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ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) หลักการ  

เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

1. การรับฟังความคิดเห็น  จ านวน 1 คร้ัง 

2. เมื่อวันที่   15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 

3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น  จ านวน 9 ราย  

4. ท่ีมา  

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลฯ”) ในปัจจุบันมีหน้าที่ด ารง

เงินกองทุนขั้นต่ าด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนข้ันต่ า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี การค านวณ

เงินกองทุนดังกล่าวยังไม่สะท้อนความเสี่ยงท่ีแตกต่างกันของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท กล่าวคือ 

ขนาดของเงินกองทุนยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงจากการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ

ดิจิทัลฯ ประเภทท่ีสามารถเข้าถึงหรือโอนย้ายทรัพย์สินลูกค้าได้   

พร้อมกันนี้ ส านักงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกอบธุรกิจดิจิทัลฯ ที่มีแนวโน้ม 

ในด้านจ านวนผู้ประกอบธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น และมีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายมากขึ้น   

ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า  

และความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโดยรวม จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เท่าทัน 

ความเสี่ยงจากการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า  

ส านักงานจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น  

เลขท่ี อนธ. 10/2562 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 4 มีนาคม 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ในหลักการตามท่ีส านักงานเสนอ และมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งสามารถสรุปได้ตามข้อ  5 

  



 

2 
 

5. ประเด็นส าคัญ 

 

เร่ือง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจ ความเห็นของส านักงาน 

1. การค านวณ NC   1.1 หากมีการระดมทุน ICO  ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเก็บรักษา
ทรัพย์สินลูกค้าต้องน าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่มีการซื้อขาย 
มารวมค านวณเงินกองทุนขั้นต่ าหรือไม่ และหากต้องน ามา 
รวมค านวณ ขอให้ส านักงานชี้แจงวิธีการค านวณด้วย  
 

  1.1 หากผู้ประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินทรัพย์
ดิจิทัลดังกล่าว กล่าวคือ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัลใน smart contract ได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องน า
สินทรัพย์ดิจิทัลลูกค้ามารวมค านวณเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารง 
ด้วยราคาที่มีการเสนอขายแก่ลูกค้า 

  1.2 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจยกเลิกการให้บริการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลบางรายการ แต่ยังเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของ
ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องค านวณทรัพย์สินดังกล่าวตามเกณฑ์
เงินกองทุนขั้นต่ าอย่างไร 

  1.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องน ามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษา
ทั้งหมดมารวมค านวณเงินกองทุนขั้นต่ า โดยใช้ราคาจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาราคา
จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ ใหใ้ช้ราคา ณ วันที่มี 
การซื้อขายสุดท้ายในการค านวณ หรือราคาอื่นที่เหมาะสม  

  1.3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้มูลค่าประกันภัยที่ลูกค้า 
ไดจ้ัดท าเพื่อชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ดิจิทัล 
ที่ฝากไว้เพื่อหักออกจากมูลค่าทรัพย์สินลูกค้าได้หรือไม่ 

  1.3 ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจัดท าประกันภัย  
เพื่อใช้ในการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ขั้นต่ าด้วยตนเอง  
 

  1.4 สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
มีค่าความเสี่ยงเป็นเท่าใด 

  1.4 กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถ
นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ กล่าวคือ มีค่าความเสี่ยงที่ 100% 
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เร่ือง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจ ความเห็นของส านักงาน 

   1.5 ควรก าหนดให้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน เป็นสินทรัพย์
สภาพคล่องได้ เฉพาะตั๋วที่ออกโดยสถาบันการเงินเท่านั้น 
เนื่องจากหากบริษัทมีไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้
ประเภทอ่ืนได้ 

  1.5 ส านักงานเห็นด้วยและได้ก าหนดหลักเกณฑ์ตามแนวทาง
ดังกล่าวแล้ว 

  1.6 ไมค่วรก าหนดให้ลูกหนี้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การให้เงนิกู้ยืมกรรมการ นับเป็นสินทรัพย์
สภาพคล่องได้ 

  1.6 ส านักงานเห็นด้วยและจะน าความเห็นดังกล่าวไปใช้ 
ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

2. เงินกองทุนขั้นต่ า   ควรก าหนดเงินกองทุนขั้นต่ าของผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับที่ต่ ากว่าผู้ประกอบธุรกิจศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่นเดียวกับแนวทางการก าหนดทุน
จดทะเบียนขั้นต่ า 

  ส านักงานมีความเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทมีภาระ
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่แตกต่างกัน  นอกจากนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ยังมีการเชื่อมต่อ
ระบบกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 1 แห่ง จึงควร 
มีฐานะทางการเงินที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าไม่ต่างจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

3. กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลฯ  
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 

  3.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุน
ได้ตามเกณฑ์เงินกองทุนขั้นต่ า แล้วต้องระงับการประกอบ
ธุรกิจทุกประเภทจะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจล้มละลาย และ
อาจไม่ก่อให้เกิดความคุ้มครองผู้ลงทุนตามวัตถุประสงค์ของ
หลักเกณฑ์ได้ 

  3.1 ส านักงานไดก้ าหนดหลักเกณฑ์เงินกองทุนให้สอดคล้อง 
และสะท้อนความเสี่ยงจากการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  
ซึ่งมีความผันผวนสูง ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรมีแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงและแผนการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับฐานะ 
ทางการเงินของบริษัทเพื่อให้สามารถด ารงเงินได้ตามเกณฑ์ 
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เร่ือง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจ ความเห็นของส านักงาน 

   3.2 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุน 
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าได้และถูกระงับการประกอบธุรกิจ ลูกค้า
สามารถถอนเงินหรือโอนย้ายทรัพย์สินดิจิทัลได้หรือไม่ 

  3.2 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกระงับการประกอบธุรกิจสามารถ
ด าเนินการโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังธนาคาร/ผู้ประกอบธุรกิจ
รายอ่ืนได ้ตามค าสั่งของลูกค้า 

 4. การจัดท าและส่งข้อมูลการค านวณ 
 
 
 

  การจัดส่งข้อมูลการค านวณเงินกองทุนเป็นรายวัน  
อาจเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

  เพื่อให้เงินกองทุนสะท้อนความเสีย่งจากการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งมีความผันผวนมาก ผูป้ระกอบธุรกิจจึงต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
เป็นรายวัน  ทั้งนี ้ส านักงานจะด าเนินการก าหนดรูปแบบและวิธีการ
จัดส่งข้อมูลเพื่อไมใ่ห้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจมากเกินควร 

__________________________________ 

ขอขอบคุณ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัท คอยส์ ทีเอช จ ากัด 6.   บริษัท บิทเฮิร์บ จ ากัด 
2. บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 7.   บริษัท ฟลิปเพย์ จ ากัด 
3. บริษัท ซาโตชิ จ ากัด 8.   บริษัท หัวดี (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท ดิจิทัลคอยน์ จ ากัด 9.   บริษัท หัวปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท บิทคอยน ์จ ากัด  

 

 

 


