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นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันรูปแบบของการส่งค าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดถู้กพัฒนาขึน้ตามล าดบัจากการรับส่ง
ค าสั่งโดยมนษุยไ์ปสูก่ารใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์โดยราวทศวรรษ 1970 ตลาดหลกัทรพัย ์NASDAQ (National Association 
of Securities Dealers Automated Quotation) ถูกก่อตัง้ขึน้ และไดเ้ริ่มน าเอาการแสดงขอ้มลูราคาหลกัทรพัยท์าง
อิเล็กทรอนิกสม์าใช ้(Electronic quotation system) ตามมาดว้ย New York Stock Exchange (NYSE) ซึ่งเป็นตลาดท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในสหรฐัอเมริกา ไดเ้ริ่มน าระบบคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการส่งค าสั่งเป็นครัง้แรก เรียกว่า Designated Order 
Turnaround (DOT) System ในปี 1976 ต่อมาราวทศวรรษ 1980 จึงไดเ้ริ่มมีการพัฒนาการส่งค าสั่งในรูปแบบของ 
Program Trading หรือ Algorithmic Trading เกิดขึน้โดยเป็นการสง่ค าสั่งอตัโนมตัิโดยระบบคอมพิวเตอรต์ามกลยุทธก์าร
ลงทนุท่ีหลากหลายซึง่ก าหนดไวล้ว่งหนา้ 

High Frequency Trading (HFT) เป็นรูปแบบการส่งค าสั่งซือ้ขายดว้ยความถ่ีสงู ซึ่งถือเป็นประเภทหนึ่งของ 
Program Trading เกิดขึน้ในราวทศวรรษ 1990 ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวไดม้ีการใชค้อมพิวเตอรม์าช่วยในการซือ้ขายเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค านิยามท่ีชัดเจนของ HFT โดยหน่วยงานก ากับดูแลใน
ตา่งประเทศแตล่ะแห่งมีการระบลุกัษณะของ HFT แตกตา่งกนัในรายละเอียด ซึง่ค  านิยามท่ีถกูหยิบยกมากล่าวถึงบ่อยครัง้ 
ไดแ้ก่ ค  านิยามของ Securities Exchange Commission (USA) กล่าวในรายงาน Concept Release on Equity Market 
Structure (2010) ท่ีระบถุงึ HFT วา่ professional traders acting in a proprietary capacity that engage in strategies 

that generate a large number of trades on a daily basis พรอ้มอธิบายลกัษณะของค าสั่งท่ีเป็น HFT ไว ้ประกอบดว้ย 

 Use of extraordinarily high speed and sophisticated programs for generating, routing and  

 Highlight 

 High Frequency Trading (HFT) เป็นรูปแบบการส่งค าส่ังซือ้ขายด้วยความถี่สูง ซึ่งเป็นประเภทหน่ึง
ของ Program Trading เกดิขึน้ในราวทศวรรษ 1990 จนถงึปัจจุบันยังไม่มีค านิยามทีชั่ดเจนของ HFT 
โดยหน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศงมีการระบุลักษณะของ HFT แตกต่างกันในรายละเอยีด 

 Capgemini ได้ระบุถึงความแตกต่างระหว่าง High Frequency Trading (HFT) กับ Program Trading 
ทั่วไป ตรงทีป่ริมาณการซือ้ขายด้วยความถีสู่ง การพึง่พา ultra-low latency connection และความเร็ว
ของระบบอย่างมาก 

 บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ HFT ทีใ่นต่างประเทศ มีทัง้ด้านทีเ่ป็นบวกและด้านที่
เป็นลบต่อตลาดหุ้น ด้วยกลยุทธก์ารลงทุน HFT ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดทีแ่ตกต่างกัน 

 ผลกระทบด้านบวก อาทิเช่น การเพิ่มสภาพคล่อง ลดส่วนต่างของราคา และการเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพของตลาด ขณะทีผ่ลกระทบด้านลบ อาทเิช่น การสร้างความผันผวนให้ตลาด การเอา
เปรียบนักลงทุนรายย่อย 

 ในปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการซือ้ขายของ HFT ในตลาดหลักทรัพยข์องไทยอย่างเป็น
ทางการ แต่หากพิจารณาโดยอ้อมจากมูลค่าการซือ้ขาย Program Trading ในตลาดหลักทรัพยฯ์ที่
เพิม่ขึน้ ท าใหค้าดว่า HFT มีแนวโน้มทีเ่ตบิโตเพิม่ขึน้อกีในอนาคต 

 ความท้าทายในประเด็นเกี่ยวกับ HFT ของไทยส่วนหน่ึงคงจะอยู่ที่การก าหนดค านิยามของ HFT  
และการระบุกลยุทธเ์พื่อให้สามารถการแยกกลยุทธ ์HFT ที่ดี ออกจากกลยุทธท์ี่ไม่พึงประสงค์
เพือ่ทีจ่ะน าไปสู่และการวางกรอบก ากับดูแล HFT ทีเ่หมาะสมส าหรับตลาดทุนไทยต่อไป 

High Frequency Trading…รปูแบบการส่งค าสัง่ซ้ือขายซ่ึงก าลงัเป็นท่ีจบัตาในปัจจบุนั 
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executing orders การใชโ้ปรแกรมท่ีมีความเรว็สงูและซบัซอ้นเป็นพิเศษในการสรา้ง ก าหนดเสน้ทางและท าการสง่ค าสั่ง 

 Use of co-location services and individual data feeds offered by exchanges and others to  
minimize network and other latencies การใชบ้ริการ co-location และ data feeds รายตวัท่ีน าเสนอโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ละอื่นๆ เพ่ือลดระยะเวลาท่ีตอ้งผ่านเครือข่ายและเวลาแฝงอ่ืนๆ 

 Very short time-frames for establishing and liquidating positions การใชเ้วลาสัน้มากในการสรา้ง 
และปิดสถานะ 

 Submission of numerous orders that are cancelled shortly after submission การสง่ค าสั่ง 
จ านวนมากถกูยกเลิกหลงัจากสง่ไมน่าน 

 Ending the trading day in as close to a flat position as possible (that is, not carrying  
significant, unhedged positions overnight) ด  ารงสถานะ ณ สิน้วนั หรือมีสถานะขา้มวนัไวน้อ้ยมาก 

 Proprietary trading โดย HFT อาจอยู่ในหลายรูปแบบทัง้ท่ีเป็น proprietary trading firm/ a  
proprietary trading desk of a multi-service broker-dealer/ a hedge fund 

 

ทัง้นี ้ในรายงานเรื่อง High Frequency Trading: Evolution and the Future(2012) ของ Capgemini ไดร้ะบุถึง
ความแตกตา่งระหวา่ง High Frequency Trading (HFT) กบั Program Trading /Algorithmic Trading ตรงท่ีปริมาณการ
ซือ้ขายซึ่งมีความถ่ีสูง อีกตัง้ HFT ตอ้งพึ่งพา ultra-low latency connection และความเร็วของระบบอย่างมาก 
นอกจากนัน้ ยังยกตวัอย่างกลยุทธก์ารลงทุนซึ่งเป็นท่ีนิยม อาทิเช่น  Market Making/ Liquidity Rebate Trading/ 
Statistical Arbitrage/ Leverage Structural differences 

ตารางที่1: เปรียบเทยีบตัวอย่างค านิยาม HFT จากหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ 

ที่มา: https://medium.com/lykke-research-hub/definition-of-hft-literature-review 
  www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/6d7b8497/mifid-ii-mifir-series   
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ขอ้มูลจาก Tabb group ระบุว่าในช่วงกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา HFT มีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยมีสดัส่วนท่ี
มากกวา่รอ้ยละ 50 ของการซือ้ขายในตลาดหุน้สหรฐัฯ อนัเป็นผลจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี ประกอบกบัการออก
กฎหมาย Regulation Alternative Trading System (Reg. ATS) ในปี 1998 ซึ่งท าใหเ้กิด electronic trading platform 
เพ่ือเป็นทางเลือกเกิดขึน้มากมาย และ Regulation National Market System (Reg. NMS) ในปี 20051 ซึ่งท าให ้HFT 
สามารถแสวงหาก าไรจากสว่นตา่งราคาแมเ้พียงเลก็นอ้ยท่ีเกิดขึน้จากหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ตล่ะแห่งได ้

