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เรื่อง หลักการในการน าส่งข้อมูลต่อส านักงานส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

 
 

 
เผยแพร่เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2562 

 
ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 
ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ 

ตามท่ีติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: san@sec.or.th 
 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 13 มนีาคม 2562 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ดังนี้ 
1. นายสรร     พัวจันทร์  โทรศัพท์ 0-2263-6240 
2. นายเจษฎา  ปรมาภรณ์พิลาส โทรศัพท์ 0-2033-9540 

 
ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999  โทรสาร: 0-2033-9660 e-mail: info@sec.or.th 
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I. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
 

ด้วยพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก.”)  

ให้อ านาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงาน ก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 

ตลอดจนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว 

และอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตกับส านักงานจ านวนหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย 

จะมีโครงสร้างข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลท่ีแตกต่างกัน  

ท้ังนี้ เพื่อให้ส านักงานสามารถติดตามสภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย 

และก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

อีกท้ังหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการเตรียมรายงาน 

และส่งข้อมูลเป็นรายกรณีตามความต้องการให้แก่ส านักงาน  

ส านักงานจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องก าหนดมาตรฐานของโครงสร้างข้อมูลและรายการ 

ของข้อมูลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องน าส่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั้งอุตสาหกรรม 

ในคร้ังนี้ ส านักงานเห็นควรให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการในการน าส่งข้อมูล

ต่อส านักงานส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  

ส านักงานจึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลท่ัวไป 

 

II. วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล 
(1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data) 

ข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีได้รับมาจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะถูกน ามาประมวลผลเพ่ือประโยชน์ใน 3 ด้าน ดังนี้  
(1) การก าหนดแนวนโยบายหรือหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม  
(2) การติดตามการขยายตัวของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
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และ (3) การวิเคราะห์สภาพการซื้อขายของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม ตัวอย่างเช่น  
การเคล่ือนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายในแต่ละตลาด / ปริมาณและมูลค่าซื้อขาย  
สินทรัพย์ดิจิทัลเฉลี่ยต่อวันของทั้งอุตสาหกรรม (daily average turnover) / มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลรวม 
(total market value) / ประเภทผู้ลงทุนท่ีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (investor type) เป็นต้น 

ท้ังนี้ ข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้บริการแต่ละรายจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูล “ลับ” 
ส่วนข้อมูลภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผ่านการประมวลผลแล้วในบางหัวข้อ ส านักงาน 
อาจพิจารณาน ามาเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของส านักงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ร่วมตลาด 
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตามสมควร 

 
(2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data)  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีได้รับมาจากผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะถูกน ามาประมวลผลเพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของผู้ใช้บริการท่ีมีการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งอาจเข้าข่ายการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย  

ท้ังนี ้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของข้อมูล “ลับมาก”  
ซึ่งจะถูกจ ากัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมายก าหนด  
 

ผลที่คาดหวัง 
1. ลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ในการจัดเตรียมรายงานและข้อมูลเป็นรายกรณีให้แก่ส านักงาน 
2. ช่วยให้ส านักงานสามารถก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังท่ีกล่าวมา
ในเบ้ืองต้น 
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ช่วงเวลาที่คาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้ 
ประกาศออกและมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2 ปี 2562 

 

III. รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
 

หลักการ 
 ส านักงานจะก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทัล ได้แก่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) 
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) จัดท าและน าส่ง
ข้อมูลตามรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ส านักงานก าหนด เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ังระบบนิเวศ 
(ecosystem) เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร และ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 เพ่ือให้การก าหนดชุดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องน าส่งส านักงานนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ในปัจจุบัน ส านักงานจึงได้ใช้แนวทาง functional approach ในการศึกษาลักษณะการเกิดขึ้น 
ของข้อมูล โดยได้ศึกษาจากรูปแบบธุรกิจและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ประกอบกับส านักงานยังได้ศึกษาลักษณะและรูปแบบของข้อมูลธุรกรรมท่ีมีการเผยแพร่จากผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงประเมิน
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
  ท้ังนี้ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มได้ ดังนี ้ 

1. กลุ่มข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data) 
2. กลุ่มข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data) 
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ชุดข้อมูลที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลน าส่งส านักงาน 
 

1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data) 

