
ปัจจยัการควบคมุความเส่ียง 
(Risk Parameter)

กลยทุธ์พืน้ฐาน1 กลยทุธ์อ่ืน 2 หมายเหตุ

1. ด้านราคา ±10% ±5%

- การซือ้หรอืขายทีไ่ม่ท าใหร้าคาเปลีย่นแปลงจากราคาล่าสดุ (Last Execute) เกนิกวา่ค่าทีไ่ดร้ะบุไว้

- หากราคา ± 1 Spread จากราคาล่าสดุ เกนิค่าทีไ่ดร้ะบุไว ้สมาชกิสามารถสง่ไดท้ี ่± 1 Spread จากราคาล่าสดุ 
 ตวัอยา่ง  หากราคาซือ้ขายล่าสดุอยูท่ี ่0.05 บาท ซึง่ ±1 Spread ( ±0.01 บาท) เท่ากบั ±20% แมเ้กนิค่าทีร่ะบุไว ้ สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายทีร่าคา ± 1 Spread 
จากราคาล่าสดุ หรอืสง่ทีร่าคา 0.04 บาท หรอื 0.06 บาทได้

2. ด้านมลูค่า 500 ล้านบาทต่อค าสัง่
   ≤ 20 ล้านบาทต่อค าสัง่ หรือ 

   ≤ 500 ล้านบาทต่อ Basket 3  - มลูค่าในการสง่แต่ละค าสัง่ไม่เกนิกวา่มลูค่าทีไ่ดร้ะบุ

3. ความต่อเน่ือง

ตวัอยา่ง
- หากราคาซือ้ขายล่าสดุเท่ากบั 100 บาท โดยสมาชกิสง่ค าสัง่ซือ้และสง่ผลใหร้าคาปรบัตวัเพิม่ขึน้ไปที ่105 บาทแลว้ (5%) หากตอ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ทีร่าคา 106 บาท
ขึน้ไป (เกนิกวา่ 5% เมือ่เทยีบกบัราคาล่าสดุก่อนสง่ค าสัง่ที ่100 บาท) ตอ้งหน่วงเวลา 10 วนิาทกี่อนจงึสง่ค าสัง่ต่อไปได ้(ในทางตรงขา้มเช่นกนั)
- หากราคาซือ้ขายล่าสดุเท่ากบั 100 บาท โดยสมาชกิสัง่ซือ้และสง่ผลใหร้าคาปรบัตวัเพิม่ขึน้ไปที ่104 บาท หากตอ้งการสัง่ค าสัง่ซือ้ถดัไปทีร่าคา 
106 บาท (เกนิกวา่ 5% เมือ่เทยีบกบัราคาล่าสดุก่อนสง่ค าสัง่ที ่100 บาท) ตอ้งหน่วงเวลาที ่10 วนิาทกี่อนจงึสง่ค าสัง่ต่อไปได ้(ในทางตรงขา้มเช่นกนั)

4. Wash Sales

5. Short Sell
 - มรีะบบ หรอืมาตรการป้องกนัควบคุม หรอืตรวจสอบอืน่ใดทีแ่สดงไดว้า่มหีรอืไดค้รอบครองหลกัทรพัยเ์พยีงพอก่อนทีจ่ะสง่ค าสัง่ขายหลกัทรพัยน์ัน้

แนวทางเบือ้งต้น  ในการบริหารจดัการความเส่ียงในการส่งค าสัง่ซ้ือขาย ส าหรบัการขออนุญาต Algorithmic Trading (Algo) ในตลาดหลกัทรพัยฯ์

 - สมาชกิไม่สง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายของลกูคา้รายเดยีวกนั อยา่งต่อเนื่องทีม่ผีลกระทบต่อราคาเกนิกวา่ค่าทีร่ะบุไว้
ขา้งตน้ 
 - หากท าใหร้าคาเปลีย่นแปลงเกนิกวา่ค่าทีร่ะบุไว ้ควรก าหนดใหม้กีารหน่วงเวลาการสง่ค าสัง่จากค าสัง่ก่อนหน้า
อยา่งน้อย 10 วนิาท ีหรอืมมีาตรการอืน่ใด เพือ่ไม่ท าใหร้าคาเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเนื่อง
 - ในกรณทีีม่กีารแยกการสง่ค าสัง่ (Split Order) เพือ่มใิหเ้ขา้เกณฑด์า้นราคา เช่น 4% จ านวนหลายครัง้อาจ
พจิารณาไดว้า่ไม่ปฏบิตัติามเกณฑค์ าสัง่ไม่เหมาะสม

