
 

 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ. 19/2561 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพยดิ์จิทลั 
(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10(1) มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
  (2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
  (3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
  (4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
  (5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
  (6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั  
  (7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
  (8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
  (9)  การเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี 
  (10)  การเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
  (11)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  “ลูกคา้”  หมายความวา่   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
“ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
และผูล้งทุนรายใหญ่ 

“ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
และผูล้งทุนรายใหญ่  

“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  

 ขอ้ 3   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพยีงพอท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวทางเดียวกนั   
ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว อาจก าหนดตามประเภทธุรกิจหรือประเภทสินทรัพยดิ์จิทลัก็ได ้
 (2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ีและหากผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
 (3)  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลักระท าการท่ีอาจเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัขอความเห็นชอบการด าเนินการใดตามประกาศน้ีก่อนการด าเนินการนั้นก็ได ้
  (4)  เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ส านกังาน 
ก.ล.ต. อาจก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจดัส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้โดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจนเกินสมควร 
ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
หรือลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดใหด้ าเนินการภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณี
ดงักล่าวได ้
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(ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ก าหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผล 
ตามสภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

 ขอ้ 4   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงกบัลูกคา้เก่ียวกบั  
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการให้บริการ   ทั้งน้ี ขอ้ตกลงดงักล่าวตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการตดัหรือจ ากดัความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเม่ือมีความเสียหาย 
เกิดขึ้นกบัลูกคา้ อนัเน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร 
ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี 

  ขอ้ 5   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจดัส่งงบการเงินท่ีจดัท าขึ้นต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และใหป้ระกาศงบการเงินดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต.  
จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งผ่าน 
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี การจดัท าบญัชี 
ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสถาบนัวิชาชีพท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหค้วามเห็นชอบและขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ขอ้ 5/1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประสงคจ์ะลดทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงรวมถึงการลดทุนเพื่อลา้งขาดทุนสะสมหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ด าเนินการตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 12/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 17/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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(1)  กรณีลดทุนจดทะเบียนท่ีมิใช่ตาม (2) ใหแ้จง้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยยื่นส าเนา
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการลดทุน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงไดว้า่ผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการรองรับการประกอบธุรกิจและความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติดงักล่าว  

ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงท าให้ 
แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไม่เพียงพอส าหรับการรองรับการประกอบธุรกิจ 
และความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ส านกังาน ก.ล.ต. อาจแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัช้ีแจง  
หรือแกไ้ขการด าเนินการให้ถูกตอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บส าเนามติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

(2)  กรณีลดทุนจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี ใหแ้จง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
โดยยืน่ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหล้ดทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ลงมติดงักล่าว 

(ก)  ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของผูถื้อหุ้น 
(ข)  ไม่ท าใหส่้วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินเปล่ียนแปลงไป 
(ค)  ไม่ขดัต่อบทบญัญติัตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

การยืน่เอกสารหลกัฐานหรือการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามเอกสาร
หลกัฐาน ขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชน 

 ขอ้ 6   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประสงคจ์ะประกอบกิจการอ่ืน
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะด าเนินการได้
ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นการประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  เป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลั 
 (ข)  ไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  เวน้แต่จะแสดงไดว้่าสามารถจดัให้มีระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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 (ค)  เป็นกิจการท่ีไม่มีความเส่ียงต่อทรัพยสิ์นของลูกคา้ ฐานะของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั หรือเป็นกิจการท่ีอาจมีความเส่ียงดงักล่าว แต่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถ
จดัใหมี้ระบบในการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะด าเนินการไดต้่อเม่ือ
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายกรณี 

  ขอ้ 7   ยกเลิก 

ขอ้ 7/1   เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถติดตามสภาพตลาดและความเส่ียงของ
สินทรัพยดิ์จิทลัและการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไดท้นัต่อเหตุการณ์ อนัจะเป็นประโยชนต่์อ 
การก ากบัดูแลและควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั การช าระราคาซ้ือขายและส่งมอบ
สินทรัพยดิ์จิทลั การป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั การทุจริต 
หลอกลวง หรือฉอ้โกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลตามกฎหมาย  รวมทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเก็บรวบรวม
และเปิดเผยขอ้มูลตามตารางแนบทา้ยประกาศน้ี ต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยใหมี้รายละเอียดของรูปแบบ 
วิธีการ และระยะเวลา ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการใหลู้กคา้มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนยซ้ื์อขายโทเคน
ดิจิทลั นายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั ผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี และ 
ผูค้า้โทเคนดิจิทลั เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ใหลู้กคา้ทราบดว้ย  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และเง่ือนเวลา ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 7/2   (ยกเลิก) 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 14/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 14/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
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ขอ้ 7/3   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประสงคจ์ะหยดุประกอบธุรกิจ
เป็นการชัว่คราว ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะด าเนินการไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตเม่ือผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัแสดงไดว้า่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อคืนทรัพยสิ์นให้แก่ลูกคา้ หรือเก็บรักษาไว ้
ในระบบท่ีมัน่คงปลอดภยัและไม่ไดรั้บผลกระทบในระหวา่งการหยดุประกอบธุรกิจดงักล่าว 

ในการพิจารณาอนุญาตใหห้ยดุประกอบธุรกิจ หากเป็นผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าวหยดุประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัทุกประเภท ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรายงานจ านวนทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเก็บรักษาไวใ้หส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นรายวนั และใหไ้ดรั้บยกเวน้การปฏิบติั
ตามขอ้ 7/1 ในระหวา่งการหยุดประกอบธุรกิจ 

(2)  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลักลบัมาประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดรั้บ
อนุญาตประเภทใดประเภทหน่ึงภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตให้หยดุประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท  

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารหยดุประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัตามประกาศน้ี อาจเป็นเหตุใหถู้กเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 34 ได ้

หมวด 1/1 
การประกอบธุรกิจในฐานะผูมี้วิชาชีพ 

___________________ 

  ขอ้ 7/4   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกอบธุรกิจและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้
ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 10/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (2)  ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ และปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขของลูกคา้ 
  (3)  ไม่กระท าการใดท่ีจะเป็นผลใหลู้กคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือหนา้ท่ี
ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามท่ีลูกคา้แจง้วา่มีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น 
  (4)  ไม่รับหรือใหค้่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน ส่ิงของ หรือ
บริการยิง่กวา่ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บหรือให้เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ 

หมวด 2 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร 

______________________ 

ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารจดัการ 
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดว้ยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงลกัษณะ ขนาด  
ปริมาณ ความซบัซอ้น และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 
  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัดงัต่อไปน้ี  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรายงานการเปล่ียนแปลงระบบงานดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
โดยไม่ชกัชา้ 
  (1)  ระบบการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั และระบบช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงระบบรับฝากและ 
ถอนทรัพยสิ์นทั้งท่ีเป็นเงินและสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  ระบบงานท่ีช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการท างานของระบบซ้ือขาย 
ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

(4)  ระบบงานท่ีรองรับการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 9   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 37 และขอ้ 42 โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงาน 
ตามขอ้ 8 ตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การก าหนดโครงสร้างองคก์ร บทบาท อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรท่ีชดัเจน 

(2)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งมี 
ความเหมาะสม น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ  

(3)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งค านึงถึงเร่ือง ดงัน้ี  
       (ก)  การรักษาความลบั  
       (ข)  การรับและจดัการขอ้ร้องเรียน  
       (ค)  การป้องกนัมิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจ 

แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
(4)  การบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกดา้นอยา่งรัดกุม โดยตอ้ง 

มีมาตรการอยา่งเพียงพอท่ีจะป้องกนัและจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(5)  ระบบงานและมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
(6)  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดย 
       (ก)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้อยูภ่ายใตก้ารดูแลรักษาหรือจดัการของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ตอ้งจดัท าบญัชีของลูกคา้แยกแต่ละราย ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และ 
เป็นปัจจุบนั และเก็บรักษาทรัพยสิ์น ในระบบท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั น่าเช่ือถือ และตอ้งมี 
แผนการจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีเหมาะสม 

       (ข)  จดัใหมี้การจ่ายผลตอบแทนจากการถือสินทรัพยดิ์จิทลักบัลูกคา้ 
อยา่งเป็นธรรมโดยตอ้งเปิดเผยเง่ือนไขและวิธีการใหลู้กคา้ทราบ 

(ค)  ในกรณีท่ีเป็นการเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ ตอ้งค านึงถึงความเส่ียง 
จากการสูญหาย การทุจริต และการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามขอ้ 10/4  
และตอ้งมีระบบการบริหารจดัการกระเป๋าสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีใชใ้นการเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลั  
(wallet management) และกุญแจ (key management) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   ค าว่า “กุญแจ” ตามวรรคหน่ึง  หมายความว่า   กุญแจเขา้รหัส 
(cryptographic key) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้งเก็บรักษาเป็นความลบั เพื่อใชอ้นุมติัการโอนหรือการท าธุรกรรม
เก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลัในกระเป๋าสินทรัพยดิ์จิทลั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 34/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2566) 
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(7)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา 
ความปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูล (security) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องระบบงานและขอ้มูล 
(integrity) และความพร้อมใชข้องระบบงาน (availability) โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk) และความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) 