 

 
 

 

อย่างไรก็ตาม ในแง่รายไดข้อง HFT firms ปรบัตวัลดลงตามล าดบัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจากการ
แข่งขนัท่ีเพ่ิมขึน้ของ HFT firms ดว้ยกนัเอง ตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึน้2 และการก ากบัดแูลท่ีเขม้งวดขึน้จากทางการ
                                                           
1 In 2005, the SEC passed the Regulation National Market System (Reg. NMS), which updated the Trade-through Rule, 4 promoting transparency 
and competition between markets and requiring trade orders to be posted nationally and not at individual exchanges. Traders could now leverage 
and profit from any small price difference of a security between two different exchanges, as long as they could act quickly enough to take advantage 
of the momentary lag between them (Capgemini, 2012) 
2
 Major exchanges doubled or tripled their co-location service fees over the 2010-15 period for HFT firms (according to Deutsche Bank research) 

%HFT Trading volume per Total Trading volume in U.S. markets vs. HFT firms’ Revenue 

ที่มา: Tabb group 
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สหรฐัฯอนัสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ ์Flash Crash ในปี 20103 ท่ีส่งผลท าใหด้ชันีตลาดหุน้ในสหรฐัฯปรบัตวัลดลงกว่ารอ้ย
ละ 9 อย่างรวดเร็ว ก่อนฟ้ืนตวัขึน้ไดใ้นเวลาต่อมา ซึ่ง Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ของสหรฐัฯ 
ระบวุา่ แม ้HFT จะไมไ่ดเ้ป็นตน้เหต ุแตต่อ้งมีสว่นในการรบัผิดชอบเน่ืองจากการส่งค าสั่งแบบ HFT เพ่ิมความผนัผวนของ
ราคาในตลาดและมีสว่นท าใหเ้หตกุารณเ์ลวรา้ยลง 

 
 
 
 
ขอ้มูลจากบทความและงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของ HFT ท่ีปรากฎในต่างประเทศ มีทัง้ดา้นท่ีเป็นบวกและ

ดา้นท่ีเป็นลบตอ่ตลาดหุน้ ท าใหใ้นปัจจบุนัยงัไมส่ามารถหาขอ้สรุปไดช้ดัเจนเก่ียวกบัผลกระทบของ HFT ท่ีมีตอ่การซือ้ขาย
ในตลาดหุน้ นอกจากนี ้งานวิจัยแต่ละเรื่องยังเผชิญขอ้จ ากัดในเรื่องความแตกต่างของชุดขอ้มูลท่ีใชศ้ึกษา ช่วงเวลาท่ี
ศกึษา ค านิยามของ HFT ท่ีแต่ละบทความเลือกใช้ ทัง้นี ้ บทความของ High Frequency Trading – Measurement, 
Detection and Response (2012) โดย Credit Suisse ระบุว่า กลยุทธก์ารลงทุน HFT มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งท าให้
เกิดผลกระทบต่อตลาดท่ีแตกต่างกัน ซึ่งกลยุทธด์้านบวกต่อตลาด ตวัอย่างเช่น Market Making หรือ Statistical 
arbitrage มีสว่นในการช่วยเพ่ิมสภาพคล่องใหต้ลาด (Liquidity-enhancing strategies) และแกไ้ขราคาท่ีไม่เหมาะสมใน
ระยะสัน้ (Correct short term mispricing) ในขณะท่ียกตวัอย่างกลยุทธด์้านลบต่อตลาด เช่น Quote Stuffing หรือ  
Layering/ Order Book Fade หรือ Momentum Ignition เป็นตน้ เป็นสิ่งท่ีไมเ่หมาะสมท่ีจะน ามาใช ้ 

