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เรื7 อง ลักษณะคําสั7 งซื<อขายสิ นทรัพย์ ดจิ ทิ ลั ทีไ7 ม่ เหมาะสม (Improper Trading Practices)
…………………………………………
เพื$อให้บริ ษทั มีแนวทางเบื6องต้นในการกํากับดูแลการส่ งคําสั$งซื6 อขายเพื$อไม่ให้เกิดคําสั$งซื6 อขายที$ไม่เป็ นธรรม
ซึ$ งรวมถึงคําสั$งที$ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาการกระทําความผิดจากเจตนาเป็ นหลัก จึงได้จดั ให้มีประกาศนี6 ข6 ึนเพื$อแสดง
รายละเอียด วัตถุประสงค์ และตัวอย่างลักษณะคําสั$งซื6 อขายที$ไม่เหมาะสม โดยมุ่งหวังที$จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิและ
ป้องกัน ไม่ให้เกิดการส่ งคําสัง$ ซื6อขายที$มีลกั ษณะประเภทคําสัง$ ที$ไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี6
ลักษณะคําสั7 ง
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ตัวอย่ าง

ก. คําสัง$ ในลักษณะลัดคิวและปิ ดบังคําสัง$ เพื$ อ ปิ ดบัง คํา สั$ ง ซื6 อ ขายผู อ้ ื$ น ใน - นาย ก ส่ งคําสั$งซื6 อขาย มากกว่าหรื อ ตํ$ากว่า
ผูอ้ ื$น
ลักษณะลัดคิว
ราคาประมาณ 25% ของราคาสิ นทรัพย์ดิจิทลั
คื อ การส่ งคําสั$งซื6 อขายในราคาที$ สูง
นั6น
หรื อตํ$ากว่าราคาที$ ควรจะเป็ นมาก ซึ$ ง
โดยปกติ ไม่น่าจะเกิ ดการจับคู่ซ6ื อขาย
ได้ จ ริ ง หรื อผู ้ ส่ งคํ า สั$ ง ไม่ มี ค วาม
ประสงค์จะทําให้เกิ ดการซื6 อขายตาม
ราคานั6น
a. Order which intervene the queue and To conceal another person’s - Mr. A placing a bid at the price higher or an
order
ask at the price lower than Digital Assets’
conceal another person’s order
prices by about 25%
Means placing a bid or ask at the price
significantly higher or lower than the
projected price which would not
normally be matched, or which the
person placing the order did not intend
for trade to occur at that price.
ข. คําสัง$ ในลักษณะใส่ -ถอน
คื อ การส่ ง คํา สั$ ง เสนอซื6 อขาย และ
ยกเลิ ก คํ า สั$ ง ดั ง กล่ า วภายหลั ง ใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ$ งกระทําหลาย

เพื$อลวงให้บุคคลอื$นสําคัญผิดว่า - นาย ก ส่ ง คํา สั$ ง เข้า มาใหม่ แล้ว ไปยกเลิ ก
ในขณะใดขณะหนึ$ ง มี ค วาม คําสั$งเดิม ที$เวลา ราคา และจํานวนใกล้เคียง
ต้ อ งการซื6 อหรื อต้ อ งการขาย กันบ่อยครั6ง
สิ นทรั พย์ดิจิทลั นั6น ในปริ มาณที$ - นาย ก ส่ งคําสั$งซื6 อในจํานวนมาก ซึ$ งอาจทํา
ให้ บุ ค คลอื$ น เข้ า ใจผิ ด มาเสนอซื6 อตาม
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ครั6 ง โดยไม่มีวตั ถุประสงค์จะซื6 อขาย มาก และ/หรื อ ลวงบุคคลอื$น เพื$อ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั นั6นจริ ง
ซื6อหรื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั

b. Placing-withdrawing trading order
Means placing a bid or ask and
canceling it shortly after, repeatedly,
without genuine intention to trade such
Digital Assets.

ตัวอย่ าง
จากนั6น ยกเลิ ก คํา สั$ ง ซื6 อ เดิ ม และเคาะขาย
ทันที ในจํานวนบ่อยครั6 ง เพื$อลวงให้บุคคล
ขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
- นาย ก ส่ งคําสั$งซื6 อขายจํานวนมาก จากนั6น
ยกเลิกคําสั$งขายเดิ ม ซึ$ งอาจทําให้บุคคลอื$น
เข้า ใจผิ ด มาเสนอขายตาม จากนั6น ยกเลิ ก
คําสั$งขายทันที และเคาะซื6 อทันที ในจํานวน
บ่อยครั6ง เพื$อลวงให้บุคคลอื$นเข้าใจผิดว่ามี
ปริ มาณซื6อ ณ ขณะนั6นมาก

To trick other persons into - Mr. A places a trading order and cancels
thinking that there is a high need existing trading order shortly after at similar
for buy or sale of the particular price and in similar amount for several
Digital Assets in large amount times;
and/or to trick other persons to - Mr. A places a bid in high amount causing
buy or sell Digital Assets.
other persons to be tricked into buying the
Digital Assets, and canceling existing order
and immediately places and ask for several
times, with intention to trick others in order
to sell the Digital Assets;
- Mr. A places several asks and cancels
existing orders, then immediately buys the
Digital Assets for several times in order to
trick other persons into thinking that there
was a large buy volume at the particular
time.

