
 

 ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 

แนวทางในการจัดท าเอกสารแสดงความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ดิจิทัล 

 

• ให้อธิบายตามหวัข้อที่ก าหนดในเอกสารนี ้โดย 
o ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Exchange) ให้ตอบกลุม่ที่ 1  

สว่นที่ 1-18 และ กลุม่ที ่2 สว่นที่ 1-14 
o ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ขายสินทรัพย์ดจิิทลั (Broker) ให้ตอบกลุม่ที่ 1 สว่นที่ 1-10 

และ 19 และ กลุม่ที่ 2 สว่นที่ 1-14 
o ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจผู้ ค้าสินทรัพย์ดิจิทลั (Dealer) ให้ตอบกลุม่ที่ 1 สว่นที่ 1-9 และ 20 และ 

กลุม่ที่ 2 สว่นที่ 1-12 และ 14 
o ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจผู้จดัการเงินทนุสินทรัพย์ดิจทิลั ให้ตอบกลุม่ที่ 1 สว่นที่ 1-10 และ 21 

และ กลุม่ที่ 2 สว่นที่ 1-14 
o ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจทิลั ให้ตอบกลุม่ที่ 1 สว่นที่ 1-10 และ 22 และ 

กลุม่ที่ 2 สว่นที่ 1-14 
o ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลั ให้ตอบกลุม่ที่ 1 สว่นที่  1-10 และ 

23 และ กลุม่ที ่2 สว่นที่ 1-14 
o กรณีประสงค์ยื่นค าขอมากกว่า 1 ประเภท ให้ตอบหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่ยื่น

ทัง้หมด 
• หวัข้อที่เป็นตวัอกัษรสีด า เป็นหวัข้อ ห้ามแก้ไข 

• ตวัอกัษรสีน า้เงินเป็นแนวทางในการบรรยายระบบงาน ให้แก้ไขตวัอกัษรสีน า้เงินให้ตรงกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและระบบงานจริงของบริษัท 

• ในตารางสามารถ insert หรือ delete ได้ให้ตรงกบัข้อเท็จจริงของบริษัท และสามารถจดัเตรียมข้อมลูในรูปแบบ
เอกสารแนบส าหรับแตล่ะข้อได้ 

• น าสง่เอกสารตามที่ระบใุนการจดัเตรียมเอกสารของแต่ละหวัข้อเป็นเอกสารแนบ 
 

หมายเหต ุการพิจารณาความพร้อมของระบบงาน จะเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละหวัข้อ โปรดอธิบาย
นโยบายหรือระบบงานทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละหวัข้อโดยละเอียด สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีก่ าหนดในข้อนัน้ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

D2 
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กลุ่มท่ี 1 : เอกสารด้านการประกอบธุรกิจและการก ากับดูแล (Business and Compliance) 
 

ส่วนท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกบับริษัท (Company’s Information) 
1.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Business Model) 
    วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรู้ความเข้าใจ มีคณุสมบตัิและมีความพร้อมของระบบงาน 
     ที่ขอรับอนญุาต รวมทัง้มีกลยทุธ์ในการประกอบธรุกิจให้ประสบความส าเร็จ  
     การจัดเตรียมเอกสาร โปรดระบลุกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุหวัข้อดงัต่อไปนี ้

• ความเป็นมาของบริษัท ความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ  

• กลยทุธ์การท าธุรกจิ จดุแข็ง/จดุเด่นของบริษัท (อธิบายให้เหน็กลยทุธ์ในการท าธุรกจิของบริษัท) 

• นโยบายในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

• ลกัษณะการให้บริการ  

• กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

• ระบบงานหลกัที่น ามาใช้ front office / back office  

• ความสามารถในการรองรับลกูค้า (เช่น ปริมาณลกูค้า จ านวนธุรกรรมที่ระบบสามารถรองรับได้) และแนวทาง
ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า ระบบงาน บคุลากร เหมาะสมและเพียงพอ ตามขนาด ปริมาณ ความซบัซ้อน และ
ความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเสี่ยงอย่างตอ่เนื่อง (ข้อ 8 ประกาศ กธ. 19/2561) 

กรณีที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวนัที่ขอรับอนญุาต ต้องจดัท าเอกสารดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

•     เอกสารแสดงถึงความเก่ียวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั 

•     เอกสารรับรองว่า ธุรกิจอื่นไม่มีลกัษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือแสดงแนวทาง 
การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ 
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2.  โครงสร้างการถือหุ้น 
    วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
    การจัดเตรียมเอกสาร  
 1. น าสง่ส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์รับรองเป็นเอกสารแนบ (อายไุม่เกิน 6 เดือน และข้อมลูเป็นปัจจบุนั) 
 2. แสดงโครงสร้างการถือหุ้นให้ครอบคลมุถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงและทางอ้อมทัง้หมด ตลอดจนถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ชัน้สดุท้าย1  โดยกรณีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงหรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ชัน้สดุท้ายเป็นนิติบคุคล คณะกรรมการของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักลา่ว ต้องขอรับความเห็นชอบจากส านกังานด้วย 
       (สามารถเพิ่มข้อมูลได้ ตามข้อเทจ็จริงของบริษัท) 
 
 
 
 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง2 
 
 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม3 

 
1      ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ชั้นสุดทา้ย หมายถึง ผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงในผูถื้อหุ้นทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลท่ีขอรับอนุญาตเกินกว่าร้อยละ 50 โดยไม่ขาดสาย (หากทอดใดมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่าขาดสาย)  
2      ผูถื้อหุ้นรายใหญท่างตรง หมายถึง บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 10 ในนิติบุคคลท่ีประสงคข์อรับใบอนุญาต 
3      ผูถื้อหุ้นรายใหญท่างออ้ม หมายถึง บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางตรงของนิติบุคคลท่ีประสงคข์อรับใบอนุญาต ซ่ึงรวมถึงบุคคล 
ผูมี้อ านาจบริหารจดัการหรือควบคุมนิติบุคคลนั้น 

บริษทัท่ีขอรับ

ใบอนุญาต 

ช่ือบุคคล/นิติบุคคล  
(ร้อยละ xx) 

ช่ือบุคคล/นิติบุคคล  
(ร้อยละ xx) 

 

ช่ือบุคคล/นิติบุคคล  
(ร้อยละ xx) 

 
ช่ือบุคคล/นิติบุคคล  

(ร้อยละ xx) 
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3.  โครงสร้างองค์กรและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  
     วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการจดัการองค์กรที่ครอบคลมุงานของธุรกจิที่ขอรับใบอนญุาต มีการถ่วงดลุและสอบยนัการท างานที่เหมาะสม (check and balance) 
และมีการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานที่ชดัเจนและครอบคลมุทกุกระบวนงานที่พงึมีในการประกอบธุรกิจ 
      การจัดเตรียมเอกสาร 
 1. โปรดน าสง่ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ซึง่แสดงรายชื่อกรรมการและบคุคลผู้มีอ านาจในการจดัการบริษัทเป็นเอกสารแนบ 
 2. แสดงโครงสร้างองค์กร โดยระบชุื่อผู้ รับผิดชอบสงูสดุของแต่ละฝ่าย และจ านวนพนกังานของแต่ละฝ่าย (กรณียงัไม่มีการจ้างผู้บริหารหรือพนกังานให้ระบเุป็นแผนงานได้) 
       (สามารถเพิ่มฝ่ายต่าง ๆ ได้ ตามข้อเทจ็จริงของบริษัท หรือใช้ organization chart ของบริษัทท่ีมีได้) 

3. ระบปุระวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

ฝ่าย  (xx คน) 
(ช่ือ-นามสกุล ผูบ้ริหารสูงสุด) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
(ช่ือ-นามสกลุ) 

 

ฝ่าย  (xx คน) 
(ช่ือ-นามสกุล ผูบ้ริหารสูงสุด) 

ฝ่าย  (xx คน) 
(ช่ือ-นามสกุล ผูบ้ริหารสูงสุด) 

ฝ่าย Compliance 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ถา้มี) 
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รายชื่อคณะกรรมการ (ปรับได้ตามข้อเทจ็จริง) 
 
 ชื่อ -นามสกุล กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

    

1  ✓      
2  ✓      
3  ✓      
4  ✓      
5  ✓      
6  ✓      
7  ✓      
8  ✓      
9  ✓      
10  ✓      

 
      ประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุนัน้ 
 
ตัวอย่างคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ / ก ากบัดแูลกิจการ 
- คณะกรรมการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกสินทรัพย์ดิจิทลั 

 
กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนีต้้องยื่นขอรับความเหน็ชอบจากส านักงาน   

ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่ท าหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

(1) รับผิดชอบงานเก่ียวกบัการบริหาร ก าหนด ควบคมุ และก ากบัดแูลนโยบาย 
(2) รับผิดชอบงานเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลกูค้า 
(3) รับผิดชอบงานเก่ียวกบัการจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) รับผิดชอบงานเก่ียวกบัการคดัเลือกสินทรัพย์ดิจิทลัที่จะน ามาให้บริการ 

 

✓ 
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อธิบายขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ และฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง  
คณะกรรมการ/ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ…  
 
 
 
 

คณะกรรมการ ....  
 
 
 

ฝ่าย……..  
 
 
 
 

ฝ่าย ………..  
 
 
 
 

ฝ่าย ……………………..  
 
 
 
 

ฝ่าย……………………  
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ส่วนท่ี 2: นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(Risk and Conflict of Interest Management) 
 

1.  มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ประกาศ กธ.19/2561 ข้อ 9(5)) 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมกีารประเมินความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interests) ที่เก่ียวข้อง
กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และมีการก าหนดนโยบายเพือ่ป้องกนัหรือบรรเทาความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
ระบคุวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียงความขดัแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ของลกูค้าและบริษัท/พนกังานของบริษัท/หรือผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท พร้อมอธิบายมาตรการป้องกนัหรือ
บริหารจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว 
 
 
1.1 การป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลท่ีผู้ประกอบธุรกิจการเป็นผู้ จัดการเงนิทนุสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานล่วงรู้ข้อมูลจากการให้บริการลูกค้า และไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลนัน้ให้บุคคลอื่นได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 47(2)) 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน (“inside information”) 
การจัดเตรียมเอกสาร 
ระบมุาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในที่สามารถป้องกนัไมใ่ห้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อมลู inside 
information 
 
2.  นโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 9(4))  
วัตถปุระสงค์ เพือ่แสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีการบริหารและจดัการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจในทกุด้าน
อย่างรัดกมุ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายกระบวนการบริหารและจดัการความเสี่ยงของบริษัท โดยระบกุระบวนการประเมินความเสี่ยง ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบจดัท าการประเมนิความเสี่ยง ผู้มีอ านาจอนมุตัิ และระบรุอบระยะเวลาทบทวนความเสี่ยง 
2. ก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงและก าหนดระดบัความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (risk appetite) 
3. จดัท าการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัททัง้หมด โดยต้องครอบคลมุความเสี่ยง 
อย่างรอบด้าน (ตวัอย่างเช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ (IT and cyber risk) ด้านการด าเนินงาน (operational risk) ด้านการเงิน (financial risk) ด้านการตลาด 
(market risk) ด้านการป้องกนัและปราบปราบการฟอกเงิน (anti-money laundering) ด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง (legal and compliance risk) เป็นต้น) และก าหนดกระบวนการจดัการความเสี่ยง (risk management) และ
การติดตามความเสี่ยง (risk monitoring) ในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถควบคมุและบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้ 
 

