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(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง  การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

______________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

  ข้อ ๒   ในประกาศนี้ 
  “ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ 

(๑)  การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(๒)  การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(๓)  การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(๔)  การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(๕)  การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(๖)  การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 

  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

หมวด ๑ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

_________________ 

  ข้อ ๓   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย โดยจะได้รับ
ใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าจ านวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ก าหนด 

(๒)  แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต 
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(๓)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 
  (๔)  แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
และผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล   

(๕)  แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  (๖)  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ธุรกิจอ่ืนของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ 
หรือสนับสนุนการประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไมม่ีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับ
ใบอนุญาต  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์น
เร่ืองดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
          (ข)  งบการเงินประจ าปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่าน 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
          (ค)  สามารถด ารงเงินกองทุนและกันเงินส ารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ที่จัดต้ังบริษัทนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น 
          (ง)  ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานที่ควบคุม
การประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทนั้น  

หมวด ๒ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
_________________ 

  ข้อ ๔   ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ  
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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  ข้อ ๕   ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควร และได้รับ 
ความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ
สถานที่ตั้งของผู้นั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การด าเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตได ้ 

  ข้อ ๖   ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร
และหลักฐานครบถ้วนตามคู่มือประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ข้อ ๗   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 
(๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเร่ิมประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ก าหนดใน 

ใบอนุญาตได้ต่อเมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

        (ก)  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
         (ข)  มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ 
         (ค)  มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภท 
ที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
         (ง)  มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ตามประเภทที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
  (๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ก าหนดในใบอนุญาต 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
  (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องด ารงคุณสมบัติตามข้อ ๓ และด าเนินการในเร่ืองที่ได้แสดง
ไว้ใน (๑) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
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ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
วรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ 

  ข้อ ๘   ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๐๐ ที่มีการประกอบธุรกิจ 
ในลักษณะเดียวกับประเภทของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๗(๑) พร้อมกับการพิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเร่ิมประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนั้นได้ 

  ข้อ ๙   ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตในวันที่ยื่นค าขอรับ 
ใบอนุญาต และให้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต 

 ให้ไว้  ณ  วันที่                              พ.ศ.      

 

 

 
 (นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลั 

๑. ค่าธรรมเนียมค าขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดิจิทลั ค าขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดิจิทลั 

๒.๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิการเป็นศูนย์ซ้ือขายสนิทรัพย์ดิจิทลัให้เป็นไปตามอตัราดังต่อไปนี้  

ผู้ขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นศูนย์ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๒.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิการเป็นนายหน้าซ้ือขายสนิทรัพย์ดิจิทลัให้เป็นไปตามอตัราดังต่อไปน้ี  

ผู้ขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นนายหน้าซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นนายหน้าซ้ือขายโทเคนดิจิทลั ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นนายหน้าซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ 

การเป็นนายหน้าซ้ือขายโทเคนดิจิทลั ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์แบบ ก หรือ  

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

๒.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิการเป็นผู้ค้าสนิทรัพย์ดิจิทลัให้เป็นไปตามอตัราดังต่อไปนี้  

ผู้ขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทลั ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง  การก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

_____________________ 

โดยที่การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังและเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล คือ คุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ดังนั้น เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถ
ก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด ารงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นที่
น่าเชื่อถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนดเงื่อนไขให้ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑   ในประกาศนี้ 
"ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

(1)  การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(3)  การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(5)  การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล  
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่"  หมายความว่า   บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น 
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ข้อ ๒   ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยอมให้บุคคลใดมีอ านาจครอบง า
การบริหารงานหรือการจัดการบริษัท  เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ 
เป็นการบริหารงานตามสัญญาของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
และผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

ข้อ ๓   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นค าขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดย 

(๑)  กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเพิ่มทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นค าขอรับความเห็นชอบก่อน
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(๒)  กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นค าขอรับความ
เห็นชอบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีบุคคล 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อ ๔   ส านักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับค าขอรับ 
ความเห็นชอบ เอกสาร และหลักฐานครบถ้วนตามคู่มือประชาชน  

ข้อ ๕   ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (ก)  กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ

ตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

       (ข)  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  

(๒)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น 
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(๓)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ที่กระท าโดยทุจริต 

(๔)  เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระท าความผิดตาม (๑)  
หรือ (๒) 

(๕)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
(๖)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ 

ด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๗)  มีการท างานอันส่อไปในทางไม่สุจริต 
(๘)  จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือในรายงานอ่ืนใดที่ต้องยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(๙)  มีการท างานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

(๑๐)  อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจทางการเงิน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแล 

(๑๑)  ถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้บริหาร หรือการให้ความเห็นชอบในการเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมา
ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 

(๑๒)  มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน (๑) ถึง (๑๒) ด้วย 

ข้อ ๖   ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
มีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
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ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี  
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามค าพิพากษาหรือ 
นับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีค าสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย
ของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและปรากฏลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ใน
ภายหลังด้วยโดยอนุโลม 