ทัง้นี ้Capgemini (2012) ไดส้รุปผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบท่ี HFT มีตอ่ตลาดไว ้ดงันี ้
ผลกระทบด้านบวก 
 เพิ่มสภาพคล่อง (Increased Liquidity) การส่งค าสั่งซือ้ขายแต่ละรายการเป็นจ านวนมากโดย HFT ช่วยเพ่ิม

ปริมาณการซือ้ขายและท าใหส้ภาพคลอ่งในตลาดเพ่ิมขึน้ ตวัอย่างท่ีเกิดขึน้ในกรณีของตลาดหุน้สหรฐัฯท่ีสดัส่วน
ของ HFT สงูถงึกวา่รอ้ยละ 50 ของการซือ้ขายทัง้หมด 

 ท าใหส่้วนต่างราคาแคบลง (Narrowing Spreads) การท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอรช์่วยในการซือ้ขายส่งผลใหร้าคา
ของหลกัทรพัยม์ีการปรบัใหเ้ป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสมมากขึน้ ตวัอย่างการศึกษาโดย NYSE Euronext 
แสดงใหเ้ห็นว่า quote spreads ในช่วงท่ีมีการซือ้ขาย HFT จ านวนมากประมาณปี 2007 – 2009 จะแคบกว่า
ในช่วงปี 2002-2006 ซึง่ HFT ยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมมากนกั นอกจากนัน้ Vanguard ประเมินวา่ HFT ช่วยลดตน้ทนุการ
ท าธุรกรรมในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาประมาณรอ้ยละ 1 ตอ่ปีตอ่แตล่ะรายการที่จบัคู่4  

 เพิม่ความมีประสิทธิภาพของตลาด (Improved Market Efficiency) ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตามทฤษฎีนัน้ 
ราคาจะตอ้งสะทอ้นถงึขอ้มลูข่าวสารในตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็และถกูตอ้ง โดย HFT ช่วยสนบัสนุนใหร้าคาปรบัตวั
อยู่ในจดุท่ีเหมาะสมไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ อีกทัง้ ยงัช่วยลดตน้ทนุการซือ้ขายจากสว่นตา่งของราคาท่ีแคบลง 

                                                           
3 The 2010 Flash Crash is the market crash that occurred on May 6, 2010. During the 2010 crash, leading US stock indices, including the Dow Jones 
Industrial Average, S&P 500, and Nasdaq Composite Index, tumbled and partially rebounded in less than an hour. Although the market indices 
managed to partially rebound in the same day, the flash crash erased almost $1 trillion in market value 
4 Vanguard estimates that HFT has reduced transaction costs during the past decade by 1% annually for each “round-trip,” or buy/sell transaction 

บทความและงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของ HFT ท่ีในต่างประเทศ มีทัง้ด้านท่ีเป็นบวกและด้านท่ี
เป็นลบต่อตลาดหุ้น ด้วยกลยุทธ์การลงทุน HFT ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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 เพิ่มรายได้ให้ตลาดหลักทรัพย ์ เน่ืองจาก HFT ท าใหป้ริมาณการซือ้ขายเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหร้ายไดข้องตลาด
หลกัทรพัยท่ี์ไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการซือ้ขาย (Trading fee) เพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย 

ผลกระทบด้านลบ 

x ท าให้ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึน้ (Increased Volatility) เน่ืองจาก HFT เป็นการส่งค าสั่งซือ้ขายระหว่าง
วนั โดยมีการเปิดสถานะเพียงแคน่าทีหรือวินาที การสง่ค าสั่งลกัษณะดงักลา่วจึงอาจท าใหร้าคาหลกัทรพัยข์ึน้/ลง 
และท าใหเ้กิดความผันผวนในระยะสัน้ได ้อีกทัง้ ปริมาณค าสั่งซือ้ขายท่ีส่งเขา้มาจ านวนมากอาจท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อทัง้ตลาดได ้นอกจากนัน้ กลยุทธ์ HFT บางอย่างท่ีไม่เหมาะสมและเป็นผลดา้นลบต่อตลาด (อาทิเช่น 
Quote Stuffing – การส่งค าสั่งรอซือ้ขายเขา้มาจ านวนมาก และยกเลิกแทบในทนัที ท าใหไ้ม่มีการซือ้ขายจริง
เกิดขึน้) ไมช่่วยเพ่ิมสภาพคลอ่งใหต้ลาดแตก่ลบัท าใหต้ลาดมีความผนัผวนเพ่ิมขึน้ 

