น ธ์ ที่ มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ผลู้ งทุนและผูป้ ระกอบการในธุรกิจสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ ง
ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลเป็นทางเลือกของ
การลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจในระบบการ
ช�ำระราคาส�ำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะมีส�ำนักหักบัญชีที่มีความมั่นคง
เป็นคู่สัญญา บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) วางกลยุทธ์โดยการจัดให้
มีสนิ ค้าหรืออนุพนั ธ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ผูล้ งทุนให้มปี ระเภทและชนิดของอนุพนั ธ์
ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเปิดด�ำเนินงานโดยจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50
(SET50 Index Futures) เป็นสินค้าล�ำดับแรกในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 จากนั้น ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้าครอบคลุมตลาดเงินและ
ตลาดทุนมากขึ้น เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น (Stock Futures), สัญญาซื้อขายทองค�ำล่วงหน้า
(Gold Futures), สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า (Interest Rate Futures),
สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD Futures), สัญญาซื้อขาย
11
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ล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับราคายาง (Rubber Futures) และ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีผ่ ซู้ อื้ ได้สทิ ธิใน การ “ซือ้ ” หรือได้
รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น (SET50 Index
Options) อีกทั้งยังมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามพัฒนาการของตลาดในต่างประเทศและ
เป็นไปตามแนวทางสากลมากขึ้น เช่น การให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trading Transaction)
และการขยายเวลาซื้อขาย (Extended Trading Hours)12
บริ ษั ท ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (ประเทศไทย) จ�ำกั ด (มหาชน) ได้ ก�ำหนดกลยุ ท ธ์
เพือ่ เสริมสร้างสภาพคล่องในการซือ้ ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วยการสนับสนุนให้มผี ดู้ แู ลสภาพคล่อง
(Market Maker) จากสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนสถาบันที่มีศักยภาพ เพื่อท�ำหน้าที่
ดูแลการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีสภาพคล่องอยู่เสมอ แต่ระบบการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
ตามการบริหารงานของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ไม่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายย่อย
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรประกอบอาชีพท�ำสวนยางพาราพบว่า เกษตรกรรายย่อยมีความรู้จัก
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น้อยมาก กล่าวคือ มีเพียง 17.42 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ที่รู้จักหรือเคยได้ยินตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในจ�ำนวนดังกล่าวเกษตรกรรายย่อยบางรายยังเข้าใจผิดว่าเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้า
(Forward Market) ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี บางรายยังเข้าใจว่าเป็นตลาดซื้อขายยางพารา
ล่วงหน้าในต่างประเทศและพบว่าเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีเพียง
10.35 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่คิดที่จะใช้หรือเคยใช้ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความ
เข้าใจในเรื่องกลไกที่ส�ำคัญของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ในเรื่องการวางเงินประกันเริ่มต้น
(Initial Margin Requirement) ในการเปิดบัญชีซอื้ ขาย ตลอดจนการทีเ่ กษตรกรอาจจะถูกเรียกเงินประกันเพิม่ เติม
หากมีการขาดทุนเกินกว่าระดับที่ก�ำหนดไว้ หรือบางรายเข้าใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเกิดการ
ขาดทุน จากลักษณะโครงสร้างของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และผลจากการส�ำรวจการเข้าถึงการใช้ตลาด
ซื้อขายยางล่วงหน้า (TFEX) ส่งผลให้เกษตรกรยางพารา สหกรณ์ยางพารา ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถใช้
บริการตลาดล่วงหน้าได้ จึงใช้วิธีการซื้อขายล่วงหน้ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง13
สภาพปัญหาของโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก�ำหนดมาตรฐานยางไว้สูงมาก
มีวิธีการซื้อขายมีกระบวนการยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ขายยางพารา ใช้วิธีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้ากันเอง โดยคู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายสินค้า
ตามเวลา ราคา เงื่อนไขกันเอง โดยไม่ผ่านระบบตลาด ซึ่งก่อให้เกิดการปัญหา ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาอาจบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญา
จะต้องมีความเชื่อถือระหว่างกัน ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามสัญญา
Office of the Agricultural Futures Trading Commission, The SEC and Its Role in the Supervision of Agricultural Futures
Trading (Bangkok: Information and Knowledge Center, 2012), 45. [In Thai]
13
Santi Thiraphat, The Para Rubber Futures Market Project of Small Rubber Farmers to Hedge (Research Report)
(Bangkok: Chulalongkorn University, 2018), 34. [In Thai]
12
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2) ผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ต่างพื้นที่กัน อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องของมาตรฐานของ
สินค้า และแนวปฏิบัติในการส่งมอบ ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดมิให้สามารถเข้ามาท�ำสัญญาได้
2.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา
การจัดตั้งตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาหลักเกณฑ์จากการศึกษา
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนั้น หากการยางแห่งประเทศไทยจัดตั้งตลาดล่วงหน้าได้
หน่วยงานต้องพิจารณาว่ามีกระบวนการขัน้ ตอนเกีย่ วกับพิจารณาจากสินค้า รูปแบบสัญญา ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หากครบองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
2.2.1 การพิจารณาจากสินค้าที่ท�ำการซื้อขายในตลาด
		
