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บทคัดย่อ

 บทความน้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัตลาดล่วงหน้ายางพารา และศกึษา 
ความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพือ่การจดัตัง้ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย เพือ่ให้ทราบถงึมาตรการ 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา และความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพื่อการจัดตั้ง 
ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย

 จากการศกึษาพบว่า การจดัตัง้ตลาดล่วงหน้าเพือ่ทำาการซือ้ขายยางพาราล่วงหน้านัน้เป็นอำานาจหน้าที่ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
ส่งผลให้การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถจดัต้ังตลาดซือ้ขายล่วงหน้ายางพาราได้ หากการยางแห่งประเทศไทย 
ต้องการเป็นองค์กรในการช่วยเหลอืเป็นทีป่รกึษาแก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ ในการซือ้ขายยางพาราล่วงหน้านัน้  
การยางแห่งประเทศไทยควรต้องดำาเนินการจัดต้ังตลาดซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า หรือแก้ไขประกาศของ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

ค�าส�าคัญ: 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�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

      ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของประเทศไทย ผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 4 ล้านตัน เน้นปริมาณ 
การผลิตเพื่อการส่งออก 5.145 ล้านตัน7 ราคายางธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโลก ตลาดยางพารา 
มีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและเป็นสินค้าเกษตรที่มีความยืดหยุ่นของอุปทานตำ่า กล่าวคือ ปริมาณ 
การผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อราคาได้ในทันที จึงทำาให้ประเทศผู้ใช้ยางมีอำานาจในการต่อรองและกำาหนด 
ราคาซ่ึงในปัจจุบันตลาดที่มีการซ้ือขายล่วงหน้า (Future Market) เช่น ตลาดล่วงหน้าญ่ีปุ่น (TOCOM)  
ตลาดล่วงหน้าสงิคโปร์ (SICOM) และตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ (SHFE) หรือ ตลาดเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงมกีารซ้ือขายยางพาราใน
ลกัษณะซือ้ขาย การซือ้ขายสนิค้าในตลาดล่วงหน้าเป็นการซ้ือขายเพ่ือการเกง็กำาไร หากแต่มกีารนำาราคาท่ีเกดิขึน้ 
ในการซื้อขายในตลาดล่วงหน้ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำาหนดราคาซื้อยางพาราในแต่ละในประเทศและ
สำาหรบัการซือ้ขายสญัญาระยะยาว ซึง่โดยมากจะใช้ราคาล่วงหน้าจากตลาดสิงคโปร์ ในการกำาหนดราคาซ้ือขาย 
เนือ่งจากตลาดล่วงหน้าสงิคโปร์มสีดัส่วนการส่งมอบจริงมากกว่าตลาดอืน่และเป็นราคาทีใ่กล้เคยีงกบัราคาตลาด
ปัจจบุนั8 แสดงว่าลกัษณะของตลาดซือ้ขายล่วงหน้า (Future Market) เป็นตลาดทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ผูซ้ือ้มากกว่า
ผู้ขาย การยางแห่งประเทศไทยฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบอย่างครบวงจรมีแนวทางการลดความเส่ียงและเพิ่มช่องทางการตลาดในการซ้ือขายยางของเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตยางแผ่นรมควัน ที่ผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) ประกอบกับภารกิจที่การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิต
ยางแผ่นรมควันตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) ทำาให้ผู้ขายมั่นใจในคุณภาพ
ยางที่ผลิต และผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพสินค้ายางที่ได้รับ

    การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นระบบท่ีมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยในระยะแรกมี 
การทำาสัญญาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าเกษตรเพื่อระบุสินค้าเกษตรที่จะซื้อขายกันในอนาคต ในรูปแบบ 
ของสัญญาข้อตกลง (Forward Contract) ซ่ึงเกษตรกรรู้จักกันในนามของ “ตกเขียว” เป็นสัญญาระหว่าง 
คู่สัญญา 2 ฝ่าย โดยคู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายสินค้ากัน ในเวลา ราคา และเงื่อนไขการส่งมอบที่ระบุไว้
ชัดเจน การทำาสัญญาในลักษณะดังกล่าว เป็นการกำาหนดราคาที่จะซื้อขายในอนาคต ทำาให้ผู้ขายสินค้าเกษตร 
และผู้ซื้อสินค้าเกษตร สามารถทำาการคำานวณรายได้ ต้นทุน และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9  
แต่การทำาสัญญาข้อตกลงมีข้อจำากัด จึงมีแนวคิดของการซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(Agricultural Futures Exchange)