ปัจจัยที่อาจน ามาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ข้อ ๗   เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่ก าหนดในข้อ ๕(๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได้พิจารณาตามปัจจัย
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามข้อ ๖ แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน
หนึ่งปีส าหรับการห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ส านักงาน ก.ล.ต. 
อาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ ๕ 
หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะท าให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อ  
ภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

ข้อ ๘   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นต้องรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น 

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มี
อ านาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ 

ข้อ ๙   ในกรณีที่บุคคลใดต้องห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลอันเน่ืองจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)    
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๖ หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ ๖ แล้ว มิให้
ส านักงาน ก.ล.ต. น าพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) 
ที่ได้เคยใช้เป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลในครั้งก่อนมาเป็นเหตุในการห้ามโดยอาศัยลักษณะต้องห้ามในวงเล็บเดียวกันนั้นในคร้ังหลังอีก 
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ข้อ ๑๐   เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพราะเหตุที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ หรือถูก
ส านักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบตามข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน ก.ล.ต. หากไม่สามารถ 
แก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ 
ดิจิทัลนั้นงดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจหรือระงับการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
การชั่วคราวได้  ทั้งนี้ จนกว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะแก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่าวข้างต้นได้
แล้วเสร็จ ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินการอ่ืน
ใดเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของลูกค้า 

ข้อ ๑๑   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่            เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่    
 
 
 

 (นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กธ.        /2561 
เร่ือง  การก าหนดส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
    

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3(1) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง  การอนุญาต 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่        คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้ 
(1)  การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(3)  การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(5)  การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 
“ส่วนของผู้ถือหุ้น”  หมายความว่า   ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

ซึ่งมีวิธีการค านวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

ข้อ 2   ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีส่วนของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีของการประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ 

ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท   
(2)  ในกรณีของการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ

นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าล้านบาท   
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(3)  ในกรณีของการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
ให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท   

ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายวรวิทย์  จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กม.          /2561 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต 
___________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10(2) แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
“ผู้ได้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้ 
(1)  การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(3)  การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(5)  การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 
“ค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า   ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 

  ข้อ 2   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในประกาศนี้  ทั้งนี้ หากผู้ได้รับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลายประเภทให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมตามรายประเภทธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจแล้ว 

  ข้อ 3   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ 
ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ช าระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.002 โดยค านวณจากมูลค่าการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายดังกล่าว แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท  
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ในกรณีที่อัตราธรรมเนียมที่ค านวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนน้อยกว่า 500,000 บาท  
ให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต่ าปีละ 500,000 บาท 

  ข้อ 4   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี  
หรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ช าระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.001 โดยค านวณจากมูลค่า 
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกล่าวจะเป็นการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกค้า 
หรือเพื่อบัญชีตนเอง แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท 
  ในกรณีที่อัตราธรรมเนียมที่ค านวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนน้อยกว่า 250,000 บาท  
ให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต่ าปีละ 250,000 บาท 

ข้อ 5   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 
ช าระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 โดยค านวณจากก าไร (capital gain) ที่เกิดจากการค้าสินทรัพย์
ดิจิทัล แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท 
  ในกรณีที่อัตราธรรมเนียมที่ค านวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนน้อยกว่า 100,000 บาท  
ให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต่ าปีละ 100,000 บาท 

  ข้อ 6   ในกรณีที่มีการระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทตลอดปีปฏิทิน ให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทธุรกิจ   

  ข้อ 7   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยให้แบ่งช าระ
เป็น 2 งวด ดังต่อไปนี้    
  (1)  งวดแรก ให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต่ าตามประเภทธุรกิจภายในวันที่ 31 มกราคม
ของปีนั้น  เว้นแต่ในปีแรกของการเริ่มประกอบกิจการ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมขั้นต่ า
ในวันที่เร่ิมประกอบกิจการ 
  (2)  งวดที่สอง ให้ช าระค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินกว่าค่าธรรมเนียมตาม (1) ภายในวันที่ 
31 มกราคมของปีถัดไป    
  ในกรณีที่มีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ช าระค่าธรรมเนียม
ส่วนที่ยังไม่ได้ช าระหรือยังคงค้างอยู่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการ
หรือวันที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 8   ในการยื่นช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดท าและยื่น
รายละเอียดรายงานการช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามแบบและที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต.   

