บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากัด
คาอธิบายหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายโทเคนดิจทิ ลั (Trading Rules)
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด (“บริษัทฯ”) ได้กาหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.

ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน

การดาเนินงานเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation
& Supervision ซึ่งมีหน้าที่รายงานการดาเนินงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่
ระบุในข้อ 10 (บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ)
2.

การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายโทเคนดิจทิ ลั

เมื่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operations & Supervision (“ฝ่ายจัดการ”) ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการให้บริการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ฝ่ ายจั ด การจะน าเสนอหลั ก การดั งกล่ าวต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการของบริษัทฯ
มอบหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอหลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบ
ในลาดับต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
นอกจากนี้ ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์นั้น อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือ
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าวและเสนอ
รายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย2
3.

วันและเวลาทาการซือ้ ขาย

บริษัทฯ จะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีการปิดระบบการ
ซื้ อ ขายเพื่ อ การบ ารุ งรั ก ษา โดยบริ ษั ท ฯ จะแจ้ งให้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ าก่ อ นวั น ที่ ก าหนดให้ มี ก ารปิ ด ระบบเพื่ อ การ
บารุงรักษาดังกล่าว
บริษัทฯ อาจกาหนดวันและเวลาทาการซื้อขายแตกต่างกันตามแต่ละประเภทโทเคนดิจิทัลได้ตามที่เห็นสมควร โดย
พิจารณาจากปัจจัยความสามารถในการปฏิบัติได้จริงและจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ลงทุนหรือผู้ถือโทเคนจิทัล เช่น
กรณีเป็นโทเคนดิจิทัลทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็น Secondary Listing บริษัทฯ อาจ
พิจารณากาหนดเวลาทาการซื้อขายให้ตรงกับเวลาเปิด-ปิดของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลัก (“Primary Exchange”)
หรือในกรณีโทเคนดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอ้างอิงตลอดเวลา บริษัทฯ จะพิจารณาให้มีการเปิดทาการซื้อขาย
1 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กม.

023/2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอเกี่ยวกับการกาหนด
ลักษณะกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่จะขอความเห็นชอบในหลักการโดยให้ถือว่า ได้รับ Pre-approve แล้ว จาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และเอกสารหรือ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
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ตลอด 24 ชั่วโมง โดยฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมในการกาหนดวันและเวลาทาการซื้อขาย
สาหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะประกาศวันและเวลาทาการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแต่ละโครงการให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็น
การทั่วไปไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาทาการซื้อขาย โดยจะดาเนินการแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือโทเคน
ดิจิทัลทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ และ
ในระหว่างช่วงนอกเวลาทาการซื้อขายของโทเคนดิจิทัลใด ผู้ลงทุนหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่สามารถส่งคาสั่งซื้อขายโทเคน
ดิจิทัลเข้าในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้
4.

การส่งคาสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขาย

4.1

ช่วงราคา (Tick Size)
บริษัทฯ ได้กาหนดช่วงราคาในการเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องไม่น้อยกว่า 0.01 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
อาจกาหนดช่วงราคาของโทเคนดิจิทัลต่างกันตามแต่ละประเภทโทเคนดิจิทัลได้ โดยฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับความเหมาะสมในการกาหนดช่วงราคาในการเสนอซื้อหรือเสนอขายสาหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและนาเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะประกาศกาหนดช่วงราคาที่เปลี่ยนแปลงให้ลงทุนและผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบเป็นการทั่วไป โดย
จะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการซื้อขายตามที่กาหนดในข้อ 3 วรรคท้าย
โดยอนุโลม
4.2

กระบวนการทางานของแต่ละประเภทคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ประเภทคาสัง่
Limit Order

ขัน้ ตอน
เป็นคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน โดยกาหนดให้มีการ
จับคู่คาสั่ง ณ ราคาที่กาหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า
กรณีส่งคาสั่งซื้อขายเป็นจานวนหน่วย: ระบบการซื้อขายจะรอการจับคู่ตาม
จานวนหน่วย และราคาตามทีผ่ ู้ลงทุนระบุ

