บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากัด

หลักเกณฑ์การซือ้ ขายโทเคนดิจทิ ลั
(Trading Rules)
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อนาไปสู่การซื้อ
ขายที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชัดเจน และเป็นธรรม รวมถึงสอดคล้องกับระบบการบริหารและการควบคุม
ความปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน (Security Management) ที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จึงกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules) ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บทนิยาม
“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด
“โทเคนดิ จิ ทั ล ” และ “ศู น ย์ ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทัล ” ให้ มี ค วามหมายเช่ นเดี ย วกั บบทนิย ามของคา
ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
“การซื้อขาย” หมายความว่า การซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
“คาสั่งซื้อขาย” หมายความว่า คาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ
“คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย” หมายความว่า คาสั่งเสนอซื้อหรือคาสั่งเสนอขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
“ระบบการซื้อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตามที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น

“คาสั่งไม่เหมาะสม” หมายความว่า คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือคาสั่งซื้อขาย ที่อาจนาไปสู่การ
กระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล “ระบบงานของ TDX” หมายความว่า ระบบงานที่บริษัทฯ
จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
ข้อ 2 วันและเวลาทาการซื้อขาย
การซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้สามารถทาการซื้อขายได้ ในวันและ
เวลาทาการซื้อขายที่บริษัทฯ กาหนด
เพื่อให้การซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ บริษัทฯ
อาจเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายของโทเคนดิจิทัลใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าเป็นการทั่วไปอย่างน้อย 7 วัน
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นอกจากกรณีที่กาหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง บริษัทฯ อาจกาหนดให้มีการปิดระบบการซื้อขาย
เพื่อการบารุงรักษา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปก่อนวันที่กาหนดให้มีการปิดระบบ
การซื้อ ขาย โดยจะแจ้งผ่ า นช่ อ งทางที่ บ ริ ษัทฯ จั ดให้ มีขึ้นเพื่ อ ใช้ในการสื่อ สารกับผู้ ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ล งทุนควร
ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่มีการปิดระบบการซื้อขายเพื่อ
การบารุงรักษาดังกล่าว
ข้อ 3 การหยุดพักการซื้อขาย
บริษัทฯ อาจหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุขัดข้อง หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อผู้ลงทุนหรือเหตุที่ทาให้การซื้อ
ขายไม่สามารถทาได้โดยปกติ
(2) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลร้องขอต่อบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการซื้อขาย
โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้น
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯ อาจสั่งหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปก่อนวันที่
กาหนดให้มีการหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว โดยจะแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการ
สื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างที่มีการหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว
ข้อ 4 ประเภทของคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ลูกค้าสามารถส่งคาสั่ง เสนอซื้อหรือเสนอขายได้ทั้งในรูปจานวนเงิน และ
จานวนหน่วยของโทเคนดิจิทัล โดยบริษัทฯ กาหนดประเภทคาสั่งเสนอซือ้ หรือเสนอขายไว้ดังต่อไปนี้
ประเภท
คาสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขาย

ความหมาย

Limit Order

เป็ น ค าสั่ ง เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขายทั่ ว ไปที่ ร ะบุ ร าคาที่ แ น่ น อน โดย
กาหนดให้มีการจับคู่คาสั่ง ณ ราคาที่กาหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า

Market Order

เป็ น ค าสั่ ง เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ ใ ช้ เ มื่ อ ผู้ ล งทุ น
ต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยระบบการซื้อ
ขายจะถือว่าคาสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขาย
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ประเภท
คาสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขาย

ความหมาย
ที่ต่าสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อ ที่สูงสุด ดังนั้น หากมี
จานวนการเสนอซื้อ หรือ เสนอขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้
ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจานวนดังกล่าวทันที

ในกรณีที่มีการส่งคาสั่งซื้อขายหรือคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลอันมีลักษณะเป็นคาสั่งไม่
เหมาะสม (Improper Trading) ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนด บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการระงั บ การ
ให้บริการแก่ผู้ลงทุน
ข้อ 5 ผลของการเสนอซื้อหรือเสนอขาย
การส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้มีผลผูกพันผู้ลงทุนตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการ
ซื้อขาย ยกเว้นจะมีการยกเลิกคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายนั้นโดยผู้ลงทุนเองหรือเป็นการยกเลิกคาสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การจัดลาดับคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
เมื่อมีคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัล ระบบการซื้อขายจะดาเนินการจัดลาดับคาสั่ง เสนอซื้อ
หรือเสนอขายโดยอัตโนมัติ ตามลาดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1)
คาสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลาดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่า
ถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลาดับก่อน และถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละ
ราคามากกว่า 1 รายการ จะจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็น
การเสนอซื้อในลาดับก่อน
(2)
คาสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่าที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลาดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่า
กว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ากว่าเป็นการเสนอขายในลาดับก่อน และถ้ามีการเสนอขายใน
แต่ละราคามากกว่า 1 รายการ จะจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัด
ไว้เป็นการเสนอขายในลาดับก่อน
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ข้อ 7 การจับคู่การซื้อขาย
เมื่อคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ถูกจัดลาดับตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 (หลักเกณฑ์การ
จัดลาดับคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย) ระบบการซื้อขายจะดาเนินการจับคู่การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ
(Automated Order Matching: AOM) โดยจะจับคู่คาสั่งซื้อขายตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then
Time Priority) ดังต่อไปนี้
(1)
ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่น ให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลาดับก่อน ถ้าราคา
เสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่ อนได้รับการจับคู่การ
ซื้อขายในลาดับก่อน
(2)
ราคาเสนอขายที่ต่ากว่าราคาเสนอขายอื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลาดับก่อน ถ้าราคา
เสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่ อนได้รับการจับคู่
การซื้อขายในลาดับก่อน
ข้อ 8 กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งซื้อขาย
คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายของผู้ลงทุนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คาสั่ง (Maximum Value Per Order)
ปริมาณโทเคนดิจิทัลที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คาสั่ง (Maximum Volume Per Order)
ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)

ข้อ 9 มาตรการป้องกันความผันผวนของราคาซือ้ ขายโทเคนดิจทิ ลั
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความผันผวนของราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล บริษัทฯ อาจจัดให้มีระบบ
ป้องกันการจับคู่คาสั่งซื้อขายที่เกินกว่ากรอบราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลก็ได้ โดยระบบป้องกันดังกล่าวให้เป็นไป
ตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด
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ข้อ 10 การขึน้ เครือ่ งหมาย (Trading Sign)
บริษัทฯ อาจขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลใดโทเคนดิจิทัลหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้
ลงทุนรับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
(1) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน และแสดงให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อทาการ
ซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
(2) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่ามีเหตุการณ์ตามข้อ 3
(3) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการทารายการที่มีผลกระทบต่อโทเคน
ดิจิทัล (Corporate Actions)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลตามวรรค
หนึ่ง
ข้อ 11 การชาระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล
ในการชาระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล ผู้ลงทุนจะต้องมีบัญชีซื้อขายกับผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัล (Wallet Provider) ที่มีระบบเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX และต้องดารงเงินและโทเคนดิจิทัล (แล้วแต่
กรณี) ให้เพียงพอสาหรับการชาระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล ตลอดจนค่าธรรมเนียม ภาษี ที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามจานวนที่มีหน้ าที่ ต้อ งช าระราคาและส่งมอบ ก่อนส่งคาสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย (Prefunded) เพื่อให้บริษัทฯ ดาเนินการเพื่อให้มีการชาระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัลต่อไป
…………………………………………….
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