 ไม่สง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายหลกัทรพัยท์ีท่ าใหเ้กดิการจบัคูซ่ือ้ขายกบัค าสัง่ของลกูคา้รายเดยีวกนั

 ไม่ขายหรอืเสนอขายโดยทีย่งัไม่มหีลกัทรพัยน์ัน้ในครอบครอง (Naked Short)

1 
กลยทุธ์พืน้ฐาน  หมายถงึ กลยทุธ์ทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายเพือ่ใหส้อดคลอ้งไปกบัการซือ้ขายโดยรวม โดยทีก่ารสง่ค าสัง่ซือ้ขายนัน้จะตอ้งไม่สง่ผลหรอืท าใหร้าคาหลกัทรพัยน์ัน้มกีารเปลีย่นแปลงไป  เช่น

 - การซือ้ขายทีร่าคาเฉลีย่ เช่น VWAP (Volume Weighted Average Price) TWAP (Time Weighted Average Price)

 - การซือ้ขายเพือ่ใหไ้ดป้รมิาณทีส่อดคลอ้งกบัปรมิาณซือ้ขายในตลาด / ราคาอา้งองิ เช่น Volume inline/ Percentage of volume/ Price Inline / Implementation Shortfall
 - การซือ้หรอืขายในปรมิาณมาก โดยเป็นการทยอยสง่ค าสัง่ใหส้อดคลอ้งกบัการเคลือ่นไหวของราคาหุน้ และไม่เกดิผลกระทบต่อสภาพการซือ้ขาย เช่น Iceberg, Float

2
 กลยทุธ์อ่ืน หมายถงึ กลยทุธ์อืน่ทีน่อกเหนือไปจากกลยทุธ์พืน้ฐานขา้งตน้

3
 Basket หมายถงึ Algo มกีารสง่ค าสัง่ตัง้แต่ 2 หลกัทรพัยข์ ึน้ไปในคราวเดยีวกนั

ฝ่ายก ากบัการซือ้ขาย-SET
มนีาคม 2564

1. บริษทัสมาชิกท่ีจะขออนุญาตส่งค าสัง่ด้วย Algo ต้องมีการบริหารความเส่ียงเพ่ือควบคมุและป้องกนัการส่งค าสัง่ท่ีมี หรืออาจมีผลท าให้ราคาหรือปริมาณของหลกัทรพัย ์หรือสภาพการซ้ือขายโดยรวมผิดไปจากสภาพปกติ  (False Market) เช่น การส่งค าสัง่ไม่เหมาะสม
2. การบริหารความเส่ียงดงักล่าวต้องเป็นการควบคมุในระดบัลกูค้าหมายถึง ให้รวมทุกประเภทบญัชีของลกูค้ารายเดียวกนัเข้าด้วยกนั
3. กรณีสมาชิกยื่นขอหรือใช้กลยทุธร่์วมกนัระหว่างกลยทุธพื์น้ฐานและกลยทุธอ่ื์น สมาชิกต้องก าหนดค่า Risk Parameter ตามค่าท่ีเข้มงวดกว่า (ทัง้น้ีความหมายของกลยทุธพื์น้ฐาน และกลยทุธอ่ื์นๆ ก าหนดไว้ท้ายตาราง) 
4. แนวทางท่ีก าหนด parameter ไว้ด้านล่างเป็นเพียงตวัอย่างเบือ้งต้น หากสมาชิกจะก าหนดค่า Risk Parameter ท่ีแตกต่างจากตารางข้างต้น ต้องแสดงได้ว่าสามารถป้องกนัหรือควบคมุการส่งค าสัง่ท่ีมีหรืออาจมีผลต่อราคาหรือปริมาณของหลกัทรพัย ์
หรือสภาพการซ้ือขายโดยรวมให้ผิดไปจากสภาพปกติได้ 

ทัง้น้ี Algo ท่ีได้รบัอนุญาตแล้ว สมาชิกยงัคงต้องมีหน้าท่ีก ากบัดแูล หรือมีมาตรการป้องกนัหรือควบคมุการส่งค าสัง่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวข้อง และในกรณีค าสัง่ท่ีส่งโดย Algo ท่ีได้รบัอนุญาต มีหรืออาจมีผลท าให้ราคา หรือ ปริมาณการซ้ือขาย
ของหลกัทรพัยเ์ปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจสัง่ให้ปรบัปรงุแก้ไข หรือในกรณีท่ี Algo ดงักล่าวท าให้หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซ้ือขาย หรือสภาพการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยรวม
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจสัง่ระงบั หรือยกเลิกการอนุญาต Algo นัน้ได้


