ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 19/2561
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับประมวล)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10(1) มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชกาหนด
การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทใดประเภทหนึ่ งหรื อหลายประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(2) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(3) การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็ นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั
(5) การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซี
(6) การเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั
(7) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซี
(8) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
(9) การเป็ นที่ปรึ กษาคริ ปโทเคอร์เรนซี
(10) การเป็ นที่ปรึ กษาโทเคนดิจิทลั
“ลูกค้า” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุ นสถาบัน
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะสามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ในแนวทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว อาจกาหนดตามประเภทธุรกิจหรื อประเภทสิ นทรัพย์ดิจิทลั ก็ได้
(2) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้และหากผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั มีการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดในประกาศนี้
(3) เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั กระทาการที่อาจเป็ น
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของประกาศนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ขอความเห็นชอบการดาเนินการใดตามประกาศนี้ก่อนการดาเนินการนั้นก็ได้
(4) เพื่อให้สานักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ สานักงาน
ก.ล.ต. อาจกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ โดยต้องไม่เป็ นภาระต่อผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จนเกินสมควร
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. จะกาหนดให้เป็ นไปตามกรอบดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนและมีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
หรื อลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดให้ดาเนินการภายในวันทาการที่เกิดกรณี
ดังกล่าวได้
(ข) ในกรณี อื่นนอกจาก (ก) ให้กาหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผล
ตามสภาพการณ์ เรื่ อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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หมวด 1
บททัว่ ไป
______________________
ข้อ 4 ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการให้บริ การ ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการตัดหรื อจากัดความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เมื่อมีความเสี ยหาย
เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเนื่ องจากการที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคลากร
ไม่ได้ดาเนินธุรกิจหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศนี้
ข้อ 5 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดส่งงบการเงินที่จดั ทาขึ้นต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ประกาศงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระยะเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต.
จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
งบการเงินประจารอบปี บัญชีของผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การจัดทาบัญชี
ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็นชอบและข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 5/1 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประสงค์จะลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งรวมถึงการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมหรื อส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี
(1) กรณีลดทุนจดทะเบียนที่มิใช่ตาม (2) ให้แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยยื่นสาเนา
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการลดทุน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงได้วา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ลงมติดงั กล่าว
ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งทาให้
แหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรั พย์ดิจิทลั ไม่เพียงพอสาหรับการรองรับการประกอบธุ รกิจ
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และความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ สานักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ชี้ แจง
หรื อแก้ไขการดาเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รั บสาเนามติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
(2) กรณีลดทุนจดทะเบียนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ ให้แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต.
โดยยืน่ สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ลดทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ลงมติดงั กล่าว
(ก) ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของผูถ้ ือหุ้น
(ข) ไม่ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป
(ค) ไม่ขดั ต่อบทบัญญัติตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การยืน่ เอกสารหลักฐานหรื อการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามเอกสาร
หลักฐาน ขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
ข้อ 6 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประสงค์จะประกอบกิจการอื่น
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะดาเนินการได้
ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการประกอบกิจการที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็ นประโยชน์ หรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ข) ไม่มีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การประกอบ
ธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เว้นแต่ จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(ค) เป็ นกิจการที่ไม่มีความเสี่ ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อเป็ นกิจการที่อาจมีความเสี่ ยงดังกล่าว แต่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถ
จัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ ยงได้อย่างเพียงพอ
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นรายกรณี
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ข้อ 7 ยกเลิก
ข้อ 7/1 เพื่อให้สานักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามสภาพตลาดและความเสี่ ยงของ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั และการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้ทนั ต่อเหตุการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การกากับดูแลและควบคุมการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั การชาระราคาซื้อขายและส่ งมอบ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั การป้องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั การทุจริ ต
หลอกลวง หรื อฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เก็บรวบรวม
และเปิ ดเผยข้อมูลตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยให้มีรายละเอียดของรู ปแบบ
วิธีการ และระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 7/2 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 7/1 ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตามกาหนดเวลาในตารางกาหนดเวลาการเปิ ดเผยข้อมูลสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7/3 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประสงค์จะหยุดประกอบธุรกิจ
เป็ นการชัว่ คราว ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต.
ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตเมื่อผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั แสดงได้วา่ มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรื อเก็บรักษาไว้
ในระบบที่มนั่ คงปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบในระหว่างการหยุดประกอบธุรกิจดังกล่าว
ในการพิจารณาอนุญาตให้หยุดประกอบธุรกิจ หากเป็ นผลให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าวหยุดประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ทุกประเภท ให้สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายงานจานวนทรัพย์สินของลูกค้าที่ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เก็บรักษาไว้ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นรายวัน และให้ได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิ
ตามข้อ 7/1 ในระหว่างการหยุดประกอบธุรกิจ
(2) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั กลับมาประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับ
อนุญาตประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้หยุดประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท
ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์การหยุดประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประกาศนี้ อาจเป็ นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 34 ได้
หมวด 1/1
การประกอบธุรกิจในฐานะผูม้ ีวิชาชีพ
___________________
ข้อ 7/4 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) ประกอบธุรกิจและให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และใช้ความรู ้
ความสามารถ และความชานาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรื อเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทา
(2) ให้บริ การอย่างมีคุณภาพ และปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยคานึงถึงประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขของลูกค้า
(3) ไม่กระทาการใดที่จะเป็ นผลให้ลูกค้าฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดหรื อหน้าที่
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งว่ามีขอ้ จากัดหรื อมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
(4) ไม่รับหรื อให้ค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใดไม่วา่ ในรู ปเงิน สิ่ งของ หรื อ
บริ การยิง่ กว่าค่าตอบแทนหรื อประโยชน์ปกติที่พึงได้รับหรื อให้เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
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หมวด 2
โครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร
______________________
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงลักษณะ ขนาด
ปริ มาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริ การ ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและบริ การดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญดังต่อไปนี้
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายงานการเปลี่ยนแปลงระบบงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.