1) ตามกฎหมาย ก�ำหนดว่า “สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองค�ำ น�้ำมันดิบ หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี แต่ไม่รวมถึงเงินตราสกุลใด ๆ14
		
2) ตามกฎหมายไม่ได้ก�ำหนดชัดเจนว่า เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าประเภท
ยางพารา แต่ขอ้ กฎหมายก�ำหนดไว้วา่ ให้รวมถึงทรัพย์สนิ อืน่ ทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�ำหนด เมื่อศึกษาประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 22/2558
เรื่อง การก�ำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปรากฏว่า ตามประกาศสินค้าเกษตร ซึ่งได้แก่
ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรกรรม เป็นสินค้าตามความหมายใน
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
		
3) สินค้าเกษตร (Agricultural Commodity) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจาก
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ทีใ่ ช้บริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือน�ำมาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์ ส่งผลให้ยางพาราถือว่าเป็น
สินค้าเกษตร15 เนื่องจาก ยางพาราเป็นผลิตผลจากการกสิกรรมถือว่าเป็นสินค้าเกษตรตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักเกณฑ์ประการแรก ยางพาราถือว่าเป็นสินค้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
2.2.2 การพิจารณารูปแบบสัญญา
		
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มาตรา 3 การซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หมายถึง การเข้าผูกพันตามสัญญา16 ดังต่อไปนี้
Derivatives Act B.E. 2003, Section 3, Royal Gazette Krisdika Version vol. 120, Section 65 ก (July 10, 2003): 1. [In Thai]
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Agricultural and Food Products Traceability:
Principles and Guidelines for System Design Follow-Up and Implementation (Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives,
2014), 2. [In Thai]
16
Derivatives Act B.E. 2003, Section 3, Royal Gazette Krisdika Version vol. 120, Section 65 ก (July 10, 2003): 1-2. [In Thai]
14

15
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1) สั ญ ญาที่ ก�ำหนดให้ คู ่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ส่ ง มอบสิ น ค้ า เช่ น หลั ก ทรั พ ย์ ทองค�ำ
หรือน�ำ้ มันดิบเป็นต้น ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ซึง่ เป็นผูช้ �ำระราคา ณ เวลาใด เวลาหนึง่ ในอนาคต เป็นจ�ำนวนและราคา
ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery)
		
2) สั ญ ญาที่ ก�ำหนดให้ คู ่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ได้ รั บ ช�ำระเงิ น หรื อ ต้ อ งช�ำระเงิ น ให้ แ ก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปร
เช่น อัตราแลกเปลีย่ นเงิน อัตราดอกเบีย้ ดัชนีทางการเงินหรือดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ ทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญากับราคา
หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก�ำหนด
ไว้ในสัญญา (Cash Settlement)
		
3) สั ญ ญาที่ ก�ำหนดให้ สิ ท ธิ แ ก่ คู ่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ที่ จ ะเรี ย กให้ คู ่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
ส่งมอบสินค้า หรือช�ำระราคาของสินค้า หรือช�ำระเงินที่ค�ำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของ
สินค้า หรือตัวแปรที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าท�ำสัญญา
ตาม (1) หรือ (2) สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference)
		
การท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริง คือ ผู้ซื้อจะก�ำหนดปริมาณยางที่ต้องการ
ส่วนราคายางขึ้นอยู่กับราคาที่ตลาดกลางก�ำหนด โดยในสัญญาให้ผู้ขายต้องส่งมอบยางให้ได้ตามปริมาณยาง
ทีต่ กลงไว้ในอนาคต ตามก�ำหนดเวลาทีผ่ ซู้ อื้ ก�ำหนดไว้ในสัญญา ดังนัน้ รูปแบบสัญญาจึงตรงกับสัญญาในมาตรา 3
เป็นสัญญาที่ก�ำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช�ำระราคา ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจ�ำนวนและราคาตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
		
แต่มีข้อยกเว้นการซื้อ ขายสั ญ ญาดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ม่ อ ยู ่ ภายใต้ บัง คั บของพระราชบั ญ ญั ติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 4 ได้แก่
		
เงินหรืออัตรา

1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ก�ำหนดให้มีการช�ำระเงิน ที่ค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน

		
ซื้อขายล่วงหน้า

2) ดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา

		
ดังกล่าว

3) สั ญ ญาซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยมี ข ้ อ ตกลงว่ า จะขายหรื อ ซื้ อ คื น ซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย์

		
4) สั ญ ญาหรื อ การซื้ อ ขายใด ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด เช่น สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ทองค�ำ หรือ น�้ำมันดิบ ที่ก�ำหนดให้คู่สัญญา
ส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ท�ำสัญญาดังกล่าวนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือไม่มี
ข้อก�ำหนดที่อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าสามารถช�ำระเงินหรือส่วนต่างของราคาสินค้า
(Settle by Cash) หรือท�ำการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (Set - Off) แทนการส่งมอบสินค้าได้
และธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท�ำสัญญาดังกล่าวไม่เปิดช่องให้คสู่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ หี น้าทีส่ ง่ มอบสินค้าหลุดพ้นจากหน้าที่
ตามสัญญาดังกล่าวด้วยการท�ำสัญญาขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม (Close - Out) กับสัญญาเดิม เป็นต้น
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ดั ง นั้ น การซื้ อ ขายยางพาราล่ ว งหน้ า ถื อ ว่ า เป็ น การท�ำสั ญ ญาตามพระราชบั ญ ญั ติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และการซื้อขายไม่เข้าลักษณะข้อยกเว้นตามมาตรา 4
2.2.3 การพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ
		

“ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความถึง การให้บริการ17 ดังต่อไปนี้

		
1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อ
บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น โดยกระท�ำ
เป็นทางค้าปกติ
		
2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเข้าเป็น
คู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการเสนอเข้า
หรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยกระท�ำเป็นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึง่ เสนอซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		
3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งให้ค�ำแนะน�ำหรือแสดงต่อบุคคล
ทั่วไปว่าพร้อมจะให้ค�ำแนะน�ำ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือความเหมาะสม ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระท�ำเป็นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงบุคคล
ซึ่งให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
		
4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุนหรือ
แสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยกระท�ำเป็นทางค้าปกติ
		
5) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด ปัจจุบันยังไม่มีประกาศก�ำหนด
		
จากค�ำนิยามธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดตั้งตลาดการยางแห่งประเทศไทย
หากมีฐานะเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า18
		
การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ การที่ตลาดมีเจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำหรือ
แสดงต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้อมจะให้ค�ำแนะน�ำไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บคุ คลอืน่ เกีย่ วกับสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระท�ำเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวม
ถึงบุคคล ซึ่งให้ค�ำแนะน�ำอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการให้ค�ำแนะน�ำในลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
Capital Market Knowledge Development Promotion Center, Capital Market Product Knowledge: Complex Instruments
(Derivatives) (Bangkok: The Stock Exchange of Thailand, 2017), 45. [In Thai]
18
Thipakorn Lokapattana Thaweekulwat, Trading of Goods in the Futures Market (Bangkok: Chulalongkorn, 1996), 15. [In Thai]
17
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การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าจัดการ
เงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุน ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า โดยกระท�ำเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�ำหนด
		
ลักษณะตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและให้บริการ
แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายในการซื้อขายยางในตลาด ดูแล ควบคุมคุณภาพยางที่ซื้อขาย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกร เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ค่อนข้างล�ำบาก ด้วยเหตุนี้
หากจัดตั้งตลาดล่วงหน้าและเกษตรกรต้องท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทย
คอยให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการท�ำสัญญาซือ้ ขาย อีกทัง้ ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพารา
ของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ตลาดมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ส�ำรองจ่ายค่ายาง ดังนัน้ หากเกษตรท�ำการ
ซื้อขายล่วงหน้า ตลาดน�ำเงินทุนหมุนเวียนมาช�ำระค่ายาง ตลาดเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
เกษตรกรผู ้ ป ลู ก ยางพารารายย่ อ ยสามารถเข้ า ถึ ง ตลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Futures)
ค่อนข้างล�ำบาก เพราะการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า จะต้องมีการวางเงินหลักประกัน (Margin) และการคิดก�ำไร
ขาดทุน (Mark-to-Market) ทุกวัน ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยต้องมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ตลอดจน
สินค้ามีลกั ษณะมาตรฐานซึง่ อาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารารายย่อย ผลิตภัณฑ์ทจี่ ะให้
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยใช้บริหารความเสี่ยงอาจต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานะและ
ความต้องการของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารารายย่อย จากนัน้ จึงป้องกันหรือจัดการความเสีย่ งของสัญญาดังกล่าว
โดยการใช้ตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า ถ้าราคาของตลาดเงินสด (ตลาดกลางหาดใหญ่) มีความสัมพันธ์กนั กับราคาตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ แต่ในขณะนี้ตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า (Afet) ซึง่ ได้ปดิ ด�ำเนินการและอยูใ่ นระหว่างช�ำระ บัญชีท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในอดีตของไทยได้
และข้ อ มู ล จากตลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ยั ง มี ข ้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอเนื่ อ งจากเพิ่ ง เปิ ด ด�ำเนิ น การในขณะที่ ศึ ก ษา
และมีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย นโยบายทีต่ อ้ งการให้ตลาดเกษตรล่วงหน้า (Futures) เป็นเครือ่ งมือของเกษตรกร
ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาจึงอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากความไม่สอดคล้องของสินค้า
อ้างอิง (RSS3) กับผลิตภัณฑ์และการด�ำรงชีพของเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่ขายยางถ้วยและ
น�้ำยางสดและมีสภาพคล่องที่จ�ำกัด นอกจากนั้นความยุ่งยากของกลไกและกระบวนการในการซื้อขายของ
ตลาดล่วงหน้า (Futures) ยังอาจเป็นอุปสรรคในการใช้ตลาดล่วงหน้าของเกษตรกรรายย่อย
จากการศึกษาวิจัยท�ำให้ทราบได้ว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ก�ำหนด
เงือ่ นไขว่า หากหน่วยงานใดต้องการจัดตัง้ ตลาดล่วงหน้า ต้องมีการขออนุญาตแก่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ การจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้ายางพารา การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถ
ด�ำเนินการจัดตั้งตลาดได้ แม้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
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พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบั น เกษตรกรชาวสวนยาง และผู ้ ป ระกอบกิ จ การยาง ด้ า นวิ ช าการ การเงิ น การผลิ ต การแปรรู ป
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการด�ำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตลาดที่เกิดขึ้นเป็นการด�ำเนินงานโดยไม่มีผลก�ำไร แต่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ ระกอบกิจการยาง
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 8 แต่หน่วยงานไม่สามารถจัดตัง้ ระบบการซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้าได้ เนือ่ งจาก
หากขออนุญาตและมีการด�ำเนินการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีการส่งมอบจริงโดย
การที่การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด�ำเนินการก�ำกับดูแล จึงควรค�ำนึงถึงหลายประเด็นดังนี้
1) ความเพียงพอของงบประมาณอุดหนุนค่าด�ำเนินการระบบตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่
มีการส่งมอบจริง เนื่องจากการด�ำเนินการภายใต้การยางแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นได้
2) การรับรองคุณภาพยางพาราที่จะเข้ามาขายในตลาดให้เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
3) ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จะมีการซื้อขายควรครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน
มิใช่เพียงแค่ซื้อขายเฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น 3
4) ผู้ซื้อและผู้ขายควรต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจยางจริง เช่น เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในและประเทศ ทั้งนี้ กรณีของ
กลุม่ เกษตรกรและสหกรณ์ อาจมีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2562 ทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการ
ซื้อขายในตลาดที่จะจัดตั้งได้
ให้กับตลาด

5) หลักประกันของของผู้ซื้อและผู้ขายที่น่าเชื่อถือ ควรมีกระบวนการรองรับเพื่อสร้างความมั่น

6) นายหน้าที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งโดยปกติจะมีค่านายหน้าเป็นค่า
ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สัญญาซือ้ และสัญญาขาย หากมีจ�ำนวนนายหน้าไม่มากพออาจท�ำให้เกิดการคิดค่าธรรมเนียม
นายหน้าที่ไม่เป็นธรรม
7) หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการขนส่ ง รู ป แบบการขนส่ ง ตลอดจนค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ควรเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสัญญาที่มีการตกลงซื้อขาย นอกเหนือจาก ราคาส่งมอบ ปริมาณ จุดรับมอบ วันซื้อขาย
และวันส่งมอบ
8) บทลงโทษกรณี ที่ มี ฝ ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา ควรต้ อ งท�ำประชาพิ จ ารณ์
เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดจนในการด�ำเนินการ
9) จ�ำนวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมมากเพียงพอที่จะท�ำให้ตลาดสามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่
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3.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา การยาง
แห่งประเทศไทยมีความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ ตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ควรต้องด�ำเนินการ 2 แนวทาง ดังนี้
3.2.1 เห็นควรให้การยางแห่งประเทศไทยควรด�ำเนินการขออนุญาตจัดตั้งตลาดล่วงหน้าแก่
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546
3.2.2 เห็ น ควรให้ แ ก้ ไ ขประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
กธ.22/2558 เรื่อง การก�ำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เป็นกฎหมายล�ำดับสุดท้าย
ประกาศยกเลิกสินค้ายางพาราเป็นทรัพย์สินอันเป็นสินค้า ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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