ข้อ 9   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรับช าระค่าธรรมเนียมเป็นคริปโทเคอร์เรนซี ให้ 
การค านวณราคาคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

  ข้อ 10   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 
 (นายวรวิทย์  จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ ก.          /2561 
เร่ือง  การก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ 

ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ดิจิทัล 

___________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10(1) มาตรา 28 และมาตรา 29  แห่งพระราช
ก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้   

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ และรวมถึงตารางแนบท้ายที่ก าหนดตามประกาศนี้ 
  “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ 

(1)  การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(3)  การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(5)  การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล   
“ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล”  ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 
  “ผู้ลงทุน”  หมายความว่า   ผู้ที่สนใจจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย 
  “ลูกค้า”  หมายความว่า   ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า   บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท 

“ผู้อ านวยการฝ่าย”  หมายความว่า   บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายใน
บริษัท 
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“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
  (1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
  (2)  ธุรกิจหลักทรัพย์ 
  (3)  ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (4)  ธุรกิจประกันภัย 
  (5)  ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

  ข้อ 3   ส านักงาน ก.ล.ต.อาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียด
ของข้อก าหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตาม
ประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศนี้แล้ว 

หมวด 1 
การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
___________________ 

  ข้อ 4   กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ และได้รับความเห็นชอบตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

(1)  เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติของกรรมการหรือผู้บริหารของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่แนบท้ายประกาศนี้ 

(2)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 6 

ข้อ 5   ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 4 ได้แก่ ผู้จัดการ  
รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ที่ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 

(1)  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุมและก ากับดูแลนโยบายของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (2)  รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า 
  (3)  รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (4)  รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัล 
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หมวด 2 
การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ 

___________________ 
ส่วนที่ 1 

การขอรับความเห็นชอบ 
___________________ 

  ข้อ 6   ในการยื่นค าขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. 

ส านักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาค าขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือ 
ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับ 
ค าขอรับความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

ข้อ 7   ส านักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอรับความเห็นชอบที่ยื่น 
ตามข้อ 6 เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้าม และได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว 

  ข้อ 8   บุคคลใดประสงค์จะได้รับหลักฐานการได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ  

ให้ยื่นค าขอผ่านระบบที่จัดไว้ส าหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. 

ส่วนที่ 2 
การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง 

___________________ 

  ข้อ 9   การให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด 7 
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หมวด 3 
หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

___________________ 

  ข้อ 10   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุด 
การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อส านักงาน ก.ล.ต.ผ่านระบบ 
ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

หมวด 4 
หน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารของ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
___________________ 

  ข้อ 11   กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
(3)  ปฏิบัติหน้าที่หรือดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(4)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ยอมรับ 

  ข้อ 12   ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 ให้ส านักงาน ก.ล.ต.พิจารณาและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ส าหรับการมีลักษณะต้องห้ามในกลุ่มที่ 3 ตามหมวด 5 
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หมวด 5 
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้บริหาร 

ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
___________________ 

  ข้อ 13   ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(1)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
(2)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

ที่กระท าโดยทุจริต  
(3)  เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบัน 

การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(4)  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืน เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
(5)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ  

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน  
(6)  เป็นข้าราชการการเมือง  
(7)  เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่  
       (ก)  เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
       (ข)  เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณ  
  (8)  มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 6  

หมวด 6 
การมีลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการหรือผู้บริหาร 

ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
___________________ 

ข้อ 14   กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
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  (1)  มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการ 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 15 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1   
  (2)  มีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 เป็นลักษณะต้องห้าม
กลุ่มที่ 2 
  (3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน 
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงิน ตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม ในเร่ืองที่มี
นัยส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 

  ข้อ 15   ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1  
  (1)  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงาน ก.ล.ต.หรืออยู่ระหว่างถูก
ด าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษ หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด 
ตามมาตรา 66 ประกอบกับมาตรา 26 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 
82 ถึงมาตรา 91 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  
  (4)  เป็นบุคคลที่ส านักงาน ก.ล.ต.ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท 
  (5)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

  ข้อ 16   ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 
  (1)  เป็นบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ  
การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษา 
ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี 

(2)  เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น 
ของแผ่นดิน 
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  (3)  เป็นบุคคลที่ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการ
หรือรับเงินทุนของลูกค้า เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสถาบันการเงิน
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก  ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
         (ก)  การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
         (ข)  การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งของ 
หน่วยงานก ากับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม 
         (ค)  การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมหรือ 
เป็นการเอาเปรียบ 
  (4)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนดมาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  กรรมการหรือผู้บริหาร 
ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกส านักงาน ก.ล.ต.สั่งพักหรือเพิกถอนการให้
ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ท าให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านอง
เดียวกัน อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล
หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัท
หลักทรัพย์ หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้ 

      (ข)  การด าเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่มี 
ผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่พิจารณา 

      (ค)  เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิดตามพระราช
ก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต  
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  ข้อ 17   ให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้าม 
กลุ่มที่ 3 
  (1)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (2)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตาม
สมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้ 
การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราช
ก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิด 
ความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์
โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น 
  (3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบัง
ผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบุคคลอ่ืน โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ที่ตนด ารงอยู่ เป็นต้น 

หมวด 7 
ผลของการมีลักษณะต้องห้าม 

___________________ 

ส่วนที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไปในการพิจารณาลักษณะต้องห้าม 

    

