
Digital Asset Data Structure: Order Book (Trading transaction)

กลุม่ขอ้มูล กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกับกจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Orderbook สําหรับบันทกึขอ้มลูรายการคําสังเสนอซอื (Bid) หรอืคําสังเสนอขาย (Ask/Offer) ของลกูคา้ทสีง่เขา้มาในระบบของ Exchange เพอืรอการจับคูซ่อืขาย

ผูป้ระกอบธุรกจิ Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Description

Digital Asset Data Table_ID Table ID สําหรับการใชง้านภายในสํานักงาน ก.ล.ต.

Digital Asset ISIN (ปัจจบุันยังเป็นคา่วา่ง) Field เพอืรองรับการกําหนด ISIN ตามมาตรฐานสากล หากมกีารกําหนดเลขรหัสประจําหลักทรัพยใ์นอนาคต

Company ID ใชเ้ลขจาก Company ID 12 หลกั ซงึไดร้บัจาก สํานกังาน ก.ล.ต.

Digital Asset ShortName ชอืยอ่ของสนิทรัพยด์จิทัิล (ชอืยอ่ทใีชใ้นการซอืขายบนกระดานซอืขาย)  

ประเด็นพจิารณา:  ชอืของ Digital asset ไมส่ามารถซํากนัได ้เนืองจาก การเชอืมโยง "Digital Asset ShortName" กับ "Digital Asset Profile"

ใชก้ารเชอืมโยงจากชอืยอ่ (ShortName) ของสนิทรัพยด์จิทัิล  หากมชีอืยอ่เหมอืนกันจะทําใหเ้กดิความผดิพลาด ซําซอ้นกันได ้    

หมายเหต ุผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งใช ้Digital Asset ShortName รูปแบบเดยีวกัน เชน่ BTC ตอ้งเหมอืนกัน หากระบเุป็น btc อาจทําใหเ้กดิ Profile ซําซอ้นได ้

Original Order Date แสดงวัน เดอืน ปีครสิตศ์ักราช ท ีOrder นีถกูสง่เขา้สูร่ะบบของศนูยซ์อืขาย (Exchange) และไมใ่ช ่Routing order

กรณี Order ถกู Routing ไปยัง Exchange อนืๆ "Original Order Date" จะทําใหท้ราบไดว้า่ Order นันเกดิขนึเมอืใด และเมอืใชข้อ้มลูจาก Field อนืๆ ใน Order book มาประกอบจะสามารถ Track Order ยอ้นกลับได ้

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Routing Order Date กรณีทเีป็น Routing order จะแสดงวัน เดอืน ปีครสิตศั์กราช ท ีExchange รับ Order ทถีกู Route มาเขา้ระบบของ Exchange

กรณี ไมใ่ช ้Routing order  Field นีจะไมม่กีารบันทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

format:  DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Order Time เวลาท ีOrder เขา้สูร่ะบบการซอืขายของ Exchange   (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทัพเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

กรณี Routing order: Order time คอื เวลา ณ ขณะท ีExchange รับ Order ทถีกู Route มาเขา้ระบบของ Exchange

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกับ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (http://www.time2.navy.mi.th/)

เทยีบเวลามาตรฐานผา่นทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th

กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบันทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Order Time" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร ์ สําหรับ กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล

ทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Order Time เวลาท ีOrder เขา้สูร่ะบบการซอืขายของ Exchange ตามเวลา National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(กรณี Server ตังอยูใ่นตา่งประเทศ)

กรณี Exchange ม ีServer ตังอยูใ่นประเทศไทย Field นีจะไมม่กีารบันทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

สําหรับ Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้ันทกึคา่ National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(เวลากอ่นแปลงคา่เป็นเวลามาตรฐานของกรมอทุกศาสตร)์ ลงใน Field "Original Order Time" นี

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

Original Order Number Order Number ท ีExchange กําหนดขนึสําหรับเป็นเลขรหัสระบ ุOrder ของลกูคา้

Routing Flag สําหรับระบวุา่ Order นีเป็น Routing order หรอืไม ่ 

> หากเป็น routing order ตอ้งม ี"Routing order date" และ "Routing order number" ดว้ย

Data field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

DA_Orderbook Page 1



Digital Asset Data Structure: Order Book (Trading transaction)

กลุม่ขอ้มูล กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกับกจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Orderbook สําหรับบันทกึขอ้มลูรายการคําสังเสนอซอื (Bid) หรอืคําสังเสนอขาย (Ask/Offer) ของลกูคา้ทสีง่เขา้มาในระบบของ Exchange เพอืรอการจับคูซ่อืขาย
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ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

DescriptionData field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Routing Order Number Routing Order Number คอื Order Number ท ีExchange ทไีดรั้บ Order จากการ Route และกําหนดเลขทสํีาหรับ Order นัน

กรณี มกีาร Route มากกวา่ 1 ครัง เชน่  Step 1:  Broker A --> Exchange X : Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange X (ยังไมม่ ีRouting Order Number)

Step 2:  Exchange X  --> Route Order ไป Exchange Y : "Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange X" และ "Routing Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Y"

Step 3:  Exchange Y  -->  Route Order ไป Exchange Z  :  "Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Y" และ "Routing Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Z" เป็นตน้

Routing from กรณีทเีป็น Routing order กําหนดใหบ้ันทกึขอ้มลูเพมิเตมิวา่ Order นันถกู Route มาจากทใีด

(1) ระบ ุCompany ID (ทไีดรั้บจาก สนง. ก.ล.ต.) ของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทสีง่ Order มาให ้

(2) กรณี เป็นการรับ Order ทถีกู route มาจาก Exchnage ซงึเป็น Partner ในตา่งประเทศ ใหร้ะบเุลขทะเบยีนจัดตัง หรอืเลขรหัสเฉพาะของ Exchange รายนัน

หมายเหต ุ กรณีท ีExchange ม ีpartner เป็น Exchange ในตา่งประเทศทจีะมกีาร route order ระหวา่งกัน Exchange ตอ้งจัดทํา Company profile ของ Exchange ตา่งประเทศรายนันสง่ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต.

