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ค าอธบิายหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัใหม้ผีูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) 
 

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบนิเวศที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) ผ่านการดูแลสภาพคล่องของการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้  

 
1. คุณสมบัตขิองผูส้มคัรเปน็ผู้ดแูลสภาพคลอ่งและหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพิจารณาคณุสมบตัขิอง

ผูส้มคัร 

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ยื่นค าขอ
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติก่อนอนุญาตให้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศก็ได้ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพ
คล่อง (Market Making Rules) โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวท าหน้าที่
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในข้อ 2 
(ขั้นตอนการพิจารณาผู้ดูแลสภาพคล่อง) 

 
หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา แนวทางการพจิารณา 

(1) การมีประสบการณ์ใน
การเป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง หรือมีผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้และ
ความสามารถเป็นที่
น่าเชื่อถือว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่องได้ 

กรณีบุคคลธรรมดา  
บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
(1.1) คุณสมบัติด้านประสบการณ์: บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลที่

ผู้สมัครระบุในแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ เช่น ขอ้มูลที่
แสดงให้เห็นถึงประวัติการท างานที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ดี เนื่องจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่อาจมีความ
แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในระยะแรกยังอาจไม่มีผู้ที่มีประสบการณ์
ในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของสินทรัพย์ดิจิทัลมากนัก ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงยังไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการพิจารณา
ประสบการณ์ของผู้สมัคร แต่อาจพิจารณาจากประสบการณ์จาก
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือประสบการณ์ในการเป็นผู้ดูแล
สภาพคล่องในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกอบ
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หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา แนวทางการพจิารณา 
กับความรู้และความสามารถของผู้สมัครที่จะแสดงในเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่น าส่งมาใหแ้ก่บริษัทฯ 

(1.2) คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ : บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ผู้สมัครระบุในแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ เช่น 
หลักฐานทางด้ านการศึกษา , Curriculum vitae ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติการศึกษา หรือประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่มีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าผู้สมัครจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแล
สภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขายในศูนย์ซื้ อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

(1.3) คุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือ : บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติ
ของผู้สมัคร โดยอย่างน้อยจะต้อง (1) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ผู้สมัครเป็นบุคคลที่เคยกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล, (2) ไม่มีประวัติการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, และ (3) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่
ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยบริษัท
ฯ อาจด าเนินการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ง. 
เพิ่มเติม และอาจน าความในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทมาใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของผู้สมัครด้วย  

 
กรณีนิติบุคคล  
บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
(1.1) บริษัทฯ จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามที่ระบุใน

หนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา แนวทางการพจิารณา 
กระทรวงพาณิชย์ ว่าผู้สมัครสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้หรือไม่  

(1.2) บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผูส้มัครตามแนวทางเดียวกับที่
ใช้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่องส าหรับกรณีบุคคล
ธรรมดา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครน าส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่จะ
ท าหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของโทเคนดิจิทัล โดยผู้สมัครจะต้องให้
ค ารับรองต่อบริษัทฯ ว่ามีบุคลากรดังกล่าว เป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความน่าเชื่อถือ ที่จะ
ท าหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของโทเคนดิจิทัลได้ โดยบริษัทฯ จะน า
แนวทางเดียวกับที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพ
คล่องส าหรับกรณีบุคคลธรรมดา มาใช้ ในการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคลากรดังกล่าวของผู้สมัครด้วย   

(2) การมีความพร้อมของ
ระบบงานที่เพียงพอ หรือ
แสดงให้เห็นได้ว่ามี
กระบวนการและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
ตลอดจนมีนโยบายการ
จัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว 

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามแนวทางดังนี้  
การพจิารณาความพรอ้มของระบบงาน 
- ในกรณีที่ผู้สมัครได้น าเสนอระบบงานที่ประสงค์จะน ามาใช้ในการท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เช่น การน าระบบซื้อขายมาใช้เพื่อท า
การซื้อขาย ผู้สมัครจะต้องด าเนินการขออนุญาตต่อบริษัทฯ ก่อน
การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ประสงค์จะน ามาใช้ในการซื้อขาย
เข้ากับระบบงานของบริษัทฯ โดยการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบ
การซื้อขายของศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด เช่น การเชื่อมต่อ
ระบบส่งค าสั่งซ้ือขาย, ระบบการจัดการค าสั่งและการบริหารความ
เสี่ยงในการส่งค าสั่งซื้อขาย, มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับระบบ
ที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายของบริษัทฯ   

การพจิารณากระบวนการท างาน 
- บริษัทฯ จะพิจารณากระบวนการท างานและความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง คณะกรรมการของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากรายละเอียดและกระบวนการท างานที่ผู้สมัครได้
น าเสนอจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น (1) จ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานโดยตรง, (2) แผนการท างาน (work flow), (3) 



บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิิทลัไทย จ ากัด                                                                                 

หน้า 4 จาก 13 

หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา แนวทางการพจิารณา 
ความรู้และประสบการณ์ด้านการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล, และ (4) ระบบงานที่น ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น  

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจก าหนดแนวทางการท างานหรือ
เรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครจะมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจะจัดให้มีการทดสอบความพร้อมของระบบหรือซักซ้อม
กระบวนการท างาน ก่อนอนุญาตให้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง
ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในข้อ 2 (ขั้นตอน
การพิจารณาผู้ดูแลสภาพคล่อง) 
 

การพจิารณานโยบายการจดัการความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากการปฏบิตัิ
หนา้ที ่
บริษัทฯ จะพิจารณาจากวิธีการบริหารความเสี่ยงในการส่งค าสั่งซ้ือ
ขายหากผู้สมัครได้ระบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องใน
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  
- การบริหารความเสี่ยงทั่วไป: ผู้สมัครจะต้องน าเสนอนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมหลักการอย่างน้อย เช่น มีการ
ตรวจสอบค าสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(Trading Rules) ของบริษัทฯ (อาทิ การระบุชื่อโทเคนดิจิทัล 
ประเภทของค าสั่ง ราคา และปริมาณ เป็นต้น), มีการจัดเก็บข้อมูล
การส่งค าสั่ง (Transaction Log) เพื่อรองรับการตรวจสอบ หรือ
ในกรณีที่มีการน าชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อท าการซื้อขาย 
ผู้สมัครจะต้องมีระบบตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดในการ
ส่งค าสั่งของชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้สมัครสามารถ
น าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติมได้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ  

- การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค าสั่งที่ไม่เหมาะสมที่อาจส่งผล
กระทบต่อสภาพการซื้อขาย: ผูส้มัครจะต้องน าเสนอแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายหรือค าสั่งซื้อขายที่อาจน าไปสู่การกระท าอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรือจัดให้มีระบบคัดกรองค า
สั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือระบบอื่นใด ที่สามารถช่วยป้องกันมิให้
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หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา แนวทางการพจิารณา 
เกิดค าสั่งซื้อขายที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโทเคน
ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ที่ผิดไปจากสภาพ
ปกติ เช่น การควบคุมความผันผวนด้านราคา โดยมีการก าหนดค่า 
Maximum % Change จากราคาอ้างอิง, การควบคุมด้านมูลค่าที่
มีการก าหนดค่า Maximum value per order, การป้องกันมิให้
เกิดการซื้อหรือขายอย่างต่อเนื่องในหลายระดับราคา, การป้องกัน
การส่งค าสั่งในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale) เป็นต้น โดย
ผูส้มัครสามารถน าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค าสั่งที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของบริษัทฯ   

(3) การมีฐานะการเงินที่
มั่นคงและไม่มีความเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแล
สภาพคล่องได้ 

กรณีบุคคลธรรมดา  
(3.1) การพิจารณาฐานะการเงิน: บริษัทฯ จะพิจารณาฐานะการเงิน

ของผู้สมัคร โดยอาจด าเนินการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรม
บังคับคดีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างยื่นหรือไต่สวนค าร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย 

(3.2) การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่: 
บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดา (KYC) โดยผู้สมัครจะต้องไม่ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง   

 
กรณีนิติบุคคล  
(3.1) บริษัทฯ จะพิจารณาฐานะการเงินของผู้สมัครจากทุนจดทะเบียน 

และงบการเงินปีล่าสุด หรือรายงานทางการเงินภายในของผู้สมัคร 
(Management Account) (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลที่
จัดตั้ งมาน้อยกว่า 1 ปี ) โดยอาจด า เนินการตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าผูส้มัครจะต้อง
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างยื่น
หรือไต่สวนค าร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตาม
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หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณา แนวทางการพจิารณา 
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอให้ผู้สมัครต้อง
น าส่งงบการเงินย้อนหลังเพิ่มเติมได้เพื่อประกอบการพิจารณา
ของบริษัทฯ  

(3.2) การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่: 
บริษัทฯ จะน าแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดามาใช้กับ
การพิจารณาบุคลากรของผู้สมัครที่จะท าหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง
ของโทเคนดิจิทัลโดยอนุโลม   

 
นอกจากนี้ ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ ก็จะก าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายต่าง ๆ เริ่มมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้
ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
ตามที่บริษัทฯ เคยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไข เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
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2. ขัน้ตอนการพจิารณาผูด้แูลสภาพคลอ่ง 

บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องยื่นค าขอเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องต่อบริษัทฯ 
พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น Email 
Address หรือยื่น เอกสารดังกล่าวโดยตรงต่อฝ่ายงานที่ รับผิดชอบด้าน Marketing & Business 
Development โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการพิจารณาผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ ดังนี้   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเป็นผูด้แูลสภาพคล่อง 

(2) แจง้ความประสงคต่์อบรษิทัฯ โดยการกรอกแบบฟอรม์ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  
ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(3) ฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบดา้น Marketing & Business Development พจิารณาความครบถว้นของ
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค าขอเพื่อสมคัรเป็นผูด้แูลสภาพคล่อง 

 (3.1) พจิารณาเอกสาร  (3.2) พจิารณาความพรอ้ม  

(4.1) เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ
แจง้ผลการพจิารณาเอกสาร  

(4.2) เจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดการทดสอบความพรอ้ม  

(5) เจา้หน้าทีแ่จง้ผลการทดสอบความพรอ้ม   

ผ่าน  ไมผ่่าน  

(6) คณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ

(7) ก าหนดวนัเริม่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
ผูด้แูลสภาพคล่อง   

ไมค่รบถว้น  ครบถว้น  

แจง้ใหผู้ส้มคัรด าเนินการแกไ้ข / 
น าส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

แจง้ใหผู้ส้มคัร 
ท าการทดสอบใหมจ่นกว่าจะ

ผ่านการทดสอบ หรอืผูส้มคัรได้
ขอถอนตวัไมท่ าการทดสอบ 
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ค าอธบิายขัน้ตอนการพจิารณาผูด้แูลสภาพคลอ่ง 
 
• ขั้นตอนที่ (1) และ (2) 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ สามารถ
ขอรับแบบค าขอเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องได้จากฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business 
Development ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 
เมื่อผู้สมัครได้ลงนามในแบบค าขอเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแล้ว ผู้สมัครจะต้องยื่นแบบค าขอดังกล่าว
พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น Email 
Address หรือยื่นเอกสารดังกล่าวโดยตรงต่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business 
Development  
 

• ขั้นตอนที่ (3)  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business Development จะพิจารณา (3.1) ความ
ครบถ้วนของเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ท้ายแบบค าขอเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และ (3.2) ความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง  
 

• ขั้นตอนที่ (4)  
(4.1)  การพิจารณาเอกสาร 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business Development จะพิจารณาถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารที่ผู้สมัครได้น าส่ง โดยจะด าเนินการดังนี้  

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง:  เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้สมัครเพื่อขอให้ด าเนินการแก้ไข 
หรือน าส่งเอกสารเพิ่มเติม 

กรณีเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง:  เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
เพื่อเตรียมน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้สมัครท าหน้าที่ เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 
เมื่อผู้สมัครผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

 
(4.2)  การพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business Development จะพิจารณาคุณสมบัติ
ด้านความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท
ฯ และจะแจ้งรายละเอียดการทดสอบความพร้อมตามแนวทางที่ผู้สมัครได้น าเสนอต่อบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การทดสอบความพร้อมจะต้องมีรายละเอียดปรากฏตามที่ก าหนดใน Test Script และ
ต้องมีผลการทดสอบความพร้อมเป็นไปตามผลที่คาดหวัง (Expected Outcome) ซึ่งครอบคลุม
ถึงการทดสอบดังต่อไปนี้  

(4.2.1)  การส่งค าสั่งเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายที่เป็นไปตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การซื้อ
ขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules) ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

(4.2.2) การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ (Capacity)  
 (4.2.3) การทดสอบระบบหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะน ามาใช้ในการบริหารความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการส่งค าสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขาย
โทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 

 
• ขั้นตอนที่ (5) 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business Development จะแจ้งให้ผู้สมัครท าการทดสอบ
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตามแนวทางที่ผู้สมัครได้น าเสนอต่อ
บริษัทฯ    
กรณไีม่ผ่านการทดสอบความพร้อม:   เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าท าการทดสอบความ

พร้อมอีกครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครขอถอนตัวไม่เข้าร่วมในการ
ทดสอบ 

กรณผี่านการทดสอบความพร้อม:   เจ้าหน้าที่จะน าผลการทดสอบความพร้อม พร้อมด้วย
รายงานข้อมูลที่ได้จัดเตรียมในขั้นตอนที่ (4.1) (กรณีเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน) น าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้ผู้สมัครท าหน้าที่ เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องใน
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ต่อไป  

• ขั้นตอนที่ (6) และ (7) 
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณา
อนุญาตให้ผู้สมัครท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ พร้อม
กับก าหนดวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องต่อไป โดยฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน 
Marketing & Business Development จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ และประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ผู้สมัครท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องส าหรับโทเคนจิดิทัลประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทจะขึ้นอยู่กับการแจ้งความประสงค์ของผู้สมัคร  