Market Order

กรณีส่งคาสั่งซื้อขายเป็นจานวนบาท: ระบบการซื้อขายจะคานวณหน่วยของโท
เคนดิจิทัลตามจานวนเงินบาทและราคาที่ ผู้ลงทุนระบุ โดยระบบการซื้อขายจะรอ
การจับคู่ตามที่คานวณไว้ และหากมีเศษของจานวนเงินจากการจับคู่ระบบจะคืน
เงินกลับเข้าบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน
เป็นคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือ
ขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น
• ระบบการซื้อขายจะถือว่าคาสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคา
เสนอขายต่าสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้น หาก
ไม่มีคาสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คาสั่ง Market Order
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บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากัด
ประเภทคาสัง่

ขัน้ ตอน
นั้นจะถูกยกเลิก แต่หากมีคาสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่
คาสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาในระบบ
• หากจ านวนโทเคนดิ จิ ทั ล ที่ เ สนอซื้ อ ขาย ณ ราคา Market Order ไม่
สามารถจั บ คู่ก ารซื้อ ขายได้ หมดทั้ งจานวน ระบบการซื้ อ ขายจะยกเลิก
จานวนโทเคนดิจิทัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคาสั่งนั้นโดยอัตโนมัติ
กรณีส่งคาสั่งซื้อขายเป็นจานวนหน่วย : ระบบการซื้อขายจะรอการจับคู่ตาม
จานวนหน่วยที่ผู้ลงทุนระบุ ซึ่งจะทาได้เฉพาะกรณี Market Order Buy เท่านั้น
กรณีส่งคาสั่งซื้อขายเป็นจานวนบาท: ระบบการซื้อขายจะคานวณหน่วยของโท
เคนดิจิทัลตามจานวนเงินบาทที่ผู้ลงทุนระบุเทียบกับราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดย
ระบบการซื้อขายจะรอการจับคู่ตามที่คานวณไว้ ซึ่งจะทาได้เฉพาะกรณี Market
Order Sell เท่านั้น

ทั้งนี้ การส่งคาสั่งเสนอซื้อและเสนอขายเป็นจานวนเงิน หรือจานวนหน่วยของโทเคนดิจิทัล ผู้ลงทุนสามารถส่ง
คาสั่งเป็นจานวนเต็มหรือทศนิยมก็ได้
การตรวจสอบคาสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading)
บริษัทฯ ได้กาหนดให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision เป็นฝ่ายงานที่ดูแลการส่งคาสั่งซื้อ
ขายหรือคาสั่งเสนอซื้อ หรื อเสนอขายโทเคนดิจิทั ลอั นมี ลัก ษณะเป็นค าสั่ งไม่เหมาะสม (Improper Trading) ("ค าสั่งไม่
เหมาะสม”) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด โดยในกรณีที่มีการส่งคาสั่งไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการซื้อขายของ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ คาสั่งไม่เหมาะสมดังกล่าวจะถูก reject ออกจากระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ และ
จะมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้สาหรับการส่งคาสั่งดังกล่าว (รายละเอียดการตรวจสภาพคาสั่งซื้อ
ขายที่ไม่เหมาะสม และการ reject order เมื่อพบความไม่เหมาะสม ปรากฏตามเอกสารเรื่อง ระบบการตรวจสอบสภาพการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Market Surveillance))
4.3

การตรวจสอบความถูกต้องของคาสัง่ ซือ้ ขาย
บริษัทฯ จัดให้มีระบบตรวจสอบคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ โดย
ระบบดังกล่าวจะตรวจสอบว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีจานวนเงินและจานวนโทเคนดิจิทัลที่เพียงพอสาหรับการชาระราคาและส่ง
มอบโทเคนดิจิทัล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน fat finger
ดังนี้
(1)
วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
• คาสั่งซื้อ จะต้องมีเงินเต็มจานวนก่อนส่งคาสั่งเสนอซื้อเข้ามาในระบบการซื้อขาย
• คาสั่งขาย จะต้องมีโทเคนดิจิทัลเต็มจานวนก่อนส่งคาสั่งเสนอขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย
(2)
มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คาสั่ง (Maximum Value Per Order)
• กาหนดให้เหมาะสมตามมูลค่าของโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการ
(3)
ปริมาณโทเคนดิจิทัลที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คาสั่ง (Maximum Volume Per Order)
• กาหนดให้เหมาะสมตามมูลค่าของโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการ
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(4)