โดยม ีformat ทอีา้งองิในตาราง DA_CompanyProfile

Customer Type Flag ประเภทนักลงทนุ

Customer Code เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลออกใหแ้กล่กูคา้

Customer Code_AMLO เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลออกใหแ้กล่กูคา้ตามแนวทางทสีํานกังาน ปปง. (AMLO) กาํหนดไว้

User Channel Flag ระบสุถานะของผูส้ง่คําสังเขา้สูร่ะบบของ Exchange

IsAlgorithmic Flag เพอืแยกประเภทคําสังทเีป็น Algorithmic trading

IsShortSell Flag เพอืแยกประเภทคําสังทเีป็น Short Sell      (field รองรบัอนาคต ปจัจบุนัยงัไมม่คีําสงั Short Sell)

IsBUY Flag เพอืระบสุถานะเป็นคําสังซอืหรอืคําสังขาย

Order Status Flag สถานะของ Order ทสีง่เขา้มาในระบบ หรอือยูใ่นระบบของ Exchange

Order Type Flag ลักษณะของ Order ทสีง่เขา้มาในระบบ หรอือยูใ่นระบบของ Exchange

Sub-type Flag ลักษณะพเิศษของ Order ทสีง่เขา้มาในระบบ หรอือยูใ่นระบบของ Exchange    

Order Currency Flag ระบสุกลุเงนิ (THB) หรอื Cryptocurrency (7 สกลุ) ทจีะใชเ้ป็น pair trading

Order Currency_detail กรณีท ีField "Order Currency" ไมใ่ช ่Cryptocurrency 7 สกลุทสํีานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ใหใ้สช่อืยอ่ (Symbol) ของ Currency ใน Field นี

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field นี ตอ้งสอดคลอ้งกับ Flag ทรีะบใุน Field "Order Currency"

Price (Rate) ราคาทเีสนอซอืหรอืขาย Digital token หรอื Cryptocurrency  (สอดคลอ้งกับ Order currency)

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั

Original Order Price (Rate) กรณีมกีาร Modify Order (Order status = 02) แลว้แกไ้ขเปลยีนแปลงราคา ราคาเดมิทสีง่มาจะถกูบันทกึใน field นี   กรณี ไมม่กีารแกไ้ขคําสงั Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มูล)

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั

Trigger Price Condition เงอืนไขกําหนดให ้Trigger price order นัน Active

Trigger Price (Rate) กรณีเป็นคําสังทมีเีงอืนไข เชน่  Stop order จะระบรุาคาทกํีาหนดใหคํ้าสงัประเภทนทํีางาน (Active)    

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั
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Amount (Volume) จํานวน Digital token หรอื Cryptocurrency ทตีอ้งการซอืหรอืขาย

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั

Minimum Amount (Volume) flag กรณีทเีป็นคําสังทมีเีงอืนไขบางประเภท  (รองรบัรูปแบบคําสงัพเิศษทอีาจมเีพมิเตมิไดใ้นอนาคต)

Order Amount Input -- field วา่ง -- (รองรบัรูปแบบคําสงัพเิศษทอีาจมเีพมิเตมิไดใ้นอนาคต)

Remaining Order Amount -- field วา่ง -- (รองรบัรูปแบบคําสงัพเิศษทอีาจมเีพมิเตมิไดใ้นอนาคต)

Publish Order Amount -- field วา่ง -- (รองรบัรูปแบบคําสงัพเิศษทอีาจมเีพมิเตมิไดใ้นอนาคต)

Active From flag เพอืระบวุา่ Order จะ Active เมอืใด

Active Untill flag เพอืระบวุา่ Order จะ Active ถงึเมอืใด

Active Untill Date ขอ้กําหนดเพมิเตมิเกยีวกับระยะเวลาการสนิสดุของ Order

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Customer Order IP Address ระบ ุIP Address ของนักลงทนุ หรอืผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทสีง่ Order เขา้ระบบซอืขายของ Exchange

กรณี Routing order  ใหร้ะบเุป็น IP Address ของ Exchange/Broker ท ีRoute คําสังนันๆ มา
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Data field Description

Digital Asset Data Table_ID Table ID สําหรับการใชง้านภายในสํานักงาน ก.ล.ต.

Digital Asset ISIN (ปัจจบุนัยังเป็นคา่วา่ง) Field เพอืรองรับการกําหนด ISIN ตามมาตรฐานสากล หากมกีารกําหนดเลขรหสัประจําหลกัทรัพยใ์นอนาคต

Company ID ใชเ้ลขจาก Company ID 12 หลกั ซงึไดร้บัจาก สํานกังาน ก.ล.ต.

Digital Asset ShortName ชอืยอ่ของสนิทรัพยด์จิทิลั (ชอืยอ่ทใีชใ้นการซอืขายบนกระดานซอืขาย) 

ประเด็นพจิารณา:  ชอืของ Digital asset ไมส่ามารถซํากนัได ้เนอืงจาก การเชอืมโยง "Digital Asset ShortName" กบั "Digital Asset Profile"

ใชก้ารเชอืมโยงจากชอืยอ่ (ShortName) ของสนิทรัพยด์จิทิลั  หากมชีอืยอ่เหมอืนกนัจะทําใหเ้กดิความผดิพลาด ซาํซอ้นกนัได ้    

หมายเหต ุผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัตอ้งใช ้Digital Asset ShortName รปูแบบเดยีวกนั เชน่ BTC ตอ้งเหมอืนกนั หากระบเุป็น btc อาจทําใหเ้กดิ Profile ซาํซอ้นได ้

Trade Date วนั เดอืน ปีครสิตศ์กัราช ทมีกีารจับคูซ่อืขาย (Match) เกดิขนึ

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Type of Trade Flag เพอืระบปุระเภทของการซอืขายทเีกดิขนึ

Deal ID หมายเลขกํากบัเฉพาะ (Unique ID) สําหรับการซอืขายทเีกดิขนึ  (1 Deal อาจมไีดห้ลาย Trade เชน่ ผูซ้อืจับคูก่บัผูข้าย 2 คําสงั (trade) เป็นตน้)

Trade ID หมายเลขกํากบัเฉพาะ (Unique ID) เพอืแสดงรายละเอยีดรายการซอืขายทเีกดิขนึ

Time of Trade เวลาทเีกดิการจับคูซ่อืขาย  (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกบั กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

(http://www.time2.navy.mi.th/) เทยีบเวลามาตรฐานผา่นทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th

และ time2.navy.mi.th     กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบนัทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Time of Trade" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร์

กรณี ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

 ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Time of Trade เวลาทเีกดิการจับคูซ่อืขาย   ตามเวลา National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(กรณี Server ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

กรณี Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

สําหรับ Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้นัทกึคา่ National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ลงใน Field "Original Time of Trade" นี

เอกสารแนบ
รายการขอ้มูลเพอืการนําสง่ขอ้มูลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั
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Digital Asset Data Structure: Trade Book (Trading transaction)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทิลั (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Tradebook สําหรับบนัทกึขอ้มลูการจับคูซ่อืขาย (Matched) คําสงัเสนอซอื (Bid) กบัคําสงัเสนอขาย (Ask/Offer) ของลกูคา้ทสีง่เขา้มาในระบบของ Exchange