โดยไม่ชกั ช้า
(1) ระบบการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และระบบชาระราคาและส่งมอบสิ นทรัพย์
ดิจิทลั
(2) ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงระบบรับฝากและ
ถอนทรัพย์สินทั้งที่เป็ นเงินและสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(3) ระบบงานที่ช่วยเสริ มสร้างและรักษากลไกการทางานของระบบซื้อขาย
ให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(4) ระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
ข้อ 9 ภายใต้บงั คับข้อ 37 และข้อ 42 โครงสร้างการบริ หารจัดการและระบบงาน
ตามข้อ 8 ต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรที่ชดั เจน
(2) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมี
ความเหมาะสม น่าเชื่อถือ และมีประสิ ทธิภาพ
(3) ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ โดยต้องคานึงถึงเรื่ อง ดังนี้
(ก) การรักษาความลับ
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(ข) การรับและจัดการข้อร้องเรี ยน
(ค) การป้องกันมิให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจ
แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
(4) การบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรัดกุม โดยต้อง
มีมาตรการอย่างเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(5) ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดย
(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าอยูภ่ ายใต้การดูแลรักษาหรื อจัดการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดทาบัญชีของลูกค้าแยกแต่ละราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นปั จจุบนั และเก็บรักษาทรัพย์สิน ในระบบที่มีความมัน่ คง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และต้องมี
แผนการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่เหมาะสม
(ข) จัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนจากการถือสิ นทรัพย์ดิจิทลั กับลูกค้า
อย่างเป็ นธรรมโดยต้องเปิ ดเผยเงื่อนไขและวิธีการให้ลูกค้าทราบ
(ค) ในกรณีที่เป็ นการเก็บรักษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้า ต้องคานึงถึงความเสี่ ยง
จากการสูญหาย การทุจริ ต และการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามข้อ 10/4
(7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล
(integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยคานึงถึงความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)
(8) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามข้อ 11
(9) ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(proprietary trading) ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถป้องกันมิให้มีการลงทุน
(ก) ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(ข) เป็ นผลให้การซื้อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด
(ค) มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในฐานะผูม้ ีวิชาชีพ
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(ง) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ลูกค้าหรื อความไม่เป็ นธรรม
กับลูกค้า
(10) ระบบงานในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(compliance) ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดให้มี
หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(11) ระบบงานเพิ่มเติมสาหรับการให้บริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ข้อ 10 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีบุคลากรในจานวนที่เพียงพอ
กับการประกอบธุ รกิจ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ อย่างเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและไม่มีประวัติในทาง
ที่เสื่ อมเสี ย
ข้อ 10/1 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประสงค์จะจัดให้มีผแู ้ นะนารายชื่อ
ลูกค้า (introducing broker agent) ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กาหนดขอบเขตและหน้าที่ของผูแ้ นะนารายชื่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยต้อง
ไม่ปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในเรื่ องดังนี้
(ก) พิจารณาวงเงินการใช้บริ การ หรื ออนุมตั ิการเปิ ดบัญชีเพื่อการใช้บริ การธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ข) ให้คาแนะนาในการซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ค) รับคาสั่งซื้อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั จากลูกค้า
(ง) รับจัดการหรื อเก็บรักษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้า
(2) จัดให้มีมาตรการในการกากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการดาเนิ นงานของ
ผูแ้ นะนารายชื่อลูกค้าในการทาหน้าที่ตามขอบเขตที่กาหนด รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ด้วยความถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง และไม่ทาให้ลูกค้าสาคัญผิด
(3) กาหนดและเปิ ดเผยอัตราและวิธีการคานวณการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูแ้ นะนารายชื่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
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เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อนี้ ให้คาว่า “ผูแ้ นะนารายชื่อลูกค้า” หมายความว่า
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่แนะนารายชื่อลูกค้าให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อการใช้บริ การ
อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อทาหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาใช้บริ การอันเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั กับผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนสาหรับ
การแนะนารายชื่อลูกค้าหรื อการติดต่อชักชวนลูกค้านั้นหรื อไม่
ข้อ 10/2 ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่แต่งตั้งผูแ้ นะนารายชื่ อลูกค้า
ตามข้อ 10/1 มีหน้าที่รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูแ้ นะนารายชื่อลูกค้าให้แก่สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบเป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 10/3 ในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ต้องแยกทรัพย์สินที่อยูใ่ นการดูแลรักษาไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินประเภทเงิน ให้ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิชย์หรื อธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยต้องระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากว่าเป็ นการดาเนิ นการโดยผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
(2) ทรัพย์สินประเภทสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อทรัพย์สินอื่น ให้แยกในลักษณะที่สามารถ
ชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็ นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเก็บรักษา
โดยผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อนาไปฝากไว้กบั บุคคลอื่น
ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง เป็ นทรัพย์สินเพื่อการทาธุรกรรมเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ในต่างประเทศ ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั แยกทรัพย์สินดังกล่าวในลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) โดยอนุโลม
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพ ย์ดิจิทลั ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการนาสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ของลูกค้าไปฝากไว้กบั บุคคลอื่น และเปิ ดเผยความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการฝากดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ
ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ยังต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการสูญหายหรื อ
เสี ยหายจากการฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าว
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ข้อ 10/4 ในการเก็บรักษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ต้องเก็บไว้ในระบบที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายเมื่อทาธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ของมูลค่าสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายเมื่อทาธุรกรรมเท่านั้นที่กาหนดให้การโอน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั กระทาโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายร่ วมกันยืนยันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทั้งนี้ บุคคล
ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
(ก) บุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูร้ ับบุตรบุญธรรม หรื อบุตรบุญธรรม
(ข) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน
(ค) คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา หรื อคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกัน
ฉันสามีภริ ยาของบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
(2) เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เก็บรักษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้าตั้งแต่
15 ล้านบาทขึ้นไปเป็ นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน ให้นาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งต้องเก็บไว้ในระบบที่เชื่อมต่อ
กับเครื อข่ายเมื่อทาธุรกรรมเท่านั้นไปฝากไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ 10/5 ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีการเก็บสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในลักษณะดังกล่าว เว้นแต่สินทรัพย์
ดิจิทลั นั้นไม่มีผใู ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั นาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าวไปเก็บไว้ในระบบที่ มีลกั ษณะตาม (1)