 7 Rubber Division, Thailand Rubber Statistics (Bangkok: Department of Agriculture, 2019), 7. [In Thai]

 8 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 ในการลดความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของราคาในอนาคต เช่น 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต้องขายผลผลิตของตนในอนาคต อาจลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคา 
ในอนาคต และลดภาวะขาดทุนจากการที่ราคาพืชผลของตนตกตำ่าลงในอนาคต โดยการทำาสัญญาขายล่วงหน้า 
ในอนาคตเพื่อตรึงราคาขายสินค้าเอาไว้ ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องซื้อยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตอาจป้องกันความเสี่ยงที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้

    ป ัจจุบันการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใช ้หลักเกณฑ์การซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า 
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 
ยงัคงมลีกัษณะของสญัญาเหมอืนกนักบัท่ีซือ้ขายในตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) กล่าวคอื สนิทรพัย์อ้างองิ
ยังมีเพียงชนิดเดียว คือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) โดยขนาดต่อ 1 สัญญาเท่ากับ 5,000 กิโลกรัม และสัญญา
สิ้นสุดอายุทุกเดือนต่อเนื่องเรียงลำาดับกัน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด โดยเน้นให้มีการซื้อขายสัญญาที่มีการส่งมอบจริง 
เพื่อลดการเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนที่เน้นการเก็งกำาไรและลดความผันผวนของราคาซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า  
ถงึแม้ว่าในปัจจบัุนสภาพคล่องของการซือ้ขายยางพาราล่วงหน้าในตลาดซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) มแีนวโน้มทีดี่ขึน้

    สภาพปัญหาของโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) การกำาหนดมาตรฐานยางไว้สูงมาก  
และวิธีการซื้อขายท่ีมีกระบวนการยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
รายย่อยที่ขายยางพารา ใช้วิธีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า

    โดยหน่วยงานให้ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู ้ประกอบการ ในการซื้อขายยางพารา 
คือ การยางแห่งประเทศไทย ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม 
การซือ้ขายยางให้แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ ผูส่้งออก ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยมกีารดำาเนนิการ 
ซือ้ขายยางพาราโดยมกีารตกลงส่งมอบสนิค้าและชำาระเงนิทนัท ี(Spot Market) การซือ้ขายในตลาดมกีารซือ้ขาย 
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางก้อนถ้วย และนำ้ายางสด เพิ่มเติม คือ ยางเครพ รูปแบบของตลาดกลาง 
การยางพาราแห่งประเทศไทยมีการดำาเนินการ ณ สำานักงานตลาดกลางยางพาราและที่ตั้งตลาดเครือข่าย  
การดำาเนินการของตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยเกิดสภาพคล่องในการซ้ือขายยางพารา 
แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการรายย่อย การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรมคีวามพร้อมในด้านบคุคลากรทีม่คีวามรู้ 
ความเช่ียวชาญเกีย่วกบัการกำาหนดราคายางพารา การคดัคณุภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน แต่เน่ืองด้วยปัจจบัุน
การซื้อขายตลาดล่วงหน้า อยู่ภายใต้คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซ่ึงเป็นองค์กรที่กำากับดูแลธุรกรรมการซื้อขายล่วงหน้าตามกรอบ 
ของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 254610 จึงจำาเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อก่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีช่องทางการขายยางพารา 
และลดความเสี่ยงในการซื้อขายยางพารา

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

      1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา

      1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา

    1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพื่อการจัดตั้งตลาดล่วงหน้าของการยาง 
แห่งประเทศไทย

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

     การศึกษาวิจัยนี้ ได้ทำาการรวบรวมข้อมูลทฤษฎี แนวคิดการซื้อขายล่วงหน้า ข้อกฎหมาย ได้แก่  
พระราชบัญญตักิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัการซ้ือขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การซือ้ขายยางพาราล่วงหน้า เพือ่เสนอแนะแนวทางในการจัดต้ังตลาดล่วงหน้ายางพาราแก่การยางแห่งประเทศไทย