ผูป้ระกอบธุรกจิ Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลงัจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวนัทําการถดัไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Data field Description

เอกสารแนบ
รายการขอ้มูลเพอืการนําสง่ขอ้มูลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Original Order Date แสดงวนั เดอืน ปีครสิตศ์กัราช ท ีOrder นถีกูสง่เขา้สูร่ะบบของศนูยซ์อืขาย (Exchange) และไมใ่ช ่Routing order

กรณี Order ถกู Routing ไปยัง Exchange อนืๆ "Original Order Date" จะทําใหท้ราบไดว้า่ Order นันเกดิขนึเมอืใด

และเมอืใชข้อ้มลูจาก Field อนืๆ ใน Order book มาประกอบจะสามารถ Track Order ยอ้นกลบัได ้

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Routing Order Date กรณีทเีป็น Routing order จะแสดงวนั เดอืน ปีครสิตศ์กัราช ท ีExchange รับ Order ทถีกู Route มาเขา้ระบบของ Exchange

กรณี ไมใ่ช ้Routing order  Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

format:  DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Order Time เวลาท ีOrder เขา้สูร่ะบบการซอืขายของ Exchange   (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

กรณี Routing order: Order time คอื เวลา ณ ขณะท ีExchange รับ Order ทถีกู Route มาเขา้ระบบของ Exchange

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกบั กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (http://www.time2.navy.mi.th/)

เทยีบเวลามาตรฐานผา่นทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th

กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบนัทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Order Time" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร ์ สําหรับ กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ

กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Order Time เวลาท ีOrder เขา้สูร่ะบบการซอืขายของ Exchange ตามเวลา National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(กรณี Server ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ)

กรณี Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

สําหรับ Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้นัทกึคา่ National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(เวลากอ่นแปลงคา่เป็นเวลามาตรฐานของกรมอทุกศาสตร)์

 ลงใน Field "Original Order Time" น ี 

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

Original Order Number Order Number ท ีExchange กําหนดขนึสําหรับ Order ของลกูคา้

Routing Flag สําหรับระบวุา่ Order นเีป็น Routing order หรอืไม ่ 

> หากเป็น routing order ตอ้งม ี"Routing order date" และ "Routing order number" ดว้ย

BUY Side   (DA_Orderbook table:  "IsBUY = 1 (TRUE)")
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Digital Asset Data Structure: Trade Book (Trading transaction)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทิลั (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Tradebook สําหรับบนัทกึขอ้มลูการจับคูซ่อืขาย (Matched) คําสงัเสนอซอื (Bid) กบัคําสงัเสนอขาย (Ask/Offer) ของลกูคา้ทสีง่เขา้มาในระบบของ Exchange

ผูป้ระกอบธุรกจิ Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลงัจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวนัทําการถดัไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Data field Description

เอกสารแนบ
รายการขอ้มูลเพอืการนําสง่ขอ้มูลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Routing Order Number Routing Order Number คอื Order Number ท ีExchange ทไีดร้ับ Order จากการ Route และกําหนดเลขทสีําหรับ Order นัน

กรณี มกีาร Route มากกวา่ 1 ครัง เชน่  Step 1:  Broker A --> Exchange X : Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange X (ยังไมม่ ีRouting Order Number)

Step 2:  Exchange X  --> Route Order ไป Exchange Y : "Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange X" และ "Routing Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Y"

Step 3:  Exchange Y  -->  Route Order ไป Exchange Z  :  "Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Y" และ "Routing Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Z"

Routing from กรณีทเีป็น Routing order กําหนดใหบ้นัทกึขอ้มลูเพมิเตมิวา่ Order นันถกู Route มาจากทใีด

(1) ระบ ุCompany ID (ทไีดร้ับจาก สนง. ก.ล.ต.) ของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทสีง่ Order มาให ้

(2) กรณี เป็นการรับ Order ทถีกู route มาจาก Exchnage ซงึเป็น Partner ในตา่งประเทศ ใหร้ะบเุลขทะเบยีนจัดตงั หรอืเลขรหสัเฉพาะของ Exchange รายนัน

หมายเหต ุ กรณที ีExchange ม ีpartner เป็น Exchange ในตา่งประเทศทจีะมกีาร route order ระหวา่งกนั Exchange ตอ้งจัดทํา Company profile ของ Exchange ตา่งประเทศรายนัน

สง่ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. โดยม ีformat ทอีา้งองิใน DA_CompanyProfile table

Customer Type Flag ประเภทนักลงทนุ

Customer Code เลขทบีญัชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัออกใหแ้กล่กูคา้

Customer Code_AMLO เลขทบีญัชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัออกใหแ้กล่กูคา้ตามแนวทางทสีํานกังาน ปปง. (AMLO) กําหนดไว้

User Channel Flag ระบสุถานะของผูส้ง่คําสงัเขา้สูร่ะบบของ Exchange

IsAlgorithmic Flag เพอืแยกประเภทคําสงัทเีป็น Algorithmic trading

Exchange Wallet ID เลขท ีWallet ของ Exchange

Customer Wallet ID เลขท ีWallet ของลกูคา้

Execution Currency Code Flag ระบสุกลุเงนิ (THB) หรอื Cryptocurrency (7 สกลุ) ทมีกีารซอืหรอืขายเกดิขนึ (Match)

Execution Currency Symbol กรณีท ีField "Execution Currency Code" ไมใ่ช ่Cryptocurrency 7 สกลุทสีํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศ ใหใ้สช่อืยอ่ (Symbol) ของ Currency ใน Field นี

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Execution Currency Code"

Execution Price (Rate) ราคาทเีกดิการซอืหรอืขาย Digital token หรอื Cryptocurrency  

Format:    กําหนดจํานวนทศนยิม 8 หลกั   

Execution Amount (Volume) จํานวน Digital token หรอื Cryptocurrency ทเีกดิการซอืหรอืขาย (Match)

Format:    กําหนดจํานวนทศนยิม 8 หลกั  

Execution
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Digital Asset Data Structure: Trade Book (Trading transaction)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทิลั (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Tradebook สําหรับบนัทกึขอ้มลูการจับคูซ่อืขาย (Matched) คําสงัเสนอซอื (Bid) กบัคําสงัเสนอขาย (Ask/Offer) ของลกูคา้ทสีง่เขา้มาในระบบของ Exchange

ผูป้ระกอบธุรกจิ Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลงัจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวนัทําการถดัไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Data field Description

