ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษทั
(Company ID)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ShortName)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

วันที่ส่งรายการคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Order Date)

วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่รำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำย (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยน โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณีไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
เวลาที่ส่งรายการคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Order Time)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
เวลำที่รำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำย (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ กำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขที่รายการคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Order Number)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ถูกส่งผ่านไปยังผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นหรือไม่
(Is_Routing)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ถูกส่งผ่านไปยังผู้ประกอบธุรกิจ
ในประเทศหรือต่างประเทศ
(Routing Flag)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ถูกส่งผ่านไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายใด
(Routing Details)

เลขที่รำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำย (Order Number) ที่ระบบของศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือระบบของนำยหน้ำซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดขึ้นสำหรับเป็นเลขรหัสเฉพำะ (Unique number) ของแต่ละรำยกำร
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรนี้ถูกส่งผ่ำน (Routing order)
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอื่นหรือไม่

รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรนี้ถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอื่น
ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ

รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรนี้ถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอื่น
ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศรำยใด

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
สถานะของผู้ส่งรายการคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย
(User Channel)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ถูกส่งด้วยการใช้อัลกอริทึมหรือไม่
(IsAlgorithmic)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
เป็นรายการขายชอร์ตหรือไม่
(IsShortSell)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำย
เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน

เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

รหัส (Flag) ระบุสถำนะของผู้ส่งรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยเข้ำสู่ระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุวิธีกำรส่งรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนเป็นกำรใช้อัลกอริทึมในกำรส่งคำสั่งหรือไม่ (Algorithmic Trading)

รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยเป็นกำรขำยชอร์ต (Short Sell) หรือไม่

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รายการคาสั่งของผู้ลงทุนเป็นรายการ
คาสั่งเสนอซื้อหรือไม่
(IsBUY)
สถานะของรายการคาสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขาย
(Order Status)
ประเภทของรายการคาสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขาย
(Order Type)
ลักษณะของรายการคาสั่งเสนอซื้อ
หรือเสนอขาย
(Order Sub-type)
สกุลเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซี
ที่ใช้เพื่อการเสนอซื้อหรือเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Currency)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสั่งของผู้ลงทุนเป็นรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือไม่ (หำกไม่ใช่จะเป็นรำยกำรคำสั่งเสนอขำย)

รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะของคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยที่ผู้ลงทุนส่งเข้ำในระบบ และ/หรืออยู่ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คือ ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนที่ถูกส่งเข้ำในระบบ และ/หรืออยู่ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุลักษณะของรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนที่ถูกส่งเข้ำในระบบ และ/หรืออยู่ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสกุลเงินสด (Fiat Money) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ที่ผู้ลงทุนใช้เพื่อกำรเสนอซื้อหรือเสนอหรือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 4

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ของสกุลเงิน
หรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ใช้เพื่อ
การเสนอซื้อหรือเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Currency_detail)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุชื่อย่อ (Short Name) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ของสกุลเงิน (Fiat Money) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ที่ผู้ลงทุนใช้
เพื่อกำรเสนอซื้อหรือเสนอหรือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของคริปโทเคอร์เรนซี (สินทรัพย์ดิจิทัล) ที่ใช้เพื่อกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ราคาที่ผู้ลงทุนต้องการเสนอซื้อหรือ
เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Price)
ราคาที่ผู้ลงทุนต้องการเสนอซื้อหรือ
เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนการ
แก้ไขราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Original Order Price)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
มีการกาหนดเงื่อนไขการส่งคาสั่ง
ด้านราคาหรือไม่
(Trigger Price Condition)

ระบุรำคำที่ผู้ลงทุนต้องกำรเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
กรณีที่มีกำรแก้ไขรำคำ (Price หรือ Rate) ของรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล รำคำเสนอซื้อหรือเสนอขำยก่อนกำรแก้ไขรำคำ
จะถูกบันทึกเป็นข้อมูลในส่วนนี้ แต่หำกไม่มีกำรแก้ไขรำคำเสนอซื้อหรือเสนอขำยจะไม่มีกำรบันทึกค่ำใด ๆ
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนมีกำรกำหนดเงือ่ นไขกำรส่งคำสั่งด้ำนรำคำหรือไม่ (Price Condition)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 5

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
มีการกาหนดเงื่อนไขการส่งคาสั่ง
ด้านราคาระบุราคาเท่าใด
(Trigger Price)
ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ลงทุน
ต้องการเสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Volume หรือ Amount)
ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ลงทุนต้องการ
เสนอซื้อหรือเสนอขายขั้นต่า
(Minimum Volume หรือ Amount)
ปริมาณทั้งหมดที่ผู้ลงทุนต้องการ
เสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Order Amount Input)
ปริมาณคงเหลือจากปริมาณทั้งหมดที่
ผู้ลงทุนต้องการเสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Remaining Order Amount)
ปริมาณเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ระบบ
ซื้อขายแสดงให้ผู้ลงทุนรายอื่นเห็น
(Publish Order Amount)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนมีกำรกำหนดเงือ่ นไขกำรส่งคำสั่งด้ำนรำคำ (Price Condition)
ไว้ที่ระดับรำคำเท่ำใด
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
ปริมำณ (Volume หรือ Amount) ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ลงทุนต้องกำรเสนอซื้อหรือเสนอขำย
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
กรณีที่ผู้ลงทุนส่งรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยที่มีกำรกำหนดเงือ่ นไขกำรส่งคำสั่ง และเงือ่ นไขดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับปริมำณ (Volume)
ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องกำรเสนอซื้อหรือขำยจะระบุปริมำณที่ต้องกำรเสนอซื้อหรือเสนอขำยขั้นต่ำในส่วนนี้