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธ ี
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับตลาดล่วงหน้า รวมทั้งศึกษา
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
พ.ศ. 2542 เอกสารการประชุม และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับตลาดซ้ือขายล่วงหน้ารวมถึงปัญหา  
อุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพารา
ล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1.5.1 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา

      1.5.2 ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา

      1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของการยางแห่งประเทศไทย

2. ผลการวิจัย

 2.1 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา

    จากการศึกษาวิจัยพบว่า ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นศูนย์กลางที่ผู ้ซื้อและผู ้ขายเข้ามา 
ทำาการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Future Contracts) กัน ในสัญญานี้จะระบุถึงชนิด จำานวน คุณภาพ ตลอดจน 
เดือนที่จะส่งมอบสินค้า ส่วนราคาซื้อขายกันเกิดจากการประมูลกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามวันเวลา  
และสถานทีท่ีต่ลาดกำาหนด ทัง้นี ้ผูซ้ือ้ผูข้ายอาจต้องการหรอืไม่ต้องการให้มกีารรบัและส่งมอบสนิค้ากนัจรงิ ๆ  ก็ได้ 
และจากการศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัตลาดล่วงหน้ายางพารา การซือ้ขายล่วงหน้ายางพาราอยูภ่ายใต้ 
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่กำาหนดให้มีการจัดต้ังตลาด 
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หรือศูนย์กลางในการซื้อขายอนุพันธ์ในประเทศไทยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่มี
บทบาทสำาคัญในการพฒันาตลาดทุน จงึได้จดัตัง้บรษิทั ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) ขึน้ ซ่ึงดำาเนนิการ 
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นบริษัทของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจ11 การก่อตั้งตลาดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ศนูย์กลางในการซือ้ขายตราสาร และสนิค้าโภคภณัฑ์อืน่ ๆ  เช่น ทองคำา นำา้มนัดิบ ทีม่มีาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ 
ทำาให้ผู ้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรมโปร่งใสมีสภาพคล่อง
และม่ันใจในระบบการซือ้ขายและการชำาระราคา และผูล้งทนุมีแหล่งข้อมลูทีส่ะท้อนความคาดหวงัของผูท้ีอ่ยู่ใน
ตลาดที่มีต่อราคาในอนาคต ทั้งนี้ ยังส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า คือ บริษัท ตลาดสัญญา 
ซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) เป็นศนูย์กลางการซือ้ขายอนพุนัธ์เกีย่วกบัตราสารทนุ ตราสารหนี้  
และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นหน่วยงานกำากบัดูแล สินค้าท่ีสามารถจัดให้มกีารซ้ือขาย
ได้ตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คอื ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน่ (Options) 
และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ

    ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายอนุพันธ์ที่มี 
มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ ทำาให้ผูล้งทุนและผูป้ระกอบการในธุรกจิสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือบรหิารความเส่ียง
ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลเป็นทางเลือกของ 
การลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจในระบบการ
ชำาระราคาสำาหรับทุกธุรกรรมที่เกิดข้ึนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยจะมีสำานักหักบัญชีที่มีความมั่นคง 
เป็นคู่สัญญา บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) วางกลยุทธ์โดยการจัดให้ 
มสีนิค้าหรอือนพุนัธ์ทีม่คีณุภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทนุให้มปีระเภทและชนดิของอนพัุนธ์
ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลาดสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าเปิดดำาเนินงานโดยจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50  
(SET50 Index Futures) เป็นสินค้าลำาดับแรกในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 จากนั้น ตลาดสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความหลากหลายของสินค้าครอบคลุมตลาดเงินและ 
ตลาดทุนมากขึ้น เช่น  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น (Stock Futures), สัญญาซื้อขายทองคำาล่วงหน้า  
(Gold Futures), สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า (Interest Rate Futures), 
สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD Futures), สัญญาซื้อขาย 

 11 Woradee Jongussayakul, Economics on Financial Risk Management (Bangkok: Kasetsart University Press, 2015), 

23. [In Thai]
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ล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัราคายาง (Rubber Futures) และ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีผู่ซ้ือ้ได้สทิธใิน การ “ซือ้” หรอืได้
รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น (SET50 Index 
Options) อีกทั้งยังมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามพัฒนาการของตลาดในต่างประเทศและ 
เป็นไปตามแนวทางสากลมากขึ้น เช่น การให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trading Transaction)  
และการขยายเวลาซื้อขาย (Extended Trading Hours)12

    บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือเสรมิสร้างสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าด้วยการสนบัสนนุให้มผู้ีดูแลสภาพคล่อง 
(Market Maker) จากสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนสถาบันที่มีศักยภาพ เพื่อทำาหน้าที่
ดูแลการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีสภาพคล่องอยู่เสมอ แต่ระบบการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
ตามการบริหารงานของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ไม่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายย่อย

     จากการสัมภาษณ์เกษตรกรประกอบอาชีพทำาสวนยางพาราพบว่า เกษตรกรรายย่อยมีความรู้จัก
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น้อยมาก กล่าวคือ มีเพียง 17.42 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ที่รู้จักหรือเคยได้ยินตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในจำานวนดังกล่าวเกษตรกรรายย่อยบางรายยังเข้าใจผิดว่าเป็นตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
(Forward Market) ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี บางรายยังเข้าใจว่าเป็นตลาดซื้อขายยางพารา
ล่วงหน้าในต่างประเทศและพบว่าเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีเพียง 
10.35 เปอร์เซ็นต์ เท่าน้ันท่ีคิดท่ีจะใช้หรือเคยใช้ ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความ
เข้าใจในเร่ืองกลไกท่ีสำาคัญของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ในเรื่องการวางเงินประกันเริ่มต้น  
(Initial Margin Requirement) ในการเปิดบญัชีซ้ือขาย ตลอดจนการท่ีเกษตรกรอาจจะถูกเรียกเงินประกันเพ่ิมเตมิ 
หากมีการขาดทุนเกินกว่าระดับท่ีกำาหนดไว้ หรือบางรายเข้าใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเกิดการ
ขาดทุน จากลักษณะโครงสร้างของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และผลจากการสำารวจการเข้าถึงการใช้ตลาด
ซื้อขายยางล่วงหน้า (TFEX) ส่งผลให้เกษตรกรยางพารา สหกรณ์ยางพารา ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถใช้
บริการตลาดล่วงหน้าได้ จึงใช้วิธีการซื้อขายล่วงหน้ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง13

    สภาพปัญหาของโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กำาหนดมาตรฐานยางไว้สูงมาก 
มีวิธีการซื้อขายมีกระบวนการยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย 
ที่ขายยางพารา ใช้วิธีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้ากันเอง โดยคู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงที่จะซ้ือขายสินค้า  
ตามเวลา ราคา เงื่อนไขกันเอง โดยไม่ผ่านระบบตลาด ซึ่งก่อให้เกิดการปัญหา ดังต่อไปนี้

      1) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาอาจบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญา 
จะต้องมีความเชื่อถือระหว่างกัน ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามสัญญา

 12 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]
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      2) ผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ต่างพื้นที่กัน อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องของมาตรฐานของ
สินค้า และแนวปฏิบัติในการส่งมอบ ซึ่งเป็นข้อจำากัดมิให้สามารถเข้ามาทำาสัญญาได้

 2.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา

     การจัดตั้งตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาหลักเกณฑ์จากการศึกษา 
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนั้น หากการยางแห่งประเทศไทยจัดตั้งตลาดล่วงหน้าได้ 
หน่วยงานต้องพจิารณาว่ามกีระบวนการขัน้ตอนเก่ียวกบัพจิารณาจากสนิค้า รปูแบบสญัญา ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หากครบองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

      2.2.1 การพิจารณาจากสินค้าที่ท�าการซื้อขายในตลาด

       1) ตามกฎหมาย กำาหนดว่า “สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคำา นำ้ามันดิบ หรือ  
ทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี แต่ไม่รวมถึงเงินตราสกุลใด ๆ14

      2) ตามกฎหมายไม่ได้กำาหนดชัดเจนว่า เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าประเภท 
ยางพารา แต่ข้อกฎหมายกำาหนดไว้ว่าให้รวมถึงทรพัย์สนิอืน่ทีค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศกำาหนด เมื่อศึกษาประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 22/2558 
เรื่อง การกำาหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปรากฏว่า ตามประกาศสินค้าเกษตร ซึ่งได้แก่ 
ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรกรรม เป็นสินค้าตามความหมายใน
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