เอกสารแนบ
รายการขอ้มูลเพอืการนําสง่ขอ้มูลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Execution Exchange Amount มลูคา่ (Value) การซอืขายทเีกดิขนึ

Execution Fee คา่ธรรมเนยีมของ Exchange

Execution Exchange Amount in THB มลูคา่ (Value) การซอืขายทเีกดิขนึ  (คดิเป็นเงนิบาท)

Execution Fee in THB คา่ธรรมเนยีมของ Exchange   (คดิเป็นเงนิบาท)

Original Order Date แสดงวนั เดอืน ปีครสิตศ์กัราช ท ีOrder นถีกูสง่เขา้สูร่ะบบของศนูยซ์อืขาย (Exchange) และไมใ่ช ่Routing order

กรณี Order ถกู Routing ไปยัง Exchange อนืๆ "Original Order Date" จะทําใหท้ราบไดว้า่ Order นันเกดิขนึเมอืใด

และเมอืใชข้อ้มลูจาก Field อนืๆ ใน Order book มาประกอบจะสามารถ Track Order ยอ้นกลบัได ้

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Routing Order Date กรณีทเีป็น Routing order จะแสดงวนั เดอืน ปีครสิตศ์กัราช ท ีExchange รับ Order ทถีกู Route มาเขา้ระบบของ Exchange

กรณี ไมใ่ช ้Routing order  Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

format:  DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Order Time เวลาท ีOrder เขา้สูร่ะบบการซอืขายของ Exchange   (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

กรณี Routing order: Order time คอื เวลา ณ ขณะท ีExchange รับ Order ทถีกู Route มาเขา้ระบบของ Exchange

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกบั กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (http://www.time2.navy.mi.th/)

เทยีบเวลามาตรฐานผา่นทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th

กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบนัทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Order Time" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร ์ สําหรับ กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ

กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

SELL Side     (DA_Orderbook table:  "IsBUY = 0 (FALSE)")
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Digital Asset Data Structure: Trade Book (Trading transaction)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทิลั (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Tradebook สําหรับบนัทกึขอ้มลูการจับคูซ่อืขาย (Matched) คําสงัเสนอซอื (Bid) กบัคําสงัเสนอขาย (Ask/Offer) ของลกูคา้ทสีง่เขา้มาในระบบของ Exchange

ผูป้ระกอบธุรกจิ Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลงัจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวนัทําการถดัไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Data field Description

เอกสารแนบ
รายการขอ้มูลเพอืการนําสง่ขอ้มูลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Original Order Time เวลาท ีOrder เขา้สูร่ะบบการซอืขายของ Exchange ตามเวลา National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(กรณี Server ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ)

กรณี Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

สําหรับ Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้นัทกึคา่ National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(เวลากอ่นแปลงคา่เป็นเวลามาตรฐานของกรมอทุกศาสตร)์

 ลงใน Field "Original Order Time" น ี 

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

Original Order Number Order Number ท ีExchange กําหนดขนึสําหรับ Order ของลกูคา้

Routing Flag สําหรับระบวุา่ Order นเีป็น Routing order หรอืไม ่ 

> หากเป็น routing order ตอ้งม ี"Routing order date" และ "Routing order number" ดว้ย

Routing Order Number Routing Order Number คอื Order Number ท ีExchange ทไีดร้ับ Order จากการ Route และกําหนดเลขทสีําหรับ Order นัน

กรณี มกีาร Route มากกวา่ 1 ครัง เชน่  Step 1:  Broker A --> Exchange X : Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange X (ยังไมม่ ีRouting Order Number)

Step 2:  Exchange X  --> Route Order ไป Exchange Y : "Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange X" และ "Routing Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Y"

Step 3:  Exchange Y  -->  Route Order ไป Exchange Z  :  "Original Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Y" และ "Routing Order Number = เลขทจีากระบบ Exchange Z"

Routing from กรณีทเีป็น Routing order กําหนดใหบ้นัทกึขอ้มลูเพมิเตมิวา่ Order นันถกู Route มาจากทใีด

(1) ระบ ุCompany ID (ทไีดร้ับจาก สนง. ก.ล.ต.) ของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทสีง่ Order มาให ้

(2) กรณี เป็นการรับ Order ทถีกู route มาจาก Exchnage ซงึเป็น Partner ในตา่งประเทศ ใหร้ะบเุลขทะเบยีนจัดตงั หรอืเลขรหสัเฉพาะของ Exchange รายนัน

หมายเหต ุ กรณที ีExchange ม ีpartner เป็น Exchange ในตา่งประเทศทจีะมกีาร route order ระหวา่งกนั Exchange ตอ้งจัดทํา Company profile ของ Exchange ตา่งประเทศรายนัน

สง่ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. โดยม ีformat ทอีา้งองิใน DA_CompanyProfile table

Customer Type Flag ประเภทนักลงทนุ

Customer Code เลขทบีญัชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัออกใหแ้กล่กูคา้

Customer Code_AMLO เลขทบีญัชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัออกใหแ้กล่กูคา้ตามแนวทางทสีํานกังาน ปปง. (AMLO) กําหนดไว้

User Channel Flag ระบสุถานะของผูส้ง่คําสงัเขา้สูร่ะบบของ Exchange

IsAlgorithmic Flag เพอืแยกประเภทคําสงัทเีป็น Algorithmic trading

IsShortSell Flag เพอืแยกประเภทคําสงัทเีป็น Short Sell      (field รองรบัอนาคต ปจัจบุนัยงัไมม่คีําสงั Short Sell)

Exchange Wallet ID เลขท ีWallet ของ Exchange

Customer Wallet ID เลขท ีWallet ของลกูคา้
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Digital Asset Data Structure: Deposit / Transfer / Withdraw Transaction Report (DTW_Report)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

DTW Report สําหรับบันทกึขอ้มลูการทําธรุกรรมรับฝากหรอืถอนเงนิบาท (THB)  และ/หรอืการทําธรุกรรมโอนหรอืรับโอนสนิทรัพยด์จิทัิล

ผูป้ระกอบธุรกจิ ICO Portal / Dealer / Broker / Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Description

Digital Asset Data Table_ID Table ID สําหรับการใชง้านภายในสํานักงาน ก.ล.ต.

Company ID ใชเ้ลขจาก Company ID 12 หลกั ซงึไดร้บัจากสํานกังาน ก.ล.ต.