ราคาเสนอซื้อเสนอขาย (Order Price Check)
• กาหนดเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของราคา เทียบกับราคาซื้อขายล่าสุด (x% ของ last price) ซึ่งผู้
ลงทุนจะไม่สามารถส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายได้เกินกว่าช่วงราคาที่คานวณได้

ทั้งนี้ คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถูก reject โดยจะไม่มีการรับคาสั่งดังกล่าวเข้าสู่ระบบ
การซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
4.4

การป้องกันความผันผวนของราคา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันความผันผวนของราคา (price control) ในลักษณะของ Dynamic Price
Band โดยกาหนดให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง +x % จากค่าเฉลีย่ ในช่วง y นาทีก่อนหน้า และระบบการซื้อขายของบริษัทฯ
จะปฏิเสธคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่มีผลทาให้ระดับราคาเปลีย่ นแปลงไปจากราคาเฉลี่ยเมื่อ y นาทีที่แล้วมากกว่า x%
โดยแยกนับด้านซื้อหรือด้านขายเคลื่
อนไหวอยู่ในช่วง +x
4.5
วิธกี ารจับคูค่ าสัง่
การจับคู่คาสั่งซื้อขายเป็นไปตามลาดับความสาคัญตามราคาและเวลาตามอัลกอริทึมและไม่มีการแทรกแซงของ
มนุษย์ (Automatic Order Matching: AOM) โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
(1)

(2)

(3)

การจัดเรียงลาดับคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย เมื่อมีการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเข้ามาในระบบ
การซื้อขาย ระบบการซื้อขายจะเก็บคาสั่งดังกล่าวไว้ตั้งแต่เวลาที่มีการส่งคาสั่งเข้าสู่ระบบ และจะจัดเรียง
คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายตามลาดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมี
หลักการคือ
• คาสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลาดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูก
ส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลาดับแรกก่อน และถ้ามีการเสนอ
ซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการให้จัดเรียงตามลาดับเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบ
การซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลาดับก่อน
• คาสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่าที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลาดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ากว่า
ถูกส่งเข้ามาใหม่จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ากว่าเป็นการเสนอขายในลาดับแรกก่อน และถ้ามีการ
เสนอขายในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการให้จัดเรียงตามลาดับเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏ
ในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลาดับก่อน
การจับคู่การซื้อขาย (Matching) เมื่อคาสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้ว ระบบการซื้อขายจะ
ตรวจสอบว่าคาสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคาสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคาสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ทันที
ระบบก็จะทาการจับคู่ให้ แต่ถ้าคาสั่งนั้น ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียงคาสั่งซื้อขายนั้นตามหลักการ
Price then Time Priority ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่คาสั่งต่อไป
การส่งคาสั่ง เสนอซื้อหรือ เสนอขายโทเคนดิจิทัล เข้ามาในระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ จะต้องมี ปริมาณการเสนอซื้อหรือเสนอขายขั้นต่าและสูงสุด เป็นไปตามที่บริษัทฯ
กาหนด เป็นรายกรณี
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4.6

ขั้นตอนการส่งคาสั่งซื้อขาย
ขัน้ ตอน
1

รายละเอียด
ลูกค้าส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยระบุประเภทคาสั่งซื้อขาย และระบุราคา
จานวนเงิน จานวนหน่วย (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วน พร้อมยืนยันรหัส (PIN Code)ตามที่
กาหนดไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี
ค าสั่ ง เสนอซื้ อ - ผู้ ล งทุ น ต้ อ งมี เ งิ น เพี ย งพอส าหรั บ มู ล ค่ า ของค าสั่ ง เสนอซื้ อ รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งระบบจะตรวจสอบเมื่อมีการส่ง
คาสั่ง หากไม่เพียงพอระบบจะไม่รับคาสั่งดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบการซื้อขาย
คาสั่งเสนอขาย – ผู้ลงทุนต้องมีโทเคนดิจิทัลเพียงพอ ซึ่งระบบจะตรวจสอบเมื่อมีการส่งคาสั่ง
หากไม่เพียงพอระบบจะไม่รับคาสั่งดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบการซื้อขาย
ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายจะกันวงเงินและจานวนโทเคนดิจิทัลไว้ (earmark) ตามคาสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายที่ผู้ลงทุนได้ส่งเข้ามาในระบบ

