แนวทางเบือ้ งต้น ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงในการส่งคาสั ่งซื้อขาย สาหรับการขออนุญาต Algorithmic Trading (Algo) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
่ วย Algo ต้องมีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้ องกันการส่งคาสังที
่ ่มี หรืออาจมีผลทาให้ราคาหรือปริ มาณของหลักทรัพย์ หรือสภาพการซื้อขายโดยรวมผิ ดไปจากสภาพปกติ (False Market) เช่น การส่งคาสังไม่
่ เหมาะสม
1. บริ ษทั สมาชิ กที่จะขออนุญาตส่งคาสังด้
2. การบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวต้องเป็ นการควบคุมในระดับลูกค้าหมายถึง ให้รวมทุกประเภทบัญชีของลูกค้ารายเดียวกันเข้าด้วยกัน
3. กรณี สมาชิ กยื่นขอหรือใช้กลยุทธ์ร่วมกันระหว่างกลยุทธ์พืน้ ฐานและกลยุทธ์อื่น สมาชิ กต้องกาหนดค่า Risk Parameter ตามค่าที่เข้มงวดกว่า (ทัง้ นี้ ความหมายของกลยุทธ์พนื้ ฐาน และกลยุทธ์อื่นๆ กาหนดไว้ท้ายตาราง)
่ ่มีหรืออาจมีผลต่อราคาหรือปริ มาณของหลักทรัพย์
4. แนวทางที่กาหนด parameter ไว้ด้านล่างเป็ นเพียงตัวอย่างเบือ้ งต้น หากสมาชิ กจะกาหนดค่า Risk Parameter ที่แตกต่างจากตารางข้างต้น ต้องแสดงได้ว่าสามารถป้ องกันหรือควบคุมการส่งคาสังที
หรือสภาพการซื้อขายโดยรวมให้ผิดไปจากสภาพปกติ ได้
ทัง้ นี้ Algo ที่ได้รบั อนุญาตแล้ว สมาชิ กยังคงต้องมีหน้ าที่กากับดูแล หรือมีมาตรการป้ องกันหรือควบคุมการส่งคาสัง่ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณี คาสังที
่ ่ส่งโดย Algo ที่ได้รบั อนุญาต มีหรืออาจมีผลทาให้ราคา หรือ ปริ มาณการซื้อขาย
ของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ ของตลาด (False Market) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสังให้
่ ปรับปรุงแก้ไข หรือในกรณี ที่ Algo ดังกล่าวทาให้หรืออาจทาให้เกิ ดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย หรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสังระงั
่ บ หรือยกเลิ กการอนุญาต Algo นัน้ ได้

ปัจจัยการควบคุมความเสี่ยง
(Risk Parameter)

กลยุทธ์พนื้ ฐาน1

กลยุทธ์อื่น 2

หมายเหตุ
- การซือ้ หรือขายทีไ่ ม่ทาให้ราคาเปลีย่ นแปลงจากราคาล่าสุด (Last Execute) เกินกว่าค่าทีไ่ ด้ระบุไว้

1. ด้านราคา

±10%

2. ด้านมูลค่า

500 ล้านบาทต่อคาสั ่ง

3. ความต่อเนื่ อง

1

±5%

≤ 20 ล้านบาทต่อคาสัง่ หรือ
≤ 500 ล้านบาทต่อ Basket 3

- สมาชิกไม่สง่ คาสั ่งซือ้ หรือขายของลูกค้ารายเดียวกัน อย่างต่อเนื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาเกินกว่าค่าทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น
- หากทาให้ราคาเปลีย่ นแปลงเกินกว่าค่าทีร่ ะบุไว้ ควรกาหนดให้มกี ารหน่ วงเวลาการส่งคาสั ่งจากคาสังก่
่ อนหน้า
อย่างน้อย 10 วินาที หรือมีมาตรการอืน่ ใด เพือ่ ไม่ทาให้ราคาเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
- ในกรณีทม่ี กี ารแยกการส่งคาสั ่ง (Split Order) เพือ่ มิให้เข้าเกณฑ์ดา้ นราคา เช่น 4% จานวนหลายครัง้ อาจ
พิจารณาได้วา่ ไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์คาสั ่งไม่เหมาะสม