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประสงค์จะนาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่ งมีผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ตามวรรคหนึ่ง (2) บางส่วนไปเก็บไว้ในระบบที่มีลกั ษณะตามวรรคหนึ่ง (1) ให้สามารถกระทาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ดิจิทลั ทั้งหมดของลูกค้า
ข้อ 10/5 ผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 10/4 วรรคหนึ่ง (2) ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลในประเทศที่ผูใ้ ห้บริ การนั้น
มีสถานประกอบการตั้งอยู่
(2) มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความพร้อม และได้รับการยอมรับในการให้บริ การ
รับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(3) มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4) มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) ที่มีประสิ ทธิภาพ
(5) มีการแยกสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของผูใ้ ช้บริ การแต่ละรายออกจากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ของผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(6) มีระบบถ่วงดุลหรื อมาตรการควบคุมการโอนสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยอย่างน้อย
ต้องกาหนดให้การโอนสิ นทรัพย์ดิจิทลั กระทาโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่ วมกันยืนยันการทาธุรกรรม
โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามข้อ 10/4 วรรคหนึ่ง (1)
รวมทั้งมีการเก็บหรื อขอหลักฐานเพื่อยืนยันการทาธุรกรรมจากผูส้ งั่ การโอนสิ นทรัพย์ดิจิทลั เมื่อเป็ น
การโอนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีปริ มาณมากอย่างมีนยั สาคัญ
(7) มีระบบที่สามารถรองรับการกาหนดเงื่อนไขในการโอนสิ นทรัพย์ดิจิทลั เกี่ยวกับ
ขนาดธุรกรรมหรื อการจากัดปริ มาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ได้ตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริ การ
(8) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อ
มีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยูใ่ นระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน
(9) ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี
(10) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมีประวัติการถูกลงโทษหรื อ
ถูกดาเนินการ หรื ออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินการในลักษณะที่เป็ นการหลอกลวง ฉ้อโกง
หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั มีการตั้งตัวแทนช่วง ตัวแทนช่วงนั้นต้องมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 11 ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บที่รัดกุม เป็ นระเบียบ และพร้อมนาข้อมูล
มาใช้งานหรื อตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพภายในระยะเวลาอันสมควร
(2) ระบบตาม (1) ต้องสามารถป้องกัน
(ก) การแก้ไข การสู ญหาย หรื อการถูกทาลาย อย่างไม่เหมาะสม
(ข) การใช้หรื อการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรื อขัดกับกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรื อข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยหรื อยังไม่ได้เปิ ดเผย
เป็ นการทัว่ ไป
(3) จัดให้มีบุคลากรทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลและรับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อให้
การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเป็ นไปตามระบบใน (1) และสามารถป้องกันกรณี ตาม (2) ได้
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(4) จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
ข้อ 11/1 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศร่ วมกันบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
(cloud computing) ดังต่อไปนี้ ให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้จดั ส่งข้อมูล
ในรู ปแบบที่สามารถอ่านได้ (readable format) ทั้งนี้ เมื่อได้รับการร้องขอจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นครั้งคราว
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของผูใ้ ห้บริ การระบบสารสนเทศร่ วมกันบนระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน (cloud computing provider)
(2) ข้อมูลการเข้าใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(3) ข้อมูลที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เก็บไว้หรื อประมวลผลโดยผูใ้ ห้บริ การ
ตาม (1)
ข้อ 11/2 ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องคัดกรองสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่นามา
ให้บริ การแก่ลูกค้า เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้นมิใช่สินทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หมวด 3
การดารงเงินกองทุน และการดาเนินการ
กรณีที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุน
___________________
ข้อ 12 ในหมวดนี้และภาคผนวกท้ายประกาศนี้
“ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขาย
คริ ปโทเคอร์เรนซีและการเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
“นายหน้าซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นนายหน้า
ซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซีและการเป็ นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั
“ผูค้ า้ สิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซี
และการเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 29/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 7/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 29/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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“ผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซี และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
“ที่ปรึ กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษา
คริ ปโทเคอร์เรนซีและการเป็ นที่ปรึ กษาโทเคนดิจิทลั
“ดารงเงินกองทุน” หมายความว่า ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ แล้วแต่กรณี
“ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1” หมายความว่า ดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกลุ่ม 1 ของภาคผนวกการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
“ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2” หมายความว่า ดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกลุ่ม 2 ของภาคผนวกการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
“ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3” หมายความว่า ดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกลุ่ม 3 ของภาคผนวกการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
“เงินกองทุนขั้นต้น” หมายความว่า เงินกองทุนขั้นต้นตามที่กาหนดในกลุ่ม 2
ของภาคผนวกการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
“เงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า
เงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดในกลุ่ม 2 ของภาคผนวก
การดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
“เงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ” หมายความว่า เงินกองทุน
ส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจตามที่กาหนดในกลุ่ม 2 ของภาคผนวกการดารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
“เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
เงินฝาก
(2) ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรี ยกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั
ผูร้ ับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
(4) สลากออมสิ นพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิ น
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ข้อ 13 ความในหมวดนี้มิให้ใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บริ ษทั ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(3) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ ง
ดารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(4) ที่ปรึ กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มิได้ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่น และมีหน้าที่
ต้องดารงเงินกองทุนตามประกาศใดประกาศหนึ่งดังนี้
(ก) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 14 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 15 และข้อ 16
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ยงั ไม่เริ่ มประกอบธุรกิจ เนื่องจากอยูร่ ะหว่าง
สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่ มประกอบธุรกิจ
(2) ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่หยุดประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ทุกประเภทและได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 7/3 แล้ว
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจเรี ยกให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามวรรคหนึ่ง
ส่งเอกสารหรื อรายงานที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 10/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
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ส่วนที่ 1
การดารงเงินกองทุน
___________________
ข้อ 15 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 เว้นแต่
เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ไว้ในความครอบครองซึ่งมีลกั ษณะดังนี้ ให้ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2
(ก) ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่น หรื อหากมีการประกอบธุรกิจอื่นต้องไม่มี
การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(ข) เป็ นนายหน้าซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ไว้ในความครอบครองแต่ไม่สามารถเข้าถึงหรื อโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าเป็ นรายครั้ง ทั้งนี้ หากมีการประกอบธุรกิจอื่นต้องไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(2) ที่ปรึ กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่น และไม่มี
การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองไม่วา่ จะเกิดจากการประกอบธุรกิจประเภทใด
ให้ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3
(3) ที่ปรึ กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ใน
ความครอบครอง และมีการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อย่างหนึ่ งอย่างใดดังนี้ ร่วมด้วย
ให้ดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 และดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3 ด้วย
(ก) นายหน้าซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ไว้ในความครอบครองแต่ไม่สามารถเข้าถึงหรื อโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าเป็ นรายครั้ง
(ข) ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่นที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ไว้ในความครอบครอง แต่ไม่รวมถึงผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ในการดารงเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดาเนินการ
โดยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในภาคผนวกการดารงเงินกองทุนของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ท้ายประกาศนี้
ข้อ 16 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั คานวณและจัดทารายงานการคานวณ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ส่วนที่ 2
การดาเนินการกรณี ที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุน
___________________
ตอนที่ 1
การดาเนินการกรณีที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1
___________________
ข้อ 16/1 ให้ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีหน้าที่ตอ้ งดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1
และไม่สามารถดารงเงินกองทุนดังกล่าว ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดารงเงินกองทุนได้ และได้รับ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ
(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการระงับการดาเนินธุรกิจทุกประเภท
โดยไม่ชกั ช้า
(3) กระทาการหรื องดเว้นการกระทาอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
ตอนที่ 2
การดาเนินการกรณี ที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2
___________________
ข้อ 16/2 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีหน้าที่ตอ้ งดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2
และไม่สามารถดารงเงินกองทุนในส่วนที่เป็ นเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสื อแจ้งการไม่สามารถดารงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ โดยยืน่ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทาการถัดจากวันที่รู้หรื อควรรู ้วา่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
(2) จัดส่งแผนหรื อแนวทางแก้ไขต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อ
ควรรู ้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถแก้ไขจนสามารถ
ดารงเงินกองทุนได้ ให้จดั ส่งรายงานการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนได้แทนการจัดส่ งแผนหรื อแนวทางแก้ไขนั้น
ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อาจขอผ่อนผัน
ระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรื อแนวทางแก้ไขต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กาหนดในคู่มือสาหรับประชาชน
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(3) ดาเนินการตามแผนหรื อแนวทางดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาดารงเงินกองทุน
ได้โดยเร็ ว และต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดในแผนหรื อแนวทางนั้น
ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วนั ที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
(4) มีหนังสื อแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
(5) ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไม่สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
ภายในระยะเวลาตาม (3) ให้ดาเนินการตามข้อ 16/4 โดยอนุโลม
ข้อ 16/3 ในระหว่างที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไม่สามารถดารงเงินกองทุน
ส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน หรื ออยูใ่ นระหว่างดาเนินการตามข้อ 16/2(3) ห้ามมิให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดารงเงินกองทุนได้
(1) ให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่
(2) ลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพิ่มเติม เว้นแต่
เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
(ก) เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ โดยต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการบริ หารสภาพคล่องของผูจ้ ดั การ
เงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั เท่านั้น
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
(3) ในกรณี เป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ห้ามรับจัดการเงินทุนของลูกค้าเพิ่มเติม
ข้อ 16/4 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนขั้นต้น
หรื อเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ หรื อไม่สามารถกลับมาดารงเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน ตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนหรื อแนวทาง
ตามข้อ 16/2(3) หรื อระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 16/5 หรื อไม่สามารถดารงฐานะทางการเงิน
ตามกฎหมายอื่นที่กากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้ตอ้ งระงับการประกอบธุรกิจ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ระงับการประกอบธุรกิจในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดารงเงินกองทุนจนกว่า
จะสามารถดารงเงินกองทุนหรื อฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ และได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
ให้ดาเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามความจาเป็ นและสมควรเพื่อป้องกัน
มิให้มูลค่าทรัพย์สินซึ่งอยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการได้รับความเสี ยหาย หรื อการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์
ของลูกค้าในฐานะที่เป็ นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน
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(2) แจ้งการไม่สามารถดารงเงินกองทุนหรื อฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุ
และการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และลูกค้า
ภายในวันทาการถัดจากวันที่รู้หรื อควรรู ้วา่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
(3) ในกรณี เป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้ติดต่อลูกค้าโดยเร็วเพื่อสอบถาม
ความประสงค์ของลูกค้าว่าจะให้จดั การทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร ระหว่างวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดาเนินการ ผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายเดิมต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
(ก) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็ นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง
(ข) ให้ผจู ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายเดิมดาเนินการเพื่อให้ผจู ้ ดั การเงินทุน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั รายอื่นเข้าจัดการทรัพย์สินได้
ในกรณีที่ผจู ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายเดิมไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
ให้ดาเนินการตาม (3) วรรคหนึ่ง (ก)
ให้ผจู ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายเดิมดาเนินการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า
ตามวิธีการใน (3) วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อ
ควรรู ้วา่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
ให้ผจู ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายเดิมแจ้งการดาเนินการตาม (3) วรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อลูกค้าโดยไม่ชกั ช้า
(4) กระทาการหรื องดเว้นการกระทาอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
ข้อ 16/5 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามข้อ 16/2(3) ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดในคู่มือสาหรับประชาชนโดยต้องยื่นคาขอต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้
สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผันได้เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
ตอนที่ 3
การดาเนินการกรณีที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3
___________________
ข้อ 16/6 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีหน้าที่ตอ้ งดารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3
และไม่สามารถดารงเงินกองทุนดังกล่าว ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
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(1) มีหนังสื อแจ้งการไม่สามารถดารงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ โดยยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้วา่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
(2) จัดส่งแผนหรื อแนวทางแก้ไขต่อสานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 10 วันนับแต่วนั ที่รู้
หรื อควรรู ้วา่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถแก้ไข