ข้อมูลส่วนนี้กำหนดขึ้นเพื่อกำรรองรับรูปแบบกำรส่งรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยที่ระบบกำรซื้อขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
จะทยอยส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยตำมกำรกำหนดปริมำณในแต่ละครัง้ ที่ส่งคำสั่งตำมที่ผู้ลงทุนต้องกำร (Hidden Volume Order)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 6

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการส่งคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Orderbook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) หรือคำสั่งเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ปรากฎบนระบบซื้อขายให้ผู้ลงทุน
รายอื่นเห็นได้เมื่อใด
(Active From)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ปรากฎบนระบบซื้อขายให้ผู้ลงทุน
รายอื่นเห็นได้จนถึงเมื่อใด
(Active Untill)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ปรากฎบนระบบซื้อขายให้ผู้ลงทุน
รายอื่นเห็นได้จนถึงวันที่ใด
(Active Untill Date)
หมายเลขแสดงข้อมูลการจราจร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงทุน
(Customer Order IP Address)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
กำรกำหนดให้รำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนปรำกฏบนระบบซื้อขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อใด

กำรกำหนดให้รำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนปรำกฏบนระบบซื้อขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนถึงเมื่อใด

กำรกำหนดให้รำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนปรำกฏบนระบบซื้อขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนถึงวันที่เท่ำใด

ระบุข้อมูลกำรจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประเภทข้อมูลกำรจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์สำธำรณะ (Public IP Address (IPv4)) ของผู้ลงทุน
ซึ่งเป็นผู้ส่งรำยกำรคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

สมุดบันทึกรำยกำรส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 7

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่เกิดการจับคู่ซื้อขายของ
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Trade Date)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

เวลาที่เกิดการจับคู่ซื้อขายของ
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
(Trade Time)

เวลำที่เกิดกำรจับคู่ซอื้ ขำยของรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยของผูล้ งทุนในระบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กรณีศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือเมื่อคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยของผูล้ งทุนได้รับกำรจับคู่ซอื้ ขำยแล้วในกรณีของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ กำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) (อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

ประเภทของรายการจับคู่ซื้อขาย
ที่เกิดขึ้น
(Type of Trade)
เลขที่รายการจับคู่การซื้อขาย
(Trade Number)

รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของรำยกำรซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้น

เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผูร้ ำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่เกิดกำรจับคู่ซอื้ ขำยของรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยของผูล้ งทุนในระบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กรณีศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือเมื่อคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยของผูล้ งทุนได้รับกำรจับคู่ซอื้ ขำยแล้วในกรณีของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เลขที่รำยกำรจับคู่กำรซือ้ ขำย (Trade Number) ที่เกิดขึ้นในระบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึง่ ถูกกำหนดขึ้นเป็นเลขรหัสเฉพำะ
(Unique number) ของแต่ละรำยกำร

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
วันที่ส่งรายการคาสั่งเสนอซื้อ
(Order Date)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รายละเอียดรายการคาสั่งเสนอซื้อของผู้ลงทุน (BUY Side)
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่รำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ (Order) ของผูล้ งทุนถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เวลาที่ส่งรายการคาสั่งเสนอซื้อ
(Order Time)

เวลำที่รำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ (Order) ของผูล้ งทุนถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ กำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) (อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขที่รายการคาสั่งเสนอซื้อ
(Order Number)

เลขที่รำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ (Order Number) ที่ระบบของศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือระบบของนำยหน้ำซือ้ ขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดขึ้นสำหรับเป็นเลขรหัสอ้ำงอิงเฉพำะ (Unique number) ของแต่ละรำยกำร

รายการคาสั่งเสนอซื้อถูกส่งผ่าน
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
หรือต่างประเทศหรือไม่
(Routing Flag)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)

รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ ของผูล้ งทุนรำยกำรนี้ถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอื่น
ซึง่ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ

รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผูล้ งทุนที่ส่งคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำย

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
สถานะของผู้ส่งรายการคาสั่ง
เสนอซื้อ
(User Channel)
รายการคาสั่งเสนอซื้อถูกส่งด้วย
การใช้อัลกอริทึมหรือไม่
(IsAlgorithmic)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Address)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
เลขที่บัญชีซอื้ ขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผูล้ งทุนซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผลู้ งทุน

เลขที่บัญชีซอื้ ขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผูล้ งทุนที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผลู้ งทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