         3) สินค้าเกษตร (Agricultural Commodity) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจาก 
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
ทีใ่ช้บรโิภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสตัว์หรอืนำามาแปรรปูเป็นอาหารและอาหารสตัว์ ส่งผลให้ยางพาราถอืว่าเป็น 
สินค้าเกษตร15 เน่ืองจาก ยางพาราเป็นผลิตผลจากการกสิกรรมถือว่าเป็นสินค้าเกษตรตามประกาศของ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักเกณฑ์ประการแรก ยางพาราถือว่าเป็นสินค้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

      2.2.2 การพิจารณารูปแบบสัญญา

      พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มาตรา 3 การซื้อขายสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า หมายถึง การเข้าผูกพันตามสัญญา16 ดังต่อไปนี้

 14 Derivatives Act B.E. 2003, Section 3, Royal Gazette Krisdika Version vol. 120, Section 65 ก (July 10, 2003): 1. [In Thai]

 15 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]
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       1) สัญญาที่กำาหนดให้คู ่ สัญญาฝ่ายหน่ึงส่งมอบสินค้า เช่น หลักทรัพย์ ทองคำา  
หรือนำา้มนัดบิเป็นต้น ให้คูสั่ญญาอีกฝ่ายหน่ึงซึง่เป็นผูช้ำาระราคา ณ เวลาใด เวลาหนึง่ในอนาคต เป็นจำานวนและราคา 
ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery)

       2) สัญญาท่ีกำาหนดให้คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำาระเงิน หรือต้องชำาระเงินให้แก ่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำานวนเงินที่คำานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปร 
เช่น อัตราแลกเปลีย่นเงนิ อตัราดอกเบีย้ ดชันทีางการเงนิหรอืดชันกีลุม่หลกัทรพัย์ ทีก่ำาหนดไว้ในสญัญากบัราคา 
หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำาหนด
ไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

       3) สัญญาที่กำาหนดให้สิทธิแก่คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ส่งมอบสินค้า หรือชำาระราคาของสินค้า หรือชำาระเงินที่คำานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของ
สินค้า หรือตัวแปรที่กำาหนดไว้ในสัญญากับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
หรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาหรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าทำาสัญญา 
ตาม (1) หรือ (2) สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference)

       การทำาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าส่งมอบจริง คือ ผู้ซื้อจะกำาหนดปริมาณยางที่ต้องการ 
ส่วนราคายางขึ้นอยู่กับราคาท่ีตลาดกลางกำาหนด โดยในสัญญาให้ผู้ขายต้องส่งมอบยางให้ได้ตามปริมาณยาง 
ทีต่กลงไว้ในอนาคต ตามกำาหนดเวลาทีผู่ซ้ือ้กำาหนดไว้ในสัญญา ดังนัน้ รูปแบบสัญญาจึงตรงกบัสัญญาในมาตรา 3  
เป็นสัญญาที่กำาหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำาระราคา ณ เวลาใด 
เวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำานวนและราคาตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา

       แต่มีข้อยกเว้นการซื้อขายสัญญาดังต่อไปนี้ไม่อยู ่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัต ิ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 4 ได้แก่

       1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำาหนดให้มีการชำาระเงิน ที่คำานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินหรืออัตรา

       2) ดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า

       3) สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีข้อตกลงว่าจะขายหรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย ์
ดังกล่าว

       4) สัญญาหรือการซ้ือขายใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ประกาศกำาหนด เช่น สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย์ ทองคำา หรือ นำ้ามันดิบ ที่กำาหนดให้คู่สัญญา 
ส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำาสัญญาดังกล่าวนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือไม่มี 
ข้อกำาหนดที่อนุญาตให้คู ่สัญญาฝ่ายท่ีมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าสามารถชำาระเงินหรือส่วนต่างของราคาสินค้า  
(Settle by Cash) หรือทำาการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (Set - Off) แทนการส่งมอบสินค้าได้  
และธรรมเนียมปฏบัิติในการทำาสญัญาดงักล่าวไม่เปิดช่องให้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีมหีน้าทีส่่งมอบสนิค้าหลดุพ้นจากหน้าที่
ตามสัญญาดังกล่าวด้วยการทำาสัญญาขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม (Close - Out) กับสัญญาเดิม เป็นต้น
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      ดังนั้น การซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ถือว่าเป็นการทำาสัญญาตามพระราชบัญญัติ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และการซื้อขายไม่เข้าลักษณะข้อยกเว้นตามมาตรา 4