 

3. การวดัผลการปฏบิตัหินา้ทีผู่ด้แูลสภาพคลอ่ง 
3.1 วิธกีารวดัผล 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะติดตามการท าหน้าที่และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานในบัญชีซื้อขายเฉพาะ
เพื่อการดูแลสภาพคล่องตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ เท่านั้น โดยรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้ตกลงร่วมกับบริษัทฯ ซึ่ง
อาจพิจารณาจากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนการเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ า (Minimum Quantity) 
(2) ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (Maximum Spreads) 
(3) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของบริษัทฯ ตลอดจนบรรดาความตกลง

หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ 
(4)  ชั่วโมงหรือจ านวนครั้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง แยกตามประเภทของผู้ดูแล

สภาพคล่องตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทฯ เช่น การส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส าหรับการดูแลสภาพคล่อง
ประเภทปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Basis) และ/หรือ การส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ 
ส าหรับการดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบัติงานเมื่อมีการร้องขอ (Response to Quote Request) เป็นต้น  

 
3.2 ขัน้ตอนการวดัผล 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะติดตามการท าหน้าที่และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นประจ าทุกไตรมาส หรือตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนด เพื่อให้ผู้ดูแลสภาพคล่องรับทราบผล
การปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดเงื่อนไข
เบื้องต้นที่ใช้ส าหรับการวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ดังนี ้ 

 
(1) ผูดู้แลสภาพคล่องประเภทปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Basis) 

จ านวนการเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ า 
(Minimum Quantity) 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
(Quotation Time) 

X*  ไม่น้อยว่า X* % ของเวลาที่เปิดท าการซื้อขาย 
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หมายเหตุ: * บริษัทฯ จะก าหนดจ านวนหรือเปอร์เซ็นต์การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องให้
สอดคล้องกับสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

 
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบัติงานเมื่อมีการร้องขอ (Response to Quote Request) 

จ านวนการเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ า 
(Minimum Quantity) 

จ านวนครั้งของการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการร้องขอ  
(Quotation Time) 

X* ไม่น้อยว่า X* % ของจ านวนครั้งที่ได้รับการร้องขอ 
หมายเหตุ: * บริษัทฯ จะก าหนดจ านวนหรือเปอร์เซ็นต์การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องให้

สอดคล้องกับสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีผู้สนใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง
มากขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมเง่ือนไขการวัดผลได้  

 
4. การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง 

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Making 
Rules) และหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules) เช่นเดียวกับผู้ลงทุนทั่วไป (ปัจจุบันสามารถ
ส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายได้ทั้งประเภท Limit Order และ Market Order ตามรายละเอียดที่ก าหนดใน
หลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules))    

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision ของบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้ดูแลสภาพ
คล่องต้องปฏบิัติไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยอาจระบุโทเคนดิจิทัลที่ผู้ดูแลสภาพคล่องราย
นั้นปฏิบัติงานด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทฯ  

(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องจัดให้มีบัญชีซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่องแยกต่างหากจากบัญชีซื้อ
ขายอื่น ๆ  

(3) ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องส่งค าสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ 

(4) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพ
คล่อง (Market Making Rules) และหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules) ตลอดจน
ข้อตกลงระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทฯ  
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ในกรณีที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision พบว่าผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ หรือในกรณีที่พบว่าผู้ดูแล
สภาพคล่องมีการกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะแจ้งให้ผู้ดูแลสภาพคล่องยุติการกระท าดังกล่าว และ/หรือ 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการของ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ และหากผู้ดูแลสภาพคล่องยังคง
ฝ่าฝืน หรือไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้ง หรือไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล
สภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ต่อไป  

 
5. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ/ฝา่ยงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ  
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) กรรมการและผู้จัดการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(3) ผู้บริหารสายงานด้านการเงิน
ในฐานะ CFO  
(4) กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง 
(Market Making Rules)  

 ก าหนดนโยบายในการพิจารณารับผู้ดูแลสภาพคล่อง การวัดผล
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง และการก ากับดูแลผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 

กรรมการผู้จัดการ  
(Managing Director) 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่องให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ  

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน 
Marketing and Business 
Development 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 ดูแลและจัดการการพิจารณารับผู้ดูแลสภาพคล่อง  
 ดูแลการยื่นค าขอของผู้สมัครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง รวมถึงการรับ
และตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอและคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้สมัครเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการ/ฝา่ยงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน 
Operation & Supervision 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
 ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง 
โดยน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

 
 

------------------------------------------- 