1.  มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 9(5)) 
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ส่วนท่ี 3: การด ารงเงนิกองทุน (Maintenance of Fund) 

1.  กระบวนการด ารงเงนิกองทุนสภาพคล่อง และวธิีการค านวณเงนิกองทุนสภาพคล่อง  
วัตถุประสงค์  
1. เพือ่แสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีการติดตามฐานะการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามประกาศก าหนด  
2. กระบวนการค านวณเงินกองทนุมีความโปร่งใส มีการสอบทานโดยบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
กระบวนการจดัท าไม่สามารถถกูแทรกแซงได้โดยงา่ย  
ประกาศที่เกี่ยวข้อง (1) ประกาศ กธ. 19/2561 หมวด 3 และ (2) ประกาศ สธ. 73/2563 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. แสดงวิธีการค านวณเงินกองทนุของบริษทั 
2. ระบฝุ่ายงานที่มีหน้าทีใ่นการจดัท าและรายงานข้อมลูเงินกองทนุต่อผู้บริหารของบริษัท และผู้บริหารทีรั่บผิดชอบ 
กระบวนการอนมุตัิและน าสง่ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
2.  มาตรการรองรับกรณีเงินทุนสภาพคล่องลดลง 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมกีารวางมาตรการฟืน้ฟปูริมาณเงินกองทนุเม่ือเงินกองทนุลดต ่าลง 
ในระดบัหนึ่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และหากมีความจ าเป็นต้องระงบัการประกอบธรุกิจ  
บริษัทได้จดัเตรียมกระบวนการดแูลลกูค้าที่เหมาะสม และมกีารปฏิบตัิตามข้อก าหนดในประกาศ สธ. 73/2563 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. ก าหนดระดบัเตือนภยัลว่งหน้า (early warning) และมาตรการที่เก่ียวข้องกบัระดบัเตือนภยัลว่งหน้าแต่ละระดบั 
(ตวัอย่างเช่น แนวทางการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติม หรือการกระท าอื่นใดเพื่อให้สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทนุได้ 
ตามกฎเกณฑ์) และแนวทางการรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
2. อธิบายแผนงานการด าเนินการทัง้หมดของบริษัท กรณีเงินกองทนุลดต ่ากว่าขัน้ต ่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงแนวทางการแจ้งลกูค้าและการจดัการทรัพย์สนิลกูค้า การด าเนินการแจ้งต่อส านกังาน  
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ส่วนท่ี 4: ระบบหรือกระบวนงานควบคุมภายใน (Internal Controls) 

การป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีการก าหนดนโยบายและมีมาตรการป้องกนัมิให้พนกังานของบริษัท 
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าจะโดยใช้อ านาจหน้าที่หรือการน าทรัพยากรหรือข้อมลูทีไ่ด้รับไปใช้อย่างไม่ถกูต้อง  
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้พนกังานแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบตัิหน้าที ่
โดยมิชอบ ระบผุู้มีหน้าทีรั่บผิดชอบ ผู้มีอ านาจอนมุตัิ 
2. ก าหนดนโยบายและมาตรการที่บริษัทใช้ในการควบคมุดแูลพนกังานเพื่อป้องกนัมิให้พนกังานแสวงหาประโยชน์
จากการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
3. อธิบายข้อห้ามหรือข้อจ ากดัเก่ียวกบัการกระท าใด ๆ ของพนกังานที่อาจเป็นช่องทางการแสวงหาประโยชน์จาก 
การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ (ตวัอย่างเช่น บริษัทมีการควบคมุดแูลการลงทุนในสินทรัพย์ดจิิทลัของพนกังานโดยให้
พนกังานรายงานการเปิดบญัชซีือ้ขายสินทรัพย์ดิจทิลัและรายงานการท าธุรกรรม เป็นต้น) 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 5: ระบบการรับลูกค้า การพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้า และการเปิดบัญช ี

(Customer Onboarding and KYC) 

1.  ข้อมูลท่ีต้องแจ้งลูกค้าก่อนการเปิดบัญชี / วิธีการแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้า และการด าเนินการที่ท าให้มั่นใจว่า
ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว (ประกาศ กธ. 19/2561 หมวด 5) 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่า บริษัทเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับริษัทและบริการของบริษัท เพียงพอต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการใช้บริการดงักลา่ว  
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. ระบรุายละเอียดของข้อมลูที่จะเปิดเผยต่อผู้สนใจสมคัรใช้บริการ (ตวัอยา่งเช่น ลกัษณะและขอบเขตการให้บริการ 
และบริการทีจ่ะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทนุ ข้อจ ากดัการได้รับบริการ / การลงทนุ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ระยะเวลา 
การให้บริการ) และวิธีการที่ท าให้มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รับทราบข้อมลู 
2. ระบชุ่องทางที่ลกูค้าสามารถติดต่อบริษัทได้ 
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2.  การสมัครใช้บริการ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการขอข้อมลูจากลกูค้าเพียงพอต่อการพิจารณาเปิดบญัชี เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านกังาน ปปง. และประกาศ กธ. 19/2561 หมวด 6 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ระบชุ่องทางที่ลกูค้าสามารถสมคัรใช้บริการ  
2. ระบขุ้อมลูที่ลกูค้าต้องแสดงต่อบริษัทเพื่อประกอบการสมคัรใช้บริการ โดยแบ่งตามประเภทและสญัชาติของลกูค้า 
(บคุคล/นิติบคุคล/สญัชาติไทย/ต่างชาต)ิ  
 
3. กระบวนการหรือวิธีการสอบยันความมีตัวตนของลูกค้าท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏ
ตามเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการขอเปิดบัญช ี 
วัตถุประสงค์ เพือ่ให้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการตรวจสอบตวัตนของลกูค้าและมีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของ
ลกูค้าโดยใช้มาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ยื่นค าขอเปิดบญัชีเป็นเจ้าของเอกสารหลกัฐาน และเอกสารหลกัฐาน
นัน้เป็นของจริง 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ระบมุาตรฐานที่บริษัทใช้ในการพิจารณาเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีของลกูค้า  
2. ระบกุระบวนการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีล่กูค้ายื่นประกอบการขอเปิดบญัช ี
3. อธิบายวิธีการที่บริษัทใช้ในการสอบยนัว่าผู้ยื่นค าขอและเจ้าของเอกสารหลกัฐานเป็นบคุคลเดียวกนั (ตวัอย่างเช่น  
การตรวจสอบใบหน้าของผู้ ถือบตัรกบัฐานข้อมลูกลางที่เชื่อถือได้/การใช้ liveness detection เพื่อยืนยนัการเปิดบญัช/ี 
การใช้ OTP หรือ confirmation call หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกนั เป็นต้น)  
 
4.  ขัน้ตอนการอนุมัติการเปิดบัญชี และการจัดกลุ่มลูกค้า 
วัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพิจารณาอนมุตัิเปิดบญัชี ที่มีกลไกการสอบทานที่รัดกมุ และมีการมอบหมาย
ให้บคุลากรที่เหมาะสมเป็นผู้อนมุตัิการเปิดบญัชีลกูค้าแต่ละกลุม่ เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการจดัประเภทกลุม่ลกูค้า และลกัษณะที่ใช้ในการจดักลุม่ โดยอย่างน้อยต้องมีการจดักลุม่
ตามความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน4 
2. อธิบายขัน้ตอนการอนมุตัิการเปิดบญัชี การพิจารณาเปิดบญัชี ผู้มีอ านาจอนมุตัิการเปิดบญัชีส าหรับลกูค้าแต่ละกลุม่ 
 
 
 

 
4 นโยบาย ขัน้ตอน และแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน 
รวมถงึขัน้ตอนการยืนยนัตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ก าหนด 
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5.  การปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 25) 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีนโยบายการทบทวนข้อมลูลกูค้า เพื่อให้ข้อมลูลกูค้ามีความเป็นปัจจบุนั 
ตามความเหมาะสม และผู้ใช้บริการยงัเป็นเจ้าของบญัชีจริง 
การจัดเตรียมเอกสาร ระบรุายละเอียดการด าเนินการปรับปรุงข้อมลูลกูค้าและรอบการปรับปรุงข้อมลูลกูค้าแต่ละกลุม่ 
รวมถึงกรณีการปรับปรุงข้อมลูลกูค้าในปีแรก 
6. การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 26 27 28 
และ 29) 
วัตถุประสงค์ มีกระบวนการรวบรวมข้อมลูและประเมินความเหมาะสมในการลงทนุสนิทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า การดแูล
ให้ลกูค้าลงทนุให้เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ รวมถึงการแจ้งผลการประเมินให้ลกูค้าทราบ 
ทัง้นี ้กรณีลกูค้าปฏิเสธการให้ข้อมลูจนท าให้ไม่สามารถประเมินความเหมาะสมได้ ให้บริษัทปฏิเสธการให้บริการ 
(ประกาศ กธ.19/2561 ข้อ 28  29) 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. น าสง่เอกสารประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า (suitability test form) และกระบวนการ
และหลกัเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม 
2. ระบแุนวทางการด าเนินการกรณีผลประเมินพบว่าลกูค้าไม่เหมาะสมกบัการลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลั 
6.1  การเปิดเผยข้อมูลและค าเตือนแก่ผู้ลงทุนก่อนให้บริการ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 29 ข้อ 31(1), (3), (5) 
และ (6)) เพิ่มเตมิเฉพาะผู้ จัดการเงนิทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้มัน่ใจว่าลกูค้าทราบข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์ดิจทิลัที่บริษัทให้บริการ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 31(3)) รวมถงึ
รูปแบบบริการที่บริษัทเสนอต่อลกูค้า โดยต้องมีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจว่าลกูค้าเข้าใจลกัษณะ ความเสี่ยง ผลตอบแทน
ก่อนใช้บริการ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 31(5) และ (6)) 
(1) จดัให้มีบคุลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัในการให้บริการ รวมถึงจดัให้มีช่องทางที่ลกูค้า
สามารถติดต่อกบับคุลากรดงักลา่วได้ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 31(1)) 
(2) กรณีลกูค้าประสงค์จะลงทนุไม่เป็นไปตามผลประเมิน ต้องด าเนินการให้ลกูค้าตระหนกัถึงความเสี่ยง (ประกาศ  
กธ. 19/2561 ข้อ 29) 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. จดัให้มีข้อความให้ลกูค้าทราบถึงเงื่อนไขการปฏิเสธการให้บริการกรณีลกูค้าปฏิเสธการให้ข้อมลูส าคญั  
2. จดัท าชดุค าถาม (suitability test form) เก่ียวกบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทนุ เช่น การขาดทนุเงินลงทนุ 
ทัง้จ านวน เป็นต้น 
3. จดัให้มีค าเตือนที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงในการลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลั   
     3.1 ค าเตือนให้ลกูค้าใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาตดัสินใจท าธุรกรรมกบับริษัทด้วย (ข้อ 31 วรรคสดุท้าย) 
     3.2 จดัให้มีค าแนะน าถึงสดัสว่นเงินทนุในสินทรัพย์ดิจทิลัทีเ่หมาะสม เม่ือเทียบกบัเงินลงทนุและเงินออมของผู้ลงทนุ 
     3.3 จดัให้มีการรับทราบค าเตือน กรณีลกูค้าประสงค์จะลงทนุไม่เป็นไปตามค าแนะน าหรือผลการประเมินความเสี่ยง 
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4. จดัท าเอกสารแนะน าบริการและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ดิจิทลัที่จะให้บริการแก่ลกูค้า รวมถึงรูปแบบ
บริการของบริษัท เช่น การจดัการลงทนุในรูปแบบมาตรฐาน (standard model) หรือ รูปแบบเฉพาะเจาะจง 
ตามความประสงค์ของลกูค้า (customized model) เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 6: ข้อตกลงกับลูกค้า (Terms of Use) 
 

