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ค าอธบิายหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายโทเคนดจิทิลั (Trading Rules) 
 

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยมีแนวทางดังต่อไปน้ี  

 
1. ความรบัผดิชอบของหนว่ยงานภายใน 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation 
& Supervision ซึ่งมีหน้าที่รายงานการด าเนินงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่
ระบุในข้อ 10 (บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ)  
 

2. การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายโทเคนดจิทิลั 

เมื่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operations & Supervision (“ฝ่ายจดัการ”) ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการให้บริการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ฝ่ายจัดการจะน าเสนอหลักการดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
มอบหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอหลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบ
ในล าดับต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1   

นอกจากนี้ ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์นั้นอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือ
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าวและเสนอ
รายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย2  

 
3. วนัและเวลาท าการซือ้ขาย 

บริษัทฯ จะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทฯ มีการปิดระบบการ
ซื้อขายเพื่อการบ ารุงรักษา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ก าหนดให้มีการปิดระบบ เพื่อการ
บ ารุงรักษาดังกล่าว  

บริษัทฯ อาจก าหนดวันและเวลาท าการซื้อขายแตกต่างกันตามแต่ละประเภทโทเคนดิจิทัลได้ตามที่เห็นสมควร โดย
พิจารณาจากปัจจัยความสามารถในการปฏิบัติได้จริงและจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ลงทุนหรือผู้ถือโทเคนจิทัล เช่น 
กรณีเป็นโทเคนดิจิทัลทีจ่ดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็น Secondary Listing บริษัทฯ อาจ
พิจารณาก าหนดเวลาท าการซื้อขายให้ตรงกับเวลาเปิด-ปิดของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลัก (“Primary Exchange”) 
หรือในกรณีโทเคนดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอ้างอิงตลอดเวลา บริษัทฯ จะพิจารณาให้มีการเปิดท าการซื้อขาย

                                                           
1 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กม. 023/2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอเกี่ยวกับการก าหนด
ลักษณะกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะขอความเห็นชอบในหลักการโดยให้ถือว่าได้รับ Pre-approve แล้ว จาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และเอกสารหรือ
หนังสืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2 รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
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ตลอด 24 ชั่วโมง โดยฝ่ายจัดการจะน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมในการก าหนดวันและเวลาท าการซื้อขาย
ส าหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ   
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะประกาศวันและเวลาท าการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแต่ละโครงการให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็น
การทั่วไปไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมกีารปรับเปลี่ยนวันและเวลาท าการซื้อขาย โดยจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือโทเคน
ดิจิทัลทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ และ
ในระหว่างช่วงนอกเวลาท าการซื้อขายของโทเคนดิจิทัลใด ผู้ลงทุนหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่สามารถส่งค าสั่งซื้อขายโทเคน
ดิจิทัลเข้าในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวได ้
   
4. การส่งค าสัง่เสนอซือ้หรอืเสนอขาย  

4.1 ช่วงราคา (Tick Size)  
บริษัทฯ ได้ก าหนดช่วงราคาในการเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องไม่น้อยกว่า 0.01 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 

อาจก าหนดช่วงราคาของโทเคนดิจิทัลต่างกันตามแต่ละประเภทโทเคนดิจิทัลได้ โดยฝ่ายจัดการจะน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับความเหมาะสมในการก าหนดช่วงราคาในการเสนอซื้อหรือเสนอขายส าหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและน าเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะประกาศก าหนดช่วงราคาที่เปลี่ยนแปลงให้ลงทุนและผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบเป็นการทั่วไป โดย
จะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับกรณีท่ีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการซื้อขายตามที่ก าหนดในข้อ 3 วรรคท้าย 
โดยอนุโลม 

 
4.2  กระบวนการท างานของแต่ละประเภทค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย  
 

ประเภทค าสัง่ ขัน้ตอน 
Limit Order เป็นค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน โดยก าหนดให้มีการ

จับคู่ค าสั่ง ณ ราคาที่ก าหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า 

กรณีส่งค าสั่งซื้อขายเป็นจ านวนหน่วย: ระบบการซื้อขายจะรอการจับคู่ตาม
จ านวนหน่วย และราคาตามทีผู่้ลงทุนระบุ 