รหัส (Flag) ระบุสถำนะของผูส้ ่งรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ เข้ำสูร่ ะบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ ของผูล้ งทุนว่ำถูกส่งมำยังระบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซอื้ ขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยกำรใช้อัลกอริทึมในกำรส่งคำสัง่ หรือไม่ (Algorithmic Trading)
ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) แบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท (Cold wallet) ของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในกำรทำธุรกรรมซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรนี้

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
เลขรหัสคริปโทเคอร์เรนซีที่ใช้เพื่อการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการนี้
(Cryptocurrency ISIN)
คริปโทเคอร์เรนซีที่ใช้ในการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น
(Cryptocurrency Short Name)

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการ
จับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น
(Digital Asset ISIN)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผูล้ งทุนที่ใช้ในกำรทำธุรกรรมซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรนี้

รายละเอียดข้อมูลการจับคู่ซื้อขาย (Execution)
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำคริปโทเคอร์เรนซี (Unique ID) ในอนำคต

รหัส (Flag) ระบุชื่อย่อของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลและก่อให้เกิดกำรจับคู่ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดขึ้น
หมำยเหตุ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) บนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/)
กำหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำคริปโทเคอร์เรนซี (Unique ID) ในอนำคต

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 4

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์
ดิจิทัลที่มีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น
(Digital Asset Symbol)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ระบุชื่อย่อ (Short Name) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่มีกำรจับคู่ซอื้ ขำยเกิดขึ้น
หมำยเหตุ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์
คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ราคาที่มีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น
(Execution Price)

ระบุรำคำที่เกิดกำรจับคู่ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการ
จับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น
(Execution Volume)
มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการ
จับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น
(Execution Value)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลที่เกิดการจับคู่ซื้อขาย
(Execution Fee)

ปริมำณ (Volume หรือ Amount) ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดกำรจับคู่ซอื้ ขำย
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
มูลค่ำ (Value) ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดกำรจับคู่ซอื้ ขำย
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
ค่ำธรรมเนียมที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
เรียกเก็บจำกผูล้ งทุนสำหรับรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุนที่เกิดขึ้น
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 5

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการ
จับคู่ซื้อขายเกิดขึ้นในหน่วยบาท
(Execution Value in THB)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลที่เกิดการจับคู่ซื้อขาย
ในหน่วยบาท
(Execution Fee in THB)
วันที่ส่งรายการคาสั่งเสนอขาย
(Order Date)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
มูลค่ำ (Value) กำรซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้น (คิดเป็นหน่วยเงินบำท)

ค่ำธรรมเนียมที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
เรียกเก็บจำกผูล้ งทุนสำหรับรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุนที่เกิดขึ้น (คิดเป็นหน่วยเงินบำท)

รายละเอียดรายการคาสั่งเสนอขายของผู้ลงทุน (SELL Side)
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่รำยกำรคำสัง่ เสนอขำย (Order) ของผูล้ งทุนถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เวลาที่ส่งรายการคาสั่งเสนอขาย
(Order Time)

เวลำที่รำยกำรคำสัง่ เสนอขำย (Order) ของผูล้ งทุนถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถูกส่งเข้ำสูร่ ะบบของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ กำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) (อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขที่รายการคาสั่งเสนอขาย
(Order Number)

เลขที่รำยกำรคำสัง่ เสนอขำย (Order Number) ที่ระบบของศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือระบบของนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
กำหนดขึ้นสำหรับเป็นเลขรหัสอ้ำงอิงเฉพำะ (Unique number) ของแต่ละรำยกำร

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 6

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รายการคาสั่งเสนอขายถูกส่งผ่าน
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
หรือต่างประเทศหรือไม่
(Routing Flag)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
สถานะของผู้ส่งรายการคาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย
(User Channel)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำรำยกำรคำสัง่ เสนอขำยของผูล้ งทุนรำยกำรนี้ถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
รำยอื่น ซึง่ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ

รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผูล้ งทุนที่ส่งคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำย
เลขที่บัญชีซอื้ ขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผูล้ งทุนซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผลู้ งทุน

เลขที่บัญชีซอื้ ขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผูล้ งทุนที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผลู้ งทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

รหัส (Flag) ระบุสถำนะของผูส้ ่งรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยเข้ำสูร่ ะบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 7

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการจับคู่คาสั่ง
เสนอซื้อหรือเสนอขาย (Tradebook)

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซอื้ ขำยของคำสัง่ เสนอซือ้ (Bid) และคำสัง่ เสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รายการคาสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ถูกส่งด้วยการใช้อัลกอริทึมหรือไม่
(IsAlgorithmic)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยของผูล้ งทุนว่ำถูกส่งมำยังระบบของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกำรใช้อัลกอริทึมในกำรส่งคำสัง่ หรือไม่
(Algorithmic Trading)

รายการคาสั่งเสนอขายเป็นรายการ
ขายชอร์ตหรือไม่
(IsShortSell)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Address)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)

รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของรำยกำรคำสัง่ เสนอซือ้ เสนอขำยว่ำเป็นกำรขำยชอร์ต (Short Sell) หรือไม่

ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) แบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท (Cold wallet) ของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คือ ศูนย์ซอื้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในกำรทำธุรกรรมซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรนี้
ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผูล้ งทุนที่ใช้ในกำรทำธุรกรรมซือ้ ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรนี้

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่คำสัง่ เสนอซือ้ หรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 8

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรทำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB) และ/หรือกำรทำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยงำนข้อมูล
ข้อมูลผู้ลงทุนผู้ทารายการธุรกรรม
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรม
เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน

เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดจิ ิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรทำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB) และ/หรือกำรทำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเทศของผู้ลงทุน
(Customer Country)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
ผู้ให้บริการบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Issuer)
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นธุรกรรม
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
(IS_DigitalAsset_Tran)
วันที่เกิดรายการธุรกรรม
(Transaction Date)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ระบุประเทศของผู้ลงทุน
ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้เก็บสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน

ระบุชื่อผู้ออกหรือผู้ให้บริกำรบัญชีสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Wallet) หรือมีกำรจัดเก็บกุญแจรหัสส่วนตัว (Private key) เพื่อใช้ในกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำ
กรณี เป็นกำรลงนำมร่วมมำกกว่ำ 1 รำย (Co-sign) สำหรับประเภทบัญชีที่ตอ้ งลงนำมหลำยรำย (Multi signature) ให้ระบุรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
รายละเอียดรายการธุรกรรมของลูกค้า
กำรทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Digital asset) หรือ เงินสด (Fiat money)

วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่เกิดกำรทำรำยกำรธุรกรรม

เวลาที่เกิดรายการธุรกรรม
(Transaction Time)

เวลำที่เกิดกำรทำรำยกำรธุรกรรม
หมำยเหตุ กำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขที่อา้ งอิงการทาธุรกรรม
(Transaction Reference Number)

เลขที่อ้ำงอิงของรำยกำรธุรกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเลขที่เฉพำะของรำยกำรธุรกรรมนั้น (Unique number)

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดจิ ิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรทำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB) และ/หรือกำรทำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)
ประเภทของรายการธุรกรรม
(Digital Asset Type)
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ShortName)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Unique ID) ในอนำคต

วัตถุประสงค์การทาธุรกรรม
(Purpose of Transaction)
รายละเอียดการทาธุรกรรม
(Purpose of Transaction_Details)
จานวนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ต้องการทารายการธุรกรรม
(Volume (Amount))

วัตถุประสงค์กำรทำธุรกรรมของผู้ลงทุน

รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของสินทรัพย์ดจิ ิทัลที่ทำรำยกำรธุรกรรม หรือสกุลเงินที่ทำรำยกำรธุรกรรม (Fiat Money)
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดจิ ิทัล (ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล)
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลต้องใช้ชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดจิ ิทัล โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์
คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น
กรณีไม่มีชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ดจิ ิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี
กรณีเป็นกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด (Fiat money) กำหนดให้พิจำรณำเลขรหัสอ้ำงอิง (Reference Code) ตำมกำรกำหนด
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งปรำกฏบนเว็บไซต์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/TempClose/FI_FM1/MetadataLibrary/CL_Metadata/Documents/Currency%20ID.doc)

ระบุรำยละเอียดของกำรทำธุรกรรมของผู้ลงทุน
จำนวนของเงินสดหรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลที่ผู้ลงทุนต้องกำรทำรำยกำรธุรกรรม
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดจิ ิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)
กลุ่มข้อมูล
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรทำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB) และ/หรือกำรทำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ค่าธรรมเนียม
(Fee)
ค่าธรรมเนียมคิดเป็นเงินบาท
(Fee in ThaiBaht)
เลขรหัสของคู่ธุรกรรม
(Destination Identity Type)
ประเทศปลายทางธุรกรรม
(Destination Country)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่เป็นปลายทางของธุรกรรม
(Destination Wallet Address)
รหัสสถาบันการเงินปลายทาง
(Destination Bank Code)
ชื่อย่อของสถาบันการเงินปลายทาง
(Destination Bank ShortName (EN))
เลขที่บัญชีของคู่ธุรกรรมปลายทาง
(Destination Bank Account no.)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ค่ำธรรมเนียมกำรทำธุรกรรม
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
ค่ำธรรมเนียมกำรทำธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเรียกเก็บจำกกำรทำรำยกำรธุรกรรมของผู้ลงทุนคิดเป็นเงินบำท
รายละเอียดธุรกรรมปลายทาง (Destination of transaction)
ระบุเลขรหัสของคู่ธุรกรรมปลำยทำงที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรม
ระบุประเทศซึ่งเป็นปลำยทำงของกำรทำธุรกรรมของผู้ลงทุน
ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Wallet Address) ของคู่ธุรกรรมปลำยทำงที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรม

เลขรหัสของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินคู่ธุรกรรมปลำยทำง กรณีที่ผู้ลงทุนทำรำยกำรธุรกรรมเป็นเงินสด (Fiat Money)
ชื่อย่อ (ภำษำอังกฤษ) ของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินคู่ธุรกรรมปลำยทำง กรณีที่ผู้ลงทุนทำรำยกำรธุรกรรมเป็นเงินสด (Fiat Money)
เลขบัญชีของธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินคู่ธุรกรรมปลำยทำง กรณีที่ผู้ลงทุนทำรำยกำรธุรกรรมเป็นเงินสด (Fiat Money)

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดจิ ิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 4

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดจิ ิทัล หรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
วันที่เกิดรายการธุรกรรม
(Transaction Date)
เลขที่อา้ งอิงการทาธุรกรรม
(Transaction Reference Number)
เวลาที่เกิดรายการธุรกรรม
(Transaction Time)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ช่องทางการทาธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Channel of Service)

รหัส (Flag) เพื่อระบุช่องทำงกำรทำธุรกรรมของผู้ลงทุนกับผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัล

เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
(Dealer Wallet Address)

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่เกิดกำรทำรำยกำรธุรกรรม
เลขที่อ้ำงอิงของรำยกำรธุรกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเลขที่เฉพำะของรำยกำรธุรกรรมนั้น (Unique number)
เวลำที่เกิดกำรทำรำยกำรธุรกรรม
หมำยเหตุ กำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

ข้อมูลการทาธุรกรรมของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Wallet Address) ของผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัลที่ใช้ทำธุรกรรมกับผู้ลงทุน

ข้อมูลกำรทำธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ิทัลนอกศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดจิ ิทัล หรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชื่อย่อของสถาบันการเงินที่ผู้ค้า
สินทรัพย์ดิจิทัลใช้ทาธุรกรรม
(Dealer Bank ShortName (EN))
เลขที่บัญชีของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
(Dealer Bank Account no.)

สถานะของผู้ลงทุน
(Customer status)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ชื่อย่อ (ภำษำอังกฤษ) ของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัลใช้ทำธุรกรรมกับผู้ลงทุน กรณีเป็นกำรทำรำยกำรธุรกรรม
เกี่ยวข้องกับเงินสด (Fiat Money)
เลขที่บัญชีของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัลใช้ทำธุรกรรมกับผู้ลงทุน กรณีเป็นกำรทำรำยกำรธุรกรรม
เกี่ยวข้องกับเงินสด (Fiat Money)
ข้อมูลผู้ลงทุนที่ทารายการธุรกรรมกับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อแยกกลุ่มผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมกับผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมกับผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัล
เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัลกำหนดให้กับผู้ลงทุน

เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

ข้อมูลกำรทำธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ิทัลนอกศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดจิ ิทัล หรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่
(Customer Nationality_IsThai)
ประเทศของผู้ลงทุน
(Customer Country)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
ผู้ให้บริการบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Issuer)
ประเภทของรายการธุรกรรม
(Digital Asset Type)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ผู้ลงทุนที่ใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเป็นผู้ลงทุนที่มีสัญชำติไทยหรือไม่
ระบุประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมกับผู้คำ้ สินทรัพย์ดจิ ิทัล
ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้เก็บสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน

ระบุผู้ออกหรือผู้ให้บริกำรบัญชีเก็บสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Wallet) ซึ่งใช้ในกำรจัดเก็บกุญแจรหัสส่วนตัว (Private key) เพื่อใช้ในกำรทำธุรกรรมของลูกค้ำ
กรณี เป็นกำรลงนำมร่วมมำกกว่ำ 1 รำย (Co-sign) สำหรับประเภทบัญชีที่ตอ้ งลงนำมหลำยรำย (Multi signature) ให้ระบุรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
รายละเอียดการทาธุรกรรมของผู้ลงทุนกับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของรำยกำรที่ผู้ลงทุนต้องกำรทำธุรกรรมว่ำเป็นธุรกรรมเงินสด (Fiat Money) หรือรำยกำรธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ิทัล
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดจิ ิทัล (Unique ID) ในอนำคต

ข้อมูลกำรทำธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ิทัลนอกศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดจิ ิทัล หรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ShortName)
หรือสกุลเงินสดที่ทาธุรกรรม
(Currency Code)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดจิ ิทัล (ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล)
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดจิ ิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดจิ ิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดจิ ิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดจิ ิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยน โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดจิ ิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี
กรณีกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด (Fiat money) กำหนดให้พิจำรณำรหัสอ้ำงอิง (Currency Code) ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งปรำกฏบนเว็บไซต์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/TempClose/FI_FM1/MetadataLibrary/CL_Metadata/Documents/Currency%20ID.doc)

วัตถุประสงค์การทาธุรกรรม
วัตถุประสงค์กำรทำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Purpose of Transaction)
รายละเอียดการทาธุรกรรม
ระบุรำยละเอียดกำรทำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Purpose of Transaction_Details)

ข้อมูลกำรทำธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ิทัลนอกศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 4