ข้อตกลงกับลูกค้าเก่ียวกับการให้บริการ 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อท าให้มัน่ใจว่าข้อตกลงที่บริษัทกบัลกูค้าในการให้บริการมีความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย และมีเนือ้หาครอบคลมุ 
การให้บริการทกุด้านของบริษัท  
2. บริษัทมีการก าหนดความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการให้บริการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด  
(ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 4) 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. จดัท าสรุปข้อตกลงกบัลกูค้าในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการจ ากดัความรับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมด 
2. น าสง่เอกสารข้อตกลงในการใช้บริการฉบบัเต็มเป็นเอกสารแนบ 
 
ส าหรับผู้จดัการเงินทนุสินทรัพย์ดิจิทลัให้ตอบในเร่ืองสญัญาลกูค้าเพิ่มเติมในสว่นที่ 21 ข้อ 2 
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ส่วนท่ี 7: ระบบหรือกระบวนงานในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) 

วัตถปุระสงค์  
1. เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและก ากบัดแูลให้บริษทัและพนกังานของบริษัท ปฏิบตังิานได้ 
อย่างถกูต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงข้อบงัคบัของบริษัท (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 10 และ
ประกาศ กธ. 36/2563) 
2. เพือ่แสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีระบบหรือกระบวนงานในการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานที่สามารถปฏิบตัิงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการซึง่เป็นผู้ถกูตรวจสอบและประเมินการท างาน  
3. เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการมอบหมายหน้าที่แก่บคุลากรอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
(ประกาศ กธ. 36/2563 ข้อ 4(4)ข และข้อ 5) 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. แสดงสายการบงัคบับญัชาของฝ่ายงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (compliance) 
2. อธิบายขอบเขตหน้าที่ของสว่นงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน วิธีการหรือขัน้ตอนปฏบิตัิงาน ความรับผิดชอบและ 
การด าเนินการกรณีตรวจพบกรณีการกระท าผิดและการรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดแูลหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. แสดงการจดัให้มี AML officer ปฏิบตังิานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และอธิบายหน้าที่โดยสงัเขป 
4. แผนการตรวจสอบ 
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ส่วนท่ี 8: ระบบการรับและจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling) 

1. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและวิธีการร้องเรียนผ่านแต่ละช่องทาง 
  มาร้องเรียนที่บริษัท   ………………………………………………….. 
  มีหนงัสือถึงบริษัท   …………………………………………………... 
  โทรศพัท์   ……………………………………………………………… 
  Online (website/application etc.)   ………………………………… 
  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ   ........................................................................... 
2. ผู้ รับผิดชอบในการรับ/ด าเนินการเร่ืองร้องเรียน 
ระบผุู้ รับผิดชอบในการรับ/ด าเนินการเร่ืองร้องเรียน (ระบฝุ่าย/ผู้ทีรั่บผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียน)   
 
3. ขัน้ตอนในการด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกบัลกูค้า  
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการติดตามและป้องกนัมิให้เกิดข้อร้องเรียนซ า้ ๆ จนกระทบต่อคณุภาพของบริการ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
ระบกุารด าเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ การหาข้อยตุิเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 
ระยะเวลาที่ใช้ตลอดจนถึงการด าเนินการแจ้งผลต่อผู้ ร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมข้ีอร้องเรียนเกิดขึน้ซ า้ 
(ตวัอย่าง) 
เมือ่ได้รับข้อร้องเรียนผู้ รับผิดชอบแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนภายใน 2 วนัเพื่อแจ้งการรับข้อร้องเรียน และแจ้งให้ฝ่ายที่ถกูร้องเรียน
ชีแ้จงหรือจดัสง่ข้อมลูกลบัมาภายใน 5 วนั โดยผู้ถกูร้องเรียนมหีน้าที่เพียงการจดัสง่เอกสารและชีแ้จงข้อมลูตามที่ร้องขอ 
โดยไม่มีหน้าที่ในการตดัสินหาข้อยตุิ  
 
บริษัทมีการจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยตุิเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน โดยกรรมการผู้จดัการ (ในกรณีทีไ่ม่ได้ร้องเรียน
กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้ตดัสนิใจหาข้อยุติเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน   
 
หากข้อร้องเรียนใด เกดิขึน้ซ า้กนัเกิน 3 ครัง้ใน 1 ไตรมาส ผู้บริหารจะจดัให้มีการทบทวนขัน้ตอนการท างาน และ 
วางแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในลกัษณะดงักลา่วซ า้ขึน้อีก 
 
 
 
4. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อร้องเรียน   
- ระยะเวลาในการจดัเก็บข้อมลูเร่ืองร้องเรียนนบัแต่วนัที่มีข้อยตุ ิ     
- ผู้ รับผิดชอบในการจดัเก็บ  (ระบฝุ่าย/ผู้ทีรั่บผิดชอบในการจดัเก็บ)    
- วิธีการในการจดัเก็บ          
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ส่วนท่ี 9: การค านวณมูลค่าธุรกรรมเป็นเงนิบาท (Conversion to Thai Baht) (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีกระบวนการค านวณมลูค่าธุรกรรมเป็นเงินบาททีน่่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ  
และตรวจสอบได้ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
ระบวิุธีการค านวณมลูค่าธุรกรรมเป็นเงินบาท ทัง้ธรุกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทลักบัเงินบาท สินทรัพย์ดิจทิลั 
ด้วยกนัเอง หรือเงินตราต่างประเทศ โดยต้องใช้แหลง่ราคาสินทรัพย์ดิจทิลัอ้างอิงและ/หรืออตัราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท 
ที่น่าเชื่อถือ (ตวัอย่าง) กรณีธุรกรรมเกิดระหว่างสินทรัพย์ดิจทิลัและเงินบาท จะค านวณมลูค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทลั
เท่ากบัจ านวนเงินบาทดงักลา่ว สว่นกรณีการซือ้ขายระหว่างสนิทรัพย์ดิจทิลั จะใช้ราคาอ้างอิง ณ ขณะนัน้ในการค านวณ
มลูค่าเป็นเงินบาท 
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ส่วนท่ี 10: การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าและการจัดท าบัญชี (ถ้ามี) (Asset Safekeeping) 

1.  ระบบหรือกระบวนงานรับฝาก-ถอน และเก็บรักษาทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทรัพย์สินของลกูค้า มีการจดัเก็บแบ่งแยกชดัเจนจากทรัพย์สินของบริษทั (segregation of clients 
assets) และปลอดภยัจากการสญูหาย 
2. เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีกระบวนการรับฝาก-ถอนทรัพย์สิน (ทัง้เงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทลั) ที่จ ากดัให้เฉพาะลกูค้า
ที่ผ่านการเปิดบญัชีกบับริษัทเท่านัน้ สามารถเข้าถึงเพื่อท าธุรกรรมได้ และมีการสอบทานทรัพย์สินของลกูค้า 
ก่อนด าเนินการรับเข้าระบบ  
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายระบบรับฝาก-ถอน โอนทรัพย์สนิโดยละเอียด ซึง่รวมถึงระบกุระบวนการฝาก-ถอน ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การฝาก-ถอน ผู้มีอ านาจในการอนมุตัิการฝากหรือถอนทัง้เงนิบาทและสนิทรัพย์ดิจิทลั โดยต้องมีกระบวนการที่ม ี
การควบคมุที่ด ีตรวจสอบได้ และวิธีการที่ท าให้มัน่ใจว่าผู้ฝากหรือถอนเป็นลกูค้าที่เปิดบญัชีและผ่านการ KYC จริง 
2. อธิบายวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินลกูค้า ทัง้เงินบาทและสนิทรัพย์ดิจทิลั (ตวัอย่างเช่น การใช้ hot – cold wallet  
ในการจดัเก็บสินทรัพย์ดิจทิลั และจดัเก็บเงินบาทที่ธนาคาร)  
 
 
2.  การจัดท าบัญชีทรัพย์สินรายลูกค้า (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 9(6)(ก))  
วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าบริษัทมรีะบบการจดัท าบญัชีรายลกูค้าที่มีประสทิธิภาพ รัดกมุ ถกูต้อง และตรวจสอบได้ 
การจัดเตรียมเอกสาร อธิบายกระบวนงานและวิธีการจดัท าบญัชีรายลกูค้าเม่ือมีความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน  
เช่น การฝาก ถอน โอน หรือซือ้-ขาย แลกเปลี่ยนโดยต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สนิของลกูค้าแยกจากบริษัท และแยก 
รายลกูค้าให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั โดยมีขัน้ตอนหรือกระบวนการจดัการทรัพย์สินที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ 
 

3.  วิธกีารจ่ายผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลกูค้า (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 9(6)(ข)) และข้อ 49/4    
วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการจ่ายผลตอบแทนแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีการให้ข้อมลู
เก่ียวกบัการจ่ายผลตอบแทนอย่างเพียงพอเพือ่ให้ลกูค้าตดัสินใจด าเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สนิก่อนการจ่ายผลตอบแทน 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายวิธีการและช่องทางการแจ้งลกูค้าถึงเง่ือนไขและผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการถือครองสินทรัพย์ดจิิทลั  
2. ระบสุดัสว่นที่บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้ลกูค้า วิธีการจา่ยผลตอบแทนคืนแกล่กูค้า เงื่อนไขในการได้รับผลตอบแทน
ในแต่ละกรณี (ตวัอย่างเช่น airdrop, hard-fork เป็นต้น) 
3. อธิบายวิธีการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับสทิธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทลัที่น าฝากในเวลาอนัควร (เฉพาะกรณีผู้ขอรับ
ใบอนญุาตผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิลัเท่านัน้) 



P a g e  | 18 

 

 

4.  วิธีการเกบ็รักษาสินทรัพย์ดจิิทัลของลูกค้า (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 9(6)(ค) ข้อ 10/3 และ ข้อ 10/4) 
วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าบริษัทมรีะบบในการเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทลัของลกูค้าทีค่ านึงถึงความเสี่ยง 
จากการสญูหาย การทจุริต และการถกูโจรกรรมทางไซเบอร์ 
การจัดเตรียมเอกสาร  
อธิบายวิธีการแยกทรัพย์สินของลกูค้า และการดแูลรักษาสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า รวมทัง้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจทิลั
ใน cold wallet 
 