กรณีส่งค าสั่งซื้อขายเป็นจ านวนบาท: ระบบการซื้อขายจะค านวณหน่วยของโท
เคนดิจิทัลตามจ านวนเงินบาทและราคาที่ผู้ลงทุนระบุ โดยระบบการซื้อขายจะรอ
การจับคู่ตามที่ค านวณไว้ และหากมีเศษของจ านวนเงินจากการจับคู่ระบบจะคืน
เงินกลับเข้าบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน 

Market Order เป็นค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือ
ขายทันที ณ ราคาที่ดีท่ีสุดในขณะนั้น  
• ระบบการซื้อขายจะถือว่าค าสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคา

เสนอขายต่ าสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้น หาก
ไม่มีค าสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ ค าสั่ง Market Order 
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ประเภทค าสัง่ ขัน้ตอน 
นั้นจะถูกยกเลิก แต่หากมีค าสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ 
ค าสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีท่ีเข้ามาในระบบ 

• หากจ านวนโทเคนดิจิทัลที่ เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่
สามารถจับคู่การซื้อขายได้หมดทั้งจ านวน ระบบการซื้อขายจะยกเลิก
จ านวนโทเคนดิจิทัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดของค าสั่งนั้นโดยอัตโนมัติ 

กรณีส่งค าสั่งซื้อขายเป็นจ านวนหน่วย: ระบบการซื้อขายจะรอการจับคู่ตาม
จ านวนหน่วยที่ผู้ลงทุนระบุ ซึ่งจะท าได้เฉพาะกรณี Market Order Buy เท่านั้น 

กรณีส่งค าสั่งซื้อขายเป็นจ านวนบาท: ระบบการซื้อขายจะค านวณหน่วยของโท
เคนดิจิทัลตามจ านวนเงินบาทที่ผู้ลงทุนระบุเทียบกับราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดย
ระบบการซื้อขายจะรอการจับคู่ตามที่ค านวณไว้ ซึ่งจะท าได้เฉพาะกรณี Market 
Order Sell เท่านั้น 

 

ทั้งนี้ การส่งค าสั่งเสนอซื้อและเสนอขายเป็นจ านวนเงิน หรือจ านวนหน่วยของโทเคนดิจิทัล ผู้ลงทุนสามารถส่ง
ค าสั่งเป็นจ านวนเต็มหรือทศนิยมก็ได้  

การตรวจสอบค าสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision เป็นฝ่ายงานที่ดูแลการส่งค าสั่งซื้อ
ขายหรือค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลอันมีลักษณะเป็นค าสั่งไม่เหมาะสม  (Improper Trading) ("ค าสั่งไม่
เหมาะสม”) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยในกรณีที่มีการส่งค าสั่งไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการซื้อขายของ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ค าสั่งไม่เหมาะสมดังกล่าวจะถูก reject ออกจากระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ และ
จะมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ส าหรับการส่งค าสั่งดังกล่าว (รายละเอียดการตรวจสภาพค าสั่งซื้อ
ขายที่ไม่เหมาะสม และการ reject order เมื่อพบความไม่เหมาะสม ปรากฏตามเอกสารเรื่อง ระบบการตรวจสอบสภาพการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Market Surveillance)) 

 
4.3  การตรวจสอบความถกูตอ้งของค าสัง่ซือ้ขาย 
 บริษัทฯ จัดให้มีระบบตรวจสอบค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ โดย
ระบบดังกล่าวจะตรวจสอบว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีจ านวนเงินและจ านวนโทเคนดิจิทัลที่เพียงพอส าหรับการช าระราคาและส่ง
มอบโทเคนดิจิทัล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน fat finger 
ดังนี ้

(1) วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)  
• ค าสั่งซื้อ จะต้องมีเงินเต็มจ านวนก่อนส่งค าสั่งเสนอซื้อเข้ามาในระบบการซื้อขาย 
• ค าสั่งขาย จะต้องมีโทเคนดิจิทัลเต็มจ านวนก่อนส่งค าสั่งเสนอขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย 

(2) มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 ค าสั่ง (Maximum Value Per Order) 
• ก าหนดให้เหมาะสมตามมูลค่าของโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการ 

