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หลกัเกณฑก์ารซือ้ขายโทเคนดจิทิลั  
(Trading Rules) 

 
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อน าไปสู่การซื้อ
ขายที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชัดเจน และเป็นธรรม รวมถึงสอดคล้องกับระบบการบริหารและการควบคุม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) ที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules) ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
ขอ้ 1 บทนิยาม 

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด 

“โทเคนดิจิทัล” และ “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค า
ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

“การซื้อขาย” หมายความว่า การซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 

“ค าสั่งซื้อขาย” หมายความว่า ค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ  

“ค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย” หมายความว่า ค าสั่งเสนอซื้อหรือค าสั่งเสนอขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

“ระบบการซื้อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตามที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น  

“ค าสั่งไม่เหมาะสม” หมายความว่า ค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือค าสั่งซื้อขาย ที่อาจน าไปสู่การ
กระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล “ระบบงานของ TDX” หมายความว่า ระบบงานที่บริษัทฯ 
จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  
 
ข้อ 2  วันและเวลาท าการซื้อขาย 

 การซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้สามารถท าการซื้อขายได้ในวันและ
เวลาท าการซื้อขายที่บริษัทฯ ก าหนด  

เพื่อให้การซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ บริษัทฯ 
อาจเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายของโทเคนดิจิทัลใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าเป็นการทั่วไปอย่างน้อย 7 วัน  
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นอกจากกรณีที่ก าหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีการปิดระบบการซื้อขาย
เพื่อการบ ารุงรักษา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปก่อนวันที่ก าหนดให้มีการปิดระบบ
การซื้อขาย โดยจะแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควร
ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่มีการปิดระบบการซื้อขายเพื่อ
การบ ารุงรักษาดังกล่าว  
 
ข้อ 3 การหยุดพักการซื้อขาย  

 บริษัทฯ อาจหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุขัดข้อง หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อผู้ลงทุนหรือเหตุที่ท าให้การซื้อ
ขายไม่สามารถท าได้โดยปกติ 

(2) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลร้องขอต่อบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการซื้อขาย
โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้น 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯ อาจสั่งหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปก่อนวันที่
ก าหนดให้มีการหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว โดยจะแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการ
สื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างที่มีการหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว  

 
ข้อ 4 ประเภทของค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย 

ในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ลูกค้าสามารถส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายได้ทั้งในรูปจ านวนเงิน และ
จ านวนหน่วยของโทเคนดิจิทัล โดยบริษัทฯ ก าหนดประเภทค าสั่งเสนอซ้ือหรือเสนอขายไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภท 
ค าสัง่เสนอซือ้หรอืเสนอขาย 

ความหมาย 

Limit Order เป็นค าสั่ง เสนอซื้อหรือเสนอขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน โดย
ก าหนดให้มีการจับคู่ค าสั่ง ณ ราคาที่ก าหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า 

Market Order เป็นค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ ใช้ เมื่อผู้ลงทุน
ต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยระบบการซื้อ
ขายจะถือว่าค าสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขาย
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ประเภท 
ค าสัง่เสนอซือ้หรอืเสนอขาย 

ความหมาย 

ที่ต่ าสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อที่สูงสุด ดังนั้น หากมี
จ านวนการเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ 
ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจ านวนดังกล่าวทันที  

 
ในกรณีที่มีการส่งค าสั่งซื้อขายหรือค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลอันมีลักษณะเป็นค าสั่งไม่

เหมาะสม (Improper Trading) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการ
ให้บริการแก่ผู้ลงทุน  
 
ข้อ 5 ผลของการเสนอซื้อหรือเสนอขาย 

การส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้มีผลผูกพันผู้ลงทุนตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการ
ซื้อขาย ยกเว้นจะมีการยกเลิกค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายนั้นโดยผู้ลงทุนเองหรือเป็นการยกเลิกค าสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขายตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด  
 
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การจัดล าดับค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย 

เมื่อมีค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัล ระบบการซื้อขายจะด าเนินการจัดล าดับค าสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขายโดยอัตโนมัติ ตามล าดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี ้

(1) ค าสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในล าดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่า
ถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในล าดับก่อน และถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละ
ราคามากกว่า 1 รายการ จะจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็น
การเสนอซื้อในล าดับก่อน 

(2) ค าสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ าที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในล าดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ า
กว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าเป็นการเสนอขายในล าดับก่อน และถ้ามีการเสนอขายใน
แต่ละราคามากกวา่ 1 รายการ จะจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัด
ไว้เป็นการเสนอขายในล าดับก่อน 
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ข้อ 7 การจับคู่การซื้อขาย 

เมื่อค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ถูกจัดล าดับตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 (หลักเกณฑ์การ
จัดล าดับค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย) ระบบการซื้อขายจะด าเนินการจับคู่การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ 
(Automated Order Matching: AOM) โดยจะจับคู่ค าสั่งซื้อขายตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then 
Time Priority) ดังต่อไปนี้  

(1) ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในล าดับก่อน ถ้าราคา
เสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การ
ซื้อขายในล าดับก่อน  

(2) ราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าราคาเสนอขายอื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในล าดับก่อน ถ้าราคา
เสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่
การซื้อขายในล าดับก่อน  
 
ข้อ 8 กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งซื้อขาย 

ค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายของผู้ลงทุนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1) วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)  
(2) มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 ค าสั่ง (Maximum Value Per Order)  
(3) ปริมาณโทเคนดิจิทัลที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 ค าสั่ง (Maximum Volume Per Order) 
(4) ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)  

 
ขอ้ 9 มาตรการปอ้งกนัความผนัผวนของราคาซือ้ขายโทเคนดิจทิลั 

 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความผันผวนของราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล  บริษัทฯ อาจจัดให้มีระบบ
ป้องกันการจับคู่ค าสั่งซ้ือขายที่เกินกว่ากรอบราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลก็ได้ โดยระบบป้องกันดังกล่าวให้เป็นไป
ตามแนวทางที่บริษัทฯ ก าหนด 
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ขอ้ 10 การขึน้เครือ่งหมาย (Trading Sign) 

  บริษัทฯ อาจขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลใดโทเคนดิจิทัลหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้
ลงทุนรับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 

(1) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน และแสดงให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อท าการ
ซื้อขายด้วยความระมัดระวัง 

(2) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่ามีเหตุการณ์ตามข้อ 3  
(3) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการท ารายการที่มีผลกระทบต่อโทเคน

ดิจิทัล (Corporate Actions)  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลตามวรรค

หนึ่ง     
 
ข้อ 11 การช าระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล 

ในการช าระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล ผู้ลงทุนจะต้องมีบัญชีซื้อขายกับผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัล (Wallet Provider) ที่มีระบบเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX และต้องด ารงเงินและโทเคนดิจิทัล (แล้วแต่
กรณี) ให้เพียงพอส าหรับการช าระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัล ตลอดจนค่าธรรมเนียม ภาษีที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามจ านวนที่มีหน้าที่ต้องช าระราคาและส่งมอบ ก่อนส่งค าสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย (Pre-
funded) เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อให้มีการช าระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัลต่อไป 

 
……………………………………………. 