(8)  ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 
ตรวจสอบได ้และปลอดภยั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามขอ้ 11 

(9)  ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 
(proprietary trading) ซ่ึงเหมาะสมและเพยีงพอท่ีสามารถป้องกนัมิใหมี้การลงทุน  

       (ก)  ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจ 
       (ข)  เป็นผลใหก้ารซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิ์จิทลัผิดไปจากสภาพปกติ

ของตลาด 
       (ค)  มีลกัษณะเป็นการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมในฐานะผูมี้วิชาชีพ 
       (ง)  ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ลูกคา้หรือความไม่เป็นธรรม 

กบัลูกคา้ 
  (10)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
(compliance) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัใหมี้
หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

(11)  ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

ขอ้ 10   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้บุคลากรในจ านวนท่ีเพียงพอ 
กบัการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่มีประวติัในทาง 
ท่ีเส่ือมเสีย  
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 10/1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้นะน า
รายช่ือลูกคา้ (introducing broker agent) ให้ด าเนินการไดเ้ฉพาะการให้บริการเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลัเท่านั้น   
และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  ก าหนดขอบเขตและหนา้ท่ีของผูแ้นะน ารายช่ือลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยตอ้ง 
ไม่ปฏิบติังานซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  พิจารณาวงเงินการใชบ้ริการ หรืออนุมติัการเปิดบญัชีเพื่อการใชบ้ริการธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั  

(ข)  ใหค้  าแนะน าในการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนโทเคนดิจิทลั  
(ค)  รับค าสั่งซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนโทเคนดิจิทลัจากลูกคา้  
(ง)  รับจดัการหรือเก็บรักษาโทเคนดิจิทลัของลูกคา้  

  (2)  จดัใหมี้มาตรการในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงาน 
ของผูแ้นะน ารายช่ือลูกคา้ในการท าหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีก าหนด รวมถึงการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ดว้ยความถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ท าใหลู้กคา้ส าคญัผิด 
  (3)  ก าหนดและเปิดเผยอตัราและวิธีการค านวณการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 
ผูแ้นะน ารายช่ือลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน (ถา้มี) 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามขอ้น้ี ให้ค  าวา่ “ผูแ้นะน ารายช่ือลูกคา้”  หมายความวา่   
บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีแนะน ารายช่ือลูกคา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเพื่อการใชบ้ริการ
อนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือท าหนา้ท่ีติดต่อชกัชวนใหลู้กคา้มาใชบ้ริการอนัเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลักบัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทัล  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะไดรั้บค่าตอบแทนส าหรับ 
การแนะน ารายช่ือลูกคา้หรือการติดต่อชกัชวนลูกคา้นั้นหรือไม่ 

  ขอ้ 10/2   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีแต่งตั้งผูแ้นะน ารายช่ือลูกคา้ 
ตามขอ้ 10/1 มีหน้าท่ีรายงานการปฏิบติัหน้าท่ีของผูแ้นะน ารายช่ือลูกคา้ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบเป็นรายไตรมาส  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 

 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 10/3   ในการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
กรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นประเภทสินทรัพยดิ์จิทลัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากเงิน ตอ้งแยกทรัพยสิ์นท่ีอยู่ใน 
การดูแลรักษาไวใ้นลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดว้า่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดยปราศจาก 
เหตุสงสัย  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเก็บรักษาโดยผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือน าไปฝากไวก้บับุคคลอ่ืน 
  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง เป็นทรัพยสิ์นเพื่อการท าธุรกรรมเก่ียวกบั 
สินทรัพยดิ์จิทลัในต่างประเทศ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัแยกทรัพยสิ์นดงักล่าวในลกัษณะ 
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 
  ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการน าสินทรัพยดิ์จิทลั 
ของลูกคา้ไปฝากไวก้บับุคคลอ่ืน และเปิดเผยความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการฝากดงักล่าวใหลู้กคา้ทราบ   
ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการสูญหายหรือ 
เสียหายจากการฝากสินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าว 

  ขอ้ 10/4   ในการเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ตอ้งเก็บไวใ้นระบบท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายเม่ือท าธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  
ของมูลค่าสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ทั้งหมดท่ีเก็บรักษาไว ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระบบท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายเม่ือท าธุรกรรมเท่านั้นท่ีก าหนดให้การโอน
สินทรัพยดิ์จิทลักระท าโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัยนืยนัตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ทั้งน้ี บุคคล 
ท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าวตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  บุพการี ผูสื้บสันดาน ผูรั้บบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม  
(ข)  พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั  
(ค)  คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา หรือคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนั 

ฉนัสามีภริยาของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 1/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (2)  เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ประเภทการเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั เก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ตั้งแต่ 15 ลา้นบาท
ขึ้นไปเป็นระยะเวลา 5 วนัติดต่อกนั ให้น าสินทรัพยดิ์จิทลัซ่ึงตอ้งเก็บไวใ้นระบบท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่าย
เม่ือท าธุรกรรมเท่านั้นไปฝากไวก้บัผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น 
ตามขอ้ 10/5 หรือผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเก็บสินทรัพยดิ์จิทลัในลกัษณะดงักล่าว เวน้แต่สินทรัพยดิ์จิทลันั้นไม่มี
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว หรือไม่มีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัประเภทผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัน าสินทรัพยดิ์จิทลั
ดงักล่าวไปเก็บไวใ้นระบบท่ีมีลกัษณะตาม (1) 
  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการสินทรัพยดิ์จิทลั ในกรณีท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประสงค์จะน าสินทรัพยดิ์จิทลัซ่ึงมีผู ้ให้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
ตามวรรคหน่ึง (2) บางส่วนไปเก็บไวใ้นระบบท่ีมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง (1) ใหส้ามารถกระท าได ้  
ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพยดิ์จิทลัทั้งหมดของลูกคา้ 

  ขอ้ 10/5   ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ 10/4 วรรคหน่ึง (2) ตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลในประเทศท่ีผูใ้หบ้ริการนั้น 
มีสถานประกอบการตั้งอยู ่ 
  (2)  มีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ความพร้อม และไดรั้บการยอมรับในการให้บริการ
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  มีระบบงานและมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (4)  มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ (cybersecurity) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (5)  มีการแยกสินทรัพยดิ์จิทลัของผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายออกจากสินทรัพยดิ์จิทลั 
ของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (5/1)  มีมาตรการท่ีแสดงไดว้า่สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีผูใ้ชบ้ริการฝากไวจ้ะไม่ถูกน าไปใช้
หรือหาดอกผลไม่วา่โดยวิธีใด 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 1/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
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  (6)  มีระบบถ่วงดุลหรือมาตรการควบคุมการโอนสินทรัพยดิ์จิทลั โดยอยา่งนอ้ย 
ตอ้งก าหนดใหก้ารโอนสินทรัพยดิ์จิทลักระท าโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกนัยืนยนัการท าธุรกรรม 
โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามขอ้ 10/4 วรรคหน่ึง (1)  
รวมทั้งมีการเก็บหรือขอหลกัฐานเพื่อยนืยนัการท าธุรกรรมจากผูส้ั่งการโอนสินทรัพยดิ์จิทลั เม่ือเป็น 
การโอนสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีปริมาณมากอยา่งมีนยัส าคญั  
  (7)  มีระบบท่ีสามารถรองรับการก าหนดเง่ือนไขในการโอนสินทรัพยดิ์จิทลัเก่ียวกบั
ขนาดธุรกรรมหรือการจ ากดัปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ไดต้ามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ 
  (8)  ไม่มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน  
  (9)  ไม่มีพฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  (10)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ากรรมการหรือผูบ้ริหารมีประวติัการถูกลงโทษหรือ 
ถูกด าเนินการ หรืออยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการหลอกลวง ฉอ้โกง 
หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัฝากสินทรัพยดิ์จิทลัไวก้บัผูใ้ห้บริการรับฝาก
สินทรัพยดิ์จิทลัต่างประเทศตามวรรคหน่ึง และผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัต่างประเทศดงักล่าว  
มีการตั้งตวัแทนช่วง ตวัแทนช่วงนั้นตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามวรรคหน่ึง หรือส่วนท่ี 3/1 การเป็น 
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั แลว้แต่กรณี ดว้ย 

