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คาอธิบายหลักเกณฑ์วา่ ด้วยมาตรการดาเนินการกรณีตรวจพบคาสัง่ ไม่เหมาะสม
(Market Surveillance)
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด (“บริษัทฯ”) ได้กาหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ดาเนินการกรณีตรวจพบคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือคาสั่งซื้อขาย ที่อาจนาไปสู่การกระทาอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (“คาสั่งไม่เหมาะสม”) โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.

แนวทางที่ใช้พิจารณาว่าเป็นคาสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาลักษณะของคาสั่งที่เข้าข่ายเป็นคาสั่งไม่เหมาะสม รวมถึง
ราคา ปริ ม าณ ความถี่ เวลา และจ านวนครั้ ง ในการส่ ง ค าสั่ ง ซึ่ ง จะพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะ
โทเคนดิจิทัลและความผันผวนของราคา โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนแนวทางดังกล่าวตามความเหมาะสม หรือ
อาจพิจารณากาหนดแนวทางหรือดาเนินการอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรได้ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล
การซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
ปัจจุบัน แนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาว่าเป็นคาสั่งไม่เหมาะสม มีแนวทางดังนี้
(1) คาสั่งที่มีลักษณะจับคู่ซื้อขายกันเอง: พิจารณาจากคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ส่ง
มาจากผู้ลงทุนรายเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มบุคคลเดียวกัน (โดยอาจพิจารณาจาก account หรือ ID เดียวกัน)
ในราคาและปริมาณที่มีโอกาสจะจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองได้ โดยอาจไม่มี การเปลี่ยนมือกันจริง แต่เป็นการอา
พรางให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขาย โดยเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ จะ
ดาเนินการดังนี้
(1.1) ปฏิ เ สธ (reject) ค าสั่ ง เสนอซื้ อ โทเคนดิ จิ ทั ล ในราคาที่ สู ง กว่ า ราคาที่ ผู้ ล งทุ น ได้ เ สนอ
ขายไว้ โดยที่คาสั่งเสนอขายก่อนหน้ายังไม่ได้รับการจับคู่
(1.2) ปฏิ เ สธ (reject) ค าสั่ ง เสนอขายโทเคนดิ จิ ทั ล ในราคาที่ ต่ ากว่ า ราคาที่ ผู้ ล งทุ น ได้ เ สนอ
ซื้อไว้ โดยที่คาสั่งเสนอซื้อก่อนหน้ายังไม่ได้รับการจับคู่
(2) คาสั่งที่มีลักษณะใส่ ถอน: พิจารณาจากเวลา ราคา และปริมาณของการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่พิจารณาได้ว่าอาจไม่มีความประสงค์จะซื้อหรือขายจริง แต่เป็นการอาพรางให้บุคคล
ทั่วไปเข้าใจผิดว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โทเคนดิจิทัลนั้นมีความต้องการซื้อหรือขายกันมาก และ/หรือ ลวงบุคคล
อื่นเพื่อให้ซื้อหรือขายตาม
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดาเนินการปฏิเสธ (reject) คาสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายที่ส่งเข้ามาใหม่ภายใน X นาทีนับจากคาสั่งที่ได้ยกเลิกไปก่อนหน้า หากคาสั่งใหม่ดังกล่าวเป็นราคาเดิม
และมีปริมาณใกล้เคียงกันด้วยสัดส่วน ± X% ของปริมาณที่ยกเลิกไปก่อนหน้า (cancel volume) โดยกระทา
การส่งคาสั่งในลักษณะดังกล่าวหลายครั้ง
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(3) คาสั่งที่มีลักษณะแตกย่อย: พิจารณาจากเวลา ราคา ปริมาณ และความถี่ของการส่งคาสั่งเสนอ
ซื้อหรือเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่สามารถส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายได้ในคราวเดียว แทนการส่งเป็น คาสั่ง
ย่อย ๆ จานวนหลายคาสั่ง เพื่อควบคุมราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดาเนินการปฏิเสธ (reject) คาสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายปริมาณครั้งละ X โทเคน ที่ระดับราคาเดียวกัน จานวน X ครั้งขึ้นไป ภายใน X นาที โดยแยกนับด้านซื้อ
หรือด้านขาย
(4) คาสั่งที่มีลักษณะผลักดันหรือชี้นาราคา: พิจารณาจากเวลา & ราคา ของการส่งคาสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่าลงไป
อย่างมาก โดยหวังประโยชน์จากการเข้าซื้อโทเคนดิจิทัลในราคาต่าหรือขายได้ในราคาสูง
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดาเนินการปฏิเสธ (reject) คาสั่งเสนอซื้อหรือ
เสนอขายอย่างต่อเนื่องที่มีผลทาให้ระดับราคาเปลี่ยนแปลงไปจากราคาตลาดเมื่อ X นาทีที่แล้ว และมากกว่า +
X% โดยแยกนับด้านซื้อหรือด้านขาย
2.