      2.2.3 การพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ

        “ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความถึง การให้บริการ17 ดังต่อไปนี้

      1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า: บุคคลซ่ึงให้บริการหรือแสดงต่อ 
บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น โดยกระทำา 
เป็นทางค้าปกติ

       2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเข้าเป็น 
คู่สัญญาซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการเสนอเข้า 
หรอืเข้าเป็นคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยกระทำาเป็นทางค้าปกต ิแต่ไม่รวมถงึบคุคลซึง่เสนอซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

       3) การเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งให้คำาแนะนำาหรือแสดงต่อบุคคล 
ทั่วไปว่าพร้อมจะให้คำาแนะนำา ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
หรือความเหมาะสม ในการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงบุคคล  
ซึ่งให้คำาแนะนำาที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

       4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า: บุคคลซ่ึงเข้าจัดการเงินทุนหรือ 
แสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติ

       5) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ กำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด ปัจจุบันยังไม่มีประกาศกำาหนด

       จากคำานิยามธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การจัดต้ังตลาดการยางแห่งประเทศไทย  
หากมีฐานะเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า18

       การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ การที่ตลาดมีเจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาหรือ 
 แสดงต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะให้คำาแนะนำาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บคุคลอืน่ เกีย่วกบัสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวม
ถึงบุคคล ซึ่งให้คำาแนะนำาอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการให้คำาแนะนำาในลักษณะตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด

  17 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]
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      การเป็นผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าจัดการ 
เงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุน ให้แก่บุคคลอื่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้ 
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำาหนด

      ลักษณะตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและให้บริการ 
แก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายในการซื้อขายยางในตลาด ดูแล ควบคุมคุณภาพยางที่ซื้อขาย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ 
แก่เกษตรกร เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (Futures) ค่อนข้างลำาบาก ด้วยเหตุนี ้
หากจัดตั้งตลาดล่วงหน้าและเกษตรกรต้องทำาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทย 
คอยให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัการทำาสญัญาซือ้ขาย อกีท้ังตามระเบยีบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพารา
ของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ตลาดมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพ่ือสำารองจ่ายค่ายาง ดังนัน้ หากเกษตรทำาการ
ซื้อขายล่วงหน้า ตลาดนำาเงินทุนหมุนเวียนมาชำาระค่ายาง ตลาดเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

    เกษตรกรผู ้ปลูกยางพารารายย ่อยสามารถเข ้าถึงตลาดซ้ือขายล ่วงหน ้า (Futures)  
ค่อนข้างลำาบาก เพราะการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า จะต้องมีการวางเงินหลักประกัน (Margin) และการคิดกำาไร
ขาดทุน (Mark-to-Market) ทุกวัน ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยต้องมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ตลอดจน
สนิค้ามีลกัษณะมาตรฐานซึง่อาจไม่ตรงกบัความต้องการของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารารายย่อย ผลติภณัฑ์ทีจ่ะให้ 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยใช้บริหารความเสี่ยงอาจต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานะและ 
ความต้องการของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารารายย่อย จากนัน้จึงป้องกนัหรือจัดการความเส่ียงของสัญญาดังกล่าว
โดยการใช้ตลาดซือ้ขายล่วงหน้า ถ้าราคาของตลาดเงินสด (ตลาดกลางหาดใหญ่) มคีวามสมัพนัธ์กนักบัราคาตลาด 
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ แต่ในขณะนี้ตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า (Afet) ซึง่ได้ปิดดำาเนนิการและอยูใ่นระหว่างชำาระ บญัชทีำาให้ไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูในอดีตของไทยได้  
และข้อมูลจากตลาดซื้อขายล่วงหน้ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอเนื่องจากเพิ่งเปิดดำาเนินการในขณะที่ศึกษา 
และมสีภาพคล่องค่อนข้างน้อย นโยบายทีต้่องการให้ตลาดเกษตรล่วงหน้า (Futures) เป็นเคร่ืองมอืของเกษตรกร 
ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาจึงอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากความไม่สอดคล้องของสินค้า
อ้างอิง (RSS3) กับผลิตภัณฑ์และการดำารงชีพของเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่ขายยางถ้วยและ 
นำ้ายางสดและมีสภาพคล่องท่ีจำากัด นอกจากนั้นความยุ่งยากของกลไกและกระบวนการในการซ้ือขายของ 
ตลาดล่วงหน้า (Futures) ยังอาจเป็นอุปสรรคในการใช้ตลาดล่วงหน้าของเกษตรกรรายย่อย