  ขอ้ 10/6   ในการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
กรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นประเภทเงิน ให้ฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง
ขึ้นโดยตอ้งระบุอยา่งชดัเจนในบญัชีเงินฝากว่าเป็นการด าเนินการโดยผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
เพื่อประโยชน์ของลูกคา้ 
  ในกรณีท่ีใชร้ะบบอตัโนมติัส าหรับการถอนหรือโอนเงินในบญัชีท่ีเปิดไวเ้พื่อประโยชน์
ของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแทรกแซงหรือ 
การสั่งถอนหรือโอนเงินโดยบุคคลอ่ืนนอกจากลูกคา้ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่การถอนหรือโอนเงินจากระบบนั้น
เป็นไปตามค าสั่งของลูกคา้   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 1/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
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  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไม่มีระบบอตัโนมติัส าหรับการถอน 
หรือโอนเงิน หรือไม่ใชร้ะบบอตัโนมติัส าหรับธุรกรรมใดในบญัชีท่ีเปิดไวเ้พื่อประโยชน์ของลูกคา้
ตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ก าหนดบุคคลผูมี้อ านาจอนุมติัหรือลงนามในการถอนหรือโอนเงินในบญัชีท่ีเปิดไว ้ 
โดยค านึงถึงวงเงินในแต่ละระดบั ใหมี้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลท่ีเหมาะสมและตอ้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่า  
ลูกคา้ไดแ้สดงความประสงคใ์นการถอนหรือโอนเงินนั้นก่อนด าเนินการ 
  (2)  มอบหมายบุคคลผูมี้อ านาจอนุมติัหรือลงนามในการถอนหรือโอนเงินดงัน้ี  
โดยในการมอบหมายตอ้งมีขอ้ก าหนดใหบุ้คคลผูมี้อ านาจดงักล่าวท าการตรวจสอบก่อนด าเนินการเพื่อให้
มัน่ใจว่าเป็นความประสงคข์องลูกคา้ในการถอนหรือโอนเงินนั้น  

(ก)  อยา่งนอ้ย 2 คนร่วมกนัอนุมติัหรือลงนามในกรณีท่ีเป็นการถอนหรือ 
โอนเงินตั้งแต่ 2 ลา้นบาทแต่ไม่ถึง 50 ลา้นบาท  

(ข)  อยา่งนอ้ย 2 คนร่วมกนัอนุมติัหรือลงนาม และมีผูต้รวจสอบก่อนการท า
รายการถอนหรือโอนเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  ในกรณีท่ีเป็นการถอนหรือโอนเงินตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป 
โดยผูต้รวจสอบรายการดงักล่าวตอ้งสามารถท าหน้าท่ีไดโ้ดยอิสระจากการบริหารจดัการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั เช่น ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
  (3)  ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่าจะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตาม (2) เช่น  
การถอนหรือโอนเงินหลายคร้ังในเวลาไล่เล่ียกนัเพื่อให้การถอนหรือโอนเงินนั้นมีจ านวนเงินท่ีไม่
ตอ้งอนุมติั ลงนาม หรือตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เป็นตน้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ด าเนินการตาม (2) (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี และตรวจสอบขอ้มูลรายการท่ีมีเหตุสงสัยทุกรายการ 
  ในกรณีท่ีมีการก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัหรือลงนามในการถอนหรือโอนเงินตั้งแต่  
2 คนขึ้นไป บุคคลดงักล่าวตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามขอ้ 
10/4 วรรคหน่ึง (1) (ก) (ข) และ (ค) 
  ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงไดว้า่การท า
รายการถอนหรือโอนเงินในบญัชีท่ีเปิดไวเ้พื่อประโยชน์ของลูกคา้ผา่นการอนุมติั ลงนาม หรือตรวจสอบ  
ตามวรรคสาม ไวอ้ยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการท าธุรกรรม  ทั้งน้ี ในระยะเวลา 2 ปีแรก
ตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบไดท้นัที  
  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง เป็นเงินเพื่อการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
สินทรัพยดิ์จิทลัในต่างประเทศ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัฝากเงินดงักล่าวในลกัษณะตาม 
วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 
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ขอ้ 10/7   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัฝากสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ 
ไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ 10/4  
วรรคหน่ึง (2) ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  จดัใหมี้สัญญาการแต่งตั้งเป็นตวัแทนในการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้  
โดยสัญญาดงักล่าวตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตวัแทน ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ผูรั้บผิดชอบในกรณีท่ีสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้เกิดความเสียหาย และขอ้ก าหนดใหต้วัแทนตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศน้ีก าหนด 
  (2)  ฝากสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภท 
การเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่มีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน 
ของผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

ขอ้ 11   ในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้ระบบการจดัการและจดัเก็บท่ีรัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมน าขอ้มูล  
มาใชง้านหรือตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอนัสมควร  

(2)  ระบบตาม (1) ตอ้งสามารถป้องกนั 
       (ก)  การแกไ้ข การสูญหาย หรือการถูกท าลาย อยา่งไม่เหมาะสม   
       (ข)  การใชห้รือการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือขดักบักฎหมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรือขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยหรือยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
เป็นการทัว่ไป 

(3)  จดัใหมี้บุคลากรท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบการเก็บรักษาขอ้มูล เพื่อให้ 
การจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปตามระบบใน (1) และสามารถป้องกนักรณีตาม (2) ได ้

(4)  จดัเก็บขอ้มูลใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั  
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 11/1   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบ
สารสนเทศร่วมกนับนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
(cloud computing) ดงัต่อไปน้ี  ใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยใหจ้ดัส่งขอ้มูล 
ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านได ้(readable format)  ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการร้องขอจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นคร้ังคราว 

  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูใ้หบ้ริการระบบสารสนเทศร่วมกนับนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (cloud computing provider) 

  (2)  ขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  ขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเก็บไวห้รือประมวลผลโดยผูใ้ห้บริการ
ตาม (1) 

ขอ้ 11/2   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งคดักรองสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีน ามา
ให้บริการแก่ลูกคา้ โดยสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีน ามาให้บริการตอ้งไม่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
(2)  เป็นสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีการปกปิดขอ้มูลการท าธุรกรรม (privacy coin) โดยมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
(ก)  สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีถูกสร้างขึ้นโดยปกปิดขอ้มูลผูโ้อน ผูรั้บโอน และปริมาณ 

การโอน 
(ข)  สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีถูกสร้างขึ้นโดยก าหนดสิทธิให้กบัผูถื้อสามารถควบคุม 

การปกปิดขอ้มูลผูโ้อน ผูรั้บโอน หรือปริมาณการโอนได้ 
(ค)  สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีลกัษณะอ่ืนใดตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ขอ้ 11/3   ในการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ไม่น าทรัพยสิ์นของลูกคา้รายหน่ึงไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกคา้รายอ่ืนหรือ 
บุคคลอ่ืนใดนอกจากลูกคา้รายนั้น   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 4/2565 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 1/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
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  (2)  ไม่น าทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยดิ์จิทลัไปหาดอกผลให้ลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง  
การน าสินทรัพยดิ์จิทลัไปฝากและผูรั้บฝากมีการน าสินทรัพยดิ์จิทลันั้นไปให้บุคคลอ่ืนยืม  เวน้แต่  
เป็นการน าทรัพยสิ์นของลูกคา้ไปลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัโดยผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ 46  
  (3)  ในการน าทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีเป็นเงินไปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือ 
ธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นตามขอ้ 10/6 ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอาจตกลง 
กบัลูกคา้เพื่อก าหนดอตัราดอกผลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะค านวณให้แก่ลูกคา้ส าหรับ 
ยอดเงินจ านวนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีหน้าท่ีตอ้งแยกไวเ้ป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้ตาม 
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไวด้ว้ยก็ได้  แต่ทั้งน้ี อตัราดอกผลดงักล่าวตอ้งไม่เกินอตัราท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัไดรั้บจริงจากธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
  (4)  มีการสอบทานทรัพยสิ์นลูกคา้ระหว่างบญัชีท่ีจดัท าขึ้นกบัทรัพยสิ์นท่ีเก็บไว ้
เพื่อความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัทุกวนัท าการ 

หมวด 3 
การด ารงเงินกองทุน และการด าเนินการ 
กรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุน 

___________________ 

  ขอ้ 12   ในหมวดน้ีและภาคผนวกทา้ยประกาศน้ี 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่    ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” 
  “ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  “ศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขาย 
คริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
  “นายหนา้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้
ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
  “ผูค้า้สินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี
และการเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 
  “ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยด์ิจิทลั”  หมายความว่า   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็น 
ผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
  “ท่ีปรึกษาสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษา 
คริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
  “ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็น 
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
  “ด ารงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ แลว้แต่กรณี 
  “ด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1”  หมายความวา่   ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในกลุ่ม 1 ของภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 
  “ด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2”  หมายความวา่   ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในกลุ่ม 2 ของภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 
  “ด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3”  หมายความวา่   ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในกลุ่ม 3 ของภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 
  “ด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4”  หมายความวา่   ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์ 
ท่ีก าหนดในกลุ่ม 4 ของภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  “เงินกองทุนขั้นตน้”  หมายความวา่   เงินกองทุนขั้นตน้ตามท่ีก าหนดในกลุ่ม 2  
ของภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 
  “เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน”  หมายความวา่   
เงินกองทุนส่วนเพิม่เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดในกลุ่ม 2 ของภาคผนวก 1 
การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 
  “เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ”  หมายความวา่   
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจตามท่ีก าหนดในกลุ่ม 2 ของภาคผนวก 1  
การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 
  “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั
เงินฝาก  
  (2)  ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บั
เงินฝาก โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั
ผูรั้บฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 
  (3)  สลากออมทรัพยท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 
  (4)  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน 