(3) ปริมาณโทเคนดิจิทัลท่ีเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 ค าสั่ง (Maximum Volume Per Order) 
• ก าหนดให้เหมาะสมตามมูลค่าของโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการ 
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(4) ราคาเสนอซื้อเสนอขาย (Order Price Check) 
• ก าหนดเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของราคา เทียบกับราคาซื้อขายล่าสุด (x% ของ last price) ซึ่งผู้

ลงทุนจะไม่สามารถส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายได้เกินกว่าช่วงราคาที่ค านวณได้ 
 
ทั้งนี้ ค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถูก reject โดยจะไม่มีการรับค าสั่งดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

การซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 
 

4.4  การป้องกนัความผนัผวนของราคา 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีมาตรการป้องกันความผันผวนของราคา (price control) ในลักษณะของ Dynamic Price 
Band โดยก าหนดให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในชว่ง +x % จากค่าเฉลีย่ในช่วง y นาทีก่อนหน้า และระบบการซื้อขายของบริษัทฯ 
จะปฏิเสธค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่มีผลท าให้ระดับราคาเปลีย่นแปลงไปจากราคาเฉลี่ยเมื่อ y นาทีที่แล้วมากกว่า x% 
โดยแยกนับด้านซื้อหรือด้านขายเคลื ่
อนไหวอยู่ในชว่ง +x  
4.5  วธิกีารจบัคูค่ าสัง่ 

 การจับคู่ค าสั่งซื้อขายเป็นไปตามล าดับความส าคัญตามราคาและเวลาตามอัลกอริทึมและไม่มีการแทรกแซงของ
มนุษย์ (Automatic Order Matching: AOM) โดยมีหลักการดังต่อไปน้ี 

(1) การจัดเรียงล าดับค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย เมื่อมีการส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเข้ามาในระบบ
การซื้อขาย ระบบการซื้อขายจะเก็บค าสั่งดังกล่าวไว้ต้ังแต่เวลาที่มีการส่งค าสั่งเข้าสู่ระบบ และจะจัดเรียง
ค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายตามล าดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมี
หลักการคือ 
• ค าสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในล าดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูก

ส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในล าดับแรกก่อน และถ้ามีการเสนอ
ซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการให้จัดเรียงตามล าดับเวลา โดยการเสนอซื้อท่ีปรากฏในระบบ
การซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในล าดับก่อน 

• ค าสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต ่าที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในล าดับที่หน่ึง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต ่ากว่า
ถูกส่งเข้ามาใหม่จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าเป็นการเสนอขายในล าดับแรกก่อน และถ้ามีการ
เสนอขายในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการให้จัดเรียงตามล าดับเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏ
ในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในล าดับก่อน 

(2) การจับคู่การซื้อขาย (Matching) เมื่อค าสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้ว ระบบการซื้อขายจะ
ตรวจสอบว่าค าสั่งนั้นสามารถจับคู่กับค าสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าค าสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ทันที 
ระบบก็จะท าการจับคู่ให้ แต่ถ้าค าสั่งนั้น ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียงค าสั่งซื้อขายนั้นตามหลักการ 
Price then Time Priority ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่ค าสั่งต่อไป 

(3) การส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลเข้ามาในระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ จะต้องมีปริมาณการเสนอซื้อหรือเสนอขายขั้นต ่าและสูงสุด เป็นไปตามที่บริษัทฯ 
ก าหนด เป็นรายกรณี 
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4.6  ขั้นตอนการส่งค าสั่งซื้อขาย 

ขัน้ตอน รายละเอยีด 
1 ลูกค้าส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยระบุประเภทค าสั่งซื้อขาย และระบุราคา 

จ านวนเงิน จ านวนหนว่ย (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วน พร้อมยืนยันรหัส (PIN Code)ตามที่
ก าหนดไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี 

ค าสั่ง เสนอซื้อ  - ผู้ลงทุนต้องมี เ งินเพียงพอส าหรับมูลค่าของค าสั่ ง เสนอซื้อรวมถึง 
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งระบบจะตรวจสอบเมื่อมีการส่ง
ค าสั่ง หากไม่เพียงพอระบบจะไม่รับค าสั่งดังกล่าวเข้าสูร่ะบบการซื้อขาย 