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลการทาธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดจิ ิทัล หรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
จานวนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ต้องการทารายการธุรกรรม
(Volume (Amount))
ค่าธรรมเนียม
(Fee)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
จำนวนของเงินสดหรือสินทรัพย์ดจิ ิทัลที่ผู้ลงทุนต้องกำรทำรำยกำรธุรกรรม
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

ค่าธรรมเนียมคิดเป็นเงินบาท
(Fee in ThaiBaht)

ค่ำธรรมเนียมกำรทำธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเรียกเก็บจำกผู้ลงทุนคิดเป็นเงินบำท

ค่ำธรรมเนียมกำรทำธุรกรรม
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

ข้อมูลกำรทำธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ิทัลนอกศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ิทัล

หน้ำที่ 5

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นบัญชี
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
หรือไม่
(Is_Wallet_for_Cus)

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมทั้งบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผู้ลงทุน
และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ว่ำเป็นบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (เพื่อผู้ลงทุน)
หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผู้ลงทุน
ระบุประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนว่ำเป็นรูปแบบสัญญำอัจฉริยะ (Smart Contract)
หรือเป็นบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบปกติ (Wallet)

รูปแบบบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นแบบสัญญาอัจฉริยะหรือไม่
(Is_SmartContract)
เลขที่ของสัญญาอัจฉริยะ
ระบุข้อมูลเลขที่ของสัญญำอัจฉริยะที่ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Smart Contract Address) ของผู้ลงทุน
ของสินทรัพย์ดิจิทัล
(SmartContract_address)
รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รูปแบบการควบคุมบัญชีเก็บ
สินทรัพย์ดิจิทัล
(Wallet Control Type)
ประเภทของบัญชีเก็บ
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
(Wallet Type for Customer)
รายละเอียดประเภทของบัญชี
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
(Wallet Type for Customer_Detail)
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
สร้างบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Date of Creation)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
(Customer Wallet for Type of
Digital Asset)

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมทั้งบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผู้ลงทุน
และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสระบุรูปแบบกำรควบคุมจัดกำรบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เก็บรักษำทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อผู้ลงทุน

รหัสระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน

ระบุรำยละเอียดของประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน

วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน

ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน

บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงขึ้นนั้น ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใดของผู้ลงทุน

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)
รายละเอียดของบัญชีเก็บสินทรัพย์
ดิจิทัลของผู้ลงทุน
(Wallet for Digital asset_detail)

ประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์
ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Wallet Type for Business)
รายละเอียดประเภทของบัญชีเก็บ
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Wallet Type for Business_Detail)

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมทั้งบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผู้ลงทุน
และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต
รำยละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเก็บอยู่ในบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงขึ้น
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี
ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้เก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัลของตนเอง
รหัสระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเอง

ระบุรำยละเอียดของประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเอง

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
สร้างบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Date of Creation_Business Wallet)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Business Wallet Address)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของ
ผู้ประกอบธุรกิจเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
(Business Wallet for Type of
Digital asset)
รายละเอียดของบัญชีเก็บสินทรัพย์
ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet for
Digital asset_detail)

หมายเหตุ

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมทั้งบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผู้ลงทุน
และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเอง

ระบุเลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเอง

บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเองที่สร้ำงขึ้นใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด

รำยละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเก็บอยู่ในบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตนเอง
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้ำที่ 4

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
นามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ที่นำมำให้บริกำร ซื้อขำยแลกเปลี่ยน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ทั้งที่ผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
นาสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการ
(Date of Listing)
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ยกเลิกการนาสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการ
(Date of Delisting)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต
เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเริม่ นำสินทรัพย์ดิจิทัลมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำให้แก่ผู้ลงทุน (Listing date)

วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยกเลิกกำรนำสินทรัพย์ดิจิทัลมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำให้แก่ผู้ลงทุน (Delisting date)

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
นามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ที่นำมำให้บริกำร ซื้อขำยแลกเปลี่ยน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ทั้งที่ผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
สินทรัพย์ดิจิทัลที่นามาให้บริการ
เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเสนอขาย
ในประเทศไทยหรือไม่
(Is_Local asset)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำนั้น เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอขำยในประเทศไทย
หรือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกและเสนอขำยในต่ำงประเทศ

ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
ในภาษาอังกฤษ
(Digital Asset ShortName)

กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอขายในประเทศไทย
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ในภำษำอังกฤษที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อ หรือสัญญลักษณ์ (Short Name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด

ชื่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
ในภาษาอังกฤษ
(Digital Asset Name)

ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในภำษำอังกฤษที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
(Issuer) สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด

ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ShortName)

กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
หรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
นามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ที่นำมำให้บริกำร ซื้อขำยแลกเปลี่ยน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ทั้งที่ผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชื่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset Name)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป
(https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ประเภทของโทเคนดิจิทัล
หรือสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset or Token Type)
ชื่อผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
(Foreign_Issuer Name (EN))
ประเทศที่อยู่ของผู้ออกและเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Issuer Country)
เว็บไซด์ของผู้ออกและเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Issuer Website)