2
3
4
5
6

ระบบการซื้อขายจะตรวจสอบลักษณะคาสั่ง และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการผันผวน
ของราคา
หากคาสั่งไม่ถูกต้อง จะถูก reject order โดยจะไม่มีการรับคาสั่งดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบการซื้อขาย
โดยผู้ลงทุนจะรับทราบผลการ reject order ดังกล่าวได้จากการแจ้งเตือนผ่านช่องทางที่ผู้
ลงทุนใช้ในการส่งคาสั่ง
หากคาสั่งถูกต้องครบถ้วน คาสั่งดังกล่าวจะถูกนาไปจัดลาดับตามหลักการ Price then Time
Priority โดยผูล้ งทุนจะได้รับการยืนยันการส่งคาสั่งผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ในการส่งคาสั่ง
เมื่อคาสั่งซื้อขายได้รับการจับคู่ คาสั่งดังกล่าวจะถูกบันทึกการจับคู่ และระบบการซื้อขายจะนา
ลาดับคาสั่งซื้อขายถัดไปขึ้นมาแทนที่
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะคาสั่งผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ในการส่งคาสั่ง

4.7

การยกเลิกคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Cancel Order)
ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริษัทฯ ได้ เฉพาะในกรณีที่คาสั่งดังกล่าวยังไม่ได้รับการจับคู่เท่านั้น โดยสามารถดาเนินการผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ใน
การส่งคาสั่ง
ขั้นตอนการยกเลิกคาสั่ง
(1) ผู้ลงทุนเรียกดูคาสั่งที่ยังไม่ได้รับการจับคู่
(2) ผู้ลงทุนเลือกคาสั่งที่ต้องการยกเลิก และกดยกเลิก
(3) ระบบจะแสดงรายละเอียดคาสั่งที่ต้องการยกเลิก เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการทารายการ อีกครั้ง
(4) ผู้ลงทุนยืนยันการทารายการ ด้วยรหัส (PIN Code)
(5) รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายดังกล่าว จะถูกยกเลิกออกจากระบบการซื้อขาย
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5

การหยุดพักการซื้อขาย

กรณีทบี่ ริษัทฯ พิจารณาให้หยุดการซื้อขาย
ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อผู้ลงทุนหรือทาให้การซื้อขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถ
ดาเนินการได้โดยปกติ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย (เช่น กรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทฯ) อาจสั่งพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลใดโทเคนดิจิทัลหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกคา
สั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ตามที่เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้
ลงทุนหรือผลกระทบต่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยรวมในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) ร้องขอให้หยุดพักการซื้อขาย
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล อาจร้องขอให้มีการพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ตนเป็นผู้ออกได้ หากมีเหตุการณ์ที่อาจ
กระทบต่อการซื้อขายหรือการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายนั้น โดยผู้ออกโท
เคนดิจิทัลจะต้องแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
มอบหมาย (เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ) เพื่อพิจารณาว่าสมควรให้มีการหยุดการซื้อขายตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ร้องขอหรือไม่
ขั้นตอนดาเนินการกรณีหยุดพักการซื้อขายและการจัดการคาสั่งซื้อขาย
(1) ฝ่ ายงานที่ รั บ ผิด ชอบด้าน Operation & Supervision จะพิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ และน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย (เช่น กรรมการผู้จัดการของ
บริษัทฯ)
(2) คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายจะพิจารณาเหตุการณ์
พร้อมกับพฤติการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น บนสมมติฐานว่าหากกาหนดให้มีการเปิดการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
ดั งกล่ าวต่ อ ไปจะเกิ ดผลกระทบเป็น วงกว้างต่ อ ผู้ล งทุน หรือ เกิ ดผลกระทบต่ อการซื้อ ขายโทเคนดิจิทัล
โดยรวมในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือไม่
(3) กรณี ที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ทฯ หรื อ บุ ค คลที่ คณะกรรมการของบริษั ทฯ มอบหมาย พิ จ ารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มีการหยุดพักการซื้อขาย ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะแจ้งให้ผู้
ลงทุนและสาธารณชนทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่ น เว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยจะมีการพิจารณาการขึ้นเครื่องหมายในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลนั้นจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และปัจจัยที่ผลกระทบ โดยบริษัทฯ
จะพิจารณาเป็นรายกรณี
(4) คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ยังไม่ได้รับการจับคู่จะยังคงค้างอยู่ในระบบการซื้อขาย โดยบริษัทฯ จะมีการ
เปิดช่วงเวลาให้ผู้ลงทุน สามารถพิจารณายกเลิกคาสั่งเสนอซื้อ หรือเสนอขายที่คงค้างดังกล่าวในระบบได้
ก่อนกลับมาเปิดระบบการซื้อขายอีกครั้ง
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6

การชาระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

เนื่องจากบริษัทฯ กาหนดให้ ผู้ลงทุนต้องมีเงินเต็มจานวนก่อนส่งคาสั่ง เสนอซื้อ และจะต้องมีโทเคนดิจิทัลเต็ม
จานวนก่อนส่งคาสั่งเสนอขาย ดังนั้น ระบบการซื้อขายจะทาการสารองเงินในบัญชีลูกค้าหรือสารองโทเคนดิจิทัลก่อนส่ง
คาสั่งซื้อขายเข้าไปยังระบบการซื้อขายเพื่อรอการจับคู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการชาระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัลของ
ลูกค้าจะเชื่อถือได้ ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการผิดนัดชาระหนี้ โดยจะมีการดาเนินการดังนี้
• กรณีซื้อโทเคนดิจิทัล – ระบบจะสารองเงินในบัญชีผู้ซื้อตามจานวนที่ระบุในคาสั่งซื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้โอนออก
หรือนาไปทาธุรกรรมอื่นใด ก่อนบันทึกคาสั่งเข้าไปในระบบเพื่อรอจับคู่การซื้อขาย
• กรณีขายโทเคนดิจิทัล – ระบบจะสารองโทเคนดิจิทัลในบัญชีผู้ขายตามจานวนที่ระบุในคาสั่งขาย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้โอนออกหรือเอาไปทาธุรกรรมอื่นใด ก่อนบันทึกคาสั่งเข้าไปในระบบเพื่อรอจับคู่การซื้อขาย
โดยเมื่อคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายของผู้ลงทุน ได้รับการจับคู่แล้ว ระบบจะทาการแลกเปลี่ยนเงินกับโทเคนดิจิทัล
ระหว่างบัญชีผู้ซื้อและบัญชีผู้ขายโดยทันที (real-time) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลยอดคงค้าง (balance) ของเงินและ
โทเคนดิจิทัลในบัญชีซื้อขายผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ในการส่งคาสั่งได้
(รายละเอียดระบบงาน เป็นไปตามเอกสาร “ภาพรวมระบบงาน TDX” และเอกสารแสดงความพร้อมการเป็นศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัล เรื่องระบบการซื้อขาย)
7

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากผู้ลงทุนนั้นจะเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กาหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินขนาดของตลาดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการ
หารือร่วมกับผู้ทสี่ นใจและ market participant ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายให้การกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องอยู่ ภ ายใต้ หลัก ความเป็ นธรรม ส่งเสริมความสามารถในแข่งขัน และสามารถสนับ สนุ น
ผู้ประกอบการให้เข้าถึงการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล และจะต้องไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ลงทุนเกินสมควร
8

ช่องทางการเปิดเผยหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัลให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทฯ จะทาการเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันของบริษัทฯ
9.