ค าสั่งเสนอขาย – ผู้ลงทุนต้องมีโทเคนดิจิทัลเพียงพอ ซึ่งระบบจะตรวจสอบเมื่อมีการส่งค าสั่ง 
หากไม่เพียงพอระบบจะไม่รับค าสั่งดังกล่าวเข้าสูร่ะบบการซื้อขาย 

ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายจะกันวงเงินและจ านวนโทเคนดิจิทัลไว ้(earmark) ตามค าสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายที่ผู้ลงทุนได้ส่งเข้ามาในระบบ 

2 ระบบการซื้อขายจะตรวจสอบลักษณะค าสั่ง และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการผันผวน
ของราคา 

3 หากค าสั่งไม่ถูกต้อง จะถูก reject order โดยจะไมม่ีการรับค าสั่งดังกล่าวเข้าสูร่ะบบการซื้อขาย 
โดยผู้ลงทุนจะรับทราบผลการ reject order ดังกล่าวไดจ้ากการแจ้งเตือนผ่านช่องทางที่ผู้
ลงทุนใช้ในการส่งค าสั่ง 

4 หากค าสั่งถูกต้องครบถ้วน ค าสั่งดังกล่าวจะถูกน าไปจัดล าดับตามหลักการ Price then Time 
Priority โดยผูล้งทุนจะได้รับการยืนยันการส่งค าสั่งผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ในการส่งค าสั่ง 

5 เมื่อค าสั่งซื้อขายได้รับการจับคู่ ค าสั่งดังกล่าวจะถูกบันทึกการจับคู่ และระบบการซื้อขายจะน า
ล าดับค าสั่งซื้อขายถัดไปข้ึนมาแทนที่   

6 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะค าสั่งผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ในการส่งค าสั่ง 

 

4.7 การยกเลิกค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Cancel Order)  
ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ของบริษัทฯ ได้ เฉพาะในกรณีท่ีค าสั่งดังกล่าวยังไม่ได้รับการจับคู่เท่านั้น โดยสามารถด าเนินการผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ใน
การส่งค าสั่ง 

ขั้นตอนการยกเลิกค าสั่ง 
(1)  ผู้ลงทุนเรียกดูค าสั่งที่ยังไม่ได้รับการจับคู่  
(2)  ผู้ลงทุนเลือกค าสั่งที่ต้องการยกเลิก และกดยกเลิก  
(3) ระบบจะแสดงรายละเอียดค าสั่งที่ต้องการยกเลิก เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการท ารายการ อีกครั้ง 
(4) ผู้ลงทุนยืนยันการท ารายการ ด้วยรหัส (PIN Code) 
(5) รายการค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายดังกล่าว จะถูกยกเลิกออกจากระบบการซื้อขาย 
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5 การหยุดพักการซื้อขาย  

กรณีทีบ่ริษัทฯ พิจารณาใหห้ยุดการซื้อขาย 
 ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อผู้ลงทุนหรือท าให้การซื้อขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถ

ด าเนินการได้โดยปกติ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย (เช่น กรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทฯ) อาจสั่งพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลใดโทเคนดิจิทัลหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกค า
สั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้
ลงทุนหรือผลกระทบต่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยรวมในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 

 กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) ร้องขอใหห้ยุดพักการซื้อขาย 
 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจร้องขอให้มีการพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ตนเป็นผู้ออกได้ หากมีเหตุการณ์ที่อาจ

กระทบต่อการซื้อขายหรือการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายนั้น โดยผู้ออกโท
เคนดิจิทัลจะต้องแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
มอบหมาย (เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ) เพื่อพิจารณาว่าสมควรให้มีการหยุดการซื้อขายตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ร้องขอหรือไม่  

 
  ขั้นตอนด าเนินการกรณีหยุดพักการซื้อขายและการจัดการค าสั่งซื้อขาย 

(1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะพิจารณาเหตุการณ์ และน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย (เช่น กรรมการผู้จัดการของ
บริษัทฯ) 

(2) คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายจะพิจารณาเหตุการณ์ 
พร้อมกับพฤติการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น บนสมมติฐานว่าหากก าหนดให้มีการเปิดการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
ดังกล่าวต่อไปจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ลงทุนหรือเกิดผลกระทบต่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
โดยรวมในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือไม่  