4. Wash Sales

ไม่สง่ คาสั ่งซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ทท่ี าให้เกิดการจับคูซ่ อ้ื ขายกับคาสั ่งของลูกค้ารายเดียวกัน

5. Short Sell

ไม่ขายหรือเสนอขายโดยทีย่ งั ไม่มหี ลักทรัพย์นนั ้ ในครอบครอง (Naked Short)

- หากราคา ± 1 Spread จากราคาล่าสุด เกินค่าทีไ่ ด้ระบุไว้ สมาชิกสามารถส่งได้ท่ี ± 1 Spread จากราคาล่าสุด
ตัวอย่าง หากราคาซือ้ ขายล่าสุดอยูท่ ่ี 0.05 บาท ซึง่ ±1 Spread ( ±0.01 บาท) เท่ากับ ±20% แม้เกินค่าทีร่ ะบุไว้ สามารถส่งคาสังซื
่ อ้ ขายทีร่ าคา ± 1 Spread
จากราคาล่าสุด หรือส่งทีร่ าคา 0.04 บาท หรือ 0.06 บาทได้

- มูลค่าในการส่งแต่ละคาสั ่งไม่เกินกว่ามูลค่าทีไ่ ด้ระบุ
ตัวอย่าง
- หากราคาซือ้ ขายล่าสุดเท่ากับ 100 บาท โดยสมาชิกส่งคาสังซื
่ อ้ และส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปที่ 105 บาทแล้ว (5%) หากต้องการส่งคาสั ่งซือ้ ทีร่ าคา 106 บาท
ขึน้ ไป (เกินกว่า 5% เมือ่ เทียบกับราคาล่าสุดก่อนส่งคาสังที
่ ่ 100 บาท) ต้องหน่ วงเวลา 10 วินาทีก่อนจึงส่งคาสังต่
่ อไปได้ (ในทางตรงข้ามเช่นกัน)
- หากราคาซือ้ ขายล่าสุดเท่ากับ 100 บาท โดยสมาชิกสังซื
่ อ้ และส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปที่ 104 บาท หากต้องการสั ่งคาสั ่งซือ้ ถัดไปทีร่ าคา
106 บาท (เกินกว่า 5% เมือ่ เทียบกับราคาล่าสุดก่อนส่งคาสังที
่ ่ 100 บาท) ต้องหน่ วงเวลาที่ 10 วินาทีก่อนจึงส่งคาสังต่
่ อไปได้ (ในทางตรงข้ามเช่นกัน)

- มีระบบ หรือมาตรการป้ องกันควบคุม หรือตรวจสอบอืน่ ใดทีแ่ สดงได้วา่ มีหรือได้ครอบครองหลักทรัพย์เพียงพอก่อนทีจ่ ะส่งคาสังขายหลั
่
กทรัพย์นนั ้

กลยุทธ์พนื้ ฐาน หมายถึง กลยุทธ์ทม่ี กี ารส่งคาสั ่งซือ้ หรือขายเพือ่ ให้สอดคล้องไปกับการซือ้ ขายโดยรวม โดยทีก่ ารส่งคาสังซื
่ อ้ ขายนัน้ จะต้องไม่สง่ ผลหรือทาให้ราคาหลักทรัพย์นนั ้ มีการเปลีย่ นแปลงไป เช่น

- การซือ้ ขายทีร่ าคาเฉลีย่ เช่น VWAP (Volume Weighted Average Price) TWAP (Time Weighted Average Price)
- การซือ้ ขายเพือ่ ให้ได้ปริมาณทีส่ อดคล้องกับปริมาณซือ้ ขายในตลาด/ ราคาอ้างอิง เช่น Volume inline/ Percentage of volume/ Price Inline / Implementation Shortfall
- การซือ้ หรือขายในปริมาณมาก โดยเป็ นการทยอยส่งคาสั ่งให้สอดคล้องกับการเคลือ่ นไหวของราคาหุน้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพการซือ้ ขาย เช่น Iceberg, Float
2
3

กลยุทธ์อื่น หมายถึง กลยุทธ์อน่ื ทีน่ อกเหนือไปจากกลยุทธ์พน้ื ฐานข้างต้น
Basket หมายถึง Algo มีการส่งคาสั ่งตังแต่
้ 2 หลักทรัพย์ขน้ึ ไปในคราวเดียวกัน
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