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 โดยขอแจง้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 :  รำยละเอยีดข้อมูลท่ัวไปของผู้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำต  
 

1.  ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ใหร้ะบุวตัถุประสงคข์องบริษทั ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และโครงสร้างการถือหุ้น โดยใหร้ะบุ
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่1 จ านวนหุน้และร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีถือเทียบกบัจ านวนหุ้นทั้งหมด 

 
1  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
    ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  ทั้งน้ี การถือหุ้นทางออ้ม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ท่ีถือหุ้นในผูถื้อหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 
โดยให้นบัขึ้นไปตลอดสายจนกระทัง่ถึงผูถื้อหุ้นทางออ้มชั้นบนสุดท่ีมีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
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2.  โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร 
   ใหอ้ธิบายโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัพร้อมแนบแผนผงัการจดัองคก์รทั้งหมด  
การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในบริษทั ต าแหน่ง และจ านวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                               
หรือสายงานต่าง ๆ 

3.  ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร2 
ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทั โดยระบุถึง 

(1) ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สัญชาติ อาย ุคุณวุฒิทางการศึกษา และอ านาจกระท าการแทนบริษทั 
(2) สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถา้มี)) 
(3) หนงัสือรับรองคุณสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีรับรองโดยตวักรรมการและ 

ผูบ้ริหาร รวมถึงการรับรองโดยบริษทัวา่ กรรมการและผูบ้ริหารไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
และผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

4.  เงินทุนในกำรประกอบธุรกจิ 
ใหร้ะบุถึงความเพียงพอของปริมาณเงินทุนท่ีพร้อมรองรับการประกอบธุรกิจและความเส่ียง 

ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยแสดงถึงหลกัการหรือสมมติฐานในการค านวณความเพียงพอของเงินทุนดงักล่าว  
รวมทั้งระบุถึงแหล่งท่ีมา และรูปแบบของเงินทุนท่ีอาจขอรับการสนบัสนุนไดใ้นกรณีจ าเป็น (ถา้มี) 

5.  ระบบงำนในกำรด ำเนินธุรกจิ 
    โปรดระบุระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) กระบวนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการ
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ไดแ้ก่ การท าความรู้จกัตวัตนของผูใ้ชบ้ริการ การแจง้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ และการจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดจากการใหบ้ริการ โดยเง่ือนไขการบริการตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการ 

  ทั้งน้ี ในการท าความรู้จกัตวัตนของผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานการท าความรู้จกั 
ตวัตนตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(2)   กระบวนการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั  
    (ก) แนวทางในการจดัการ รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลใหมี้ความน่าเช่ือถือ มัน่คงปลอดภยั  

 
2 ผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หมายถึง ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า  
  ท่ีเรียกช่ืออยา่งอื่นที่รับผิดชอบงานเก่ียวกบั (1) การบริหาร ก าหนด ควบคุมและก ากบัดูแลนโยบาย (2) การติดต่อและให้บริการลูกคา้  
  (3) การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (4) การคดัเลือกสินทรัพยดิ์จิทลั  (5) การบริหารจดัการเงินลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ในสินทรัพยดิ์จิทลัเพื่อลูกคา้ และ (6) การให้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั (เฉพาะกรณีผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั) 
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และถูกตอ้งครบถว้น  
    (ข) แนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอแก่ผูใ้ชบ้ริการ  
    (ค) ช่องทางและแนวทางด าเนินการเก่ียวกบัการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ  
    (ง) มาตรการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากหนา้ท่ีโดยมิชอบของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของผูป้ระกอบการ 
   (จ) มาตรการรักษาความลบัของผูใ้ชบ้ริการ เช่น การก าหนดและควบคุมสิทธิพนกังาน 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

    (ฉ) มาตรการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ และวิธีการจ่ายผลตอบแทนจาก 
การถือสินทรัพยดิ์จิทลัใหผู้ใ้ชบ้ริการ ในกรณีท่ีมีการเก็บรักษาทรัพยสิ์น  รวมทั้งวิธีการด าเนินการใหลู้กคา้
ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีน าฝากในเวลาอนัควร ในกรณีเฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 

    (ช) มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
    (ซ) ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ (proprietary trading) 
    (ฌ) ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance)  
    (ญ) ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ  
    (ฎ) ระบบการจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุน   

(3)  การประเมินและการบริหารความเส่ียง  ใหร้ะบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ  
รวมถึงความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT risk) และความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  
ในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั (confidentiality) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
และระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใชง้านของระบบงานสารสนเทศท่ีใชบ้ริการ (availability) 
รวมทั้งแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยแนบผลรายงานการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT audit) และรายงานการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ดว้ย 

(4)  จดัใหมี้การเก็บรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลแก่ส านกังานตามท่ีก าหนด 

6.  งบกำรเงินของผู้ประกอบธุรกจิ 
 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าส่งงบการเงินประจ าปีงวดล่าสุด ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังาน
เห็นชอบ 
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ส่วนท่ี 2 :  รำยละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบักำรคัดเลอืกสินทรัพย์ดิจิทัลที่น ำมำให้บริกำรซื้อขำย ระบบซื้อขำยสินทรัพย์
ดิจิทัลและกำรเปิดเผยข้อมูล (เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกจิศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล) 

7. ระบบงำนในกำรคัดเลอืกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะน ำมำให้บริกำรซื้อขำย 
ใหร้ะบุหลกัเกณฑแ์ละแสดงระบบงานท่ีจะใชค้ดัเลือกสินทรัพยดิ์จิทลั เช่น คุณสมบติัของผูอ้อก