5.  การแจ้งยอดทรัพย์สินลูกค้า / แจ้งยืนยันการท าธุรกรรม 
วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าบริษัทด าเนินการจดัสง่รายงานทรัพย์สนิลกูค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลกูค้าได้รับข้อมลู
ที่เป็นปัจจบุนัและรับทราบความเคลื่อนไหวในบญัชีของตน 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายวิธีการและช่องทางในการสง่รายงานทรัพย์สินคงเหลือ (balance) แก่ลกูค้า (ตวัอย่างเช่น ทกุสิน้วนัที่มีการท า
ธรุกรรมและทกุสิน้เดือน เป็นต้น) 
2. อธิบายวิธีการแจ้งยืนยนัเม่ือลกูค้าด าเนินการท าธุรกรรม และข้อมลูที่ลกูค้าจะได้รับ 
 
6. การจัดท าสัญญาแต่งตัง้เป็นตัวแทนในการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 
วัตถุประสงค์  
1. บริษัทต้องจดัท าสญัญาการแต่งตัง้เป็นตวัแทนในการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า และมีเนือ้หาอย่างน้อย
ครอบคลมุตามที่ประกาศก าหนด (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 10/7 (1)) 
2. เพื่อคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า บริษัทต้องไม่ฝากสินทรัพย์ดิจทิลัไว้กบัผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจทิลั 
ที่มีกรรมการ หรือผู้บริหารไขว้กนั (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 10/7 (2)) 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายระบบในการจดัท าและสอบทานสญัญาให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
2. ตวัอย่างสญัญาที่มีข้อความตามที่ประกาศก าหนดครบถ้วน (โปรด highlight ข้อความดงักลา่ว) 
3. อธิบายระบบการตรวจสอบกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ให้บริการรบัฝากสินทรัพย์ดิจทิลัก่อนการใช้บริการ  
7.  กระบวนการคัดเลือกผู้ รับฝากทรัพย์สิน (เฉพาะผู้ จัดการเงนิทุนสินทรัพย์ดิจิทลั) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจใช้บริการผู้ รับฝากทรัพย์สินที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน 
ของลกูค้าและมีความมัน่คง เชื่อถือได้ 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ปัจจยัในการพจิารณาคดัเลือกผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
2. ผลการคดัเลือก (ถ้าม)ี 
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(ส่วนท่ี 11 – 18 ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตศูนย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) เท่านัน้) 

 

ส่วนท่ี 11: ระบบการซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Trading System) 

ระบบการซือ้ขายและช าระราคาสินทรัพย์ดิจิทัล 
วัตถปุระสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัมีระบบให้บริการซือ้ขายและช าระราคาที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการให้บริการอยู่เสมอ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการผิดนดัช าระหนี ้
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ระบผุู้ให้บริการระบบและปริมาณการซือ้ขายที่สามารถรองรับได้  
2. ระบแุนวทางการขยายระบบงานเพื่อรองรับการซือ้ขายที่อาจเพิ่มขึน้ในอนาคต  
3. อธิบายประเภทธุรกรรมที่ลกูค้าสามารถใช้บริการได้ และชอ่งทางในการท าธุรกรรมนัน้ ๆ 
4. อธิบายวิธีการช าระราคาและสง่มอบสินทรัพย์ดิจิทลั ซึง่สามารถป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผิดนดัช าระหนี ้
ของผู้ซือ้หรือผู้ขายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 20 

 

 

ส่วนที่ 12: หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing and Delisting Rules) 

1. หลักเกณฑ์การคดัเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะน ามาซือ้ขาย (Listing/ Delisting rules) 

วัตถุประสงค์ โดยที่ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัถกูคาดหวงัและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พจิารณาความเหมาะสม 
ของสินทรัพย์ดิจทิลัทีจ่ะให้บริการแก่ลกูค้า บริษัทจึงต้องมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถคดักรอง
สนิค้าที่มีคณุภาพเพื่อน ามาให้บริการแก่ประชาชนได้ โดยต้องมีกระบวนการคดักรองโครงการที่อาจเป็นการหลอกลวง 
(scam) และหากเป็นโทเคนดิจทิลั จะต้องให้บริการเฉพาะโทเคนดิจิทลัที่มีความคืบหน้าหรือโอกาสความส าเร็จ 
ของโครงการ (Minimum Viable Product - MVP) ในระดบัหนึ่งแล้ว 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกสินทรัพย์ดิจทิลัที่จะซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย (Listing rule) ที่ค านึงถึงคณุภาพและ 
ความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ดิจิทลันัน้ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุหวัข้อต่อไปนี ้

• หลกัเกณฑ์และกระบวนการคดักรองสินทรัพย์ดจิิทลัที่มีเหตคุวรสงสยัหรือมีข้อบ่งชีว่้าอาจเป็นการหลอกลวง 
(scam)   

• ส าหรับโทเคนดิจิทลั : หลกัเกณฑ์และกระบวนการพจิารณา MVP และวิธีการพิจารณาคณุลกัษณะดงักลา่ว 
โดยต้องไม่น าโทเคนดิจิทลัที่ยงัไม่ผ่านระดบั MVP เข้าให้บริการซือ้ขาย  

2. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเพกิถอน ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัใินกรณีที่ปรากฏในภายหลงัว่าสนิทรัพย์ดิจทิลันัน้ 
มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหรือไมส่ามารถด ารงคณุลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด (Delisting rules) 
ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัท าเอกสารเป็นรูปแบบของกฎเกณฑ์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ตามประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 39(1) 
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2. กระบวนการคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีกระบวนการคดัเลือกสินทรัพย์ดิจิทลัตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2. เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทลัมีความเหมาะสม และให้เวลาลกูค้าในการด าเนินการเก่ียวกบั
สินทรัพย์นัน้ ๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่มีเหตอุนัสมควร 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายกระบวนการและขัน้ตอนการคดัเลือกสินทรัพย์ดิจทิลั ซึ่งต้องครอบคลมุถึงกระบวนการและขัน้ตอน 
การพิจารณา รายละเอียดและหวัข้อในการพิจารณา เอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบ  
2. อธิบายกระบวนการพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิของสินทรัพย์ดิจิทลัที่มีให้บริการ เพื่อให้มัน่ใจว่าคณุสมบตัิยงัเป็น 
ไปตามที่ก าหนด 
3. อธิบายกระบวนการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทลัทีไ่ม่สามารถด ารงคณุลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
โดยระบถุึงกระบวนการพิจารณาเพิกถอน การด าเนินการเพิกถอน วิธีการแจ้งแก่ลกูค้าทราบ การด าเนินการคืนทรัพย์สิน
ลกูค้า ระยะเวลาในการด าเนินการ 
4. ระบบุคุคลหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจตดัสินใจขัน้สดุท้าย ในการคดัเลือกหรือเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทลั 
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ส่วนท่ี 13: หลักเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules) 
 

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules)  
วัตถุประสงค์ ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัต้องก าหนดกฎเกณฑ์การซือ้ขายที่เป็นธรรม น าไปสูก่ารซือ้ขายที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยต้องก าหนดและเปิดเผยหลกัเกณฑ์การซือ้ขายทัง้หมดให้ผู้ใช้บริการทราบ 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. จดัท าเอกสารเป็นรูปแบบของกฎเกณฑ์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ตามประกาศ กธ. 19/2561 
ข้อ 39(2)) โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุเร่ืองต่อไปนี ้
    - หลกัการจดัล าดบัค าสัง่ซือ้ขายและการจบัคู่ค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขาย  
    - ประเภทและความหมายของค าสัง่ซือ้ขายแต่ละประเภท  
    - กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายอืน่ ๆ (ตวัอย่างเช่น ช่วงเวลาที่เปิดซือ้ขาย เหตทุี่ศนูย์ซือ้ขายอาจพกัการซือ้ขาย
สินทรัพย์ดิจิทลัและขัน้ตอนด าเนินการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น) 
2. ระบชุ่องทางการเปิดเผยหลกัเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์ดจิิทลัให้ผู้ใช้บริการทราบ 
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ส่วนท่ี 14: หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ ดูแลสภาพคล่อง (Market Making Rules) (ถ้ามี) 

 

หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ ดูแลสภาพคล่อง 
วัตถุประสงค์ ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัที่ประสงค์จะจดัให้มีผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ต้องมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน ตัง้แต่ 
การคดัเลือก ขอบเขตหน้าที่ ตลอดจนการก ากบัดแูลการปฏบิตัิตามหน้าที่ เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ดแูลสภาพคลอ่ง 
จะมีคณุสมบตัิเหมาะสมและสามารถปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการซือ้ขาย สร้างมลูค่าการซือ้ขายเทียม หรือเป็นช่องทางให้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งเอาเปรียบผู้ลงทนุรายอื่น 

การจัดเตรียมเอกสาร จดัท าเอกสารเป็นรูปแบบของกฎเกณฑ์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ตามประกาศ กธ.19/2561 ข้อ 39(3)) โดยอยา่งน้อยต้องครอบคลมุเร่ืองต่อไปนี ้

- หลกัเกณฑ์การคดัเลือกผู้ดแูลสภาพคลอ่ง โดยก าหนดคณุสมบตัิด้านต่าง ๆ ที่ชดัเจน เชน่ ฐานะการเงิน 
ประสบการณ์การลงทนุในสนิทรัพย์ดิจิทลั เป็นต้น  

- ขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที ่
- แนวทางและวิธีการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ดแูลสภาพคลอ่ง 
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ส่วนท่ี 15: การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Information Disclosure) 

  

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการซือ้ขาย (Pre-trade & Post-trade information) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่า ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขาย (trading 
information) ให้แกล่กูค้าอย่างทนัท่วงที (timely) และเป็นธรรม (fair) เพือ่ให้ลกูค้าทกุรายมีข้อมลูประกอบการตดัสินใจ
ลงทนุอย่างเพียงพอ 
การจัดเตรียมเอกสาร (สามารถใช้รูปภาพประกอบการอธิบาย)  
1. อธิบายช่องทางและวิธีการเปิดเผยข้อมลูก่อนการซือ้ขาย (pre-trade) และระบปุระเภทข้อมลูก่อนการซือ้ขายทัง้หมดที่
ลกูค้าสามารถเข้าถึงได้ โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยราคาและปริมาณค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายที่ดีที่สดุ (best bid, best offer)  
2. อธิบายช่องทางและวิธีการเปิดเผยข้อมลู post-trade และระบปุระเภทข้อมลูเม่ือเกิดการซือ้ขายทัง้หมดที่ลกูค้าสามารถ
เข้าถึงได้ โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยราคาและปริมาณการซือ้ขายครัง้ลา่สดุ (last trade)  
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ส่วนท่ี 16: การบันทกึข้อมูลการซือ้ขายเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง (Audit Trail) 

 

 

ระบบบนัทกึข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ขาย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ (Audit Trail) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัมีการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการท ารายการซือ้ขายอย่างเพียงพอ 
สามารถเรียกข้อมลูมาตรวจสอบได้ในภายหลงัอย่างมีประสิทธิภาพ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 40(1)(ง)) 
การจัดเตรียมเอกสาร จดัท าเอกสารอธิบายโครงสร้างข้อมลูเก่ียวกบัการท ารายการซือ้ขายที่บริษัทจดัเก็บทัง้หมด  
และระบรุะยะเวลาและวิธีการที่จดัเก็บ  
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ส่วนท่ี 17: การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Information Disclosure) 

การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล  
วัตถุประสงค์ ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ดจิิทลั 
ที่ให้บริการซือ้ขายอย่างเพียงพอและเป็นปัจจบุนั (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 40(1)(ฉ)) 
การจัดเตรียมเอกสาร อธิบายช่องทางการจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์ดิจทิลัที่จดัให้มีการซือ้ขาย  
โดยอย่างน้อยจดัให้มลีิงก์ (link) ไปยงัเว็ปไซต์ของสินทรัพย์ดิจทิลันัน้เพื่อให้ลกูค้าสามารถติดตามข้อมลูได้ด้วยตนเอง  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงซึง่มผีลกระทบต่อมลูค่าของสินทรัพย์ดิจิทลันัน้อย่างมีนยัส าคญั (ตวัอย่างเช่น 
จะมี hard fork ของสินทรัพย์ดจิิทลันัน้ หรือจะมีการปรับเปลีย่นคณุสมบตัิของ network ของสินทรัพย์ดิจิทลันัน้  
เป็นต้น) ศนูย์ซือ้ขายต้องมีกระบวนการในการติดตามข้อมลู และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเพื่อให้ลกูค้าทราบด้วย 
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ส่วนท่ี 18: ระบบการตรวจสอบสภาพการซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Market Surveillance)  

ระบบการตรวจสอบสภาพการซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
วัตถุประสงค์  
1. ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจทิลัถือเป็นด่านแรกในการก ากบัดแูลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขาย  
จึงต้องมีหลกัเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบสภาพการซือ้ขายที่มีประสทิธิภาพ สามารถตรวจสอบการกระท า 
ที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ที่ถือเป็นความผิดตามพระราชก าหนดการประกอบธรุกิจสนิทรัพย์ดจิิทลั พ.ศ. 2561 ได้  
2. แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการด าเนินการเมื่อตรวจพบการซือ้ขายผิดปกติที่มีประสทิธิภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู
และพยานหลกัฐานเพื่อสง่มอบให้หน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อประกอบการด าเนินการทางกฎหมายได้ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. ระบหุลกัการและมาตรการที่บริษัทจะใช้ในการตรวจสอบสภาพการซือ้ขายผิดปกติและการกระท าอนัไม่เป็นธรรม 
ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขาย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุถึงการกระท าไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ตามหมวด 6  
แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิลั พ.ศ. 2561 (ตวัอย่างเช่น การใช้ข้อมลูภายในในการซือ้ขาย  
การสร้างสภาพการซือ้ขายผิดปกติ เป็นต้น) และต้องอธิบายมาตรการที่วางไว้โดยละเอียด  
2. อธิบายกระบวนการด าเนินการเมื่อตรวจพบพฤฒิกรรมต้องสงสยั 
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ส่วนท่ี 19: การให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Brokerage Service) 

1. ลักษณะการให้บริการ 
วัตถุประสงค์  
1. แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ รูปแบบ และขอบเขตการให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลั ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง รายชื่อศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัที่เข้าถึงได้ ประเภทสนิทรัพย์ดิจทิลัที่มีให้บริการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้พฒันาเทคโนโลยี และวธีิการให้บริการโดยละเอียด 
2. การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการต้องมีความเป็นธรรมกบัผู้ใช้บริการทกุราย และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. กรณีสง่ค าสัง่ไปยงัศนูย์ซือ้ขายเพียงแห่งเดียว ต้องเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่อาจเกิดขึน้จาก 
การให้บริการดงักลา่ว 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. ระบขุอบเขตการให้บริการ รูปแบบการให้บริการและวิธีการให้บริการ 
2. ระบหุลกัเกณฑ์การค านวณมลูค่าธุรกรรมและการจดัเก็บคา่ธรรมเนียม ซึง่ต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัลกูค้า 
ทกุราย 
3. กรณีสง่ค าสัง่ไปยงัศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจทิลัที่คดัเลือก ต้องเปิดเผยความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ 
ศนูย์ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทลัปลายทางที่รับค าสัง่ซือ้-ขาย ทัง้ในด้านของความเก่ียวข้อง (เช่น บริษัทในเครือ) และ 
ด้านสญัญาต่างตอบแทน (referral agreements, kickbacks) เพื่อประกอบการตดัสินใจใช้บริการของลกูค้า เป็นต้น 
 
 
2. การให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนให้เป็นไปตามกลไกตลาดและได้รับเงื่อนไขดีท่ีสุดตามสภาพตลาด  
(Duty of Best Execution) 
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญัในการให้บริการ โดยให้บริการ
ลกูค้าให้ได้รับเงื่อนไขที่ดีทีส่ดุตามสภาพตลาด 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ระบนุิยาม “เงื่อนไขที่ดทีี่สดุตามสภาพตลาด” ที่บริษัทก าหนด และแสดงการเปิดเผยเงื่อนไขดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ 
2. ระบนุโยบายและ/หรือวิธีการที่ท าให้ได้มาซึง่เงื่อนไขที่ดีที่สดุตามสภาพตลาด และแนวทางการประเมินการปฏิบตัิ 
ตามนโยบายและ/หรือวิธีการดงักลา่ว 
(ตวัอย่าง) บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูราคาที่เสนอซือ้-ขาย ในแต่ละศนูย์ซือ้ขายฯ ที่บริษัทสามารถสง่ค าสัง่ของลกูค้าไปได้ 
เพื่อให้ลกูค้าเลือกสง่ค าสัง่ไปยงัศนูย์ซือ้ขายที่ลกูค้าพอใจด้วยตนเอง และบริษัทจะมีการเก็บข้อมลูธุรกรรมเพื่อเปรียบเทียบ
ราคาซือ้ขายที่ลกูค้าได้รับ กบัราคาในศนูย์ซือ้ขายอื่น ๆ อยู่เสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าลกูค้าได้เง่ือนไขที่ดีทีส่ดุตามสภาพตลาด 
ณ ขณะนัน้ 
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ส่วนท่ี 20: การให้บริการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มัน่ใจว่าลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจท าธุรกรรม 
การจัดเตรียมเอกสาร ระบวิุธีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี ้

1. ราคาที่เสนอซือ้-ขาย  

(ตวัอย่าง) บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูราคาที่เสนอซือ้-ขาย ซึง่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยลกูค้าสามารถเลือกซือ้หรือขาย
ได้ที่ราคาที่แสดงบนเว็ปไซต์ของบริษัท 
 
 
 
 
 

2. เง่ือนไขและระยะเวลาในการซือ้ขาย 

(ตวัอย่าง) เม่ือลกูค้ากดเลือกราคาเสนอซือ้หรือขายแล้ว ลกูค้ามีเวลา xx นาทีในการท าธุรกรรม หากพ้นจากเวลา
ดงักลา่ว ลกูค้าจะต้องเลือกราคาเสนอซือ้หรือขายใหม่อีกครัง้หนึ่ง 
 
 
 
 

3. เหตแุห่งการปฏิเสธไม่รับซือ้ขาย หรือเง่ือนไขที่บริษัทจะไมรั่บซือ้สินทรัพย์ดิจทิลัจากลกูค้า หรือไม่ขายสินทรัพย์

ดิจิทลัให้ลกูค้า 
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ส่วนท่ี 21: การให้บริการเป็นผู้ จัดการเงนิทนุสินทรัพย์ดิจิทัล 