Customer Type Flag ประเภทนักลงทนุ

Customer ID เลขทบีัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก (บคุคล) หรอื Passport (กรณีชาวตา่งชาต)ิ

 หรอื เลขทะเบยีนนติบิคุคล (กรณีนติบิคุคล)

Customer Code เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลออกใหแ้กล่กูคา้  (กรณีทเีป็นลกูคา้ของผูป้ระกอบธรุกจิ)

Customer Code_AMLO เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลออกใหแ้กล่กูคา้ตามแนวทางทสีํานกังาน ปปง. (AMLO) กําหนดไว ้  (กรณีทเีป็นลกูคา้ของผูป้ระกอบธรุกจิ)

Customer First name 

Customer Middle name 

Customer Last name (กรณี เป็นชอืนติบิคุคล จะระบใุนชอ่ง "Customer's Last name")

Customer Country ระบปุระเทศของนักลงทนุ    

Customer Wallet ID เลขท ีDigital Wallet ของลกูคา้ทใีชทํ้าธรุกรรม

Customer Wallet ID Issuer ผูอ้อก / ผูใ้หบ้รกิาร Digital Wallet ทใีชทํ้าธรุกรรมของลกูคา้

กรณี ลกูคา้ใช ้Wallet ทผีูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูอ้อกให ้จะระบเุลข Company ID 12 หลกั ทไีดร้บัจากสํานกังาน ก.ล.ต.

Customer Bank ShortName (EN) ชอืยอ่ (ภาษาองักฤษ) ธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้

Customer Bank Name (EN) ชอืเต็ม (ภาษาองักฤษ) ธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้

Customer Bank Branch Code เลขรหัสสาขาธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้           (เลขรหัสธนาคารพาณชิยต์ามาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย)

Customer Bank Branch Name (EN) ชอื (ภาษาองักฤษ) สาขาธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้

Customer Bank Account no. เลขบัญชธีนาคารของลกูคา้         (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Customer Bank Account First name  (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Customer Bank Account Middle name  (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Customer Bank Account Last name กรณี เป็นชอืนติบิคุคล จะระบใุนชอ่ง "Customer's Bank Account Last name"                  (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

TaxID Tax ID ของลกูคา้    (หรอืเลข ID 13 หลักของบัตรประชาชน)      

Data field

ขอ้มลูลกูคา้ผูท้ํารายการ (ธุรกรรม)

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั
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Digital Asset Data Structure: Deposit / Transfer / Withdraw Transaction Report (DTW_Report)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

DTW Report สําหรับบันทกึขอ้มลูการทําธรุกรรมรับฝากหรอืถอนเงนิบาท (THB)  และ/หรอืการทําธรุกรรมโอนหรอืรับโอนสนิทรัพยด์จิทัิล

ผูป้ระกอบธุรกจิ ICO Portal / Dealer / Broker / Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

DescriptionData field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Transaction Date แสดงวัน เดอืน ปีครสิตศ์ักราช ทลีกูคา้ทําธรุกรรม

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Transaction Time เวลาทลีกูคา้ทําธรุกรรม  (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทัพเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกบั กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (http://www.time2.navy.mi.th/)

เทยีบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th

กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบันทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Order Time" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร ์ สําหรับ กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล

ทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Transaction Time เวลาทลีกูคา้ทําธรุกรรม ตามเวลา National Time ของตา่งประเทศ

กรณี Exchange/Broker ม ีDigital Wallet อยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้ันทกึคา่ National Time ของประเทศนนั ๆ  (เวลากอ่นแปลงคา่เป็นเวลามาตรฐานของกรมอทุกศาสตร)์

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

Transaction Reference Number เลขรหัสอา้งองิของรายการ (ธรุกรรม) ทเีกดิขนึ

Digital Asset ISIN (ปัจจบุันยังเป็นคา่วา่ง) Field เพอืรองรับการกําหนด ISIN ตามมาตรฐานสากล หากมกีารกําหนดเลขรหัสประจําหลักทรัพยใ์นอนาคต

Digital Asset Symbol กรณีท ีField "Digital Asset Type" ไมใ่ช ่Cryptocurrency 7 สกลุ ทสํีานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ใหใ้สช่อืยอ่ (Symbol) ของ Currency ใน Field นี

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Digital Asset Type"

Digital Asset Type Flag เพอืระบปุระเภทของสนิทรพัยด์จิทิลัหรอืเงนิบาทททํีารายการ (ธรุกรรม)

Purpose of Transaction วัตถปุระสงคก์ารทําธรุกรรมของลกูคา้

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Digital Asset Type"

Amount (Volume) จํานวน Digital token หรอื Cryptocurrency หรอื เงนิบาท หรอื Digital asset อนื ๆ ททํีารายการ (ธรุกรรม)

or Amount (THB) Format:    กําหนดจํานวนทศนยิม 8 หลกั

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Digital Asset Type"

รายละเอยีดรายการ (ธุรกรรม) ของลกูคา้
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Digital Asset Data Structure: Deposit / Transfer / Withdraw Transaction Report (DTW_Report)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

DTW Report สําหรับบันทกึขอ้มลูการทําธรุกรรมรับฝากหรอืถอนเงนิบาท (THB)  และ/หรอืการทําธรุกรรมโอนหรอืรับโอนสนิทรัพยด์จิทัิล

ผูป้ระกอบธุรกจิ ICO Portal / Dealer / Broker / Exchange

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

DescriptionData field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Fee คา่ธรรมเนียมการ

Format:    กําหนดจํานวนทศนยิม 8 หลกั 

Fee in THB คา่ธรรมเนียมการ   (คดิเป็นเงนิบาท)

Contra Identity Type Flag รหัสของคูธ่รุกรรม

Contra ID เลขรหัสแสดงตัวตนของคูธ่รุกรรม

(1) ระบ ุCompany ID 12 หลักทไีดรั้บจากสํานักงาน ก.ล.ต.   กรณี คูธ่รุกรรมผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลทไีดรั้บใบอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(2) ระบหุมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก)  กรณีท ีคูธ่รุกรรมเป็นบคุคลธรรมดา

(3) ระบหุมายเลข Passport  กรณีท ีคูธ่รุกรรมเป็นบคุคลตา่งชาติ

(4) กรณี คูธ่รกรรมเป็นนติบิคุคลตา่งชาตใิหร้ะบเุลขรหัสเฉพาะของนติบิคุคลรายนัน (ถา้ม)ี   กรณี ไมม่ ีField นจีะเป็นคา่วา่ง (ไมม่ขีอ้มลู)

Contra First name 

Contra Middle name 

Contra Last name (กรณี เป็นชอืนติบิคุคล จะระบใุนชอ่ง "Contra Last name")

