
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สธ. 75/2563 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและ 

ใหบ้ริการลูกคา้ และการจดัการลงทุนส าหรับ 
ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั 

__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3(1) ประกอบกบัขอ้ 9(2) (4) (5) (7) และ (8) 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 19/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  และขอ้ 7/4 และ
ส่วนท่ี 3 การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั ของหมวด 8 
ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 19/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 29/2563 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั
ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
  “ประกาศท่ี กธ. 19/2561”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 19/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลั ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

  ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดแห่งประกาศน้ี ก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้จ้ดัการเงินทุน
สินทรัพยดิ์จิทลัปฏิบติัตามประกาศท่ี กธ. 19/2561  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ 
และการจดัการลงทุน ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  (1)  การบริหารความต่อเน่ืองของการประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตามหมวด 1 
  (2)  การบริหารและการจดัการความเส่ียงอนัเกิดจากการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
  (3)  สัญญารับจดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
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  (4)  การจดัการลงทุน ให้เป็นไปตามหมวด 4 
  (5)  การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนต่อลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 5 
  (6)  การรายงานสถานะการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6  

หมวด 1 
การบริหารความต่อเน่ืองของการประกอบธุรกิจ 

_________________ 

  ขอ้ 4   เพื่อใหก้ารบริหารความต่อเน่ืองของการประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
และสามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามขอ้ 9(2) แห่งประกาศท่ี กธ. 19/2561   
ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัจดัใหมี้ระบบงานเก่ียวกบัการบริหารความต่อเน่ืองของการประกอบ
ธุรกิจตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการจดัใหมี้ระบบการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแล
ธุรกิจหลกัโดยตรงอยู่แลว้และหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวไดอ้อกขอ้ก าหนดหรือแนวทางปฏิบติั  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไวแ้ลว้ ให้ผูจ้ดัการเงินทุน
สินทรัพยดิ์จิทลัด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือแนวทางปฏิบติัดงักล่าว โดยไม่ตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ก าหนดในวรรคหน่ึง 

หมวด 2 
การบริหารและการจดัการความเส่ียงอนัเกิดจากการลงทุน 

__________________ 

  ขอ้ 5   เพื่อใหก้ารบริหารและการจดัการความเส่ียงอนัเกิดจากการลงทุนเป็นไป 
อยา่งเหมาะสมและสามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามขอ้ 9(4) แห่งประกาศท่ี  
กธ. 19/2561  ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การบริหารและจดัการความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  การระบุความเส่ียง (risk identification) 
(ข)  การประเมินความเส่ียง (risk evaluation) ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงโอกาสหรือ 

ความถ่ีท่ีจะเกิดความเส่ียง  รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
(ค)  การก าหนดเคร่ืองมือและมาตรการในการบริหารและจดัการกบัความเส่ียง  

เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
(ง)  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารและควบคุมความเส่ียง 
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  (2)  การป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากการด าเนินการตาม (1) 
  (3)  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงหรือขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
และวิธีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
  (4)  การส ารองขอ้มูล (backup) ส าหรับระบบงานต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศท่ี 
กธ. 19/2561 
 (5)  การบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูจ้ดัการเงินทุน
สินทรัพยดิ์จิทลั 

หมวด 3 
สัญญารับจดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั 

________________ 

  ขอ้ 6   เพื่อใหส้ัญญารับจดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัของผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพย์
ดิจิทลัเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ตามขอ้ 7/4 ขอ้ 9(5) และขอ้ 45 แห่ง
ประกาศท่ี กธ. 19/2561  ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัเปิดเผยขอ้มูลในสัญญาอยา่งนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี ใหลู้กคา้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 
  (1)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  นโยบายหรือขอบเขตการลงทุนหรือขอ้หา้มการลงทุนท่ีชดัเจน 
  (3)  ผลของการท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (4)  สิทธิของลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเงินทุน รวมถึงรายงานการลงทุน 
  (5)  ขอ้มูลและค าเตือนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อใหลู้กคา้รับทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน 
  (6)  สิทธิของลูกคา้ในการบอกเลิกสัญญาภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีลงนาม โดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัทราบล่วงหนา้ และไม่ตอ้งชดใชค้่าเสียหายใด ๆ แก่ผูจ้ดัการ
เงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัเน่ืองจากการเลิกสัญญาดงักล่าว 
  (7)  สิทธิของลูกคา้ในการบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั 
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้โดยผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
จากลูกคา้อนัเน่ืองจากการเลิกสัญญาดงักล่าว 
  ทั้งน้ี สัญญารับจดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีขอ้ความท่ี
ผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถปฏิเสธความรับผิดทางแพ่ง อนัเน่ืองจากการจงใจ  
หรือประมาทเลินเล่อไม่กระท าตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และตอ้งไม่มีขอ้ตกลงในลกัษณะ 
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ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งลูกคา้กบัผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ 

หมวด 4 
การจดัการลงทุน 

___________________ 

  ขอ้ 7   เพื่อใหก้ารจดัการลงทุนเป็นไปดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั สอดคลอ้ง
กบันโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการลงทุนตามส่วนท่ี 3 การเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั  ของหมวด 8 ขอ้ก าหนด 
ตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ แห่งประกาศท่ี กธ. 19/2561  ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั
ด าเนินการอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหก้ าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการในการจดัการลงทุน โดยมีรายละเอียด 
ตามขอ้ 8 

(2)  จดัใหมี้การปฏิบติังานดา้นการสนบัสนุนการจดัการลงทุน โดยมีรายละเอียด 
ตามขอ้ 9 

ขอ้ 8   ขั้นตอนและวิธีด าเนินการในการจดัการลงทุน อยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทุน 
(2)  การพิจารณาตดัสินใจในการจดัการลงทุน 
(3)  การส่งค าสั่งซ้ือขาย 
(4)  การควบคุมดูแลการจดัการลงทุน 
(5)  การปฏิบติังานดา้นการสนบัสนุนการจดัการลงทุน 

ขอ้ 9   ในการปฏิบติังานดา้นการสนบัสนุนการจดัการลงทุน อยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม
การด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัใหมี้บุคลากรหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานสนบัสนุนการเขา้ท าสัญญาและ
จดัการลงทุนอยา่งชดัเจน  

(2)  การจดัใหมี้การก าหนดขั้นตอนและวิธีการท างานอยา่งชดัเจน เพื่อใหผู้จ้ดัการ
เงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และ
หลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายดงักล่าว รวมถึงขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัลูกคา้ 
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หมวด 5 
การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนต่อลูกคา้ 

_________________ 

  ขอ้ 10   เพื่อใหก้ารแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนต่อลูกคา้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
และครบถว้น ตามขอ้ 9(7) และ (8) แห่งประกาศท่ี กธ. 19/2561  ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลั
ด าเนินการจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเงินทุนใหลู้กคา้ทราบในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การวดัผลการด าเนินงานของการลงทุน 
  (2)  ผูท่ี้รับฝากทรัพยสิ์น รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดของผูท่ี้รับฝากทรัพยสิ์น 
  (3)  การลงทุนและผลการด าเนินงานของการลงทุน 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ 
การก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
  (6)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของลูกคา้ 

หมวด 6 
การรายงานสถานะการลงทุน 

_________________ 

  ขอ้ 11   เพื่อใหก้ารจดัท าและส่งรายงานสถานะการลงทุนส าหรับการติดตาม 
การจดัการลงทุนของผูจ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ตามขอ้ 48 แห่งประกาศท่ี กธ. 19/2561  ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสินทรัพยดิ์จิทลัจดัท าและรายงาน
สถานะการลงทุนของลูกคา้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามรูปแบบและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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