  ข้อ 18   ในกรณีที่ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 6 เป็นผู้ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ
ตามประกาศนี้ ให้ส านักงาน ก.ล.ต.ใช้เหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวในการปฏิเสธการให้
ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวได้ 
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  ข้อ 19   ในกรณีที่ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 6 เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ส านักงาน ก.ล.ต.
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 15 หรือลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตาม 
ข้อ 16(1) หรือ (2) ให้ส านักงาน ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
  (2)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 16(3) หรือ (4) ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามนั้น 
  (3)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 17 ส านักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งพักหรือ 
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี 

  ข้อ 20   ในการใช้ดุลยพินิจปฏิเสธการให้ความเห็นชอบตามข้อ 18 พักหรือเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบตามข้อ 19(2) และ (3) แล้วแต่กรณี ให้ส านักงาน ก.ล.ต.มีอ านาจด าเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้แทนหรือประกอบการด าเนินการดังกล่าวได้ 
  (1)  ก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบหรือ 
ห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไป โดยระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 10 ปี 
ส าหรับการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามในแต่ละกรณี 
  (2)  ก าหนดระยะเวลาการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
แล้วให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลในต าแหน่งเดิมต่อไปได้โดยไม่ต้องยื่นค าขอความเห็นชอบ   
  (3)  ในกรณีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 17  
มีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปีนับถึงวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ส านักงาน ก.ล.ต.อาจไม่ยกกรณีดังกล่าวขึ้นพิจารณาเป็นเหตุในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ การ
พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือห้ามการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจลดระดับการด าเนินการ 
เป็นการเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก็ได้ 

ส่วนที่ 2 
การพิจารณาลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 

___________________ 

  ข้อ 21   ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการมีลักษณะ
ต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 17 หรือการพิจารณาด าเนินการตามข้อ 20 ให้ส านักงาน ก.ล.ต.น าปัจจัย
ดังต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการพิจารณา 
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  (1)  บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา 
  (2)  การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว 
  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม  
ตลาดเงิน ตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกรรมที่พิจารณา 
  (4)  การแก้ไขหรือการด าเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัท หรือ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลาดเงิน ตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม หรือแก้ไข เยียวยา หรือป้องกัน
มิให้เกิดข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมท านองเดียวกันนั้นซ้ าอีก 
  (5)  พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวาง
การปฏิบัติงานของส านักงาน ก.ล.ต. 
  (6)  ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ข้อ 22   ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็น 
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการห้ามการปฏิบัติหน้าที่ พักหรือเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 17 หรือพิจารณาให้
ความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต.ในเร่ืองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความในหมวดนี้ หรือพิจารณา
วางแนวทางและให้ความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต.ในการด าเนินการ 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดเงิน ตลาดทุน
หรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจ านวนไม่เกิน 5 คนซึ่งไม่เป็นเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยจ านวนน้ีอย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ลงทุนจ านวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวน  1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งจากรายชื่อบุคคลที่สมาคมเป็นผู้เสนออีก 2 คน 
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. แต่งตั้งพนักงานของส านักงาน ก.ล.ต.คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
  กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาในลักษณะที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ให้ผู้นั้นแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณา 
ในเร่ืองดังกล่าว 

 



26 
 

 

  ข้อ 23   เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสั่งการของส านักงาน ก.ล.ต.ตามหมวดนี้มีความชัดเจน
และผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการแจ้งเหตุในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความ
เห็นชอบเนื่องจากการมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 17 ส านักงาน ก.ล.ต.จะกระท าได้ต่อเมื่อได้
ด าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  เปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง 
  (2)  เสนอข้อเท็จจริงรวมทั้งค าชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว และหาก
คณะกรรมการประสงค์จะให้ผู้ถูกพิจารณาชี้แจงเพิ่มเติม ให้ส านักงาน ก.ล.ต.จัดให้มีการชี้แจงเช่นน้ัน 
  ในการปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ข้อ 24   ส านักงาน ก.ล.ต.อาจไม่ด าเนินการตามข้อ 23 วรรคหนึ่งได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอื่นที่ท าให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจง 
และเคยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นในรูปองค์คณะที่มีผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุนเป็นองค์คณะด้วยหรือโดยองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาอย่างเพียงพอแล้ว หรือ 

(2)  คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางพิจารณาด าเนินการส าหรับกรณีที่มีข้อเท็จจริง
ท านองเดียวกันกับกรณีที่พิจารณานี้ไว้ชัดเจนเพียงพอแล้ว 

      ประกาศ  ณ  วันที่       
 
 
 
 (นายวรวิทย์  จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล 

 

กรณีที่ 

                                                                                                   ประสบการณ์ท างาน*/  
                                                                                                   ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติของบุคคล 
ท่ีขอความเห็นชอบ* 

ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง1 

1 ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 

2 ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกวำ่ระดับปรญิญำตรี  ไม่น้อยกวำ่ 5 ปี 

 

                                                           

หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสถำบันกำรเงินหรือองค์กรอื่นโดยอยู่ในสำยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับตลำดเงิน
หรือตลำดทุน  
หรือประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระดับบริหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือประสบกำรณ์จำกกำรเป็นผู้ทรงคุณวฒิุทำงวิชำกำรหรือผู้ประกอบวิชำชีพ หรือ
อำชีพด้ำน 
กำรบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรธุรกจิ เศรษฐศำสตร ์กฎหมำย หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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-ร่าง- 
     ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

     ที่ กธ.         /2561 
     เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ดิจิทัล 
______________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10(1) มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่ง 
พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

 ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
 “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้  

(1)  การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(3)  การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(5)  การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 

 ข้อ 3   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อก าหนดตาม
ประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้และหาก  
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศนี้ 
  (2)  เพื่อให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ได้ ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. อำจก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมได้ โดยต้องไม่เป็นภำระต่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนเกิน
สมควร  ทั้งนี้ ระยะเวลำที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะก ำหนดให้เป็นไปตำมกรอบ ดังต่อไปนี้ 
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(ก)  ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล หรือลูกค้ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ ส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจก ำหนดให้ด ำเนินกำรภำยในวันท ำกำรที่เกิด
กรณีดังกล่ำวได้ 

(ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจำก (ก) ให้ก ำหนดระยะเวลำอย่ำงสมเหตุสมผลตำม
สภำพกำรณ์ เร่ือง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ______________________  

 ข้อ 4   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับ
เงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเท่านั้น  

 ข้อ 5   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับ  
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการให้บริการ   ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการตัดหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อมีความเสียหาย 
เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเน่ืองจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร 
ไม่ได้ด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศนี้ 

 ข้อ 62   งบการเงินประจ ารอบปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ต้องผ่าน 

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและ
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

(ก)  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      

(ข)  ผู้สอบบัญชีที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีลักษณะตามที่ก าหนด  
ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
               (2)  กรณผีู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ค้าหลักทรัพย์ดิจิทัล ต้องผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีลักษณะดังนี้ด้วย 

                                                           
2 ปรับให้ชัดเจนขึ้นจำกร่ำงเดิม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 
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        (ก)  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (ข)  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่ง 
              1.  อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  
              2.  เคยถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชีในช่วงสามปีก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์ท าการแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี หรือเคยถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดส่งงบการเงินที่จัดท าขึ้นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ประกาศงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

 ข้อ 7   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะประกอบกิจการอ่ืน
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะด าเนินการได้
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เปน็ประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ 
ดิจิทัล 
  (2)  ไม่มีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ดิจิทัล  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเร่ืองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3)  เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถจัดให้มีระบบใน
การควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ  
  ความในวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้บังคับกับกิจการอ่ืนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้
ด าเนินการอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาต 

ข้อ 8   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีช่องทางให้ส านักงานเข้าถึงข้อมูล  
(Application Program Interface) เกี่ยวกับรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงข้อมูลการ
เสนอซื้อเสนอขาย ข้อมูลการจับคู่ค าสั่งซื้อขาย ราคาและปริมาณการซื้อขาย และข้อมูลของผู้ที่ท ารายการ 
ซื้อขาย 
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หมวด 2 
โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร 

______________________ 

ข้อ 9   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงลักษณะ ขนาด  
ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 
ธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย 

ข้อ 10   โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานตามข้อ 9 ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  การก าหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใน 
การด าเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่ชัดเจน 

(2)  ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีความ
เหมาะสม น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ  

(3)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึงถึงเร่ือง ดังนี้  
       (ก)  การรักษาความลับ  
       (ข)  การรับและจัดการข้อร้องเรียน  
       (ค)  การป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ 

แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
(4)  การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรัดกุม โดยต้อง 

มีมาตรการอย่างเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
(5)  ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(6)  ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดย 
       (ก)  ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลรักษาหรือจัดการของ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดท าบัญชีของลูกค้าแยกแต่ละราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน และเก็บรักษาทรัพย์สิน ในระบบที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และต้องมีแผนการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหมาะสม 

       (ข)  จัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนจากการถือสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้าอย่าง 
เป็นธรรม โดยต้องเปิดเผยเงื่อนไขและวิธีการให้ลูกค้าทราบ 
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(7)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) 
และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยค านึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) 

(8)  ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อ 12 

(9)  ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ 
(proprietary trading) ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถปอ้งกันมิให้มีการลงทุน 

       (ก)  ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ 
       (ข)  เป็นผลให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
       (ค)  มีลักษณะเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้มีวิชาชีพ 
       (ง)  ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ลูกค้าหรือความไม่เป็นธรรมกับ

ลูกค้า 
  (10)  ระบบงานในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
(compliance) 

(11)  ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะ 

ข้อ 11   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีบุคลากรในจ านวนที่เพียงพอ 
กับการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อย่าง
เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีประวัติ
ในทางที่เสื่อมเสีย  