เงินกองทุนได้ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
(3) ดาเนินการตามแผนหรื อแนวทางการแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตาม (2)
เพื่อให้สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดในคู่มือสาหรับประชาชน
(4) มีหนังสื อแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 วันทาการ
นับแต่วนั ที่สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้ตามแผนหรื อแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตาม (2)
ข้อ 16/7 ในระหว่างที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไม่สามารถดารงเงินกองทุน
หรื ออยูใ่ นระหว่างดาเนินการตามข้อ 16/6(3) ห้ามมิให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดารง
เงินกองทุนได้
(1) ให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่
(2) ขยายระยะเวลาการให้บริ การแก่ลูกค้ารายเดิมของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(3) กระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงต่อฐานะการเงิน การดาเนินงาน
หรื อการปฏิบตั ิตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 16/8 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
ภายในระยะเวลาตามข้อ 16/6(3) หรื อไม่มีเงินกองทุนติดต่อกันเกินกว่า 5 วันทาการ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ระงับการประกอบธุรกิจในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดารงเงินกองทุนจนกว่า
จะสามารถดารงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ดาเนินธุรกิจต่อไปได้
ตามปกติ
(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1)
โดยไม่ชกั ช้า
(3) กระทาการหรื องดเว้นการกระทาอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
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ตอนที่ 4
การดาเนินการกรณีที่สามารถกลับมาดารงเงินกองทุนได้
___________________
ข้อ 16/9 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ระงับการประกอบธุรกิจและสามารถ
กลับมาดารงเงินกองทุนได้ตามข้อ 16/1 ข้อ 16/4 และข้อ 16/8 ยื่นคาขออนุญาตกลับมาประกอบธุ รกิจ
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ให้สานักงาน ก.ล.ต.
พิจารณาคาขออนุญาตให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขอ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
หมวด 4
การดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
______________________
ข้อ 17 นอกจากที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะในส่ วนนี้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิ
ที่ออกตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม
ข้อ 18 ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดให้มีการทดสอบการเจาะระบบ
(penetration test) กับระบบงานสาคัญก่อนเริ่ มให้บริ การและภายหลังจากเริ่ มให้บริ การ อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง โดยบุคคลที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผล
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบอย่างเป็ นทางการ แต่ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุ ดกระบวนการทดสอบ
ข้อ 19 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT audit) ก่อนเริ่ มให้บริ การและภายหลังเริ่ มให้บริ การแล้วอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งโดย
ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและเป็ นอิสระ และรายงานผลต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ได้รับผลการทดสอบอย่างเป็ นทางการ แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการทดสอบ
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หมวด 5
การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
______________________
ข้อ 20 ในการติดต่อหรื อให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ให้ลูกค้าทราบ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ และพิจารณาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การดังกล่าว
(1) ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริ การที่เสนอต่อลูกค้า
(3) ช่องทางการให้บริ การ และการติดต่อสื่ อสาร
(4) สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกค้ามีหรื อต้องปฏิบตั ิเมื่อใช้บริ การ
(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
(6) วิธีปฏิบตั ิระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั กับลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบตั ิที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั กาหนดขึ้น
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับ
ลูกค้าที่มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งกระทาในเวลาที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การติดต่อสื่ อสารต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และไม่ทาให้ลูกค้าสาคัญผิด
ข้อ 22 ในการให้บริ การแก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ลูกค้าอย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน และไม่ทาให้สาคัญผิด โดยต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การหรื อตัดสิ นใจลงทุน
หมวด 6
การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
______________________
ข้อ 23 ก่อนเริ่ มให้บริ การแก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องรวบรวม
และประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ทาความรู ้จกั ลูกค้า
(2) จัดประเภทลูกค้า
(3) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้า
(4) พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้บริ การ
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ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภท
การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซีและการเป็ นศูนย์ซ้ื อขายโทเคนดิจิทลั อาจดาเนิ นการผ่าน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายอื่นได้
ข้อ 24 ในการทาความรู ้จกั กับลูกค้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พิจารณา
ข้อมูลที่ได้ตามข้อ 23 เพื่อระบุตวั ตนที่แท้จริ งของลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ น
ปัจจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทาให้ไม่สามารถระบุตวั ตนที่แท้จริ ง
ของลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งได้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิเสธการให้บริ การ
ข้อ 25 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูล
ที่ได้รับตามข้อ 23 ให้เป็ นปัจจุบนั ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรื อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั
ไม่ถูกต้องหรื อมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ทาให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการให้บริ การกับลูกค้าได้
โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 26 ก่อนเริ่ มให้บริ การแก่ลูกค้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ฐานะทางการเงิน
(2) ประสบการณ์ในการลงทุน
(3) ความรู ้เกี่ยวกับการลงทุน
(4) วัตถุประสงค์ในการลงทุน
(5) ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ข้อ 27 ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 26 เพื่อให้สามารถนาเสนอบริ การเกี่ยวกับการลงทุน
ที่มีความเสี่ ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการให้บริ การแก่
ลูกค้าดังต่อไปนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าก็ได้
(1) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
(2) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล
ซึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
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เมื่อได้ทาการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้า
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั แจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของลูกค้า ซึ่งต้องกระทาโดยบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อ 28 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ขอ้ มูลตามข้อ 26 จนทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าได้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิเสธการให้บริ การ
ข้อ 29 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องดูแลให้ลูกค้าลงทุนให้เป็ นไปตาม
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนโดยไม่เป็ นไปตามผลการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ ยง
จากการลงทุน
ข้อ 30 ในการพิจารณาความสามารถของลูก ค้าในการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ในการใช้บริ การ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 26 เพื่อให้สามารถ
นาเสนอบริ การที่สอดคล้องกับความสามารถดังกล่าวของลูกค้า
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินหรื อพบข้อจากัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้า
ในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้บริ การไม่วา่ ในขณะใด ๆ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ปฏิเสธการให้บริ การหรื อจากัดขอบเขตการให้บริ การ
ข้อ 31 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประสงค์จะแนะนาการลงทุน
ให้กบั ลูกค้า ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เป็ นผูท้ าหน้าที่
ดังกล่าว หรื อดาเนินการให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายอื่นที่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติดงั กล่าว
เป็ นผูด้ าเนินการแทน หรื อจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับบุคลากรที่ทาหน้าที่ดงั กล่าวได้
(2) พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้าตามข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตามข้อ 26