x ผลกระทบต่อนักลงทุนสถาบัน กลยทุธ ์HFT บางอย่างจะมองหารูปแบบการลงทนุของนกัลงทนุสถาบนัท่ีมกัจะ
เป็นไปในแบบเดิมๆ และท าการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ดัหนา้นกัลงทุนสถาบนัโดยอาศยัความไดเ้ปรียบในเรื่องของ
ความเร็ว โดยซือ้ในราคาท่ีถูกและขายกลับใหน้ักลงทุนสถาบันในราคาท่ีแพงขึน้ ซึ่งท าใหต้น้ทุนของนักลงทุน
สถาบนัเพ่ิมขึน้  

x ผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อย การท่ี HFT firms สามารถเขา้ถึงบริการพิเศษบางอย่างไดม้ากกว่านกัลงทุน
รายย่อยท าใหส้ามารถซือ้ขายไดเ้ร็วกว่า ดว้ยขอ้มลูท่ีมากกว่า ท าใหม้ีโอกาสไดผ้ลตอบแทนท่ีสงูขึน้ ตวัอย่างเช่น 
DMA co-location facilities หรือ raw data feeds ท าใหน้กัลงทุนรายย่อยเกิดความเสียเปรียบและความไม่เป็น
ธรรมในการซือ้ขายอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้
 

 
 
 
 
นับตัง้แต่ท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบการซือ้ขายหลักทรัพยจ์ากเดิมท่ีเป็นระบบเคาะ

กระดานมาเป็นระบบคอมพิวเตอรท่ี์เรียกว่าระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand) 
ในปี 2534 เป็นตน้มา ระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ก็ไดม้ีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซึ่งในส่วน
รูปแบบการสง่ค าสั่งซือ้ขายก็ไดม้ีการพฒันาจากเดิมท่ีตอ้งใชค้นสง่ค าสั่งเพียงอย่างเดียว โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ไดอ้นุญาต
ใหบ้ริษัทหลกัทรพัยใ์ชรู้ปแบบการสง่ค าสั่งซือ้ขายโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์หรือท่ีเรียกว่า Program Trading5 (หรือใน
ตา่งประเทศเรียกวา่ Algorithmic Trading) ไดใ้นปี 2549 ภายใตก้ฎเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มลูคา่การซือ้ขายผ่าน Program Trading ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นท่ีกล่าวถึงกนัมากขึน้ 
และมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองจากเดิมท่ีมีการซือ้ขายไม่ถึงรอ้ยละ 1 ของมลูค่าการซือ้ขายรวมในปี 2551 6 มาสู่รอ้ยละ 23 
                                                           
5 หมายถงึ ชดุค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการเสนอซือ้ขายของบรษิทัสมาชกิหรอืผูล้งทนุ ทีม่กีลไกหรอืฟังกช์ัน่การท างานใหส้รา้งและบนัทกึการเสนอซือ้ขายไดโ้ดย
อตัโนมตั ิบรษิทัสมาชกิตอ้งไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยก์่อนการใชง้านหรอืใหบ้รกิาร (ทีม่า: SET) 
6 รายงานเรื่อง HFT ทศิทางใหมใ่นตลาดทนุเอเชยีของ SET Research Note (2554) 
https://www.set.or.th/setresearch/files/spotlight/Research_Note_04_2554.pdf 