การขึน้ เครือ่ งหมาย (Trading Sign)
บริษัทฯ จะจัดให้มีการขึ้นเครื่องหมายในระบบการซื้อขาย เพื่อให้ผลู้ งทุนรับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษทั ฯ
โดยการขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign) ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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กลุม่ 1 – การขึน้ เครือ่ งหมายเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองผูล้ งทุน และแสดงให้ผลู้ งทุนทราบเพือ่ ทาการซือ้ ขาย
ด้วยความระมัดระวัง
ตัวอย่างเหตุการณ์
• สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากช่วงเวลาก่อนหน้า เช่น ราคาหรือปริมาณการซื้อขายโท
เคนดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงไปจากราคาเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า มากกว่า xx% เป็นต้น
• ราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลมีความแตกต่างจากราคาที่ Primary Exchange อย่างมีนัยสาคัญ (กรณีโท
เคนดิจิทัลนั้นได้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็น Secondary Listing
เช่น ราคาแตกต่างกันมากกว่า xx% เป็นต้น
• ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกโท
เคนดิจิทัล รวมทั้งรายงานเหตุการณ์สาคัญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
• ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทลั ที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Listing and
Delisting Rules)
• โทเคนดิจิทลั อยู่ระหว่างการซื้อขายก่อนครบกาหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนโทเคนดิจิทลั นั้นออกจาก
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทัลของบริษัทฯ
กลุม่ 2 – การขึน้ เครือ่ งหมายเพือ่ ให้ผลู้ งทุนรับทราบเหตุการณ์ทนี่ ามาสูก่ ารหยุดพักการซือ้ ขาย
ตัวอย่างเหตุการณ์
• สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากช่วงเวลาก่อนหน้าจนมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบ
เสียหายต่อสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งจาเป็นต้องมีการหยุดพักการซื้อขาย
• ราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลมีความแตกต่างจากราคาที่ Primary Exchange อย่างมีนัยสาคัญอย่างมาก
ซึ่งจาเป็นต้องมีการหยุดพักการซื้อขาย
• มีการปรับปรุงระบบการซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามรอบระยะเวลา หรือเกิดเหตุขัดข้องในระบบการซื้อขาย
• โทเคนดิจิทลั อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา (Upgrade) เพื่อนามาขึ้นระบบการซื้อขาย
• มีการหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามเหตุที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(Trading Rules)
กลุม่ 3 – การขึน้ เครือ่ งหมายเพือ่ แจ้งการได้รบั สิทธิประโยชน์ให้ผลู้ งทุนรับทราบ
ตัวอย่างเหตุการณ์
•
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) มีการประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้หรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจทิ ัล
•
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) มีการกาหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยแนวทางการขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนเข้าถึง ได้
โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ
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ขั้นตอนการขึ้นเครื่องหมาย
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายจะพิจารณาให้มีการขึ้น
เครื่องหมาย (Trading Sign) ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) ร้องขอต่อบริษัทฯ หรือเมื่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operations &
Supervision ของบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะนาเสนอรายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติการขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign)
ต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว
(3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะดาเนินการขึ้นเครื่องหมายตามที่ได้รับอนุมัติ บน
ระบบการซื้อขายของบริษัทฯ
10.

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ/ฝ่ายงาน
คณะกรรมการของบริษัทฯ
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) กรรมการและผูจ้ ัดการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(3) ผู้บริหารสายงานด้านการเงินใน
ฐานะ CFO
(3) กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
(Managing Director)
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation
& Supervision

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ (Trading Rules)
• กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
กับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภท เช่น การกาหนดวันและเวลาทา
การในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล การกาหนดช่วงราคาในการเสนอซื้อหรือ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นต้น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามนโยบาย และ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ดูแลให้ระบบการซื้อขายของบริษัทฯ ทางานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นปกติ
• พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ รวมถึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยนาเสนอหลักการต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น/อนุมัติต่อไป
• กาหนดค่า configuration ต่างๆ ในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ
รวมถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงการกาหนดค่าดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยนาเสนอต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

____________________________
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