(3) ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จะแนะนา
ให้แก่ลูกค้าหรื อที่ลูกค้าสนใจลงทุน โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามข้อ 33 อย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน
และไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) ดาเนินการให้มีการแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั แก่ลูกค้าให้เป็ นไปตามหน้าที่ซ่ ึงผูอ้ อกสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องปฏิบตั ิ
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(5) ดูแลให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั เป็ นไปตามความประสงค์
ของลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการดังนี้
(ก) มีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมเหตุสมผล และไม่ทาให้สาคัญผิด
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจว่าลูกค้าเข้าใจลักษณะ ความเสี่ ยง และ
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ดิจิทลั เป็ นอย่างดี ก่อนตัดสิ นใจใช้บริ การ
(6) ไม่เร่ งรัดให้ลูกค้าตัดสิ นใจลงทุน โดยต้องให้เวลาลูกค้าอย่างเพียงพอที่จะทาให้
ลูกค้าศึกษาข้อมูลและตัดสิ นใจใช้บริ การ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องควบคุมและป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเกี่ยวกับ
การลงทุนของลูกค้า จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และ
ในระหว่างรอการตรวจสอบ ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องเตือนให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวัง
ในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนหรื อทาธุรกรรมด้วย
ข้อ 32 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ที่จะนามาให้บริ การต่อลูกค้า และต้องมีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจว่าผูท้ าหน้าที่แนะนาบริ การของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รู ้และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าวเป็ นอย่างดี และ
สามารถนาเสนอข้อมูลนั้นได้
ข้อ 33 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 31 ได้แก่ขอ้ มูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ลักษณะ โครงสร้าง เงื่อนไข และผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
สภาพคล่องของสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อมูลเกี่ยวกับผูอ้ อกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ถ้ามี)
ข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้บริ การ (ถ้ามี)
ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน (ถ้ามี)
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หมวด 7
การดาเนินการเมื่อลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การ
__________________
ข้อ 34 เมื่อลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การแล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ต้องดาเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการด้วยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบให้การให้บริ การนั้น
ตรงตามความประสงค์ของลูกค้า
(2) ดาเนินการให้การให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
กลไกตลาดและได้รับเงื่อนไขดีที่สุดตามสภาพตลาด (duty of best execution) ด้วย
(3) รายงานหรื อแจ้งผลการดาเนินการให้ลูกค้าทราบโดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
หมวด 7/1
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
__________________
ส่วนที่ 1
การโฆษณา
__________________
ข้อ 34/1 ความในส่ วนนี้ไม่ใช้บงั คับกับการโฆษณาดังต่อไปนี้
(1) การโฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการให้ความรู ้ ทาความเข้าใจ หรื อแจ้งข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั การลงทุน การให้บริ การ หรื อภาพรวมของสิ นทรัพย์ดิจิทลั แต่ละประเภทหรื อ
โดยรวม
(2) การโฆษณาชี้ชวนให้ซ้ือโทเคนดิจิทลั โดยการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 34/2 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องดาเนินการ
ให้การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้ อหา สัดส่ วนของเนื้อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 29/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) ไม่เร่ งรัดให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อ
ตัดสิ นใจลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(3) ไม่มีลกั ษณะชี้ นาหรื อประกันผลตอบแทนที่ จะได้รับจากการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต. หรื อเป็ นการแสดงผลการดาเนินงาน
ในอดีตอย่างเหมาะสมหรื อเป็ นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีขอ้ มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
(ข) มีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทน
ในแต่ละเงื่อนไข
(ค) ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่ นรู ปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่สาคัญผิด
(4) มีคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั อย่างเหมาะสม
และมีการแจ้งสถานที่สาหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การหรื อการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(5) หากเป็ นการโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรื อจะเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับ ข้อมูลที่โฆษณาต้องเป็ นข้อมูลที่สามารถดาเนิ นการได้โดยชอบ และต้องจัดให้มี
ข้อความที่แสดงว่าเป็ นการโฆษณาในระหว่างที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ยังไม่มีผลใช้บงั คับ
(6) หากเป็ นการโฆษณาโดยใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็ นข้อมูล
ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
(7) ในกรณีที่เป็ นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริ มการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้องมีขอ้ มูล
ของสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่เสนอขายรวมอยูด่ ว้ ย โดยข้อมูลสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องเป็ นเนื้ อหาหลัก และข้อมูล
การจัดรายการส่ งเสริ มการขายเป็ นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็ นส่วนน้อย
(8) ดูแลให้ผจู ้ ดั ทาโฆษณาร่ วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อผูจ้ ดั ให้มี
การโฆษณาเพื่อผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดาเนินการให้เป็ นไปตาม (1) ถึง (7)
ข้อ 34/3 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้ขอ้ ความ คาเตือน หรื อข้อมูลใด ๆ
ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรื อมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอ
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และต้องให้ความสาคัญในการแสดงคาเตือนในเรื่ องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรื อข้อมูล
ส่ วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ ด้วย
ส่วนที่ 2
การส่งเสริ มการขาย
__________________
ข้อ 34/4 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อาจจัดให้มีการส่งเสริ มการขายได้
โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดลูกค้าโดยใช้การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อตัดสิ นใจลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยไม่คานึงถึง
ข้อมูลที่เป็ นพื้นฐานซึ่งจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด
(3) มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ไม่ทาให้สาคัญผิด เหมาะสม และเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็ นการทัว่ ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการขาย
หมวด 8
ข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
______________________
ส่ วนที่ 1
การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายคริ ปโทเคอร์ เรนซี และ
การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายโทเคนดิจิทลั
______________________
ข้อ 35 ในส่วนนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซีและการเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
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ข้อ 36 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซื้อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั กับเงินบาทหรื อคริ ปโทเคอร์เรนซีที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
ข้อ 37 ห้ามผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ลงทุนในสิ นทรัพย์
ดิจิทลั เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ 38 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดให้มีระบบงาน
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ระบบคัดเลือกสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จะนามาให้บริ การซื้อขาย
(2) ระบบการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อ 39 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และ
การชาระราคาและการส่งมอบสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผดู ้ ูแลสภาพคล่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่การกาหนดหลักเกณฑ์น้ นั อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อประโยชน์ได้เสี ยของ
ผูใ้ ช้บริ การหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นศูนย์ซ้ ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เสนอหลักเกณฑ์
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจ้งผล
การพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 29/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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ข้อ 39/1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 39(1) ต้องมีขอ้ กาหนด