HFT ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้นตามล าดบั ความท้าทายในประเดน็เก่ียวกบั HFT ของ
ไทยส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการก าหนดค านิยามของ HFT  และการระบุกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถการแยก        
กลยุทธ์ท่ีดี ออกจากกลยุทธ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ทัง้น้ี เพ่ือท่ีน าไปสู่และการวางกรอบก ากบัดแูล HFT ท่ี
เหมาะสมส าหรบัตลาดทุนไทยต่อไป 
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ของมลูคา่การซือ้ขายรวมในปี 2563 จากการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการซือ้ขายไม่ว่าจะเป็นระบบ 
Direct Market Access หรือ co-location services ขณะท่ีคาดว่า ในปัจจุบนันกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีใช ้Program Trading 
จะมาจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ  อย่างไรก็ตาม นักลงทุนในประเทศเองก็เริ่มรูจ้ักและมองเห็นประโยชนข์อง Program 
Trading ในดา้นการเป็นเครื่องมือช่วยคดักรอง ตดัสินใจและสง่ค าสั่งตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวล้ว่งหนา้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกล
ยทุธก์ารลงทนุโดยไมม่ีอารมณค์วามรูส้กึมาเก่ียวขอ้ง และบริษัทหลกัทรพัยห์ลายแห่งก็มีการน าเสนอแผนการลงทนุท่ีมีการ
ใช ้Program Trading ใหก้บันกัลงทนุดว้ย 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มลูการซือ้ขายเฉพาะท่ีเป็น HFT ในตลาดหุน้ไทยอย่างเป็นทางการ 

แต่หากพิจารณาโดยออ้มจากมลูค่าการซือ้ขาย Program Trading ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ท่ีเพ่ิมขึน้ ท าใหค้าดว่า HFT มี
แนวโนม้ท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึน้อีกในอนาคตเช่นกนั ซึง่แมว้า่สดัสว่นในปัจจบุนัจะยงัอยู่ในระดบัไมส่งูมากเมื่อเทียบกบัประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ อาทิเช่น สหรฐัฯ (ประมาณรอ้ยละ 50) หรือยโุรป (ประมาณรอ้ยละ 30-40)7 ซึ่งท าใหห้น่วยงานก ากบัดแูลใน
ประเทศเหลา่นัน้ตอ้งยกระดบัในการก ากบัดแูลและการบงัคบัใชก้ฎหมาย แตป่ระเดน็เก่ียวกบั HFT ก็อยู่ในความสนใจและ
เป็นท่ีจบัตาของภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในตลาดทุนไทยอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั สิ่งท่ีเป็นความทา้ทายในประเด็นท่ีเก่ียวกบั HFT 
ของไทยส่วนหนึ่งคงจะอยู่ท่ีการก าหนดค านิยามของ HFT ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นทางการส าหรบัประเทศไทย เพ่ือท่ีจะ
สามารถจ าแนก HFT ออกจาก Program Trading ทั่วไปได ้และเน่ืองจาก HFT มีทัง้ผลกระทบดา้นบวก และดา้นลบต่อ
ตลาดดงัท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ในบทความ สิ่งท่ีส  าคญัจงึอยู่ท่ีการระบกุลยทุธเ์พ่ือใหส้ามารถการแยกกลยทุธ ์HFT ท่ีดี (ซึง่ควรมี
แนวทางในการสนบัสนุน) ออกจากกลยุทธท่ี์ไม่พึงประสงค ์(ซึ่งควรมีการจ ากดั/ป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึน้อีก/บงัคบัใชก้ฎหมาย
เพ่ือลงโทษ) โดยในช่วงท่ีผ่านมา สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยก็ไดป้ระสานงานกบัส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เพ่ือรว่มใหค้วามเห็นท่ีจะน าไปสูแ่ละการวางกรอบก ากบัดแูล HFT ท่ีเหมาะสมส าหรบัตลาดทนุไทยตอ่ไป Ω 

                                                           
7 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma20141_-_hft_activity_in_eu_equity_markets.pdf 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 

%Program Trading per Total Trading in SET 

ที่มา: SET 