    จากการศึกษาวิจัยทำาให้ทราบได้ว่า พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำาหนด 
เง่ือนไขว่า หากหน่วยงานใดต้องการจดัตัง้ตลาดล่วงหน้า ต้องมกีารขออนญุาตแก่คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ การจัดต้ังตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้ายางพารา การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถ 
ดำาเนินการจัดตั้งตลาดได้ แม้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
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พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู ้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป  
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธรุกจิ และการดำาเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคณุภาพ 
ชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตลาดที่เกิดขึ้นเป็นการดำาเนินงานโดยไม่มีผลกำาไร แต่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง 
คุณภาพของผลผลติและระบบตลาดเพือ่ให้เกดิประโยชน์ สงูสดุแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกจิการยาง
ให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามมาตรา 8 แต่หน่วยงานไม่สามารถจดัต้ังระบบการซ้ือขายยางพาราล่วงหน้าได้ เนือ่งจาก 
หากขออนุญาตและมีการดำาเนินการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีการส่งมอบจริงโดย

      การที่การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำาเนินการกำากับดูแล จึงควรคำานึงถึงหลายประเด็นดังนี้

    1) ความเพียงพอของงบประมาณอุดหนุนค่าดำาเนินการระบบตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที ่
มีการส่งมอบจริง เนื่องจากการดำาเนินการภายใต้การยางแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นได้

      2) การรับรองคุณภาพยางพาราที่จะเข้ามาขายในตลาดให้เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

    3) ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จะมีการซ้ือขายควรครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีการซ้ือขายอยู่ในปัจจุบัน 
มิใช่เพียงแค่ซื้อขายเฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น 3

    4) ผู ้ซื้อและผู้ขายควรต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจยางจริง เช่น เกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในและประเทศ ทั้งนี้ กรณีของ 
กลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ อาจมข้ีอจำากดัเกีย่วข้องกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ทีไ่ม่สามารถดำาเนินการ 
ซื้อขายในตลาดที่จะจัดตั้งได้

    5) หลักประกันของของผู้ซ้ือและผู้ขายที่น่าเชื่อถือ ควรมีกระบวนการรองรับเพื่อสร้างความมั่น 
ให้กับตลาด

    6) นายหน้าที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งโดยปกติจะมีค่านายหน้าเป็นค่า 
ตอบแทนทีเ่กิดขึน้ท้ังสญัญาซือ้และสญัญาขาย หากมจีำานวนนายหน้าไม่มากพออาจทำาให้เกดิการคดิค่าธรรมเนยีม
นายหน้าที่ไม่เป็นธรรม

    7) หน้าท่ีความรับผิดชอบของการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ควรเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสัญญาที่มีการตกลงซื้อขาย นอกเหนือจาก ราคาส่งมอบ ปริมาณ จุดรับมอบ วันซื้อขาย
และวันส่งมอบ

    8) บทลงโทษกรณีที่มีฝ ่ายหนึ่งฝ ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา ควรต้องทำาประชาพิจารณ์ 
เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดจนในการดำาเนินการ

    9) จำานวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมมากเพียงพอท่ีจะทำาให้ตลาดสามารถดำาเนินการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพหรือไม่
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

    จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดซ้ือขายล่วงหน้ายางพารา การยาง 
แห่งประเทศไทยมคีวามเป็นไปได้ในการจดัตัง้ตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ควรต้องดำาเนนิการ 2 แนวทาง ดงันี้

    3.2.1 เห็นควรให้การยางแห่งประเทศไทยควรดำาเนินการขออนุญาตจัดตั้งตลาดล่วงหน้าแก่ 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546

    3.2.2 เห็นควรให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กธ.22/2558 เรื่อง การกำาหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) เป็นกฎหมายลำาดับสุดท้าย  
ประกาศยกเลิกสินค้ายางพาราเป็นทรัพย์สินอันเป็นสินค้า ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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