ข้อ 12  ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บที่รัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมน าข้อมูล  
มาใช้งานหรือตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสมควร  

(2)  ระบบตาม (1) ต้องสามารถป้องกัน 
       (ก)  การแก้ไข การสูญหาย หรือการถูกท าลาย อย่างไม่เหมาะสม   
       (ข)  การใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือขัดกับกฎหมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยหรือยังไม่ได้เปิดเผย
เป็นการทั่วไป 

(3)  จัดให้มีบุคลากรท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อให้ 
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การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามระบบใน (1) และสามารถป้องกันกรณีตาม (2) ได้ 
(4)  จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      (ก)  จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาค าขอเปิดบัญชีและการท าสัญญากับลูกค้า 

การตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และผู้มีอ านาจควบคุมของลูกค้า 
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า วัตถุประสงค์การลงทุน 
ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุน ตลอดจนการปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูล
ดังกล่าว ไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือเลิกสัญญากับลูกค้า โดยต้อง
จัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที 

      (ข)  จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไว้อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 2 ปีแรกต้องกระท า
ในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที  

     (ค)  ในกรณีที่การให้ค าแนะน า หรือบทความการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัลได้กระท าในรูปรายงานหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ให้จัดเก็บรายงานหรือเอกสารไว้อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ให้ค าแนะน า หรือเผยแพร่รายงานหรือบทความการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่
ลูกค้าในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที 

            ในการจัดให้มีการให้ค าแนะน าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศ
ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ไม่ว่าเป็น
บทวิเคราะห์หรือข้อมูลประกอบการให้ค าแนะน าอื่นใดไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการ
ให้ค าแนะน าดังกล่าวในประเทศไทย 

       (ง)  ในกรณีที่การให้ค าแนะน า  การรับค าสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการเจรจา
ตกลงได้กระท าทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดเก็บบันทึกการให้ค าแนะน า การรับค าสั่ง 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการเจรจาตกลง โดยเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ให้ค าแนะน า วันที่ได้รับค าสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
วันที่เจรจาตกลง  ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า การรับค าสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือการเจรจาตกลงและการด าเนินการกับข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวไว้ต่อไปจนกว่าการ
ด าเนินการกับข้อร้องเรียนจะแล้วเสร็จ 
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หมวด 3 
การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุน 

______________________ 

 ข้อ 13  ในหมวดนี้ 
 “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืน  
 “เงินกองทุน”  หมายความว่า   ผลรวมของ 
  (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามแบบรายงานการค านวณเงินกองทุน (.......) ณ วันสิ้น
เดือนล่าสุด ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานตาม
แบบ ...... ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นตามแบบ ....... วันสิ้น
เดือนก่อนหน้าวันสิ้นเดือนล่าสุดได้ จนถึงวันก่อนหน้าวันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ยื่น
รายงานตามแบบ ..... ณ วันสิ้นเดือนล่าสุดต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว หรือจนถึงวันที่ยี่สิบของเดือน
ปัจจุบัน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
 (2) ทุนที่ออกและช าระแล้ว ซึ่งรวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นและหักส่วนลดมูลค่าหุ้นแล้ว 
ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนหรือลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลภายหลังวันที่ระบุในแบบรายงานตาม (1) 

 ข้อ 14   การด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีของการประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ  
ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ให้มีเงินกองทุนไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท   
 (2)  ในกรณีของการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ
นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ให้มีเงินกองทุนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าล้านบาท   
 (3)  ในกรณีของการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคน
ดิจิทัลให้มีเงินกองทุนไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท   
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 ข้อ 15   ให้ผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลจัดท ารายงานการค านวณเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ข้อ 16   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพได้
ตามตามข้อ 14 ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ระงับการด าเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่
ก าหนดในข้อ 14 และได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ   
  (2)  แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการระงับการด าเนินธุรกิจทุกประเภท 
โดยไม่ชักช้า 
  (3)  กระท าการหรืองดเว้นการกระท าอ่ืนใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถกลับมาด ารงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ข้อ 17   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหยุดประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลทุกประเภท และมีหนังสือแจ้งความประสงค์นั้นต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามความในข้อ 14 และ 15  
 ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตาม 
วรรคหนึ่ง ส่งเอกสารหรือรายงานที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถในการด ารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร  

หมวด 4 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
______________________ 

 ข้อ 18   นอกจากที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ 
ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม 

   ข้อ 19   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีการทดสอบการเจาะระบบ 
(penetration test) กับระบบงานส าคัญก่อนเร่ิมให้บริการและภายหลังจากเร่ิมให้บริการ อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง โดยบุคคลที่เป็นอิสระจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผล
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ แต่ไม่เกิน 90 วัน 
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นับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการทดสอบ  

ข้อ 20   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT audit) ก่อนเร่ิมให้บริการและภายหลังเร่ิมให้บริการแล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดย 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นอิสระ และรายงานผลต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจาก 
วันที่ได้รับผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการทดสอบ  