• ข้อมูลธุรกรรมในตลาดแรก (primary market transaction data) คือ ข้อมูล 
ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทัลจากกระบวนการออกและเสนอขาย เช่น ปริมาณหรือสัดส่วน 
โทเคนดิจิทัลท่ีได้รับการจัดสรร ราคาท่ีได้รับการจัดสรร เป็นต้น 

• ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (secondary market transaction data) คือ ข้อมูล
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นบน platform ของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผู้ค้า (dealer) นายหน้า (broker) และ 
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) เช่น รายการค าส่ังซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ราคาและปริมาณ
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลรายการฝาก ถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินบาท 
ของผู้ใช้บริการบน platform ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น  
 

2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data) 

• ข้อมูลผู้ใช้บริการ (customer profile) คือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการ เช่น 
ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ wallet address และเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้เปิดบัญชี
เพ่ือท าธุรกรรม เป็นต้น 

• ข้อมูลผู้ให้บริการ (company profile) คือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น digital asset wallet address  
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลท่ีใช้เก็บรักษา
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

• ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล (product profile) คือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
ท่ีผ่านการเสนอขายในตลาดแรก หรือสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกน ามาซื้อขาย (listed) ในตลาดรอง  
เช่น ข้อมูลของผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 
 

ท้ังนี้ ผูต้อบแบบส ารวจความคิดเห็นสามารถดูรายละเอียดของโครงสร้างข้อมูลและรายการ
ข้อมูลได้จากเอกสารแนบ 
 

 



แบบส ำรวจควำมคดิเห็น 

เรื่อง หลักการในการน าส่งข้อมลูต่อส านักงานส าหรับผู้ประกอบการธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ      ต าแหน่ง      

ชื่อบริษัท             

โทรศัพท์      โทรสาร      

อีเมล์              

สถำนะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล   บริษัท FinTech / บริษัทหลักทรัพย์ 

 นายหน้าซื้อขายซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ผู้ลงทุนสถาบัน / รายย่อย 

 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล    อ่ืน ๆ (ระบุ)     

 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  

 

 

 

 

 

 

 



ข้อคิดเหน็ 

ท่านเห็นด้วยหรอืไมท่ี่ส านักงานจะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าสง่ข้อมูลตอ่ส านักงาน
ส าหรับผู้ประกอบการธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

 

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1) รูปแบบและโครงสร้ำงของข้อมูลโดยรวมทั้ง 2 กลุ่ม (1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data) และ (2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้บริกำร ผู้ให้บริกำร และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data) 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

                
                
                
2) น ำส่งชุดข้อมูลธุรกรรมในตลำดแรก (primary market transaction data) คือ ข้อมูลผู้

ที่ได้รับกำรจัดสรรโทเคนดิจทิัลจำกกระบวนกำรออกและเสนอขำย เช่น ปริมำณหรือ
สัดส่วนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับกำรจัดสรร, รำคำที่ได้รับกำรจดัสรร เป็นต้น 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

                
                
                
3) น ำส่งชุดข้อมูลธุรกรรมในตลำดรอง (secondary market transaction data) คือ 

ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน platform ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้ำ (dealer) นำยหน้ำ 
(broker) และศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) เช่น รำยกำรค ำสั่งซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล รำคำและปริมำณกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลรำยกำรกำรฝำก 
ถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินบำทของผู้ใช้บริกำรบน platform ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

               
                
                



หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
4) น ำส่งชุดข้อมูลผู้ใช้บริกำร (customer profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริกำร 

เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชำชนของผู้ใช้บริกำร, wallet address และเลขที่บัญชี
ธนำคำรที่ใช้เปิดบัญชีเพื่อท ำธุรกรรม เป็นต้น 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

                
                

5) น ำส่งชุดข้อมูลผู้ให้บริกำร (company profile) คือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น digital asset wallet address ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เก็บรักษำสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

                
                

6) น ำส่งชุดข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล (product profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
ดิจิทัลที่ผ่ำนกำรเสนอขำยในตลำดแรก หรือสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกน ำมำซื้อขำย (listed) 
ในตลำดรอง เช่น ข้อมูลของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

                
                

7) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดให้ผู้ใช้บริกำร Consent ในกำรส่งข้อมูลส่วน
บุคคลมำให้ส ำนักงำนด้วย หำกผู้ใช้บริกำรไม่ยินยอม Consent ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยดังกล่ำว 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

                
                

 

กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ำยก ำกับตลำด ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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