  ขอ้ 13   ความในหมวดน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  บริษทัประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต 
  (3)  บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้ง
ด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  (4)  ท่ีปรึกษาสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมิไดป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืน และมีหนา้ท่ี
ตอ้งด ารงเงินกองทุนตามประกาศใดประกาศหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ข)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 14   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บการยกเวน้ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 15 ขอ้ 15/1 และขอ้ 16  
  (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ียงัไม่เร่ิมประกอบธุรกิจ เน่ืองจากอยูร่ะหวา่ง
ส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจ  
  (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีหยดุประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ทุกประเภทและไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามขอ้ 7/3 แลว้ 

  ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจเรียกใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามวรรคหน่ึง  
ส่งเอกสารหรือรายงานท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถในการด ารงเงินกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในระยะเวลาดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ส่วนท่ี 1 
การด ารงเงินกองทุน  

___________________ 

  ขอ้ 15   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1  เวน้แต่ 
เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
ไวใ้นความครอบครองซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี ใหด้ ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2 
         (ก)  ไม่มีการประกอบธุรกิจอ่ืน หรือหากมีการประกอบธุรกิจอ่ืนตอ้งไม่มี 
การเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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         (ข)  เป็นนายหนา้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
ไวใ้นความครอบครองแต่ไม่สามารถเขา้ถึงหรือโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้ออกไปได ้ เวน้แต่ไดรั้บ 
ความยินยอมจากลูกคา้เป็นรายคร้ัง  ทั้งน้ี หากมีการประกอบธุรกิจอ่ืนตอ้งไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์น
ของลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง 
  (2)  ท่ีปรึกษาสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืน และไม่มี 
การเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวใ้นความครอบครองไม่วา่จะเกิดจากการประกอบธุรกิจประเภทใด  
ใหด้ ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3 
  (3)  ท่ีปรึกษาสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวใ้น 
ความครอบครอง และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอยา่งหน่ึงอย่างใดดงัน้ีร่วมดว้ย  
ใหด้ ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 และด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3 ดว้ย 
         (ก)  นายหนา้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
ไวใ้นความครอบครองแต่ไม่สามารถเขา้ถึงหรือโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้ออกไปได ้ เวน้แต่ไดรั้บ 
ความยินยอมจากลูกคา้เป็นรายคร้ัง   
         (ข)  ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืนท่ีไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
ไวใ้นความครอบครอง  แต่ไม่รวมถึงผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั 
  ในการด ารงเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัด าเนินการ 
โดยครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้ 15/1   ใหผู้ใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4   
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึง ผูใ้หบ้ริการรับฝาก

สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือบริษทัหลกัทรัพย์
หรือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนตามประกาศใดประกาศหน่ึง
ดงัน้ีดว้ย 

 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือ 
 (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้น้ี มีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยครบถว้น 
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในภาคผนวก 1 การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 
ทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้ 16   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัต่อไปน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  (1)  การค านวณและจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุนส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั 

(2)  การค านวณเงินกองทุนส าหรับบริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามขอ้ 15/1 วรรคสอง 

ส่วนท่ี 2 
การด าเนินการกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุน 

___________________ 

ตอนท่ี 1 
การด าเนินการกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 

___________________ 

  ขอ้ 16/1   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1
และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนดงักล่าว ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ระงบัการประกอบธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุนได ้และไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  (2)  แจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการระงบัการด าเนินธุรกิจทุกประเภท
โดยไม่ชกัชา้ 
  (3)  กระท าการหรืองดเวน้การกระท าอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้

ตอนท่ี 2 
การด าเนินการกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2 

___________________ 

  ขอ้ 16/2   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวธีิ NC-2 
และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนในส่วนท่ีเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน 
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีหนงัสือแจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนพร้อมดว้ยสาเหตุ โดยยืน่ต่อ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  (2)  จดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือ 
ควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ เวน้แต่ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวสามารถแกไ้ขจนสามารถ
ด ารงเงินกองทุนได ้ใหจ้ดัส่งรายงานการแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีสามารถแกไ้ขเงินกองทุนไดแ้ทนการจดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขนั้น 
         ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอาจขอผ่อนผนั
ระยะเวลาในการจดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขต่อส านกังาน ก.ล.ต. ได ้ ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 
  (3)  ด าเนินการตามแผนหรือแนวทางดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุน 
ได้โดยเร็ว และตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนหรือแนวทางนั้น 
ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ 30 วนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  (4)  มีหนงัสือแจง้ผลการด าเนินการใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้ 
  (5)  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไม่สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได้
ภายในระยะเวลาตาม (3) ให้ด าเนินการตามขอ้ 16/4 โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 16/3   ในระหวา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไม่สามารถด ารงเงินกองทุน 
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน หรืออยูใ่นระหวา่งด าเนินการตามขอ้ 16/2(3) หา้มมิให้
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี จนกวา่จะสามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  (1)  ใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใหม่ 
  (2)  ลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเพิ่มเติม  เวน้แต่ 
เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นดงัน้ี  
         (ก)  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
         (ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีไม่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมี 
ความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ โดยตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของผูจ้ดัการ
เงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัเท่านั้น 
         (ค)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
  (3)  ในกรณีเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั หา้มรับจดัการเงินทุนของลูกคา้เพิ่มเติม 

  ขอ้ 16/4   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนขั้นตน้ 
หรือเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ หรือไม่สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุน 
ส่วนเพิม่เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนหรือแนวทาง 
ตามขอ้ 16/2(3) หรือระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 16/5 หรือไม่สามารถด ารงฐานะทางการเงิน
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวจนเป็นเหตุใหต้อ้งระงบัการประกอบธุรกิจ 
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ระงบัการประกอบธุรกิจในประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงเงินกองทุนจนกวา่ 
จะสามารถด ารงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงินดงักล่าวได ้และไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  
ใหด้ าเนินธุรกิจต่อไปไดต้ามปกติ  เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามความจ าเป็นและสมควรเพื่อป้องกนั 
มิใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการไดรั้บความเสียหาย  หรือการใชสิ้ทธิเพื่อประโยชน์
ของลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน 
  (2)  แจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมดว้ยสาเหตุ 
และการระงบัการประกอบธุรกิจตาม (1) เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. และลูกคา้ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
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  (3)  ในกรณีเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั ใหติ้ดต่อลูกคา้โดยเร็วเพื่อสอบถาม
ความประสงคข์องลูกคา้วา่จะใหจ้ดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้อยา่งไร ระหวา่งวิธีการอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดงัน้ี  ทั้งน้ี หากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการ ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัรายเดิมตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
         (ก)  เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อใหลู้กคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นโดยตรง 
         (ข)  ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัรายเดิมด าเนินการเพื่อใหผู้จ้ดัการเงินทุน
สินทรัพยดิ์จิทลัรายอ่ืนเขา้จดัการทรัพยสิ์นได ้ 
          ในกรณีท่ีผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัรายเดิมไม่สามารถติดต่อลูกคา้ได ้ 
ใหด้ าเนินการตาม (3) วรรคหน่ึง (ก) 
           ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัรายเดิมด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้
ตามวิธีการใน (3) วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือ
ควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
          ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัรายเดิมแจง้การด าเนินการตาม (3) วรรคหน่ึง 
วรรคสอง และวรรคสาม เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ 
  (4)  กระท าการหรืองดเวน้การกระท าอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้

  ขอ้ 16/5   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถขอผอ่นผนัระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามขอ้ 16/2(3) ไดต้ามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชนโดยตอ้งยื่นค าขอต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 10 วนัก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ทั้งน้ี โดยให้
ส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผนัไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

ตอนท่ี 3 
การด าเนินการกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3 

___________________ 

  ขอ้ 16/6   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3
และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนดงักล่าว ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีหนงัสือแจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนพร้อมดว้ยสาเหตุ โดยยืน่ต่อ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
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  (2)  จดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขต่อส านกังาน ก.ล.ต.ภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีรู้ 
หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ เวน้แต่ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวสามารถแกไ้ข
เงินกองทุนไดติ้ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
  (3)  ด าเนินการตามแผนหรือแนวทางการแกไ้ขท่ีไดแ้จง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม (2) 
เพื่อใหส้ามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้  
เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัใหข้ยายระยะเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็น 
และสมควร  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 
  (4)  มีหนงัสือแจง้ผลการด าเนินการใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนไดต้ามแผนหรือแนวทางแกไ้ขท่ีไดแ้จง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ตาม (2) 