1. ระบบงานด้านจัดการลงทุน และบุคลากรของบริษัท (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 8 ข้อ 10 และ ข้อ49) (ประกาศ 
สธ. 75/2563 ข้อ 9) 
วัตถุประสงค์  
1. เพือ่บริษัทจดัการลงทนุด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั (duty of loyalty and care) เพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สดุ 
ของลกูค้า  
2. บริษัทต้องจดัให้มรีะบบงานด้านการจดัการลงทนุ ตลอดจนบคุลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยค านึงถึงลกัษณะ 
ขนาด ปริมาณ ความซบัซ้อน และความหลากหลายของธุรกิจ 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. นโยบาย และแผนการด าเนนิงาน ที่ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของลกูค้าเหนือผลประโยชน์ของตนเอง 
2. จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
3. นโยบาย/คู่มือปฏิบตัิงาน/วิธีการท างาน ของระบบงานด้านจดัการลงทนุ 
4. สรุปประวตัิและประสบการณ์โดยสงัเขปของ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุด้านการจดัการลงทนุ (Fund manager)  
ด้านบริหารความเสี่ยง (risk manager) ด้านก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (compliance)  
2. การน าเสนอนโยบายการลงทุน (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 31(1) และ (2) ข้อ 44) 
วัตถุประสงค์  
1. บริษัทเสนอนโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุ ซึง่ได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
    1.1 จดัให้มีบคุลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสนิทรัพย์ดิจิทลัในการให้บริการ รวมถึงจดัให้มีช่องทางที่ลกูค้า
สามารถตดิต่อกบับคุลากรดงักลา่วได้ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 31(1)) 
2. บริษัทเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุเข้าท าสญัญาต่อผู้ลงทนุอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. นโยบายการลงทนุของบริษทัที่น าเสนอต่อลกูค้า เช่น รูปแบบมาตรฐาน (standard model) หรือ รูปแบบเฉพาะเจาะจง
ตามความประสงค์ของลกูค้า (customized model) เป็นต้น 
3. การจัดท าสัญญาจัดการเงนิทุนสินทรัพย์ดิจิทัล  
วัตถุประสงค์  
1. บริษัทต้องท าสญัญารับจดัการเงินทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัลกูค้า (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 45) 
2. เพื่อให้มสีญัญาจดัการเงินทนุสินทรัพย์ดิจิทลัอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
(ประกาศ สธ. 75/2563 ข้อ 6) 
3. บริษัทต้องไม่รับท าสญัญาจดัการเงินทนุ/ รับลกูค้า ที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุจากบริษัทหรือขอวงเงินจากบริษัท 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายระบบในการจดัท าและสอบทานสญัญาให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
2. ตวัอย่างสญัญาที่มีข้อความตามที่ประกาศก าหนดครบถ้วน (โปรด highlight ข้อความดงักลา่ว)  
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4. การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลัเพื่อลูกค้า (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 46) 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บริษัทจดัการลงทนุให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
2. เพื่อให้การจดัการลงทนุเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบั
ลกูค้าตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกับการลงทนุ 
3. บริษัทต้องมีกลไกหรือกระบวนการในการตดัสินใจลงทนุทีม่ีประสิทธิภาพและค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. การก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุ 
2. กระบวนการในการคดัเลือกและทบทวนสินทรัพย์ดิจทิลัเพือ่การลงทนุ (digital asset universe) การคดัเลือก 
exchange หรือ broker (ตวัอย่าง ปัจจยัในการคดัเลือกสินทรัพย์ดิจิทลั exchange หรือ broker การก าหนดความถ่ี 
ในการพิจารณาหรือทบทวน เป็นต้น) 
3. กระบวนการพิจารณาตดัสินใจในการจดัการลงทนุ (ตวัอย่าง แนวทางในการพิจารณาของ fund manager) 
4. กระบวนการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
5. วิธีการควบคมุดแูลการจดัการลงทนุ (การตรวจสอบทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุ) 
6. วิธีการจดัสรรการลงทนุส าหรับลกูค้า (pre, post) 
7. วิธีการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุการจดัการลงทนุ 
8. ระบบที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการตามข้อ 1- 
9. ระบชุื่อบคุลากรทีท่ าหน้าที่จดัการลงทนุ และสนบัสนนุการจดัการลงทนุ (การศกึษาและประสบการณ์) 
5. การค านวณมูลค่ายุติธรรม และการวัดผลการด าเนินการ (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 48) 
วัตถุประสงค์ บริษทัต้องมีกระบวนการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และการวดัผลการด าเนินการตามหลกัวิชาการ 
อนัเป็นที่ยอมรับหรือตามมาตรฐานที่สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ก าหนด 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. วิธีการก าหนดราคาสินทรัพย์ดิจิทลั 
2. วิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  
3. วธีิการวดัผลการด าเนินการ 
4. การสอบทานความถกูต้องของการค านวณมลูค่ายตุิธรรม และการวดัผลการด าเนินการ 
5. การก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมถึงวิธีการในการเปลี่ยนแปลง 
6. การจัดการความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ (ประกาศ สธ. 75/2563 ข้อ 5) 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไก
หรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบายการบริหารและควบคมุความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทัง้จดัให้มี 
การทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัสอดคล้องกบัภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัตามสภาวการณ์
ในขณะนัน้ ๆ 
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การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายกลไกหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของลกูค้า ลกัษณะความเสี่ยง  
(risk profile) รวมถึงรูปแบบ ขนาด และความซบัซ้อนของธุรกิจ (business model) อย่างเพียงพอ โดยค านงึถึง 
ความเสี่ยงที่ส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านราคา (market risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง (liquidity risk) ความเสี่ยง 
ของผู้ออกตราสาร/คู่สญัญา (credit risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (operational risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
(legal risk) 
2. ระบบในการสอบทานการท างานของเทคโนโลยี  เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงของระบบ เช่น ในสว่นของ algorithm  
อาจท าได้โดยการสุม่ข้อมลูผลการด าเนินงานย้อนหลงั (back-testing) เพื่อน ามาทดสอบว่า การท างานของ algorithm  
มีข้อผิดพลาดใด ๆ หรือไม่ 
3. ก าหนดค่าความเสี่ยงที่สามารถรับได้ (risk tolerance) ทีช่ดัเจนว่า เมื่อใดจึงจะเข้าข่ายต้องมีการปรับปรุงโมเดล 
4. การทดสอบดงักลา่วควรก าหนดสมมติฐานที่ชดัเจน เป็นธรรม และไม่เอนเอียงด้วยการมองข้ามข้อมลูที่อาจจะขดัแย้ง
กบัผลการทดสอบ ทัง้ช่วงเวลาที่เลือกทดสอบ และเกณฑ์การคดัเลือกตวัแปรที่จะน ามาทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลลพัธ์ 
ในเชิงที่คาดว่าจะเป็นผลลพัธ์ที่ดีเท่านัน้ 
5. อธิบายระบบในการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกิดจากการด าเนินงาน 
6. อธิบายระบบในการส ารองข้อมลู (backup) ส าหรับระบบงานต่าง ๆ  
7. การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการลงทุน และการรายงานสถานะการลงทุน (ประกาศ สธ. 75/2563 ข้อ 10, 11) 
วัตถุประสงค์  
1. บริษัทต้องมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการเงินทนุให้ลกูค้าทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม 
2. บริษัทมีหน้าที่จดัท าและสง่รายงานสถานการณ์ลงทนุส าหรับการติดตามการจดัการลงทนุต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. วิธีการจดัท า และจดัสง่ข้อมลูหรือรายงาน 
2. วิธีการสอบทานว่าบริษัทจดัสง่รายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องครบถ้วนถกูต้อง 
8.  การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ประกาศ สธ. 36/2561 ข้อ 1(2)) 
วัตถุประสงค์   
บริษัทจดัเก็บหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจทิลั ไว้อย่างน้อย 5 ปีนบัแต่วนัที ่
มีการด าเนินการดงักลา่ว โดย 2 ปีแรกต้องจดัเก็บในลกัษณะที่พร้อมให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ทนัท ี
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. นโยบาย/คู่มือปฏิบตัิงาน/วิธีการท างาน ในการจดัเก็บเอกสาร 
9.  การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการ (outsource) (ประกาศ กธ. 35/2563) 
วัตถุประสงค์   
1. บริษัทมีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตัใินการ outsource ที่ชดัเจน โดยต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย 
การให้บคุคลอืน่เป็นผู้ รับด าเนนิการในงานที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ   
2. บริษัทมีการก ากบัดแูลผู้ รับ outsource ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาต 
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การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ระบงุานที่ outsource 
2. ระบนุโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตัใินการ outsource 
3. ระบวิุธีการคดัเลือก และรายชื่อ outsource 
4. วิธีการก ากบัดแูลและประเมิน outsource  
5. แผนรองรับกรณี outsource ท าหน้าที่ไมไ่ด้ 
10. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท (ถ้ามี) (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 9(9)) 
วัตถุประสงค์ บริษัทต้องมีนโยบาย/หลกัเกณฑ์การลงทนุที่ชดัเจนและมีการทบทวนอย่างตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ  
เพือ่มิให้การลงทนุนัน้สง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจและต่อสภาพการซือ้ขายที่เป็นปกติของตลาด 
ตลอดจนมิให้เป็นการลงทนุที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้มีวิชาชีพหรือที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัลกูค้า 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของบริษัท 
2. รายชื่อบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ เพือ่เป็นทรัพย์สินของบริษัท 
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ส่วนท่ี 22: การให้บริการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล 

1. มาตรการเพิ่มเติมส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 50) 
วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษัทมีมาตรการและระบบงานที่รัดกมุเพียงพอในการให้บริการ 
การจัดเตรียมเอกสาร แสดงมาตรการและระบบงาน ดงันี ้
1. มาตรการป้องกนัมิให้บคุลากรน าข้อมลูที่มีนยัส าคญัและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผย 
ต่อบคุคลอื่น 
2. มาตรการป้องกนัมิให้บคุลากรรับค่าตอบแทนจากบคุคลอืน่ที่มีสว่นได้สว่นเสียกบัการวิเคราะห์การลงทนุนัน้ 
3. ระบบควบคมุดแูลบคุลากรให้ท าหน้าทีไ่ด้อยา่งอิสระ 
4. ระบบควบคมุดแูลบคุลากรให้ท าหน้าที่เป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการลงทนุตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ระบบการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รับค าแนะน าประกอบการตดัสินใจลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลัได้อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม 
การจัดเตรียมเอกสาร ระบวิุธีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี ้
1. ระบบในการวิเคราะห์และแหลง่ที่มาของข้อมลู 
2. การจดัท าบทวิเคราะห์ 
3. วธีิการและช่องทางในการเผยแพร่บทวิเคราะห์ 
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ส่วนท่ี 23: การให้บริการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 

1. ลักษณะการให้บริการ 
วัตถุประสงค์  
1. แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ รูปแบบ และขอบเขตการให้บริการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลั ซึง่รวมถึงประเภท
สินทรัพย์ดิจิทลัที่มีให้บริการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและผู้พฒันาเทคโนโลยี และวธีิการให้บริการโดยละเอียด 
2. เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีวิธีปฏิบตัิและกระบวนการรับฝาก-ถอนสินทรัพย์ดิจทิลั และการดแูลรักษาสินทรัพย์ดจิิทลั
ของลกูค้า รวมถึงการแจ้งให้ลกูค้าเข้าใจและลงนามรับทราบ  
3. การเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการต้องมีความเป็นธรรมกบัผู้ใช้บริการทกุราย และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. ระบขุอบเขตการให้บริการ รูปแบบการให้บริการและวิธีการให้บริการ 
2. ระบหุลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิงานฝาก ถอน และการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม ซึง่ต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัลกูค้า
ทกุราย 
2. การจัดท าสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ บริษัทต้องจดัท าสญัญาการให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิลัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัลกูค้า และมีเนือ้หา
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด (ประกาศ กธ. 19/2561 ข้อ 49/2 (2)) 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายระบบในการจดัท าและสอบทานสญัญาให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
2. ตวัอย่างสญัญาที่มีข้อความตามที่ประกาศก าหนดครบถ้วน (โปรด highlight ข้อความดงักลา่ว)  
3. วิธีการติดตามสิทธิประโยชน์จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 
วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าลกูค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การรับฝากของบริษัทในเวลาอันสมควร 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายวิธีการและช่องทางการแจ้งลกูค้าถึงสิทธิประโยชน์ในสินทรัพย์ดิจิทลัทีล่กูค้าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทลั  
2. วิธีการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิที่พงึได้รับครบถ้วน ถกูต้องในแต่ละกรณี (ตวัอย่างเช่น airdrop, 
hard-fork เป็นต้น) 
4. ระบบงานการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (เพิ่มเติม) 
     4.1  ระบบการแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 
วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามีการแยกสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้าแต่ละราย และมีการจดัเก็บแบ่งแยกชดัเจนจากสินทรัพย์ดิจิทลั
ของบริษัท (segregation of clients assets) และปลอดภยัจากการสญูหาย 
2. เพื่อแสดงให้เหน็ว่าบริษัทมีกระบวนการรับฝาก-ถอนสินทรัพย์ดิจิทลั ที่จ ากดัให้เฉพาะลกูค้าที่ท าสญัญากบับริษัท
เท่านัน้ สามารถเข้าถึงเพื่อท าธุรกรรมได้ และมีการสอบทานสนิทรัพย์ดิจทิลัของลกูค้าก่อนด าเนินการรับเข้าระบบ  
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การจัดเตรียมเอกสาร  
1. อธิบายระบบรับฝาก-ถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทลัโดยละเอียด ซึง่รวมถึงระบกุระบวนการฝาก-ถอน ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การฝาก-ถอน ผู้มีอ านาจในการอนมุตัิการฝากหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทลั โดยต้องมกีระบวนการที่มกีารควบคมุที่ดี 
ตรวจสอบได้ และวิธีการที่ท าให้มัน่ใจว่าผู้ฝากหรือถอนเป็นลกูค้าที่ท าสญัญาฝากสินทรัพย์ดิจิทลัและผ่านการ KYC จริง 
2. อธิบายวิธีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทลัลกูค้า (ตวัอย่างเช่น การใช้ hot – cold wallet ในการจดัเก็บสินทรัพย์ดิจิทลั)  
 
     4.2  ระบบการจัดท าทะเบียนรับฝากและเก็บรักษาสนิทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 
วัตถุประสงค์  เพื่อท าให้มัน่ใจว่าบริษทัมรีะบบการจดัท าทะเบียนรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า  
ที่มีประสทิธิภาพ รัดกมุ ถกูต้อง และตรวจสอบได้ รวมถึงการบนัทกึรายการรับหรือจ่ายสนิทรัพย์ดิจิทลัที่ถกูต้องและ 
เป็นปัจจบุนั 
การจัดเตรียมเอกสาร  อธิบายกระบวนงานและวิธีการจดัท าทะเบียนรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทลัรายลกูค้า
เม่ือมีความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทลั เช่น การฝาก ถอน หรือโอน รวมทัง้สามารถแสดงรายการและจ านวนสินทรัพย์
ดิจิทลัให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั และตรวจสอบได้  โดยมีขัน้ตอนหรือกระบวนการจดัการทรัพย์สนิที่โปร่งใส 
นา่เชื่อถือ 
 