หมวด 5 
การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า 

______________________   
ข้อ 21   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ให้ลูกค้าทราบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าว  

(1)  ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
(2)  ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริการที่เสนอต่อลูกค้า 
(3)  ช่องทางการให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร 
(4)  สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกค้ามีหรือต้องปฏิบัติเมื่อใช้

บริการ 
(5)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
(6)  วิธีปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นไป 

ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก าหนดขึ้น  

ข้อ 22   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
ที่มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งกระท าในเวลาที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และไม่ท าให้ลูกค้าส าคัญผิด 

 ข้อ 23   ในการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผย
ข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ส าคัญผิด โดยต้องเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุน 

 
 
 



37 
 

 

หมวด 6  
การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า 

______________________ 

ข้อ 24   ก่อนเร่ิมให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการท าความรู้จักลูกค้า  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล การเป็น
นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ต้องจัดประเภทลูกค้าด้วย  
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท
การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล อาจด าเนินการผ่าน 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนได้ 

ข้อ 25   ในการท าความรู้จักกับลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณา
ข้อมูลที่ได้ตามข้อ 24 เพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง 

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอ่ืนใด ที่อาจท าให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริง 
ของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิเสธการให้บริการ   

 ข้อ 26   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูล 
ที่ได้รับตามข้อ 24 ให้เป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม  หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่มีอยู่
นั้นไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ท า
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการให้บริการกับลูกค้าได้โดย 
ไม่ชักช้า 

หมวด 7 

การด าเนินการเมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ 
__________________ 

  ข้อ 27   เมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้อง
ด าเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการด้วยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบให้การให้บริการนั้น 
ตรงตามความประสงค์ของลูกค้า 



38 
 

 

  (2)  รายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการให้ลูกค้าทราบโดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย 
คริปโทเคอร์เรนซี การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็น
ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ต้องด าเนินการให้การให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนเป็นไปตามกลไกตลาด และได้รับ
เงื่อนไขดีที่สุดตามสภาพตลาด (duty of best execution) ด้วย 

หมวด 8 
ข้อก าหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ 

______________________ 
ส่วนที่ 1 

การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและ 
การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
______________________  

 ข้อ 28   ในส่วนน้ี  
 “ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า   ผู้ประกอบ
ธุรกิจการเป็นศูนย์ขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

 ข้อ 29   ห้ามผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัลเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง และต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย  

(1)  ระบบคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะน ามาให้บริการซื้อขาย 
 (2)  ระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

 ข้อ 30   ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลและใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่มี
ลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 (2)  ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการ
ช าระราคาและการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล 
 (3)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล 
 (4)  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง 
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 การก าหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 ข้อ 31   ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม 
ในเร่ืองดังนี้ 
  (ก)  มีระบบที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบความสามารถในการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการได้ก่อน  
มีการส่งค าสั่งซื้อขาย 
  (ข)  มีระบบช าระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ  
  (ค)  มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการท ารายการซื้อขายแก่ลูกค้า  ซึ่ง
รวมถึงข้อมูลก่อนท ารายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังท ารายการ 
ซื้อขาย (post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)   
  (ง)  มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับการท ารายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลในภายหลัง (audit trail)  
  (จ)  มีระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการท างานของระบบซื้อขาย 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  (ฉ)  มีระบบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่น ามา 
ซื้อขายอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
 (2)  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับลูกค้าที่ชัดเจนและเป็นธรรม  
(fair access) และต้องก าหนดประเภทลูกค้าให้เหมาะสมกับประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขาย 
  (ข)  ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้บนระบบที่ให้บริการ รวมถึง
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละประเภท รวมถึงกฎเกณฑ์ในการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล 
  (ค)  ขั้นตอนการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (ง)  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า 
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ส่วนที่ 2 
การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและ 

การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
______________________ 

 ข้อ 32   ในส่วนน้ี  
 “ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า    
ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย
โทเคนดิจิทัล 

ข้อ 33   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์ 
จะแนะน าการลงทุนให้กับลูกค้า ก่อนเร่ิมให้บริการแก่ลูกค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพิจารณาจากข้อมูล
ดังต่อไปนี ้ 

(1)  ฐานะทางการเงิน 
(2)  ประสบการณ์ในการลงทุน 
(3)  ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
(4)  วัตถุประสงค์ในการลงทุน 
(5)  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

  ข้อ 34   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 33 เพื่อให้สามารถน าเสนอ
บริการเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้  เว้นแต่ในกรณี
ที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะ 
ไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าก็ได้ 
  (1)  ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 
  (2)  ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
  เมื่อได้ท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแจ้งผลการประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ซึ่งต้องกระท าโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล 
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  ข้อ 35   ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลตามข้อ 33 จนท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
การเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าได้  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิเสธการให้บริการ  

  ข้อ 36   ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดูแลให้ลูกค้า
ลงทุนให้เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
  ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนโดยไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสม 
ในการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ 
ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุน 