  ขอ้ 16/7   ในระหวา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไม่สามารถด ารงเงินกองทุน 
หรืออยูใ่นระหวา่งด าเนินการตามขอ้ 16/6(3) หา้มมิใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี จนกวา่จะสามารถด ารง
เงินกองทนุได ้
  (1)  ใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใหม่  
  (2)  ขยายระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายเดิมของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  กระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการเพิ่มความเส่ียงต่อฐานะการเงิน การด าเนินงาน
หรือการปฏิบติัตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้  ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 16/8   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไม่สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได้
ภายในระยะเวลาตามขอ้ 16/6(3) หรือไม่มีเงินกองทุนติดต่อกนัเกินกวา่ 5 วนัท าการ ด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ระงบัการประกอบธุรกิจในประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงเงินกองทุนจนกวา่ 
จะสามารถด ารงเงินกองทุนได ้และไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหด้ าเนินธุรกิจต่อไปได้
ตามปกติ 
  (2)  แจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการระงบัการประกอบธุรกิจตาม (1)  
โดยไม่ชกัชา้ 
  (3)  กระท าการหรืองดเวน้การกระท าอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้
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ตอนท่ี 4 
การด าเนินการกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 

___________________ 

  ขอ้ 16/9   ใหผู้ใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน 
โดยวิธี NC-4 และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนดงักล่าว ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ 
วิธีการท่ีก าหนดในภาคผนวก 2 การด าเนินการกรณีผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัไม่สามารถ 
ด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ทา้ยประกาศน้ี 

ตอนท่ี 5 
การด าเนินการกรณีท่ีสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้

___________________ 

ขอ้ 16/10   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีระงบัการประกอบธุรกิจและ 
สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนไดต้ามขอ้ 16/1 ขอ้ 16/4 ขอ้ 16/8 และขอ้ 16/9 ยื่นค าขออนุญาต 
กลบัมาประกอบธุรกิจต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของ 
ส านกังาน ก.ล.ต.  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  โดยให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
พิจารณาค าขออนุญาตให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอ   
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

หมวด 4 
การดูแลรักษาความปลอดภยัของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
______________________ 

 ขอ้ 17   นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนน้ี ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบติั 
ท่ีออกตามประกาศดงักล่าว โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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 ขอ้ 18   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจดัให้มีการทดสอบการเจาะระบบ 
(penetration test) กบัระบบงานส าคญัก่อนเร่ิมให้บริการและภายหลงัจากเร่ิมให้บริการ อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง โดยบุคคลท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และรายงานผล
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บผลการทดสอบอยา่งเป็นทางการ แต่ไมเ่กิน 90 วนั 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดกระบวนการทดสอบ  

ขอ้ 19   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจดัใหมี้การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT audit) ก่อนเร่ิมใหบ้ริการและภายหลงัเร่ิมใหบ้ริการแลว้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดย 
ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและเป็นอิสระ และรายงานผลต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัจาก 
วนัท่ีไดรั้บผลการทดสอบอยา่งเป็นทางการ แตไ่ม่เกิน 90 วนันบัจากวนัท่ีส้ินสุดกระบวนการทดสอบ 

หมวด 5 
การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ 

______________________ 

ขอ้ 20   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหลู้กคา้ทราบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการดงักล่าว  

(1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเสนอต่อลูกคา้ 
(3)  ช่องทางการใหบ้ริการ และการติดต่อส่ือสาร 
(4)  สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และเง่ือนไข ท่ีลูกคา้มีหรือตอ้งปฏิบติัเม่ือใชบ้ริการ 
(5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
(6)  วิธีปฏิบติัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลักบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นไป 

ตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัก าหนดขึ้น  

ขอ้ 21   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบั 
ลูกคา้ท่ีมีระบบการควบคุมดูแลอยา่งเหมาะสม  รวมทั้งกระท าในเวลาท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลท่ีใชใ้น 
การติดต่อส่ือสารตอ้งชดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่ท าใหลู้กคา้ส าคญัผิด 

 ขอ้ 22   ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้ง 
เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัลูกคา้อยา่งเพียงพอ ไม่บิดเบือน และไม่ท าใหส้ าคญัผิด โดยตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหรือตดัสินใจลงทุน 
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หมวด 6 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ 

______________________ 

ขอ้ 23   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งรวบรวม 
และประเมินขอ้มูลของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ท าความรู้จกัลูกคา้   
(2)  จดัประเภทลูกคา้ 
(3)  ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ 
(4)  พิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 

 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  หากเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภท 
การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั อาจด าเนินการผา่น 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรายอ่ืนได ้

ขอ้ 24   ในการท าความรู้จกักบัลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัพิจารณา
ขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 23 เพื่อระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 

ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้ไม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริง 
ของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัปฏิเสธการใหบ้ริการ 

 ขอ้ 25   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงขอ้มูล 
ท่ีไดรั้บตามขอ้ 23 ใหเ้ป็นปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือเม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้น
ไม่ถูกตอ้งหรือมีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวท่ีท าให้
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระกอบการใหบ้ริการกบัลูกคา้ได ้
โดยไม่ชกัชา้ 

 ขอ้ 26   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั โดยพิจารณาจากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ฐานะทางการเงิน 
 (2)  ประสบการณ์ในการลงทุน 
 (3)  ความรู้เก่ียวกบัการลงทุน 
 (4)  วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
 (5)  ความเส่ียงท่ียอมรับได ้
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 ขอ้ 27   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั ใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 26 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการเก่ียวกบัการลงทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา้ก็ได ้
 (1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั 
 (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 เม่ือไดท้ าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ 
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัแจง้ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งกระท าโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 
 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี  
นายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี และผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี จดัใหมี้การใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อให้
ลูกคา้เขา้ใจความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ (basic asset 
allocation) เพิ่มเติมดว้ย โดยพิจารณาจากการประเมินความเหมาะสมตามวรรคสอง 

 ขอ้ 28   ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธการใหข้อ้มูลตามขอ้ 26 จนท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา้ได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัปฏิเสธการใหบ้ริการ  

 ขอ้ 29   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งดูแลใหลู้กคา้ลงทุนใหเ้ป็นไปตาม 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนโดยไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสม 
ในการลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหลู้กคา้ตระหนกัถึงความเส่ียง
จากการลงทุน 

 ขอ้ 30   ในการพิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
ในการใชบ้ริการ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 26 เพื่อใหส้ามารถ
น าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถดงักล่าวของลูกคา้ 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 14/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 
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 ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินหรือพบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความสามารถของลูกคา้ 
ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการไม่วา่ในขณะใด ๆ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ปฏิเสธการใหบ้ริการหรือจ ากดัขอบเขตการใหบ้ริการ 

 ขอ้ 30/1   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็น 
ศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี และผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี ตอ้งจดัใหลู้กคา้ 
เขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัคริปโทเคอร์เรนซีหรือการทดสอบความรู้ (knowledge test) เก่ียวกบั 
คริปโทเคอร์เรนซี  ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  เวน้แต่ลูกคา้เป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูมี้ประสบการณ์ในการซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีมาก่อนใชบ้ริการกบัผู ้
ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผูล้งทุนรายใหญ่  
  ส าหรับลูกคา้ซ่ึงเป็นนิติบุคคลอ่ืนยกเวน้นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหผู้แ้ทน 
นิติบุคคลหรือผูซ่ึ้งนิติบุคคลมอบหมาย เป็นผูเ้ขา้รับการอบรมหรือทดสอบความรู้ตามวรรคหน่ึง 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธท่ีจะเขา้รับการอบรมหรือการทดสอบความรู้เก่ียวกบั 
คริปโทเคอร์เรนซีตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะใหบ้ริการลูกคา้รายนั้นมิได ้

 ขอ้ 31   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประสงคจ์ะแนะน าการลงทุน 
ใหก้บัลูกคา้ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั เป็นผูท้  าหนา้ท่ี 
ดงักล่าว หรือด าเนินการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรายอ่ืนท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว
เป็นผูด้  าเนินการแทน หรือจดัใหมี้ช่องทางท่ีลูกคา้สามารถติดต่อกบับุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าวได ้
 (2)  พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ตามขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตามขอ้ 26  
 (3)  ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจะแนะน า 
ใหแ้ก่ลูกคา้หรือท่ีลูกคา้สนใจลงทุน โดยมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามขอ้ 33 อยา่งเพียงพอ ไม่บิดเบือน  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
 (4)  ด าเนินการใหมี้การแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
สินทรัพยดิ์จิทลัแก่ลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีซ่ึงผูอ้อกสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งปฏิบติั 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 14/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 
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 (5)  ดูแลใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นไปตามความประสงค ์
ของลูกคา้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
        (ก)  มีการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลัแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
สมเหตุสมผล และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
        (ข)  มีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ลูกคา้เขา้ใจลกัษณะ ความเส่ียง และ
ผลตอบแทนของสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นอยา่งดี ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
 (6)  ไม่เร่งรัดใหลู้กคา้ตดัสินใจลงทุน โดยตอ้งใหเ้วลาลูกคา้อยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้
ลูกคา้ศึกษาขอ้มูลและตดัสินใจใชบ้ริการ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งควบคุมและป้องกนัมิใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูล 
ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการยืนยนัความถูกตอ้งจากผูที้่เก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเก่ียวกบั 
การลงทุนของลูกคา้ จนกวา่จะไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ 
ในระหวา่งรอการตรวจสอบ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งเตือนใหลู้กคา้ใชค้วามระมดัระวงั 
ในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรมดว้ย 