ค. คํา สั$ ง ในลัก ษณะจับ คู่ ก ัน เอง (Wash เพื$ออําพรางให้บุคคลทัว$ ไปหลง - นาย ก เสนอซื6 อในราคาสู งกว่าหรื อเท่ ากับ
Sale/Matched Order)
ผิดในราคา หรื อ ปริ มาณการซื6 อ ราคาที$ ต นเองได้ เ สนอขาย โดยจั บ คู่ ก ั บ
ขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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คือ การส่ งคําสัง$ ซื6อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ในราคาและปริ มาณที$ จ ั บ คู่ ซ6ื อขาย
กัน เองของบุ ค คลรายเดี ย วกัน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
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ตัวอย่ าง
ต น เ อ ง ทั6 ง จํ า น ว น ห รื อ บ า ง ส่ ว น อ ย่ า ง
นัยสําคัญ
- นาย ก เสนอขายในราคาตํ$ากว่าหรื อเท่ากับ
ราคาที$ตนเองได้เสนอซื6 อ โดยจับคู่กบั ตนเอง
ทั6งจํานวนหรื อบางส่ วนอย่างมีนยั สําคัญ

To cause other persons to be - Mr. A places a bid at the price higher than or
c. Wash Sale/Matched Order
Means placing a bid or ask at the price mistaken with regard to the price equal to the price of high ask to get matched
or likely to get matched with his own order
and trading volume likely to get or trading volume.
in whole or in significant part.
matched with the same client or clients
- Mr. A places an ask at the price lower or
of the same group.
equal to the price of his ask to get matched
or likely to get matched with his own order
in whole or in significant part.
ง. คําสัง$ ในลักษณะชี6นาํ ราคา
เพื$อควบคุมราคาสิ นทรัพย์ดิจิทลั - นาย ก ส่ งคําสัง$ ซื6 อที$ราคาสู งกว่าราคาซื6 อขาย
คื อ การส่ ง คํา สั$ง ซื6 อ ขายในราคาที$ สู ง ณ ขณะใดขณะหนึ$ง
ล่ า สุ ด (Last Execute) โดยกระทํา จํา นวน
กว่าหรื อตํ$ากว่าราคาที$ควรจําเป็ นมาก
บ่อยครั6งในระยะเวลาที$ต่อเนื$อง
d. Order which direct the price of Digital To control Digital Assets price at - Mr. A places a trading order at a price higher
a particular time.
than the last execution price for several times
Assets.
continually.
Means placing bid or ask at the price
significantly higher or lower the last
execution price.
จ. คําสัง$ ในลักษณะผลักดันราคา
เพื$ อ ให้ บุ ค คลทั$ว ไปหลงผิ ด ว่ า - นาย ก ส่ ง คํา สั$ง เคาะซื6 อ หรื อ กวาดคํา เสนอ
คือ การส่ งคําสัง$ ซื6อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ขณะใดขณะหนึ$ งราคาสิ นทรั พย์ ขายประมาณ 10 ครั6 ง และทํ า ให้ ร าคา
ในลั ก ษณะเคาะซื6 อหรื อมี ล ั ก ษณะ ดิจิทลั นั6นเปลี$ยนแปลงไปมาก
เปลี$ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
ก ว า ด คํ า เ ส น อ ข า ย เ พื$ อ ใ ห้ ร า ค า
- นาย ก ส่ งคําสั$งกวาดคําเสนอขายหลายช่ วง
เปลี$ยนแปลงสู งขึ6น หรื อเคาะขายหรื อ
ราคาโดยกระทบ่อยครั6งในระยะเวลาต่อเนื$อง
มีลกั ณะกวาดคําเสนอซื6 อ เพื$อให้ราคา
เปลี$ยนแปลงตํ$าลง
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e. Order which pump and dump the price
of Digital Assets.
Means placing several bids or asks by
entering bids or sweeping asks in the
manner which attempts to push the
price up/entering asks or sweeping bids
in order to lower the price.
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ตัวอย่ าง

To cause other persons to be - Mr. A enters bids or sweeps asks around 10
mistaken that there is a significant times causing the price to significantly
change in price of Digital Assets change.
at a particular time
- Mr. A enters asks or sweeps bid in high
volume causing the price to significantly
change.

ฉ. คําสัง$ ในลักษณะพยุงราคา
เพื$อควบคุมราคาสิ นทรัพย์ดิจิทลั - นาย ก สามารถส่ งคําสั$งซื6 อขายได้ในคราว
คือ การส่ งคําสัง$ ซื6อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไม่ ใ ห้ เ ปลี$ ย นแปลงตํ$า ลง หรื อ เดี ย วกัน แต่ แ ตกย่อ ยคํา สั$ ง ซื6 อ ขาย เช่ น ส่ ง
หลายคําสัง$ ในระดับราคาเดียวกัน ทั6งที$ สู งขึ6น
คําสั$งซื6 อที$ราคาเดียวกัน จํานวนประมาณ 10
สามารถซื6อขายได้ในคราวเดียว
คําสัง$ ในเวลาใกล้เคียงกัน
f. Orders which support the price of To prevent price of Digital Assets - Mr. A can place a bid or ask at one time but
places separated bids or ask such as by
Digital Assets such as placing several to increase or decrease.
placing 10 separated bids at the same price
separated bids/asks
in a short period of time.
Means placing several bids or asks of
Digital Assets at the same price
although purchase/selling transactions
can be effectuated at one time.
ทั6งนี6 บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการกรณี หากพบลูกค้าคนใดส่ งคําสัง$ ซื6 อขายที$ไม่เหมาะสม และบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ
ในการปฏิเสธ/ยกเลิก คําสัง$ กรณี ที$บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสัง$ ดังกล่าวก่อหรื ออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการซื6 อ
ขายโดยรวมอันเนื$องมาจากการส่ งคําสัง$ ซื6อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั6น
จึงเรี ยนมาเพื$อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั บิทคับ ออนไลน์ จํากัด
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