     4.3  ระบบการก าหนดเงื่อนไขการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (เฉพาะผู้ฝากเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) 
วัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจทิลัสามารถจ ากดัความเสี่ยงที่เกิดจาก 
การทจุริต หรือการโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทลัของผู้ใช้บริการ 
การจัดเตรียมเอกสาร 
1. อธิบายระบบที่สามารถรองรับการก าหนดเงื่อนไขการโอนสินทรัพย์ดิจิทลัทัง้ขนาดธุรกรรม หรือการจ ากดัปริมาณ
ธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การด าเนินการเม่ือเกิดความผิดปกติ กระบวนการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขที่ก าหนด  
2. ตวัอย่างการก าหนดเง่ือนไขการโอนสินทรัพย์ดิจทิลัในกรณีต่างๆ  
 
5. การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการ (outsource) (ประกาศ กธ. 35/2563) 
วัตถุประสงค์   
1. บริษัทมีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตัใินการ outsource ที่ชดัเจน โดยต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย 
การให้บคุคลอืน่เป็นผู้ รับด าเนนิการในงานที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ   
2. บริษัทมีการก ากบัดแูลผู้ รับ outsource ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาต 
3. เพื่อคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า ผู้ รับ outsource ต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารไขว้กนักบับริษัท 
การจัดเตรียมเอกสาร  
1. ระบงุานที่ outsource 
2. ระบนุโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตัใินการ outsource 
3. ระบวิุธีการคดัเลือก และรายชื่อ outsource 
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4. วิธีการก ากบัดแูลและประเมิน outsource  
5. แผนรองรับกรณี outsource ท าหน้าที่ไมไ่ด้ 
6. รายชื่อกรรมการ ผู้จดัการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ รับ outsource ให้เป็น 
ผู้ดแูลรับผิดชอบสงูสดุในการบริหารงานของผู้ รับ outsource 
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กลุ่มท่ี 2 : เอกสารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

ส่วนท่ี 1: การก ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (IT Governance) 

วัตถปุระสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมนีโยบายและมาตรการในการก ากบัดแูลและบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายธุรกิจ โดยมีการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการทรัพยากร และ 

การรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. อธิบายโครงสร้างการก ากบัดแูลและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. อธิบายนโยบายในการก ากบัดแูลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่รวมถึง (1) นโยบายการ

บริหารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) นโยบายการจดัสรรและบริหารทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ (3) นโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
ทัง้นีน้โยบายดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกจิ โดยนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ต้องมีเนือ้หาขัน้ต ่าครอบคลมุในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
▪ แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ (information security policy) 
▪ การจดัโครงสร้างความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (organization of information 

security)    
▪ การสร้างความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร (human resource security) 
▪ การบริหารจดัการทรัพย์สนิสารสนเทศ (asset management)  
▪ การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูและระบบสารสนเทศ (access control) 
▪ การควบคมุการเข้ารหสัข้อมลู (cryptographic control)  
▪ การสร้างความมัน่คงปลอดภยัด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  

(physical and environmental security) 

▪ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศ  
(operations security)  

▪ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านการสื่อสารข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(communications security)  

▪ การจดัหา พฒันา และดแูลรักษาระบบสารสนเทศ  
(system acquisition, development and maintenance)  
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▪ การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้ รับด าเนินการ (IT outsourcing)   
▪ การบริหารจดัการเหตกุารณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

(information security incident management) 
▪ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  

(information security aspects of business continuity management)  

3. อธิบายแนวทางการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ รวมถึง  
(1) แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ (2) การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย และ  
(3) การจดัให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

4. อธิบายการจดัโครงสร้างการบริหารงานเพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
(organization of information security) และ การแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของบคุลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. อธิบายแนวทางการสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบันโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศให้แก่บคุลากรของผู้ประกอบธรุกิจและบคุคลภายนอก (human resource security)  
ที่มกีารปฏิบตัิงานโดยมีการเข้าถึงข้อมลูหรือระบบงานภายในองค์กร และแนวทางการด าเนินการ 
ให้บคุลากรดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ตามนโยบายและมาตรการที่ก าหนด   
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ส่วนท่ี 2: การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) 

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้มัน่ใจว่าทรัพย์สนิสารสนเทศได้รับการดแูลและปกป้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสมที่

สอดคล้องกบัความส าคญัและความเสี่ยง 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนการบริหารจดัการทรัพย์สนิสารสนเทศ ซึง่รวมถึง  
1) การจดัท าทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบหรืออปุกรณ์ 2) การก าหนดบทบาทหน้าที่ดแูล
ทรัพย์สนิ และ 3) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทรัพย์สินสารสนเทศ 

2. อธิบายรายละเอียดของนโยบาย (data policy) และมาตรการการจดัการและจดัเก็บข้อมลู (data handling) 
3. อธิบายรายละเอียดของกระบวนการจดัชัน้ความลบัของข้อมลูส าหรับการบริหารจดัการทรัพย์สินประเภท

ข้อมลู ซึง่รวมถึง 1)  กระบวนการป้องกนัการเปิดเผยข้อมลูและ 2) ป้องกนัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
โดยไม่ได้รับอนญุาตหรือสร้างความเสียหายต่อข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญั 

หมายเหต:ุ ทรัพย์สนิสารสนเทศ หมายความว่า 

(1)  ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน

คอมพวิเตอร์ และระบบสารสนเทศ  

(2)  ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอปุกรณ์ ได้แก ่ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบนัทกึข้อมลู 

และอปุกรณ์อื่นใด  

(3)  ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมลู ได้แก่ ข้อมลูสารสนเทศ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส ์และข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนท่ี 3 มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

(teleworking) และการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (mobile device) เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

ภายในองค์กร 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีมาตรการและการควบคมุที่เหมาะสมในการป้องกนัความเสี่ยงจากการ

ร่ัวไหลของข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทซึง่จดัเก็บอยู่ในอปุกรณ์เคลื่อนที่และอปุกรณ์สว่นบคุคล รวมถึงความเสี่ยง 

จากการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาต 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอยีดของมาตรการและกระบวนการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบตัิงานนอกสถานที่ (teleworking) และการใช้งานอปุกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) เพื่อเข้าถึงระบบ

สารสนเทศภายในองค์กร ซึง่รวมถึง (1) การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ และ (2) การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัในการใช้งานอปุกรณ์เคลื่อนที่

และอปุกรณ์สว่นบคุคลที่เชื่อมต่อกบัเครือข่ายสารสนเทศของบริษัท 

 

 

ส่วนท่ี 4: การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีมาตรการควบคมุการเข้าถึงระบบและข้อมลูสารสนเทศอย่างเหมาะสม และบริษัทสามารถ

ตรวจสอบและติดตาม เหตกุารณ์การเข้าถึงที่ผิดปกติได้ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนการบริหารจดัการการเข้าถึงระบบและข้อมลูสารสนเทศ 

ของบริษัทซึง่รวมถึง (1) การบริหารจดัการบญัชีผู้ใช้งาน (2) การจ ากดัสิทธิการเข้าถึงระบบงานและ 

ข้อมลูสารสนเทศ (3) การควบคมุบญัชีผู้ ใช้งานที่มีสทิธิสงู (privilege account) (4) การก าหนดมาตรการพิสจูน์

ตวัตนของผู้ใช้งานระบบ และ (5) การก าหนดนโยบายรหสัผ่าน 
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ส่วนท่ี 5: การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography Control) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการใช้งานเทคโนโลยีการเข้ารหสัข้อมลูที่มคีวามเหมาะสม  

มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกนัการเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูที่เป็นความลบัหรือมีความส าคญั 

ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภยัที่เก่ียวข้องกบัการใช้งานเทคโนโลยีการเข้ารหสัข้อมลู 

มาตรการและกระบวนการบริหารจดัการคีย์ของการเข้ารหสั (encryption key) ซึง่รวมถงึการจดัเก็บและ 

การควบคมุการเข้าถึงคีย์ดงักลา่ว 

 

 

 

ส่วนท่ี 6: การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของทรัพย์

สารสนเทศที่เหมาะสม โดยสามารถป้องกนัความเสี่ยงจากการสญูหาย ถกูโจรกรรม ป้องกนัการเข้าถึงระบบหรือ

อปุกรณ์สารสนเทศโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนญุาต และป้องกนัภยัคกุคามที่อาจท าให้ระบบสารสนเทศต้องหยดุชะงกั 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. อธิบายรายละเอยีดของมาตรการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ ซึง่รวมถึง (1) การควบคมุการเข้าถึง 
พืน้ที่หวงห้าม (2) การก าหนดสิทธิและการตรวจสอบสทิธิการเข้าถึงพืน้ที่ห่วงห้าม เช่น ศนูย์คอมพิวเตอร์หรือ
สถานที่จดัเก็บระบบและอปุกรณ์สารสนเทศ 

2. อธิบายรายละเอียดของมาตรการควบคมุด้านสภาพแวดล้อมและมาตรการบ ารุงรักษาอปุกรณ์สารสนเทศ 
เพื่อป้องกนัความเสียหายของระบบและอปุกรณ์สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนท่ี 7: การรักษาความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานประจ าวันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Operation Security) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมี (1) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการปฏิบตัิงานประจ าวนั (2) มาตรการรักษาความพร้อมใช้ของระบบและข้อมลูสารสนเทศ (3) การป้องกนัภยั

คกุคามจากไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีซึง่อาจสง่ผลต่อการรักษาความลบัของข้อมลู หรืออาจท าให้ 

ระบบสารสนเทศทีใ่ห้บริการต้องหยดุชะงกั และ (4) มาตรการในการป้องกนัภยัคกุคามจากการโจมตีที่อาศยั

จดุอ่อนของช่องโหว่ทางเทคนิค 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 และ กธ. 19/2561 (หมวด 4 การดแูลรักษา

ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนการที่เก่ียวข้องกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบตัิงานประจ าวนั ซึง่รวมถึง (1) การก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานประจ าวนัที่ครอบคลมุ 

การตรวจสอบ แก้ไขและรายงานผลการปฏบิตัิงาน (2) การส ารองและการกู้คืนข้อมลู  (3) การจดัเก็บอปุกรณ์

บนัทกึข้อมลูส ารองในพืน้ทีท่ี่มีความมัน่คงปลอดภยั (4) การจดัเก็บบนัทกึหลกัฐาน (logs) (5) มาตรการป้องกนั

ไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (6) มาตรการจ ากดัการติดตัง้ซอฟท์แวร์ (7) มาตรการในการบริหารจดัการ 

ช่องโหว่ทางเทคนิคด้านความปลอดภยัสารสนเทศ (technical vulnerability) ซึง่ครอบคลมุ (7.1) การประเมิน

ความเสี่ยง (7.2) การจดัให้มีการประเมินช่องโหว่ของระบบ (vulnerability assessment) (7.3) การจดัให้ม ี

การทดสอบเจาะระบบ (penetration test) ที่เหมาะสมตามระดบัความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ  

(7.4) การติดตามและเฝ้าระวงั แก้ไขและรายงานผลการแก้ไขปัญหาด้านช่องโหว่ทางเทคนิคต่อผู้บริหาร และ 

(7.5) การบริหารจดัการปิดช่องโหว่ทางเทคนิค (patching) และ (8) การจดัให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ  