Contra Country ระบปุระเทศของคูธ่รุกรรมฝังตรงขา้ม        

Contra Wallet ID เลขท ีDigital Wallet ของคูธ่รุกรรมฝังตรงขา้ม

Contra Wallet ID Issuer ผูอ้อก / ใหบ้รกิาร Digital Wallet แกคู่ธ่รุกรรมฝังตรงขา้ม

Contra Bank Code เลขรหัสของธนาคารพาณชิย ์กรณีทเีป็นการทํารายการ (ธรุกรรม) เงนิบาท   (เลขรหัสธนาคารพาณชิยต์ามมาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย)

Contra Bank ShortName (EN) ชอืยอ่ (ภาษาองักฤษ) ของธนาคารพาณชิยค์ูธ่รุกรรมทเีป็นการทํารายการ (ธรุกรรม) เงนิบาท

Contra Bank Name (EN) ชอืเต็ม (ภาษาองักฤษ) ของธนาคารพาณชิยค์ูธ่รุกรรมทเีป็นการทํารายการ (ธรุกรรม) เงนิบาท

Contra Branch Code เลขรหัสสาขาของธนาคารพาณชิยธ์นาคารพาณชิยค์ูธ่รุกรรมทเีป็นการทํารายการ (ธรุกรรม) เงนิบาท   (เลขรหัสธนาคารพาณชิยต์ามมาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย)

Contra Branch Name (EN) ชอื (ภาษาองักฤษ) สาขาของธนาคารพาณชิยค์ูธ่รุกรรมทเีป็นการทํารายการ (ธรุกรรม) เงนิบาท

Contra Bank Account no. เลขบัญชธีนาคารของคูธ่รุกรรม         (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Contra Bank Account First name ชอืบัญชธีนาคารของคูธ่รุกรรม         (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Contra Bank Account Middle name ชอืบัญชธีนาคารของคูธ่รุกรรม        (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Contra Bank Account Last name ชอืบัญชธีนาคารของคูธ่รุกรรม       กรณี เป็นชอืนติบิคุคลจะระบใุนชอ่ง "Customer's Bank Account Last name"                  (รายการ (ธรุกรรม) เกยีวกบัเงนิบาท)

Contra TaxID Tax ID ของคูธ่รุกรรมฝังตรงขา้ม    (หรอืเลข ID 13 หลักของบัตรประชาชน)    (กรณีทคีูธ่รุกรรมฝังตรงขา้มเป็นคนไทย)

รายละเอยีดคูธุ่รกรรมฝงัตรงขา้ม (Contra transaction)
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Digital Asset Data Structure: Over-the-Counter report (OTC report)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

OTC Report สําหรับบันทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในการแลกเปลยีนเงนิบาท (THB) กบัสนิทรัพยด์จิทัิล หรอืสนิทรัพยด์จิทัิลกบัสนิทรัพยด์จิทัิล

ผูป้ระกอบธุรกจิ Dealer

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Description

Digital Asset Data Table_ID (ใชภ้ายในสํานักงาน ก.ล.ต.)  Table ID สําหรับการใชง้านภายในสํานักงาน ก.ล.ต.

Company ID ใชเ้ลขจาก Company ID 12 หลกั ซงึไดร้บัจากสํานกังาน ก.ล.ต.

Trade Date วัน เดอืน ปีครสิตศั์กราช ทมีกีารทําธรุกรรมของลกูคา้

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Trade ID หมายเลขกํากบัเฉพาะ (Unique ID) เพอืแสดงรายละเอยีดของธรุกรรมทเีกดิขนึ

Time of Trade เวลาทเีกดิการทําธรุกรรม  (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทัพเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกบั กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

(http://www.time2.navy.mi.th/) เทยีบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th

และ time2.navy.mi.th     กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบันทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Time of Trade" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร์

กรณี ม ีServer ตังอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

 ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Time of Trade เวลาทเีกดิการทําธรุกรรม ตามเวลา National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(กรณี Server ตังอยูใ่นตา่งประเทศ)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

กรณี Exchange ม ีServer ตังอยูใ่นประเทศไทย Field นจีะไมม่กีารบันทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

สําหรับ Exchange ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้ันทกึคา่ National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ลงใน Field "Original Time of Trade" นี

Channel of Service Flag เพอืระบชุอ่งทางการทําธรุกรรมของลกูคา้กบั Dealer

Dealer Wallet ID เลขท ีWallet  ของ Dealer ทใีชทํ้าธรุกรรมกบัลกูคา้

Dealer Bank ShortName (EN) ชอืยอ่ (ภาษาองักฤษ) ธนาคารพาณชิยข์อง Dealer

Dealer Bank Name (EN) ชอืเต็ม (ภาษาองักฤษ) ธนาคารพาณชิยข์อง Dealer

Dealer Bank Branch Code เลขรหัสสาขาธนาคารพาณชิยข์อง Dealer           (เลขรหัสธนาคารพาณชิยต์ามมาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย)

Dealer Bank Branch Name (EN) ชอื (ภาษาองักฤษ) สาขาธนาคารพาณชิยข์อง Dealer

Dealer Bank Account no. เลขบัญชธีนาคารของ Dealer      

Data field

ขอ้มลูการทําธุรกรรมของ Dealer

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั
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Digital Asset Data Structure: Over-the-Counter report (OTC report)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

OTC Report สําหรับบันทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในการแลกเปลยีนเงนิบาท (THB) กบัสนิทรัพยด์จิทัิล หรอืสนิทรัพยด์จิทัิลกบัสนิทรัพยด์จิทัิล

ผูป้ระกอบธุรกจิ Dealer

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

DescriptionData field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Dealer Bank Account First name

Dealer Bank Account Middle name

Dealer Bank Account Last name กรณี เป็นชอืนติบิคุคล จะระบใุนชอ่ง "Customer's Bank Account Last name"

Is_Customer Flag เพอืแยกกลุม่ลกูคา้ของ Dealer

Customer Type Flag ประเภทลกูคา้

Customer ID เลขทบีัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก (บคุคล) หรอื Passport (กรณีชาวตา่งชาต)ิ

 หรอื เลขทะเบยีนนติบิคุคล (กรณีนติบิคุคล)

Customer Code เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลออกใหแ้กล่กูคา้  (กรณีทเีป็นลกูคา้ของผูป้ระกอบธรุกจิ)

Customer Code_AMLO เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลออกใหแ้กล่กูคา้ตามแนวทางทสีํานกังาน ปปง. (AMLO) กําหนดไว ้  (กรณีทเีป็นลกูคา้ของผูป้ระกอบธรุกจิ)

Customer First name 

Customer Middle name 

Customer Last name (กรณี เป็นชอืนติบิคุคล จะระบใุนชอ่ง "Customer's Last name")

Customer Country ระบปุระเทศของนักลงทนุ    

Customer Wallet ID เลขท ีDigital Wallet ของลกูคา้ทใีชทํ้าธรุกรรม

Customer Wallet ID Issuer ผูอ้อก / ผูใ้หบ้รกิาร Digital Wallet ทใีชทํ้าธรุกรรมของลกูคา้

กรณี ลกูคา้ใช ้Wallet ทผีูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูอ้อกให ้จะระบเุลข Company ID 12 หลกั ทไีดร้บัจากสํานกังาน ก.ล.ต.