 ขอ้ 32   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลั
ท่ีจะน ามาใหบ้ริการต่อลูกคา้ และตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ผูท้  าหนา้ท่ีแนะน าบริการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรู้และเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าวเป็นอยา่งดี และ
สามารถน าเสนอขอ้มูลนั้นได ้

 ขอ้ 33   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ 31 ไดแ้ก่ขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ลกัษณะ โครงสร้าง เง่ือนไข และผลตอบแทนของสินทรัพยดิ์จิทลั 
 (2)  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 
 (3)  สภาพคล่องของสินทรัพยดิ์จิทลั 
 (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกสินทรัพยดิ์จิทลั (ถา้มี) 
 (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลั 
 (6)  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
 (7)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) 
 (8)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน (ถา้มี) 
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หมวด 7 
การด าเนินการเม่ือลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ 

__________________ 

  ขอ้ 34   เม่ือลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ตอ้งด าเนินการตามความประสงคข์องลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการดว้ยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบใหก้ารใหบ้ริการนั้น 
ตรงตามความประสงคข์องลูกคา้ 
  (2)  ด าเนินการใหก้ารใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเป็นไปตาม
กลไกตลาดและไดรั้บเง่ือนไขดีท่ีสุดตามสภาพตลาด (duty of best execution) ดว้ย 
  (3)  รายงานหรือแจง้ผลการด าเนินการใหลู้กคา้ทราบโดยมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

หมวด 7/1 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

__________________ 

  ขอ้ 34/1   ในหมวดน้ี 
  “การโฆษณา”  หมายความวา่   การท าใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรือ 
การใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั สินทรัพยดิ์จิทลั หรือการใหบ้ริการเก่ียวกบัสินทรัพย์
ดิจิทลั โดยทางขอ้ความ ภาพ เสียง เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไม่วา่จะกระท าผา่นส่ือหรือ
เคร่ืองมือใด ๆ  

“บริษทัในกลุ่ม”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีความเก่ียวขอ้งกบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลันั้น หรือ
บริษทัท่ีมีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นผูถื้อหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  (2)  บริษทัท่ีเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลั หรือบริษทัท่ีมีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 
  (3)  บริษทัท่ีมีบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทัเป็นบุคคลเดียวกนักบับุคคล 
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

(4)  บริษทัท่ีมีผูท่ี้มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
บุคคลเดียวกนักบัผูท่ี้มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั  ทั้งน้ี ไม่ว่าอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 

(5)  บริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

“บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการ”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ านาจ 
ตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(1)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25  
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  

(2)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทัได ้ 

(3)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ
หรือการด าเนินงานของบริษทั 
  (4)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษทั เยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  “การส่งเสริมการขาย”  หมายความวา่   การใหข้องสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่ลูกคา้ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการหรือตอบแทนท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัน าเสนอ 
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ส่วนท่ี 1 
การโฆษณา 

__________________ 

  ขอ้ 34/2   ความในส่วนน้ี ไม่ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อโทเคนดิจิทลั 
โดยการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 34/3   ในการโฆษณา ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ในส่วนน้ี  เวน้แต่เป็นการโฆษณาท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ตอ้งด าเนินการให้การโฆษณาดงักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั  
หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 

(1)  การแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั การลงทุน การใหบ้ริการ หรือภาพรวม
ของสินทรัพยดิ์จิทลัแต่ละประเภทหรือโดยรวม  

(2)  การให้ความรู้หรือการท าความเขา้ใจเพื่อการศึกษา หรือการเผยแพร่การวิเคราะห์ 
การลงทุน ท่ีเป็นการใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุนเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรม ซ่ึงไม่มีลกัษณะ 
เป็นการเชิญชวนหรือจูงใจให้มีการใชบ้ริการกบัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

  ขอ้ 34/4   ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาคริปโทเคอร์เรนซี ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
จะด าเนินการโฆษณาไดเ้ฉพาะในช่องทางท่ีเป็นทางการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเท่านั้น  

ขอ้ 34/5   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณา 
และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  การโฆษณาโดยการใหส้ัมภาษณ์ ให้แจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายหลงัการให้
สัมภาษณ์แลว้เสร็จ   

(2)  การโฆษณาท่ีมิใช่การให้สัมภาษณ์ ให้แจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ 10 วนั 
ก่อนเผยแพร่การโฆษณาดงักล่าว และจะเผยแพร่โฆษณานั้นได ้เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. มิไดมี้หนงัสือ
ทกัทว้งเป็นประการอ่ืนภายในระยะเวลาดงักล่าว   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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การแจง้และเอกสารหลกัฐานประกอบการแจง้ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ เง่ือนไข และเง่ือนเวลา ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 34/6   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการให้การโฆษณามีความเหมาะสม
ทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือต่อการตดัสินใจลงทุน  
ในสินทรัพยดิ์จิทลั โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 
  (2)  ไม่เร่งรัดใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือ
ตดัสินใจลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทลั  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือเป็นการแสดงผลการด าเนินงานในอดีตอยา่ง
เหมาะสมหรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
       (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม 
       (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละ
เง่ือนไข 
       (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผิด 

(4)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัอยา่งเหมาะสม  
และมีการแจง้สถานท่ีส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการลงทุน 
ในสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (5)  หากเป็นการโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบ และตอ้งจดัให้มี 
ขอ้ความท่ีแสดงวา่เป็นการโฆษณาในระหว่างท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทลัยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั 
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 
  (7)  ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้งมี
ขอ้มูลของสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งเป็นเน้ือหาหลกั และขอ้มูล 
การจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบท่ีมีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
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(8)  ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการใหผู้ท่ี้มีบทบาทหลกัท่ีปรากฎ 
ในโฆษณาเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี ในโฆษณาดงักล่าว โดยตอ้งสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และเหมาะสม 
กบัรูปแบบการโฆษณา  

     (ก)  ขอ้มูลผูว้่าจา้งในการโฆษณา 
     (ข)  ขอ้มูลความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวขอ้งระหวา่งผูท่ี้มีบทบาทหลกัดงักล่าว 

กบัผูว้า่จา้งในการโฆษณา 
     “ผูท่ี้มีบทบาทหลกั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีปรากฏในโฆษณา ไม่วา่จะเป็น 

บุคคลนั้นเอง ภาพวาด การ์ตูน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้เพื่อส่ือ สะทอ้น หรือแสดงแทนบุคคลดงักล่าว  
โดยมีบทบาทโดดเด่นหรือมีความส าคญั ซ่ึงท าใหก้ารโฆษณามีความสมบูรณ์  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็น 
การโฆษณาในรูปแบบใด 

  ขอ้ 34/7   เพื่อใหก้ารโฆษณาเป็นไปอยา่งเหมาะสม ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
  (1)  ดูแลมิใหบ้ริษทัในกลุ่ม และบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั ด าเนินการเผยแพร่การโฆษณาในลกัษณะท่ีอาจท าใหป้ระชาชนสับสน หรือส าคญัผิด 
วา่เป็นการโฆษณาของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

(2)  ดูแลใหผู้จ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือผูจ้ดัใหมี้ 
การโฆษณาเพื่อผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 34/3 ขอ้ 34/4 ขอ้ 34/6 
และขอ้ 34/8 ดว้ย  ทั้งน้ี ผูจ้ดัใหมี้การโฆษณาเพื่อผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าว ใหห้มายความ
รวมถึงบริษทัในกลุ่ม หรือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

  ขอ้ 34/8   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ 
ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ 
และตอ้งให้ความส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความ  
หรือขอ้มูลส่วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 
การส่งเสริมการขาย 
__________________ 

  ขอ้ 34/9   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้ 
โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดลูกคา้โดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจ 
ใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือตดัสินใจลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูล 
ท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีลูกคา้จะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสม และเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการขาย 

หมวด 8 
ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการ 

______________________ 

ส่วนท่ี 1 
การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซีและ 

การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
______________________ 

 ขอ้ 35   ในส่วนน้ี  
 “ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 

 ขอ้ 36   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียน
สินทรัพยดิ์จิทลักบัเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศไว้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น 
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 ขอ้ 37   หา้มผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทลัเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง  

 ขอ้ 38   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัจดัให้มีระบบงาน
เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  ระบบคดัเลือกสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจะน ามาใหบ้ริการซ้ือขาย 
 (2)  ระบบการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั 