(3) กรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย  พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มีการหยุดพักการซื้อขาย ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะแจ้งให้ผู้
ลงทุนและสาธารณชนทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยจะมีการพิจารณาการขึ้นเครื่องหมายในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบอีกทางหนึ่งด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลนั้นจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และปัจจัยที่ผลกระทบ โดยบริษัทฯ 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

(4) ค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ยังไม่ได้รับการจับคู่จะยังคงค้างอยู่ในระบบการซื้อขาย โดยบริษัทฯ จะมีการ
เปิดช่วงเวลาให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณายกเลิกค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่คงค้างดังกล่าวในระบบได้ 
ก่อนกลับมาเปิดระบบการซื้อขายอีกครั้ง 
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6 การช าระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล 

เนื่องจากบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ลงทุนต้องมีเงินเต็มจ านวนก่อนส่งค าสั่งเสนอซื้อ และจะต้องมีโทเคนดิจิทัลเต็ม
จ านวนก่อนส่งค าสั่งเสนอขาย ดังนั้น ระบบการซื้อขายจะท าการส ารองเงินในบัญชีลูกค้าหรือส ารองโทเคนดิจิทัลก่อนส่ง
ค าสั่งซื้อขายเข้าไปยังระบบการซื้อขายเพื่อรอการจับคู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการช าระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัลของ
ลูกค้าจะเชื่อถือได้ ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ โดยจะมีการด าเนินการดังนี้  

• กรณีซื้อโทเคนดิจิทัล – ระบบจะส ารองเงินในบัญชีผู้ซื้อตามจ านวนที่ระบุในค าสั่งซื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้โอนออก
หรือน าไปท าธุรกรรมอ่ืนใด ก่อนบันทึกค าสั่งเข้าไปในระบบเพื่อรอจับคู่การซื้อขาย 

• กรณีขายโทเคนดิจิทัล – ระบบจะส ารองโทเคนดิจิทัลในบัญชีผู้ขายตามจ านวนที่ระบุในค าสั่งขาย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้โอนออกหรือเอาไปท าธุรกรรมอ่ืนใด ก่อนบันทึกค าสั่งเข้าไปในระบบเพื่อรอจับคู่การซื้อขาย 

โดยเมื่อค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายของผู้ลงทุนได้รับการจับคู่แล้ว ระบบจะท าการแลกเปลี่ยนเงินกับโทเคนดิจิทัล
ระหว่างบัญชีผู้ซื้อและบัญชีผู้ขายโดยทันที (real-time) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลยอดคงค้าง (balance) ของเงินและ
โทเคนดิจิทัลในบัญชีซื้อขายผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนใช้ในการส่งค าสั่งได้ 

 

(รายละเอียดระบบงาน เป็นไปตามเอกสาร “ภาพรวมระบบงาน TDX” และเอกสารแสดงความพร้อมการเป็นศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัล เรื่องระบบการซื้อขาย) 
 

7 อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย  

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากผู้ลงทุนนั้นจะเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินขนาดของตลาดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการ
หารือร่วมกับผู้ทีส่นใจและ market participant ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายให้การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักความเป็นธรรม ส่งเสริมความสามารถในแข่งขัน และสามารถสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้เข้าถึงการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล และจะต้องไมเ่ป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ลงทุนเกินสมควร 
 
8 ช่องทางการเปิดเผยหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัลให้ผู้ลงทุนทราบ  

 บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันของบริษัทฯ    
 
9.   การขึน้เครือ่งหมาย (Trading Sign) 
  บริษัทฯ จะจัดให้มีการข้ึนเครื่องหมายในระบบการซื้อขาย เพื่อให้ผูล้งทุนรับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลท่ีมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  
 โดยการข้ึนเครื่องหมาย (Trading Sign) ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
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 กลุม่ 1 – การขึน้เครือ่งหมายเพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองผูล้งทนุ และแสดงใหผู้ล้งทนุทราบเพือ่ท าการซือ้ขาย
ดว้ยความระมดัระวงั 