Customer Bank ShortName (EN) ชอืยอ่ (ภาษาองักฤษ) ธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้

Customer Bank Name (EN) ชอืเต็ม (ภาษาองักฤษ) ธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้

Customer Bank Branch Code เลขรหัสสาขาธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้           (เลขรหัสธนาคารพาณชิยต์ามมาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย)

Customer Bank Branch Name (EN) ชอื (ภาษาองักฤษ) สาขาธนาคารพาณชิยข์องลกูคา้

Customer Bank Account no. เลขบัญชธีนาคารของลกูคา้       

Customer Bank Account First name

Customer Bank Account Middle name

Customer Bank Account Last name กรณี เป็นชอืนติบิคุคล จะระบใุนชอ่ง "Customer's Bank Account Last name"

TaxID Tax ID ของลกูคา้    (หรอืเลข ID 13 หลักของบัตรประชาชน)      

ขอ้มลูลกูคา้ผูท้ํารายการ (ธุรกรรม)
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Digital Asset Data Structure: Over-the-Counter report (OTC report)

กลุม่ขอ้มลู กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

OTC Report สําหรับบันทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในการแลกเปลยีนเงนิบาท (THB) กบัสนิทรัพยด์จิทัิล หรอืสนิทรัพยด์จิทัิลกบัสนิทรัพยด์จิทัิล

ผูป้ระกอบธุรกจิ Dealer

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

DescriptionData field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Transaction Date แสดงวัน เดอืน ปีครสิตศ์ักราช ทลีกูคา้ทําธรุกรรม

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Transaction Time เวลาทลีกูคา้ทําธรุกรรม  (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทัพเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกบั กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (http://www.time2.navy.mi.th/)

เทยีบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th

กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบันทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Order Time" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร ์ สําหรับ กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล

ทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Transaction Time เวลาทลีกูคา้ทําธรุกรรม ตามเวลา National Time ของตา่งประเทศ

กรณี Exchange/Broker ม ีDigital Wallet อยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้ันทกึคา่ National Time ของประเทศนนั ๆ  (เวลากอ่นแปลงคา่เป็นเวลามาตรฐานของกรมอทุกศาสตร)์

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

Transaction Reference Number เลขรหัสอา้งองิของรายการ (ธรุกรรม) ทเีกดิขนึ

Digital Asset ISIN (ปัจจบุันยังเป็นคา่วา่ง) Field เพอืรองรับการกําหนด ISIN ตามมาตรฐานสากล หากมกีารกําหนดเลขรหัสประจําหลักทรัพยใ์นอนาคต

Digital Asset Type Flag เพอืระบปุระเภทของสนิทรพัยด์จิทิลัหรอืเงนิบาทททํีารายการ (ธรุกรรม)

Digital Asset Symbol กรณีท ีField "Digital Asset Type" ไมใ่ช ่Cryptocurrency 7 สกลุทสํีานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ใหใ้สช่อืยอ่ (Symbol) ของ Currency ใน Field นี

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Digital Asset Type"

Purpose of Transaction Flag ระบวุัตถปุระสงคก์ารทําธรุกรรมของลกูคา้

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Digital Asset Type"

Amount (Volume) จํานวน Digital token หรอื Cryptocurrency หรอื เงนิบาท หรอื Digital asset อนื ๆ ททํีารายการ (ธรุกรรม)

Format:    กําหนดจํานวนทศนยิม 8 หลกั

หมายเหต ุขอ้มลูใน Field น ีตอ้งสอดคลอ้งกบั Flag ทรีะบใุน Field "Digital Asset Type"

Fee คา่ธรรมเนียมการ

Format:    กําหนดจํานวนทศนยิม 8 หลกั 

Fee in THB คา่ธรรมเนียมการ   (คดิเป็นเงนิบาท)

รายละเอยีดธุรกรรมของ ลกูคา้ กบั Dealer
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Digital Asset Data Structure: Broker - Customer service transaction report

กลุม่ขอ้มูล กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกับกจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Broker-Customer service สําหรับบันทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารกับลกูคา้สนิทรัพยด์จิทัิล ของผูป้ระกอบธรุกจินายหนา้ (Broker) สนิทรัพยด์จิทัิล

transaction report

ผูป้ระกอบธุรกจิ Broker

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

Description

Digital Asset Data Table_ID (ใชภ้ายในสํานักงาน ก.ล.ต.)  Table ID สําหรับการใชง้านภายในสํานักงาน ก.ล.ต.

Company ID ใชเ้ลขจาก Company ID 12 หลกั ซงึไดร้บัจากสํานกังาน ก.ล.ต.

Digital Asset ISIN (ปัจจบุันยังเป็นคา่วา่ง) Field เพอืรองรับการกําหนด ISIN ตามมาตรฐานสากล หากมกีารกําหนดเลขรหัสประจําหลักทรัพยใ์นอนาคต

Digital Asset ShortName ชอืยอ่ของสนิทรัพยด์จิทัิล (ชอืยอ่ทใีชใ้นการซอืขายบนกระดานซอืขาย)          (link กับ DA_Profile table เพอืเชอืมโยงขอ้มลู)

ประเด็นพจิารณา:  ชอืของ Digital asset ไมส่ามารถซํากนัได ้เนืองจาก การเชอืมโยง "Digital Asset ShortName" กับ "Digital Asset Profile"

ใชก้ารเชอืมโยงจากชอืยอ่ (ShortName) ของสนิทรัพยด์จิทัิล  หากมชีอืยอ่เหมอืนกันจะทําใหเ้กดิความผดิพลาด ซําซอ้นกันได ้    

หมายเหต ุผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งใช ้Digital Asset ShortName รูปแบบเดยีวกัน เชน่ BTC ตอ้งเหมอืนกัน หากระบเุป็น btc อาจทําใหเ้กดิ Profile ซําซอ้นได ้