(IT audit) 
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ส่วนท่ี 8: การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Communication Security) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายที่เหมาะสมรวมถึง 

การควบคมุความเสี่ยงและมาตรการป้องกนัภยัคกุคามทางระบบเครือข่ายของบริษัท และเพื่อรักษา 

ความปลอดภยัในการรับสง่ข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร และระหว่างระบบเครือข่ายภายใน

องค์กรกบัระบบเครือข่ายภายนอก 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. อธิบายรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่าย ซึง่รวมถงึ (1) การแบ่งแยกระบบ
เครือข่าย (2) การควบคมุการเข้าถึงระบบเครือขา่ย (3) การติดตามและเฝ้าระวงั วิเคราะห์และตรวจสอบ
ข้อมลูบนระบบเครือข่ายที่อาจเป็นภยัคกุคามต่อระบบและข้อมลูสารสนเทศ (4) การติดตัง้ระบบ 
รักษาความปลอดภยัต่าง ๆ ที่จ าเป็น อาทิเช่น การติดตัง้ firewall และการติดตัง้ระบบ IDS/IPS เป็นต้น 

2. อธิบายรายละเอียดของมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศที่มีการรับสง่ผ่านระบบ
เครือข่ายภายในองค์กร และระหว่างระบบเครือข่ายภายในองค์กรกบัระบบเครือข่ายภายนอก 
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ส่วนที่ 9: การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition, Development and 

Maintenance) 

วัตถุประสงค์  

▪ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีมาตรการและกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจดัหา พฒันาระบบสารสนเทศ (system development life cycle) การใช้งาน และการดแูลรักษา
ระบบสารสนเทศ 

▪ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีมาตรการและกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงระบบหรืออปุกรณ์สารสนเทศทีส่ามารถลดความเสี่ยงจากการหยดุชะงกัหรือ 
การประมวลผลข้อมลูทีผ่ิดพลาดได้ 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนที่เก่ียวข้องกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัหา พฒันา และดแูลรักษาระบบสารสนเทศ ซึง่รวมถึง (1) การรวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการของระบบสารสนเทศ (2) การก าหนดความต้องการด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ (security requirement)  (3) การออกแบบระบบสารสนเทศ (4) การทดสอบ และ (5) การควบคมุ
โปรแกรมต้นฉบบั 

2. อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนที่เก่ียวข้องกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบและอปุกรณ์สารสนเทศที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึง (1) การประเมิน 
ผลกระทบ (2) การอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (3) การทดสอบ (4) การควบคมุโปรแกรมต้นฉบบั และ  
(5) กระบวนการน าระบบเข้าสู ่(deployment) ระบบงานหลกั (production) 
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ส่วนท่ี 10: การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของการใช้บริการระบบสารสนเทศ 

จากผู้ให้บริการภายนอกและผู้ให้บริการระบบ Cloud computing (Third-Party Control) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมมีาตรการและกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูและ 

ระบบสารสนเทศที่อยู่ในความดแูลของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเหมาะสม 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนที่เก่ียวข้องกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของการใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก (IT outsourcing) หรือผู้ให้บริการ 

ระบบ Cloud computing (cloud service provider) ซึง่รวมถึง (1) การประเมินและคดัเลือกผู้ให้บริการ  

(2) การจดัท าสญัญาการให้บริการ (3) การก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบและ

ข้อมลูสารสนเทศ (4) การก าหนดและติดตามระดบัการให้บริการ (service level agreement) โดยครอบคลมุถึง

การติดตามและประเมินผลผู้ให้บริการอย่างสม ่าเสมอ 

 

ส่วนที่ 11: การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

(Information Security Incident Management) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบต่อความมัน่คง

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอียดของมาตรการและกระบวนการรับมือกบัเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศ ซึง่รวมถงึ (1) การจดัท าแผนและก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อให้พร้อมรับมือกบั

เหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (2) การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ  

ช่องทางการสื่อสารและประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (3) การรายงานเหตกุารณ์ต่อส านกังาน และ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจดัการเหตกุารณ์โดยไม่ชกัช้าเม่ือเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว (4) การรวบรวมและ

จดัเก็บหลกัฐาน (5) การตรวจสอบ วิเคราะห์และการรายงานผลการด าเนินงาน (6) การทบทวนและทดสอบ

ขัน้ตอนและกระบวนการในการบริหารจดัการเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของ 

ระบบสารสนเทศที่ครอบคลมุถงึการบริหารจดัการความเสี่ยงไซเบอร์ (cyber security drill) 
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ส่วนท่ี 12: มาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุที่อาจมีผลกระทบการด าเนินงานหรือการซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

(Business Continuity Management) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีนโยบายและแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ที่ท าให้มัน่ใจ

ได้ว่าหากมีเหตกุารณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึน้ บริษัทยงัสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เนื่อง หรือสามารถแก้ไขให้กลบัมา

ด าเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 37/2559 

การจัดเตรียมเอกสาร 

อธิบายรายละเอยีดของนโยบาย มาตรการ และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ  

(Business Continuity Management Policy) อธิบายรายละเอียดของแผนรองรับการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง

(Business Continuity Plan) และแผนกู้คนืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Plan)  

โดยแผนดงักลา่วต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้

▪ มีการระบงุานส าคญั (critical business function) ซึง่หากหยดุชะงกั จะสง่ผลกระทบต่อลกูค้า  
การด าเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัท 

▪ มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู 
ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

▪ มีการระบแุละประเมินผลกระทบทางธุรกิจทัง้ในรูปของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เมื่อระบบงานส าคญั
หยดุชะงกั โดยการประเมินดงักลา่วต้องครอบคลมุเหตกุารณ์อยา่งน้อย ดงัต่อไปนี ้ 
(1) ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ท าการ (loss of access to building) (2) ทรัพย์สนิหรือข้อมลูสญูหาย 
(loss of asset) (3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหาย (loss of IT and Telco 
system) และ (4) สญูเสียบคุลากรส าคญัของบริษัท (loss of staff)  

▪ มีการก าหนดระยะเวลากู้คืนระบบงาน (Recovery Time Objectives - RTO) และข้อมลูลา่สดุ 
ที่จะกู้คืนได้ (Recovery Point Objectives - RPO) และระยะเวลาหยดุชะงกันานสดุที่บริษัทยอมรับ
ได้ (Maximum Tolerable Downtime - MTD) 

▪ มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเม่ือเกิดกรณีฉกุเฉินดงักลา่ว รวมถึงผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ตามขัน้ตอน 

▪ ในแต่ละกรณีที่ชดัเจน มีวิธีการและช่องทางติดต่อสื่อสารกบัผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก 
▪ มีแผนในการทดสอบและประเมินแผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถ

ด าเนินงานตามแผนดงักลา่วได้ตามเป้าหมายและได้ผลลพัธ์ตามที่คาดหวงั 
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ส่วนท่ี 13: การบริหารและจัดการกระเป๋าเงนิดิจิทลัเพื่อเก็บสินทรัพย์ (Wallet Management) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล

ของลกูค้าอย่างเหมาะสม 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. วิธีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลและการจัดท าบัญชีสินทรัพย์ดิจิทลั 
▪ อธิบายรายละเอียดของระบบและกระบวนการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า โดยต้อง

อธิบายวิธีการบริหารจดัการ hot และ cold wallet 
▪ อธิบายรายละเอียดของระบบและกระบวนการจดัท าบญัชีสนิทรัพย์ดิจิทลัของลกูค้า โดยต้อง

จดัท าบญัชีสินทรัพย์ดิจทิลัของลกูค้าแยกจากบริษัท และแยกรายลกูค้าให้ถกูต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจบุนั โดยมขีัน้ตอนหรือกระบวนการจดัการทรัพย์สินที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ 

2. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยั 
อธิบายรายละเอียดของระบบและมาตรการรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดจิิทลั 

ของลกูค้า โดยต้องครอบคลมุการบริหารความเสี่ยงใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Theft) 
▪ อธิบายรายละเอียดการแบ่งสินทรัพย์ดิจิทลัออกเป็น hot wallet (กระเป๋าเงินดิจิทลัที่เชื่อมต่อกบั

อินเทอร์เน็ต) และ cold wallet (กระเป๋าเงินดิจิทลัทีไ่ม่ได้เชื่อมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต) โดยต้อง
ก าหนดสดัสว่นการเก็บรักษาสนิทรัพย์ดิจทิลัไว้ทัง้ใน hot และ cold wallet อย่างชดัเจน 

▪ อธิบายรายละเอียดการเก็บรักษา private key (กญุแจที่เข้าถงึสินทรัพย์ดิจิทลัใน wallet ที่เป็น
ทรัพย์สนิของลกูค้า) โดยต้องเก็บ private key ด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่มีความมัน่คงปลอดภยั 
เช่น หากเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  private key ดงักลา่วต้องถกูเข้ารหสั (encrypted) 

2.2 การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตของบุคลากร (Fraud or Asset Misappropriation) 
▪ อธิบายรายละเอียดของนโยบายการโอนสินทรัพย์ดจิิทลัระหว่าง wallet  
▪ อธิบายรายละเอียดของกระบวนการอนมุตัิและขัน้ตอนการโอนสินทรัพย์ดิจิทลัระหว่าง wallet  
▪ อธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนหรือวิธีปฏิบตัิทีท่ าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ท าธุรกรรมโอนสินทรัพย์ 

(executing person) เป็นผู้ที่มอี านาจหน้าที่ในการด าเนินการ (authorized person) รวมถึง
อธิบายรายละเอียดของมาตรการป้องกนัและตรวจสอบการท าธุรกรรมโอนสินทรัพย์ดงักลา่ว 

2.3 แผนรองรับกรณี private key ของสินทรัพย์ดิจิทัลสูญหาย (Key Recovery) 
▪ อธิบายรายละเอียดของนโยบายและกระบวนการ backup private key และการเก็บรักษา 

backup private key  
▪ อธิบายรายละเอียดของนโยบายและกระบวนการ retrieve private key 
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ส่วนท่ี 14: การบริหารจัดการและจัดเกบ็ข้อมูล (Data Management) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการจดัการและจดัเก็บข้อมลูอย่างเหมาะสมและจดัเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องกับ

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2561 

การจัดเตรียมเอกสาร 

3. มาตรการการจัดการและจัดเก็บข้อมูล 
▪ อธิบายรายละเอียดของระบบการจดัเก็บข้อมลูที่รัดกมุ เป็นระเบียบ และพร้อมน าข้อมลูมาใช้งานได้ 

รวมทัง้สามารถป้องกนัการแก้ไข สญูหาย หรือการถกูท าลายอย่างไม่เหมาะสม 
▪ อธิบายรายละเอียดแนวทางการจดัให้มีบคุลากรที่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมลู 

4. แนวทางหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
อธิบายรายละเอียดแนวทางการจดัเก็บข้อมลูและระยะเวลาการจดัเก็บข้อมลูดงัต่อไปนี ้  

(อ้างอิงตาม สธ. 36/2561) 

▪ ข้อมลูประกอบการพิจารณาค าขอเปิดบญัชีและการท าสญัญากบัลกูค้า 
▪ ข้อมลูที่เก่ียวกบัการซือ้ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทลัที่เกิดขึน้ 
▪ ข้อมลูการให้ค าแนะน าหรือบทวิเคราะห์การลงทนุ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 