ที่จะไม่คดั เลือกโทเคนดิจิทลั ที่กาหนดสิ ทธิของบุคคลในการได้มาซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การหรื อสิ ทธิอื่นใด
ที่เฉพาะเจาะจง และพร้อมที่จะให้ผถู ้ ือใช้ประโยชน์ได้ทนั ทีในวันที่ออก หรื อคริ ปโทเคอร์ เรนซี
ที่ออกโดยมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้ อขายในศูนย์ซ้ ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(1) ไม่มีวตั ถุประสงค์หรื อสาระชัดเจนหรื อไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กบั
กระแสในโลกโซเชียล (Meme Token)
(2) เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่ วนบุคคล (Fan Token)
(3) โทเคนดิจิทลั ที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็ นเจ้าของหรื อ
ให้สิทธิในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทลั ประเภทและชนิดเดียวกัน
และจานวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible Token: NFT)
(4) โทเคนดิจิทลั ที่ออกโดยผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เอง
หรื อบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (blockchain)
(ก) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) คูส่ มรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยาของบุคคลตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ง) บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ ตามลักษณะที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะของ
กิจการในกลุ่มของผูเ้ สนอขายโทเคนดิจิทลั โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอานาจควบคุมกิจการตามวรรคหนึ่ง (4) ให้นาบทนิยาม
คาว่า “อานาจควบคุมกิจการ” ตามมาตรา 39 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
พ.ศ. 2561 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 39/2 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีขอ้ กาหนด
ในกรณีที่มีการนาโทเคนดิจิทลั ที่ออกโดยผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เองหรื อ
โดยบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้นมาซื้อขาย
ในศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ตนให้บริ การ ว่าหากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไป



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
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ตามข้อกาหนดในไวท์เปเปอร์ (white paper) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสาคัญ จะเป็ นเหตุให้
ผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพิกถอนโทเคนดิจิทลั ดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ในศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง คาว่า “บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 39/1(4) โดยอนุโลม
ข้อ 40 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีระบบ
การซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีระบบการซื้ อขายที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ในเรื่ องดังนี้
(ก) มีระบบที่สามารถรองรับปริ มาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบความสามารถในการชาระราคาและส่ งมอบสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของผูใ้ ช้บริ การได้ก่อน
มีการส่ งคาสั่งซื้อขาย
(ข) มีระบบชาระราคาและส่ งมอบสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีความมัน่ คง ปลอดภัย
น่าเชื่อถือ
(ค) มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการทารายการซื้อขายแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลก่อนทารายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทารายการซื้อขาย
(post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)
(ง) มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยเฉพาะข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการทารายการซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ในภายหลัง (audit trail)
(จ) มีระบบงานที่ช่วยเสริ มสร้างและรักษากลไกการทางานของระบบซื้อขาย
ให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(ฉ) มีระบบเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ที่นามาซื้อขายอย่างเพียงพอและเป็ นปัจจุบนั
(2) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ขั้นตอนและวิธีการในการเปิ ดรับลูกค้าที่ชดั เจนและเป็ นธรรม (fair access)
และต้องกาหนดประเภทลูกค้าให้เหมาะสมกับประเภทสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ซ้ือขาย
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(ข) ประเภทสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่สามารถซื้อขายได้บนระบบที่ให้บริ การ
รวมถึงข้อจากัดหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ของสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในแต่ละประเภท รวมถึงกฎเกณฑ์ใน
การซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ค) ขั้นตอนการชาระราคาและส่งมอบสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ง) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การแก่ลูกค้า
ส่วนที่ 1/1
การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์ เรนซีและ
การเป็ นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั
__________________
ข้อ 40/1 ในส่ วนนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี และการเป็ นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั
ข้อ 40/2 เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าในการใช้บริ การ ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ น
นายหน้าซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องเปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบถึงรู ปแบบการทาธุรกรรมซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจ
สามารถนามาให้บริ การแก่ลูกค้าได้ในแต่ละกรณี และรายงานให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการกาหนด
และการแก้ไขรู ปแบบการทาธุรกรรมดังกล่าวก่อนการให้บริ การแก่ลูกค้า
ข้อ 40/3 ในการให้บริ การซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จะนามาให้บริ การ
แก่ลูกค้าและดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องมีลกั ษณะ
ที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) ไม่ต้ งั อยูใ่ นเขตดินแดนหรื อประเทศที่ไม่มีมาตรการหรื อประยุกต์ใช้
ข้อแนะนาของ Financial Action Task Force (FATF) ในการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง
เขตดินแดนหรื อประเทศที่ไม่ให้ความร่ วมมือในเรื่ องดังกล่าว (Non-Cooperative Countries & Territories
หรื อ NCCTs)
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(ข) มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ค) สามารถให้บริ การได้โดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศที่ศูนย์ซ้ือขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้นมีสถานประกอบการตั้งอยู่
(ง) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจะไม่สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ
ได้อย่างปลอดภัย
(2) เปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองกับศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ที่คดั เลือกตาม (1) ให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจใช้บริ การ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง คาว่า “ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ”
ให้หมายความรวมถึง ศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายที่จดั ให้มีการซื้อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ไม่ว่าในรู ปแบบใด ๆ ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นนายหน้าซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั นามาให้บริ การ
แก่ลูกค้าด้วย
ส่ วนที่ 2
การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซีและ
การเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั
______________________
ข้อ 41 ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทการเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์ เรนซี
และการเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั ต้องให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้อขาย
โดยอย่างน้อยต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบราคาที่เสนอซื้อขาย เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขาย และ
เหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซื้อขายอย่างชัดเจนด้วย
ข้อ 42 ห้ามผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทการเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซี
และการเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า
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ส่ วนที่ 3
การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซีและ
การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
___________________
ข้อ 43 ในส่ วนนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจ
การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซีและการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
ข้อ 44 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่เข้าทาสัญญา
รับจัดการเงินทุนต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับผูล้ งทุนซึ่งได้จากการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) เปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจเข้าทาสัญญาต่อผูล้ งทุนอย่างเพียงพอและ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อ 45 ในการรับจัดการเงินทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ต้องทาสัญญารับจัดการเงินทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับลูกค้า ในการนี้ ให้สานักงาน ก.ล.ต.