Order Date แสดงวัน เดอืน ปีครสิตศ์ักราช ท ีOrder ของลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารถกูสง่เขา้สูร่ะบบของนายหนา้ (Broker)

format:   DD:MM:YYYY (year in A.D. (anno Domini))

Order Time เวลาท ีOrder ของลกูคา้เขา้สูร่ะบบของ Broker   (กําหนดใหร้ะบคุา่เวลามาตรฐานของประเทศไทย ตามกรมอทุกศาสตร ์กองทัพเรอื)

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

> แนวทางกําหนดเวลามาตรฐานกลาง: กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย กําหนดใหเ้ทยีบเวลามาตรฐานกลางกับ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (http://www.time2.navy.mi.th/)

เทยีบเวลามาตรฐานผา่นทางระบบ Internet โดยใช ้NTP Server สามารถ Synchronize เวลาไดท้ ีNTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th

กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหใ้ช ้National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู่

> การบันทกึขอ้มลูเวลาลงใน Field "Order Time" กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นประเทศไทย ใชเ้วลาจากกรมอทุกศาสตร ์ สําหรับ กรณีม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ กําหนดใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล

ทําการแปลงคา่เวลาจาก National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่ใหเ้ป็นเวลามาตรฐานกลางของ กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื

Original Order Time เวลาท ีOrder ของลกูคา้เขา้สูร่ะบบของ Broker ตามเวลา National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(กรณี Server ตังอยูใ่นตา่งประเทศ)

กรณี Broker ม ีServer ตังอยูใ่นประเทศไทย Field นีจะไมม่กีารบันทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มลู)

สําหรับ Broker ม ีServer ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ ใหบ้ันทกึคา่ National Time ของประเทศท ีServer ตงัอยู ่(เวลากอ่นแปลงคา่เป็นเวลามาตรฐานของกรมอทุกศาสตร)์ ลงใน Field "Original Order Time" นี

format:  HH:MM:ss.SSS  (millisecond)

Order Number Order Number ท ีBroker กําหนดขนึสําหรับ Order ของลกูคา้

Is_Routing Flag สําหรับระบวุา่ Order ของลกูคา้รายนัน Broker ไดทํ้าการ Routing หรอืไม่

Routing to flag Flag สําหรับระบวุา่ Order ของลกูคา้รายนัน Broker ไดทํ้าการ Routing ไปยังในประเทศหรอืตา่งประเทศ

Routing to Order ของลกูคา้ถกู Route ไปยังทใีด

(1) ระบ ุCompany ID (ทไีดรั้บจากสํานักงาน ก.ล.ต.) กรณีท ีBroker ทําการ Routing order ของลกูคา้ไปยังผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล ทไีดรั้บอนุญาตในประเทศไทย

(2) กรณี เป็นการ Routing Order ไปยัง Exchnage ซงึเป็น Partner ในตา่งประเทศ ใหร้ะบเุลขทะเบยีนจัดตัง หรอืเลขรหัสเฉพาะของ Exchange รายนัน

หมายเหต ุ Broker ม ีpartner เป็น Exchange ตา่งประเทศทมีกีาร route order ระหวา่งกัน Broker ตอ้งจัดทํา Company profile ของ Exchange ตา่งประเทศสง่สํานักงาน ก.ล.ต. (format ตาม DA_CompanyProfile)

Data field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั
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Digital Asset Data Structure: Broker - Customer service transaction report

กลุม่ขอ้มูล กลุม่ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกับกจิกรรมหรอืธรุกรรมของสนิทรัพยด์จิทัิล (transaction data) - ขอ้มลูธรุกรรมในตลาดรอง (secondary market)

Broker-Customer service สําหรับบันทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารกับลกูคา้สนิทรัพยด์จิทัิล ของผูป้ระกอบธรุกจินายหนา้ (Broker) สนิทรัพยด์จิทัิล

transaction report

ผูป้ระกอบธุรกจิ Broker

ความถกีารรายงาน Daily (หลังจาก 24.00 น. รายงานขอ้มลูภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป - อา้งองิเวลามาตรฐานประเทศไทย)

Version: January 2019

DescriptionData field

เอกสารแนบ
รายการขอ้มลูเพอืการนําสง่ขอ้มลูตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. สําหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และผูใ้หบ้รกิารเสนอขายโทเคนดจิทิลั

Customer Type Flag ประเภทของลกูคา้ทใีชบ้รกิารของ Broker

Customer Code เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลออกใหแ้กล่กูคา้

Customer Code_AMLO เลขทบีัญชซีอืขายทผีูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลออกใหแ้กล่กูคา้ตามแนวทางทสีํานกังาน ปปง. (AMLO) กาํหนดไว้

User Channel Flag ระบสุถานะของผูส้ง่คําสังเขา้สูร่ะบบของ Exchange

IsAlgorithmic Flag เพอืแยกประเภทคําสังทเีป็น Algorithmic trading

IsShortSell Flag เพอืแยกประเภทคําสังทเีป็น Short Sell      (Field รองรบัอนาคต ปจัจบุนัยงัไมม่คีําสงั Short Sell)

IsBUY Flag เพอืระบสุถานะเป็นคําสังซอืหรอืคําสังขาย

Order Status Flag สถานะของ Order ทสีง่เขา้มาในระบบ หรอือยูใ่นระบบของ Exchange

Order Currency Flag ระบสุกลุเงนิ (THB) หรอื Cryptocurrency (7 สกลุ) ทจีะใชใ้นการซอืหรอืขาย

Order Currency_detail กรณีท ีField "Order Currency" ระบเุลขรหัส  "109"  ใหใ้สช่อืยอ่ (Symbol) ของ Currency ใน Field นี

Price (Rate) ราคาทเีสนอซอืหรอืขาย Digital token หรอื Cryptocurrency  (สอดคลอ้งกับ Order currency)

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั

Original Order Price (Rate) กรณีมกีาร Modify Order (Order status = 02) แลว้แกไ้ขเปลยีนแปลงราคา ราคาเดมิทสีง่มาจะถกูบันทกึใน field นี   กรณี ไมม่กีารแกไ้ขคําสงั Field นจีะไมม่กีารบนัทกึคา่ใดๆ (ไมม่ขีอ้มูล)

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั

Amount (Volume) จํานวน Digital token หรอื Cryptocurrency ทตีอ้งการซอืหรอืขาย

Format:    กาํหนดจาํนวนทศนยิม 8 หลกั

Order IP Address ระบ ุIP Address ของนักลงทนุ หรอืผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทสีง่ Order เขา้ระบบของ Broker
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