
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ที่ กธ. 14/2565 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ดิจิทัล 
(ฉบับที่ 16) 

    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 7/1 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

“เพื่อประโยชน์ในการให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคน
ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี และ 
ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ให้ลูกค้าทราบด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิกข้อ 7/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 17/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

ข้อ 3   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  “ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี  
นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซ ีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี จัดให้มีการให้คำแนะนำเบ้ืองตน้เพื่อให้
ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมแก่ลูกค้า (basic asset 
allocation) เพิ่มเตมิด้วย โดยพิจารณาจากการประเมนิความเหมาะสมตามวรรคสอง” 

ข้อ 4   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 30/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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“ข้อ 30/1   ก่อนเริม่ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็น 

ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ต้องจัดให้ลูกค้า 
เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือการทดสอบความรู้ (knowledge test) เกี่ยวกับ 
คริปโทเคอร์เรนซี  ทัง้นี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  เว้นแต่ลูกค้าเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้มีประสบการณ์ในการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมากอ่นใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล 
  (2)  นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  

สำหรับลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลอื่นยกเว้นนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนนิติบุคคล 
หรือผู้ซึ่งนิติบุคคลมอบหมาย เป็นผู้เข้ารับการอบรมหรือทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง 
  ในกรณทีี่ลูกค้าปฏิเสธที่จะเข้ารับการอบรมหรอืการทดสอบความรูเ้กี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี 
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะให้บริการลูกค้ารายนั้นมิได้” 

ข้อ 5   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งใช้บริการอยู่แล้ว 
ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต่อไปได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 30/1 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศนี้ 

ข้อ 6   ให้เพิ่มตารางการรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการและการใช้ความสามารถของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT usage capacity) ที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นตารางแนบท้ายข้อ 7/1 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข  
และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

ข้อ 7   ให้ยกเลิกตารางกำหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลที่แนบท้ายข้อ 7/2  
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม 
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 17/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ข้อ 8   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565    เป็นต้นไป เว้นแต่ 
  (1)  ข้อ 1 และข้อ 6 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่      1 มกราคม พ.ศ. 2566          เป็นต้นไป 
  (2)  ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565         
เป็นต้นไป 
      ประกาศ  ณ  วันที่  2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 (นายพิชิต  อัคราทิตย์) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