  ขอ้ 39   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและเพิกถอนสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั และ 
การช าระราคาและการส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัใหมี้ผูดู้แลสภาพคล่อง 
  การก าหนดหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการก าหนดหลกัเกณฑน์ั้นอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือประโยชน์ไดเ้สียของ
ผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัจดัใหมี้การรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคคลดงักล่าว และเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบดว้ย 
  เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัเสนอหลกัเกณฑ ์
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจง้ผล 
การพิจารณาใหท้ราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัเกณฑแ์ละเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือประชาชน 

  ขอ้ 39/1   หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ 39(1) ตอ้งมีขอ้ก าหนด 
ท่ีจะไม่คดัเลือกโทเคนดิจิทลัท่ีก าหนดสิทธิของบุคคลในการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการหรือสิทธิอ่ืนใด 
ท่ีเฉพาะเจาะจง และพร้อมท่ีจะใหผู้ถื้อใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีในวนัท่ีออก หรือคริปโทเคอร์เรนซี  
ท่ีออกโดยมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี มาซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 18/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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  (1)  ไม่มีวตัถุประสงค์หรือสาระชดัเจนหรือไม่มีส่ิงใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กบั
กระแสในโลกโซเชียล (Meme Token) 
  (2)  เกิดจากกระแสความช่ืนชอบส่วนบุคคล (Fan Token) 
  (3)  โทเคนดิจิทลัท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใชแ้สดงความเป็นเจา้ของหรือ 
ใหสิ้ทธิในส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือท่ีเฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใชโ้ทเคนดิจิทลัประเภทและชนิดเดียวกนั 
และจ านวนเท่ากนัแทนกนัได ้(Non-Fungible Token: NFT) 
  (4)  โทเคนดิจิทลัท่ีออกโดยผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัเอง
หรือบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัดงัน้ี  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ส าหรับธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นบนบลอ็กเชน (blockchain)   
 (ก)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมกิจการ 
 (ข)  คูส่มรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยาของบุคคลตาม (ก) 
 (ค)  นิติบุคคลซ่ึงบุคคลตาม (ก) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
 (ง)  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม  ทั้งน้ี ตามลกัษณะท่ีก าหนดใน 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะของ 
กิจการในกลุ่มของผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั โดยอนุโลม  
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอ านาจควบคุมกิจการตามวรรคหน่ึง (4) ใหน้ าบทนิยาม 
ค าวา่ “อ านาจควบคุมกิจการ” ตามมาตรา 39 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
พ.ศ. 2561  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ 39/2   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนด 
ในกรณีท่ีมีการน าโทเคนดิจิทลัท่ีออกโดยผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัเองหรือ 
โดยบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลันั้นมาซ้ือขาย 
ในศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีตนใหบ้ริการ  วา่หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัดงักล่าวไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดในไวทเ์ปเปอร์ (white paper) และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในสาระส าคญั จะเป็นเหตุให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัเพิกถอนโทเคนดิจิทลัดงักล่าวออกจากการซ้ือขาย 
ในศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัได ้
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ค าว่า “บุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง 
กบัผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั” มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 39/1(4) โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 18/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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 ขอ้ 40   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้ระบบ 
การซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มีระบบการซ้ือขายท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม 
ในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  มีระบบท่ีสามารถรองรับปริมาณการซ้ือขายไดอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบความสามารถในการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลัของผูใ้ชบ้ริการไดก่้อน 
มีการส่งค าสั่งซ้ือขาย 
  (ข)  มีระบบช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั 
น่าเช่ือถือ  
  (ค)  มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท ารายการซ้ือขายแก่ลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง
ขอ้มูลก่อนท ารายการซ้ือขาย (ถา้มี) (pre-trade information) และขอ้มูลภายหลงัท ารายการซ้ือขาย  
(post-trade information) อยา่งเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency) 
  (ง)  มีระบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั โดยเฉพาะขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวกบัการท ารายการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั  ทั้งน้ี เพื่อติดตามและตรวจสอบการซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทลัในภายหลงั (audit trail)  
  (จ)  มีระบบงานท่ีช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการท างานของระบบซ้ือขาย 
ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (ฉ)  มีระบบเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลั 
ท่ีน ามาซ้ือขายอยา่งเพียงพอและเป็นปัจจุบนั 
 (2)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับลูกคา้ท่ีชดัเจนและเป็นธรรม (fair access) 
และตอ้งก าหนดประเภทลูกคา้ใหเ้หมาะสมกบัประเภทสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีซ้ือขาย 
  (ข)  ประเภทสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีสามารถซ้ือขายไดบ้นระบบท่ีใหบ้ริการ  
รวมถึงขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ของสินทรัพยดิ์จิทลัในแต่ละประเภท รวมถึงกฎเกณฑใ์น 
การซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (ค)  ขั้นตอนการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (ง)  ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 



42 

 

ส่วนท่ี 1/1 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีและ 

การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
__________________ 

  ขอ้ 40/1   ในส่วนน้ี  
  “ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 

  ขอ้ 40/2   เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้ในการใชบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็น
นายหนา้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งเปิดเผยใหลู้กคา้ทราบถึงรูปแบบการท าธุรกรรมซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถน ามาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดใ้นแต่ละกรณี และรายงานใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการก าหนด
และการแกไ้ขรูปแบบการท าธุรกรรมดงักล่าวก่อนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

ขอ้ 40/3   ในการใหบ้ริการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัในศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั  
ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย  

(1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจะน ามาใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้และด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  ทั้งน้ี ศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งมีลกัษณะ
ท่ีครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  ไม่ตั้งอยูใ่นเขตดินแดนหรือประเทศท่ีไม่มีมาตรการหรือประยกุตใ์ช้
ขอ้แนะน าของ Financial Action Task Force (FATF) ในการก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง 
เขตดินแดนหรือประเทศท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว (Non-Cooperative Countries & Territories 
หรือ NCCTs)  

(ข)  มีมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(ค)  สามารถใหบ้ริการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายในประเทศท่ีศูนยซ้ื์อขาย
สินทรัพยดิ์จิทลันั้นมีสถานประกอบการตั้งอยู ่ 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(ง)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่จะไม่สามารถดูแลรักษาทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

(2)  เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองกบัศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั 
ท่ีคดัเลือกตาม (1) ใหลู้กคา้ทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจใชบ้ริการ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ค าวา่ “ศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั”  
ใหห้มายความรวมถึง ศูนยก์ลางหรือเครือข่ายท่ีจดัใหมี้การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั 
ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัน ามาให้บริการ 
แก่ลูกคา้ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซีและ 

การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 
______________________ 

 ขอ้ 41   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
และการเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลัตอ้งใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือขาย  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบราคาท่ีเสนอซ้ือขาย เง่ือนไข ระยะเวลาการซ้ือขาย และ 
เหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซ้ือขายอยา่งชดัเจนดว้ย 

 ขอ้ 42   หา้มผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
และการเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลัเก็บรักษาทรัพยสิ์นลูกคา้ 

ส่วนท่ี 3 
การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีและ 

การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
___________________ 

  ขอ้ 43   ในส่วนน้ี  
  “ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจ
การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 44   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการเงินทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เสนอนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนซ่ึงไดจ้ากการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจเขา้ท าสัญญาต่อผูล้งทุนอยา่งเพียงพอและ
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  ขอ้ 45   ในการรับจดัการเงินทุน ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพย์
ดิจิทลัตอ้งท าสัญญารับจดัการเงินทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัลูกคา้ ในการน้ี ใหส้ านกังาน ก.ล.ต.  
มีอ านาจประกาศก าหนดรายการอนัเป็นสาระส าคญัแห่งสัญญาดงักล่าวได้ 

  ขอ้ 46   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถลงทุน 
ในสินทรัพยดิ์จิทลัเพื่อลูกคา้ไดเ้ฉพาะสินทรัพยดิ์จิทลัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีออกและเสนอขายโดยชอบในประเทศไทย 
  (2)  สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความเห็นชอบใหซ้ื้อ ขาย หรือ
แลกเปลี่ยนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายต่างประเทศ 

ขอ้ 47   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้โครงสร้าง
การบริหารจดัการ และระบบงาน ซ่ึงครอบคลุมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ค  านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญัและรักษาผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้  
                           (2)  ป้องกนัไม่ให้มีการใชข้อ้มูลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน 
สินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานล่วงรู้ขอ้มูลจากการใหบ้ริการลูกคา้ และไม่ใหมี้ 
การเปิดเผยขอ้มูลนั้นใหบุ้คคลอ่ืนไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว 

  ขอ้ 48   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัให้มีการวดัผล
การด าเนินงานในการจดัการเงินทุนเพื่อลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจน
ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปของการจดัการเงินทุนนั้น เช่น รายละเอียดการลงทุน และค่าใชจ่้าย  
ในแต่ละช่วงเวลา เป็นตน้ ต่อลูกคา้ดว้ยวิธีการท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหลู้กคา้รับทราบขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  การวดัผลการด าเนินงานและการค านวณมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีจดัการเพื่อลูกคา้ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับ หรือเป็นมาตรฐานสากล  ทั้งน้ี ตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือสมควร ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัปฏิบติัเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากมาตรฐาน 
การปฏิบติังานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดตามวรรคสองได ้