 
  ตัวอย่างเหตุการณ์  

• สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากช่วงเวลาก่อนหน้า เช่น ราคาหรือปริมาณการซื้อขายโท
เคนดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงไปจากราคาเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า มากกว่า xx% เป็นต้น 

• ราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลมคีวามแตกต่างจากราคาที่ Primary Exchange อย่างมีนัยส าคัญ (กรณีโท
เคนดิจิทัลน้ันได้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็น Secondary Listing 
เช่น ราคาแตกต่างกันมากกว่า xx% เป็นต้น  

• ผู้ออกโทเคนดจิิทัลมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานและฐานะการเงินของผู้ออกโท
เคนดิจิทัล รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน  

• ผู้ออกโทเคนดจิิทัลไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถว้นตามทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทลัที่จะน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Listing and 
Delisting Rules) 

• โทเคนดิจิทลัอยู่ระหว่างการซื้อขายก่อนครบก าหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนโทเคนดิจิทลันั้นออกจาก
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิิทัลของบริษัทฯ  

 
 กลุม่ 2 – การขึน้เครือ่งหมายเพือ่ใหผู้ล้งทนุรบัทราบเหตกุารณ์ทีน่ ามาสูก่ารหยดุพกัการซือ้ขาย  

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
• สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากช่วงเวลาก่อนหน้าจนมีแนวโน้มท่ีอาจส่งผลกระทบ

เสียหายต่อสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการหยุดพักการซื้อขาย  
• ราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลมคีวามแตกต่างจากราคาที่ Primary Exchange อย่างมีนัยส าคัญอย่างมาก 

ซึ่งจ าเป็นต้องมีการหยุดพักการซื้อขาย 
• มีการปรับปรุงระบบการซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามรอบระยะเวลา หรือเกิดเหตุขัดข้องในระบบการซื้อขาย 
• โทเคนดิจิทลัอยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา (Upgrade) เพื่อน ามาขึ้นระบบการซื้อขาย 
• มีการหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามเหตุที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

(Trading Rules) 
 
 กลุม่ 3 – การขึน้เครือ่งหมายเพือ่แจง้การไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์หผู้ล้งทนุรบัทราบ 
 ตัวอย่างเหตุการณ์ 

• ผู้ออกโทเคนดจิิทัล (Issuer) มีการประกาศจ่ายสว่นแบ่งรายได้หรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจทิัล 
• ผู้ออกโทเคนดจิิทัล (Issuer) มีการก าหนดให้สิทธิประโยชน์อ่ืนใดแกผู่้ถือโทเคนดจิิทัล  

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยแนวทางการขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนเข้าถึงได้

โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ       
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 ขั้นตอนการข้ึนเครื่องหมาย 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายจะพิจารณาให้มีการข้ึน
เครื่องหมาย (Trading Sign) ตามขั้นตอนดังนี้  

(1)  เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) ร้องขอต่อบริษัทฯ หรือเมื่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operations & 
Supervision ของบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด  

(2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะน าเสนอรายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติการขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign) 
ต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการข้ึนเครื่องหมายดังกล่าว  

(3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะด าเนินการขึ้นเครื่องหมายตามที่ได้รับอนุมัติ บน
ระบบการซื้อขายของบริษัทฯ  
 
10. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ/ฝา่ยงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) กรรมการและผูจ้ัดการของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(2) ผู้บริหารทีร่ับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ  
(3) ผู้บริหารสายงานด้านการเงินใน
ฐานะ CFO  
(3) กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
• อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ (Trading Rules) 
• ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้ง

กับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภท เช่น การก าหนดวันและเวลาท า
การในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล การก าหนดช่วงราคาในการเสนอซื้อหรือ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นต้น 

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ  
(Managing Director) 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
• ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามนโยบาย และ

ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation 
& Supervision  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
• ดูแลให้ระบบการซื้อขายของบริษัทฯ ท างานได้อย่างสมบูรณแ์ละเป็นปกติ 
• พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ รวมถึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยน าเสนอหลักการต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น/อนุมัติต่อไป 

• ก าหนดค่า configuration ต่างๆ ในระบบการซื้อขายของบริษัทฯ 
รวมถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงการก าหนดค่าดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน โดยน าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

____________________________ 