โทเคนดิจิทลั (ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั) แสดงไดว้า่มี minimum viable 
product/service เป็นตน้  

8.  ระบบงำนในกำรให้บริกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล   
      ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั 

  (1)  ระบบการซ้ือขายท่ีสามารถรองรับปริมาณการซ้ือขายไดอ้ยา่งเพียงพอ และสามารถตรวจสอบ
ความสามารถในการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลัของผูใ้ชบ้ริการไดก่้อนมีการส่งค าสั่งซ้ือขาย 

 (2)  ระบบช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั น่าเช่ือถือ 
(3)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท ารายการซ้ือขาย ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลก่อนท ารายการ 

ซ้ือขาย (ถา้มี) (pre-trade information) และขอ้มูลภายหลงัท ารายการซ้ือขาย (post-trade information)  
อยา่งเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency) 

(4)  ระบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท า
รายการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั  เพื่อติดตามและตรวจสอบการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัในภายหลงั (audit trail) 

(5)  ระบบงานท่ีช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการท างานของระบบซ้ือขายใหมี้ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (surveillance)  

(6)  ระบบเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีน ามาซ้ือขายอยา่งเพียงพอและ
เป็นปัจจุบนั 

9.  กำรเปิดเผยข้อมูล 
จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี 
(1)  ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับผูใ้ชบ้ริการท่ีชดัเจนและเป็นธรรม (fair access)  
(2)  ขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายของระบบท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงตอ้งเปิดเผยการจดัล าดบัและ 

การจบัคู่ค  าสั่งซ้ือขายดว้ย 
(3)  ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

10.  รำยละเอยีดอืน่ ๆ  
 ใหร้ะบุรายละเอียดอ่ืนท่ีผูย้ืน่ค  าขอประสงคจ์ะแจง้เพิ่มเติม 
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ส่วนท่ี 3 :  รำยละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบัระบบงำนกำรให้บริกำรรับฝำกสินทรัพย์ดิจิทัล (เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำต
ประกอบธุรกจิผู้ให้บริกำรรับฝำกสินทรัพย์ดิจิทัล) 

11. ระบบงำนกำรให้บริกำรรับฝำกสินทรัพย์ดิจิทัล 
 ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั 
 (1)  ระบบการแยกสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งแยกสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ 

ออกจากสินทรัพยดิ์จิทลัของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
 (2)  ระบบการจดัท าทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ โดยตอ้งแสดง

รายการและจ านวนสินทรัพยดิ์จิทลั ตลอดจนบนัทึกรายการรับหรือจ่ายสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 (3)  ระบบท่ีสามารถรองรับการก าหนดเง่ือนไขในการโอนสินทรัพยดิ์จิทลัเก่ียวกบัขนาดธุรกรรม

หรือการจ ากดัปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ไดต้ามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี 
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

12.  รำยละเอยีดอืน่ ๆ  
 ใหร้ะบุรายละเอียดอ่ืนท่ีผูย้ืน่ค  าขอประสงคจ์ะแจง้เพิ่มเติม 

 

ส่วนท่ี 4 :  รำยละเอยีดกำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีประกอบธุรกจิอืน่ 
อยู่แล้ว) 

  

 ใหร้ะบุลกัษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั พร้อมช้ีแจงถึงความเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต โดยหากเป็นธุรกิจท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ตอ้งช้ีแจงแนวทางการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 
 

ส่วนท่ี 5 :  เอกสำรประกอบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล 

  1. เอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
    ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัจากกระทรวงพาณิชย์ 
    ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
    ส าเนาขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
    ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  2. ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีลงนามในแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั หรือธุรกิจผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) 
  3. อ่ืน ๆ (ถา้มี) ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 6 :  ค ำรับรองและค ำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต 

(1) บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 ซ่ึงออกตามความในพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
พ.ศ. 2561  

(2) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั
วา่ดว้ยการก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะ
ตอ้งหา้มของกรรมการและผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

(3) ขอ้ความในแบบค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
มีความครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริงทุกประการ  

(4) บริษทัขอรับรองวา่ แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ซ่ึงลงนามโดย บริษทั  
    ( ระบุช่ือบริษทัท่ียืน่ขอรับใบอนุญาต หรือ บริษทัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทั ในกลุ่มนิติบุคคล
เดียวกนัใหเ้ป็นผูย้ืน่ค  าขอ )    เป็นการกระท าแทนและเพื่อบริษทั และใหมี้ผลผกูพนัเสมือนเป็น 
การกระท าของบริษทัทุกประการ 

(5) ขา้พเจา้ยนิยอมและจะอ านวยความสะดวกใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจหรือ 
สถานท่ีตั้งของผูข้อรับใบอนุญาตหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะ 
ทางการเงิน การด าเนินงาน สินทรัพยห์รือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 

 
 ลายมือช่ือ ............................................................ ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนั  
 ต าแหน่ง............................................................... 
 วนัท่ี ..................................................................... 
 
       ประทบัตรา (ถา้มี) 
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ระบุช่ือเจา้หนา้ท่ีของผูข้อรับความเห็นชอบท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได ้จ านวน 2 คน  

1.............................................................................ต าแหน่ง.......................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์............................................... หมายเลขโทรสาร............................................................ 
email address.....................……………….......... 
2.............................................................................ต าแหน่ง.......................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์................................................หมายเลขโทรสาร...........................................................      
email address.....................……………….......... 
                                         
  
 