  ขอ้ 49   ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัการลงทุนโดยใชค้วามสามารถเพื่อพิทกัษผ์ลประโยชน์ของลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี 
โดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ 
  (2)  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนก าหนด ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานะความเป็นผูมี้วิชาชีพจดัการเงินทุน 

ส่วนท่ี 3/1 
การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 

___________________ 

ขอ้ 49/1   ในส่วนน้ี 
“ผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความว่า   ผูป้ระกอบธุรกิจ  

การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
“การใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่  การใหบ้ริการลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
(1)  การรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลั หรือ 
(2)  การบริหารจดัการกุญแจเขา้รหสั (cryptographic key) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้ง 

เก็บรักษาเป็นความลบั เพื่อใชอ้นุมติัการโอนหรือการท าธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั โดยมีอ านาจ
เบด็เสร็จหรือบางส่วน 

“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” หมายความวา่    
(1)  หา้งหุ้นส่วนสามญัท่ีผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ ผูจ้ดัการ  

หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝาก
สินทรัพยดิ์จิทลัเป็นหุน้ส่วน 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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(2)  หา้งหุ้นส่วนจ ากดัท่ีผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ ผูจ้ดัการ  
หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝาก
สินทรัพยดิ์จิทลัเป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิดหรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิด 
ท่ีมีหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

(3)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูใ้ห้บริการ
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัหรือห้างหุน้ส่วนตาม (1) หรือ (2) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

(4)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูใ้ห้บริการ
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัหรือห้างหุ้นส่วนตาม (1) หรือ (2) หรือบริษทัตาม (3) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

(5)  นิติบุคคลท่ีผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคล 
ผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพย์
ดิจิทลัสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น 

ขอ้ 49/2   ในการใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ใหลู้กคา้เขา้ใจและลงนามรับทราบถึงวิธีปฏิบติัของลูกคา้ในการฝากหรือถอน
สินทรัพยดิ์จิทลักบัหรือจากผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั วิธีการของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพย์
ดิจิทลัในการดูแลรักษาสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาสินทรัพยดิ์จิทลั
ของลูกคา้ (ถา้มี) 
 ในกรณีท่ีขอ้มูลตามวรรคหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ผูใ้หบ้ริการ 
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหลู้กคา้ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(2)  จดัใหมี้สัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัแก่ลูกคา้ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงระบุถึงสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  ทั้งน้ี สัญญา
หรือขอ้ตกลงดงักล่าวตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดในลกัษณะท่ีเป็นการปฏิเสธหรือจ ากดัความรับผิดชอบ 
ต่อสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ และกรณีสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้สูญหายหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจาก 
การละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการรับฝาก
สินทรัพยดิ์จิทลัรับผิดชอบในสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้อยา่งเตม็จ านวน 
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  ขอ้ 49/3   หา้มมิให้ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลักระท าการใดอนัมีผลเป็น 
การก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัสิทธิของลูกคา้ในสินทรัพยดิ์จิทลั  เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ค าสั่งศาล หรือค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

  ขอ้ 49/4   ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหลู้กคา้
สามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการเป็นเจา้ของสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีอยู่ในการใหบ้ริการ
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัไดภ้ายในเวลาอนัสมควร 

ขอ้ 49/5   ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้ระบบงานเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
(1)  ระบบการแยกสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งแยกสินทรัพยดิ์จิทลั 

ของลูกคา้ออกจากสินทรัพยดิ์จิทลัของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั  
(2)  ระบบการจดัท าทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้  

โดยตอ้งแสดงรายการและจ านวนสินทรัพยดิ์จิทลั ตลอดจนบนัทึกรายการรับหรือจ่ายสินทรัพยดิ์จิทลั 
ท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

(3)  ระบบท่ีสามารถรองรับการก าหนดเง่ือนไขในการโอนสินทรัพยดิ์จิทลัเก่ียวกับ 
ขนาดธุรกรรมหรือการจ ากดัปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ไดต้ามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ 
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

ขอ้ 49/6   หา้มมิให้ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ให้บริการรับฝากสินทรัพย์
ดิจิทลัแก่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นผูถื้อหุ้นในผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ท่ีตนให้บริการเกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลันั้น  
โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัดว้ย 

(2)  ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัมีผูถื้อหุน้เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ท่ีตนให้บริการเกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั  
โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลันั้นดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ใน 
การพิจารณาผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าว ใหน้ าบทนิยามค าวา่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” 
ตามขอ้ 49/1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(3)  ผูถื้อหุ้นของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นบุคคลเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีตนใหบ้ริการ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   
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(4)  กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของ 
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของผูใ้หบ้ริการ 
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีตนใหบ้ริการ 

(5)  มีความเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัในลกัษณะท่ีอาจท าให ้
ขาดความเป็นอิสระ 

ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการวินิจฉัยความเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
ในลกัษณะท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระตามวรรคหน่ึง (5)  ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เสนอคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 

___________________ 

  ขอ้ 50   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจดัให้มีการวิเคราะห์การลงทุน 
ในสินทรัพยดิ์จิทลัให้กบัลูกคา้ตอ้งจดัให้มีระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 9  
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนน าขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั
และยงัไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
  (2)  มาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน 
จากบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการวิเคราะห์การลงทุนนั้น 
  (3)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนมีความเป็นอิสระ 
ในการท าหนา้ท่ี โดยไม่ถูกครอบง าหรือไดรั้บอิทธิพลจากผูอ้อกสินทรัพยดิ์จิทลัหรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
ในการจดัท าการวิเคราะห์การลงทุน 
  (4)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของตนเองให้เป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการวิเคราะห์การลงทุนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ขอ้ 51   ในกรณีท่ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนโดยใชข้อ้มูลของบุคคลอ่ืน ผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  พิจารณาคดัเลือกขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั 
  (2)  ตรวจสอบและระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อการสืบคน้เพิ่มเติมได ้
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  (3)  ดูแลใหก้ารใชข้อ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล 
ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล 

  ขอ้ 52   การวิเคราะห์การลงทุนท่ีจดัท าในรูปบทวิเคราะห์หรือรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอ่ืนใด ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดลกัษณะความเส่ียงและความเหมาะสมในการลงทุนอยา่งครบถว้น 
  (2)  มีการแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีชดัเจน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นปัจจุบนั 
ไม่มีลกัษณะท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และมีแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ 
  (3)  ไม่อา้งอิงกบัขอ้มูลท่ีไม่มีแหล่งท่ีมาหรือท่ีมีการปฏิเสธวา่เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง
จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  (4)  ไม่มีลกัษณะเป็นการกระตุน้หรือยยุงใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพื่อลงทุนหรือท าธุรกรรม
บ่อยคร้ัง หรือเร่งรัดใหมี้การใชบ้ริการเพื่อการลงทุนหรือเขา้ท าธุรกรรม 
  (5)  จดัท าโดยอาศยัหลกัการหรือหลกัวิชาอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
  (6)  ในสาระท่ีเป็นการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือความเห็น จะตอ้งมีการระบุ
ลกัษณะเช่นนั้นไวอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือ
ความเห็นนั้นดว้ย 

  ขอ้ 53   ในการเผยแพร่การวิเคราะห์การลงทุนไม่วา่ช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใด  
ท่ีจดัท าในรูปบทวิเคราะห์หรือรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใด ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการวิเคราะห์การลงทุนก่อนน าไปเผยแพร่ 
  (2)  จดัใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนท าความเขา้ใจและน าบทวิเคราะห์ 
การลงทุนนั้นไปใชป้ระกอบการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)  น าเสนอการวิเคราะห์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท โดยให้
พิจารณาจากขอ้มูลของลูกคา้ท่ีไดจ้ากการท าความรู้จกัลูกคา้ตามหมวด 6 
  (4)  เม่ือมีการเสนอการวิเคราะห์การลงทุนตาม (3) แลว้ ตอ้งมีการน าเสนอการวิเคราะห์
การลงทุนต่อลูกคา้นั้นอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมกบัภาวการณ์ลงทุนหรือความตอ้งการของลูกคา้ 

  ขอ้ 54   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งมีการมอบหมายบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
วิเคราะห์การลงทุนผา่นส่ือไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อยา่งเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนดงักล่าวได ้
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หมวด 9 
การจดัท าและส่งรายงานขอ้มูลการซ้ือขาย การแลกเปลี่ยน  

และการลงทุน ในสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ 
___________________ 

ขอ้ 55   ในหมวดน้ี 
“ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั

ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
(3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
(5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 
(7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
(8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 

ขอ้ 56   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท าและส่งรายงานขอ้มูลการซ้ือขาย การแลกเปล่ียน  
และการลงทุน ในสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ ใหแ้ก่ลูกคา้  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และ 
เง่ือนเวลา ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561    
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