แนวทางในการพัฒนาระบบ Market Surveillance

เพื่อให้ต้นทุนในการกากับดูแลการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ดาเนินการผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นาระบบตรวจสอบสภาพการซื้ อ ขายโทเคนดิ จิ ทั ล (Market
Surveillance) มีความเหมาะสมกับปริมาณการซื้อขาย ภายใต้สมมติฐานว่าปริมาณการซื้อขายโทเคนดิจิทัลใน
ระยะแรกอาจมีจานวนไม่มากนัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะพัฒนาระบบและแนวทางกากับดูแลโดยจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ซึง่ มีแผนงานในการพัฒนา
ระบบตรวจสอบสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Market Surveillance) โดยออกแบ่งเป็น 2 ระยะ (phase) ดังนี้
ระยะแรก (Phase I) : บริษัทฯ มีแนวทางกากับดูแลแบบ post-audit ด้วยการพิจารณาข้อมูลการซื้อ
ขายจากรายงาน (report) ที่จะมีการจัดทาในลักษณะ snap shot ตามรอบเวลาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงปริมาณ
การซื้ อ ขายเป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จะยั ง ไม่ น าระบบการก ากั บ ดู แ ลแบบ real-time monitoring และ
visualization module มาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน
ระยะที่สอง (Phase II) : เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เช่น มีโทเคนดิจิทัลซื้อขาย
บนศูน ย์ซื้อ ขายสิน ทรั พ ย์ดิ จิทั ล ของบริ ษั ท ฯ เกินกว่า 25 โครงการ หรือ มีปริมาณการซื้อ ขายเกิน 20,000
รายการ ต่อโทเคน ต่อวัน บริษัทฯ จะพิจารณาแผนการพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(Market Surveillance) และ/หรือ เพิ่มเจ้าหน้าตรวจสอบ และ/หรือ พัฒนาแนวทางในการกากับดูแลการซื้อขาย
โทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษั ทฯ ให้มีความเหมาะสมยื่งขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกากับ
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ดูแลและตรวจสอบสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายโท
เคนดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น
3.

การดาเนินการเมื่อบริษัทฯ ตรวจพบคาสั่งอันมีลกั ษณะเป็นคาสั่งไม่เหมาะสม หรือมีลกั ษณะที่เข้าข่ายการ
กระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล

(1) เมื่อมีการตรวจพบคาสั่งไม่เหมาะสมตามแนวทางที่ใช้พิจารณาตามที่กาหนดไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
จะปฏิเสธคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (reject order) อันมีลักษณะเป็นคาสั่งไม่เหมาะสมนั้น
(2) หากบริษัทฯ ตรวจพบพฤติกรรมต้องสงสัยที่บ่งชี้ว่าอาจมีผู้กระทาความผิดที่เข้าข่ายการกระทา
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามที่ระบุในหมวด 6 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล การทาให้ผู้ลงทุนทั่วไปเกิด
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายโทเคนดิจิ ทัล และการสร้างสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
ให้ ผิ ด ไปจากสภาพปกติ ข องตลาด เป็ น ต้ น ฝ่ า ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น Operations & Supervision (“ฝ่ า ย
จัด การ”) ซึ่งดูแลตรวจสอบสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Market Surveillance) จะดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลในเบื้องต้น (Preliminary Investigation) ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอว่าอาจมีการกระทาอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนาส่งเรื่องดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
4.

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ กาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การซื้อขาย ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธ (reject) คาสั่งเสนอซื้อ
เสนอขายที่ไม่เหมาะสม การตรวจสอบ การแจ้งเตือน (alert) และการร้องเรียนตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ซึง่ ปัจจุบันกาหนดไว้ดังนี้
(1) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล และการทาธุรกรรมใด ๆ ของ
ลูกค้า รวมถึงการแจ้งเตือน (Alert) จัดเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี
(2)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูก ค้า จัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีห รือ เลิกสัญ ญากับ

ลูกค้า
5.

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาคาสั่งไม่เหมาะสม

เมื่อฝ่ายจัดการเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการให้บริการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
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เปลี่ ย นแปลงไป ฝ่ า ยจั ด การจะน าเสนอหลั ก การดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอหลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบในลาดับต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
นอกจากนี้ ในกรณีที่การปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์นั้นอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากบุคคลดังกล่าวและเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย2
6.

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยส่วนงานที่ดูแลและกากับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล คือ
ฝ่าย Operation & Supervision มีหน้าที่รายงานการดาเนินการโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

1 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่

กม. 023/2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอเกี่ยวกับการกาหนด
ลั ก ษณะกฎเกณฑ์ ข องกลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ จ ะขอความเห็ น ชอบในหลั ก การโดยให้ ถื อ ว่ า ได้ รั บ Pre-approve แล้ ว จาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และเอกสารหรือหนังสือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
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บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากัด

คณะกรรมการ/ฝ่ายงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
• อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดาเนินการกรณี
(1) กรรมการและผู้จัดการของตลาด
ตรวจพบมีคาสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Practice) ของการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย
(2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
ธุรกิจของบริษัทฯ
• กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลและ
(3) ผู้บริหารสายงานด้านการเงินในฐานะ
มาตรการดาเนินการกรณีตรวจพบมีคาสั่งไม่เหมาะสม
CFO
(Improper Trading Practice) ของการซื้อขายโทเคน
(3) กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(Managing Director)
• ควบคุมดูแลการตรวจสอบการซื้อขายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบาย หรือมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมาย รวมถึงข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ติดตามภาวะการซื้อ ขาย เพื่ อ สังเกตการเคลื่อ นไหวของ
Supervision
ราคาที่ผิดปกติ
• กากับดูแลการส่งคาสั่งซื้อขายให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดการคาสั่งที่ไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
กระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม
• ให้ความเห็นด้านการกากับดูแลการซื้อ ขาย กรณีมีโทเคน
ดิ จิ ทั ล ใหม่ เ ข้ า ซื้ อ ขาย หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์
ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางในการกากับดูแลให้
เหมาะสม และได้มาตรฐานสากล
ทั้ ง นี้ การเข้ า ถึ ง ระบบงานตรวจสอบการซื้ อ ขาย จะมี เ พี ย งเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดูแล ตรวจสอบ และติดตามสภาพการซื้อขายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงระบบงาน
ดังกล่าวได้ และแยกออกจากระบบงานตรวจสอบการซื้อขายอื่น ๆ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
____________________________
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