มีอานาจประกาศกาหนดรายการอันเป็ นสาระสาคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้
ข้อ 46 ผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถลงทุน
ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อลูกค้าได้เฉพาะสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังต่อไปนี้
(1) สิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ออกและเสนอขายโดยชอบในประเทศไทย
(2) สิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาตหรื อได้รับความเห็นชอบให้ซ้ือ ขาย หรื อ
แลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างประเทศ
ข้อ 47 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีโครงสร้าง
การบริ หารจัดการ และระบบงาน ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
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(2) ป้องกันไม่ให้มีการใช้ขอ้ มูลที่ ผปู ้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานล่วงรู ้ขอ้ มูลจากการให้บริ การลูกค้า และไม่ให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 48 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องจัดให้มีการวัดผล
การดาเนินงานในการจัดการเงินทุนเพื่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และเปิ ดเผยผลการดาเนินงานตลอดจน
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็ นไปของการจัดการเงินทุนนั้น เช่น รายละเอียดการลงทุน และค่าใช้จ่าย
ในแต่ละช่วงเวลา เป็ นต้น ต่อลูกค้าด้วยวิธีการที่เพียงพอที่จะทาให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
โดยเหมาะสมกับสถานการณ์
การวัดผลการดาเนินงานและการคานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จดั การเพื่อลูกค้า
ให้เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับ หรื อเป็ นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นหรื อสมควร ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิบตั ิเพิ่มเติมหรื อแตกต่างจากมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดตามวรรคสองได้
ข้อ 49 ผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) การจัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่
โดยคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
(2) ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุนกาหนด ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะความเป็ นผูม้ ีวิชาชีพจัดการเงินทุน
ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์การลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 50 ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จดั ให้มีการวิเคราะห์การลงทุน
ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้กบั ลูกค้า ต้องจัดให้มีระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 9
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) มาตรการป้องกันมิให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนนาข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
และยังไม่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
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(2) มาตรการป้องกันมิให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน
จากบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสี ยกับการวิเคราะห์การลงทุนนั้น
(3) ระบบควบคุมดูแลให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนมีความเป็ นอิสระ
ในการทาหน้าที่ โดยไม่ถูกครอบงาหรื อได้รับอิทธิพลจากผูอ้ อกสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อบุคคลที่มีส่วนได้เสี ย
ในการจัดทาการวิเคราะห์การลงทุน
(4) ระบบควบคุมดูแลให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนเองให้เป็ นไปตามประเภทหรื อขอบเขตการวิเคราะห์การลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 51 ในกรณีที่เป็ นการวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ขอ้ มูลของบุคคลอื่น ผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั
(2) ตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการสื บค้นเพิ่มเติมได้
(3) ดูแลให้การใช้ขอ้ มูลเป็ นไปตามกฎหมายและไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของข้อมูล
ข้อ 52 การวิเคราะห์การลงทุนที่จดั ทาในรู ปบทวิเคราะห์หรื อรู ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรอื่นใด ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดลักษณะความเสี่ ยงและความเหมาะสมในการลงทุนอย่างครบถ้วน
(2) มีการแสดงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ชดั เจน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็ นปัจจุบนั
ไม่มีลกั ษณะที่อาจทาให้สาคัญผิด และมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
(3) ไม่อา้ งอิงกับข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาหรื อที่มีการปฏิเสธว่าเป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่มีลกั ษณะเป็ นการกระตุน้ หรื อยุยงให้ลูกค้าใช้บริ การเพื่อลงทุนหรื อทาธุรกรรม
บ่อยครั้ง หรื อเร่ งรัดให้มีการใช้บริ การเพื่อการลงทุนหรื อเข้าทาธุรกรรม
(5) จัดทาโดยอาศัยหลักการหรื อหลักวิชาอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
(6) ในสาระที่เป็ นการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรื อความเห็น จะต้องมีการระบุ
ลักษณะเช่นนั้นไว้อย่างชัดเจน และต้องแสดงเหตุผลหรื อที่มาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรื อ
ความเห็นนั้นด้วย
ข้อ 53 ในการเผยแพร่ การวิเคราะห์การลงทุนไม่วา่ ช่องทางหรื อวิธีการอื่นใด
ที่จดั ทาในรู ปบทวิเคราะห์หรื อรู ปแบบลายลักษณ์อกั ษรอื่นใด ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการวิเคราะห์การลงทุนก่อนนาไปเผยแพร่
(2) จัดให้บุคลากรที่ทาหน้าที่แนะนาการลงทุนทาความเข้าใจและนาบทวิเคราะห์
การลงทุนนั้นไปใช้ประกอบการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
(3) นาเสนอการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยให้
พิจารณาจากข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากการทาความรู ้จกั ลูกค้าตามหมวด 6
(4) เมื่อมีการเสนอการวิเคราะห์การลงทุนตาม (3) แล้ว ต้องมีการนาเสนอการวิเคราะห์
การลงทุนต่อลูกค้านั้นอย่างต่อเนื่ อง ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ลงทุนหรื อความต้องการของลูกค้า
ข้อ 54 ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องมีการมอบหมายบุคลากรที่ทาหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนผ่านสื่ อไว้อย่างชัดเจน โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนดังกล่าวได้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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