  ข้อ 37   ในการพิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
ในการใช้บริการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาข้อมูลที่ได้ 
ตามข้อ 33 เพื่อให้สามารถน าเสนอบริการที่สอดคล้องกับความสามารถดังกล่าวของลูกค้า 
  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินหรือพบข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้า 
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการไม่ว่าในขณะใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิเสธการให้บริการหรือจ ากัดขอบเขตการให้บริการ 

ข้อ 38   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์ 
จะแนะน าการลงทุนให้กับลูกค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นผู้ท าหน้าที่ 
ดังกล่าว หรือด าเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนที่มีบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการแทน หรือจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับบุคลากรที่ 
ท าหน้าที่ดังกล่าวได้ 
  (2)  พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าตามข้อมูลที่ได้
จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตามข้อ 33  
  (3)  ด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะแนะน า 
ให้แก่ลูกค้าหรือที่ลูกค้าสนใจลงทุน โดยมีข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ 40 อย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน  
และไม่ท าให้ส าคัญผิด 
  (4)  ด าเนินการให้มีการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
สินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้า  ให้เป็นไปตามหน้าที่ซึ่งผู้เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติ 
  (5)  ดูแลให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปตามความประสงค์ 
ของลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการดังนี้ 
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        (ก)  มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สมเหตุสมผล และไม่ท าให้ส าคัญผิด 
        (ข)  มีกระบวนการที่ท าให้มั่นใจว่าลูกค้าเข้าใจลักษณะ ความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจใช้บริการ 
  (6)  ไม่เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุน โดยต้องให้เวลาลูกค้าอย่างเพียงพอที่จะท าให้
ลูกค้าศึกษาข้อมูลและตัดสินใจใช้บริการ 
  ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องควบคุมและป้องกัน 
มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และในระหว่างรอการตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลต้องเตือนให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรมด้วย 

  ข้อ 39   ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องศึกษาข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะน ามาให้บริการต่อลูกค้า  และต้องมีกระบวนการที่ท าให้มั่นใจว่า
ผู้ท าหน้าที่แนะน าบริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ดังกล่าวเป็นอย่างดี และสามารถน าเสนอข้อมูลนั้นได้ 

  ข้อ 40   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 38 ได้แก่ข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ลักษณะ โครงสร้าง เงื่อนไข และผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (2)  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (3)  สภาพคล่องของสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ถ้ามี) 
  (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (6)  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  (7)  ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้บริการ (ถ้ามี) 
  (9)  ข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 3 
การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและ 

การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 
______________________ 

 ข้อ 41   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
และการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขาย  
โดยอย่างน้อยต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบราคาที่เสนอซื้อขาย เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขาย และ 
เหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซื้อขาย อย่างชัดเจนด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายวรวิทย์  จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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-ร่าง- 
       ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

       ที่ สธ.           /2561 
       เร่ือง  การจัดท ารายงานการค านวณเงินกองทุน 

           

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ... แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.    /2561 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ลงวันที่    ส านักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  “รายงานการค านวณเงินกองทุน”  หมายความว่า   รายงานการค านวณเงินกองทุน
ตามแบบและค าอธิบายประกอบการค านวณที่ก าหนดตามข้อ 2 

  ข้อ 2   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลค านวณเงินกองทุนตามแบบ ........ที่จัดไว้
บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. 

  ข้อ 3   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดท ารายงานการค านวณเงินกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดท ารายงานการค านวณเงินกองทุนทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน  เว้นแต่กรณี
ที่ปรากฏเหตุที่อาจท าให้มูลค่าเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ รายงานทุกฉบับต้อง
มีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนาม  
  (2)  ยื่นรายงานการค านวณเงินกองทุนของวันท าการสุดท้ายของเดือนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ภายในวันท าการที่ 5 ของเดือนถัดไป  
  (3)  เก็บรักษารายงานการค านวณเงินกองทุนของทุกวันพร้อมหลักฐานที่ใช้
ประกอบการค านวณรายงานดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ หรือพร้อมที่จะจัดส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับการร้องขอ 

  ข้อ 4   เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีเงินกองทุนเท่ากับหรือ 
น้อยกว่า 1.1 เท่าของเงินกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องด ารงไว้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นยื่นรายงานชี้แจงสาเหตุที่เงินกองทุนต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น พร้อมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มเงินกองทุน และความสามารถในการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ปี นับ
จากวันที่ยื่นรายงานชี้แจงสาเหตุ  ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นรายงานชี้แจงสาเหตุ 
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และข้อมูลวิเคราะห์ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราที่ก าหนด
ข้างต้น และทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนจนกว่าผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถด ารงเงินกองทุน
ได้มากกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น  เว้นแต่ส านักงาน ก.ล.ต. จะก าหนดให้ปฏิบัติเป็นประการอ่ืน 

  ข้อ 5   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นรายงานการด ารงเงินกองทุน ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่     เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่      
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
 