ระบุประเภทของโทเคนดิจิทัล (Digital Token) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำให้แก่ผู้ลงทุน

ชื่อผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศเป็นภำษำอังกฤษ

ประเทศที่อยู่ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ

ข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
นามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ที่นำมำให้บริกำร ซื้อขำยแลกเปลี่ยน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ทั้งที่ผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ออกและเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Issuer Telephone number)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ผู้ประสานงานของผู้ออกและเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Issuer Contact person)

ข้อมูลผู้ประสำนงำน (Contact person) ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน

หน้ำที่ 4

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดาเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลดาเนินธุรกิจด้วย

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัตขิ องผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น (Partner Exchange Profile) ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลมีกำรทำธุรกรรม หรือส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทัลไปทั้งเพื่อผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเอง
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

วันที่เริ่มส่งคาสั่งซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่น

วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเริ่มส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทัลทั้งเพื่อผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อตนเอง
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นทั้งในหรือต่ำงประเทศ

วันที่ยกเลิกการส่งคาสั่งซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลยกเลิกกำรส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทัลทั้งเพื่อผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อตนเอง
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นทั้งในหรือต่ำงประเทศ

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลประวัตผิ ู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล
ดำเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile) เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
วัน เดือน ปีคริสต์ศกั รำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยงำนข้อมูล

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทัลไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น
รายอื่นประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่
หรือไม่
(Is_Local Exchange)
ข้อมูลประวัตผิ ู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลดำเนินธุรกิจด้วย

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดาเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลดาเนินธุรกิจด้วย

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัตขิ องผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น (Partner Exchange Profile) ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลมีกำรทำธุรกรรม หรือส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทัลไปทั้งเพื่อผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเอง
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชื่อย่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลรายอื่นในประเทศไทยที่มีการ
ส่งคาสั่งซื้อขายไปให้
(Partner Thai Exchange Short Name)
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลรายอื่นในประเทศไทยที่มีการ
ส่งคาสั่งซื้อขายไปให้
(Partner Thai Exchange Name)
ชื่อในภาษาไทยของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นในประเทศไทย
ที่มีการส่งคาสั่งซื้อขายไปให้
(Partner Thai Exchange Name (TH))
ชื่อย่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลรายอื่นในต่างประเทศที่มีการ
ส่งคาสั่งซื้อขายไปให้
(Foreign Partner Exchange Short Name)
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลรายอื่นในต่างประเทศที่มีการ
ส่งคาสั่งซื้อขายไปให้
(Foreign Partner Exchange Name)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
กรณีที่เป็นการส่งคาสั่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ชื่อย่อในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น (Short name หรือ Symbol) ซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล
ส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนไปให้ ทั้งเพื่อผู้ลงทุนหรือเพื่อตนเอง

ชื่อเต็มในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนไปให้
ทั้งเพื่อผู้ลงทุนหรือเพื่อตนเอง

ชื่อเต็มในภำษำไทยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนไปให้
ทั้งเพื่อผู้ลงทุนหรือเพื่อตนเอง

กรณีที่เป็นการส่งคาสั่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
ชื่อย่อในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น (Short name หรือ Symbol) ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลอยู่ในต่ำงประเทศ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนไปให้ ทั้งเพื่อผู้ลงทุนหรือเพื่อตนเอง

ชื่อเต็มในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลอยู่ในต่ำงประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล
ส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนไปให้ ทั้งเพื่อผู้ลงทุนหรือเพื่อตนเอง

ข้อมูลประวัตผิ ู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลดำเนินธุรกิจด้วย

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดาเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลดาเนินธุรกิจด้วย

กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลประวัตขิ องผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น (Partner Exchange Profile) ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลมีกำรทำธุรกรรม หรือส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทัลไปทั้งเพื่อผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลเอง
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเทศที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Partner Exchange Country)
เว็บไซด์ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Partner Exchange Website)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ประเทศที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลอยู่ในต่ำงประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลส่งคำสั่งซื้อขำยแลกเปลี่ยนไปให้
ทั้งเพื่อผู้ลงทุนหรือเพื่อตนเอง

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Partner Exchange
Telephone number)
ผู้ประสานงานของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Partner Exchange
Contact Person)

ข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

ข้อมูลเว็บไซด์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ข้อมูลผู้ประสำนงำน (Contact person) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อรำยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

ข้อมูลประวัตผิ ู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลรำยอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัลดำเนินธุรกิจด้วย

หน้ำที่ 3

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกำรจำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
วันที่เริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน
(Opening_account/service_Date)
ข้อมูลจำแนกผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลจำแนกผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่
หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุน
เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน

เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน
หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกำรจำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer_Status)
ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่
(Customer Nationality_IsThai)
สัญชาติของผู้ลงทุน
(Customer Nationality_Details (EN))
ประเทศถิ่นฐานของผู้ลงทุน
(Customer Country (EN))
ปีเกิดของผู้ลงทุน
(Year of Birth)
ระดับการศึกษาของผู้ลงทุน
(Customer Education Level)
อาชีพของผู้ลงทุน
(Customer Occupation)
รายละเอียดอาชีพของผู้ลงทุน
(Customer Occupation_Detail)
ประเภทกลุ่มธุรกิจของอาชีพผู้ลงทุน
(Customer Type of Business)
รายละเอียดประเภทกลุ่มธุรกิจ
ของอาชีพผู้ลงทุน
(Customer Type of Business_Detail)
ชื่อสถานที่ทางานหรือสถานที่ประกอบ
กิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Company Name)
ข้อมูลจำแนกผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ผู้ลงทุนที่ใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนประเภทใด
ผู้ลงทุนที่ใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนที่มีสัญชำติไทยหรือไม่
ระบุสัญชำติของผู้ลงทุน (ภำษำอังกฤษ)
ระบุประเทศถิ่นฐำนที่อยู่ของผู้ลงทุน (ภำษำอังกฤษ)
ระบุปีเกิดของผู้ลงทุน
ระบุระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ลงทุน
ระบุอำชีพของผู้ลงทุน
ระบุรำยละเอียดอำชีพของผู้ลงทุน
ระบุประเภทกลุ่มธุรกิจของอำชีพผู้ลงทุน
ระบุรำยละเอียดประเภทกลุ่มธุรกิจของอำชีพผู้ลงทุน

ระบุชื่อของสถำนที่ทำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกำรจำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ถนนที่ตั้งของสถานที่ทางาน
หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Road)
ตาบลหรือแขวงที่ตั้งของสถานที่ทางาน
หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Sub-district)
อาเภอหรือเขตที่ตั้งของสถานที่ทางาน
หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_District)
จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ทางาน
หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Province)
ประเทศที่ตั้งของสถานที่ทางาน
หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Country)
อีเมลล์ของผู้ลงทุนที่ออกหรือกาหนดโดย
สถานที่ทางานหรือสถานประกอบการ
(Business contract_E-mail address)
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ทางาน
หรือสถานประกอบการของผู้ลงทุน
(Business contract_Phone Number)
ผลคะแนนแบบทดสอบความสามารถ
ในการยอมรับความเสี่ยง
(Customer Suitability Test_Score)
ข้อมูลจำแนกผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ถนนที่ตั้งของสถำนที่ทำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน

ตำบล/แขวงที่ตั้งของสถำนที่ทำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน

อำเภอ/เขตที่ตั้งของสถำนที่ทำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน

จังหวัดที่ตั้งของสถำนที่ทำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน

ประเทศที่ตั้งของสถำนที่ทำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน

อีเมล (E-mail Address) ของผู้ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล
(สินทรัพย์ดิจิทัล)
หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล (สินทรัพย์ดิจิทัล)

คะแนนจำกแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง (Suitability Test Score) ของผู้ลงทุน

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลจาแนกผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
สำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกำรจำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
วันที่ทาแบบทดสอบความสามารถ
ในการยอมรับความเสี่ยง
(Customer Suitability Test Date)
จังหวัดที่ผู้ลงทุนยื่นขอใช้บริการ
(Opening Service Location: Province)
ประเทศที่ผู้ลงทุนยื่นขอใช้บริการ
(Opening Service Location: Country)
ตาบลหรือแขวงที่อยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร
แสดงตน
(National ID Address: Sub-district)
อาเภอหรือเขตที่อยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร
แสดงตน
(National ID Address: District)
จังหวัดที่อยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร
แสดงตน
(National ID Address: Province )
ประเทศที่อยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร
แสดงตน
(Customer Address: Country )
หมายเหตุ

ข้อมูลจำแนกผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
วันที่ผู้ลงทุนทำแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง (Suitability Test Score)

ระบุจังหวัดที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเริ่มต้นขอใช้บริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ระบุประเทศที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเริ่มต้นขอใช้บริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ตำบลหรือแขวงที่อยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจำตัวประชำชน หรือเอกสำรที่ใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

อำเภอหรือเขตที่อยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจำตัวประชำชน หรือเอกสำรที่ใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

จังหวัดที่อยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจำตัวประชำชน หรือเอกสำรที่ใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเทศที่อยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจำตัวประชำชน หรือเอกสำรที่ใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

หน้ำที่ 4

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผูร้ ำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
เลขที่บัญชีซอื้ ขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผูล้ งทุนซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผลู้ งทุน

เลขที่บัญชีซอื้ ขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผูล้ งทุนที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผลู้ งทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Type)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
ที่รายงานเป็นบัญชีเพื่อการรับโอน
(ฝาก) หรือไม่
(Is_Deposit Wallet)

ลักษณะบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Flag)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
ออกให้โดยผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่
(Is_GenbyBus)
วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสร้างบัญชี
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
(Date of Open (Register))
รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
ระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูล้ งทุน

รหัสแสดงรูปแบบของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูล้ งทุน กรณีที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำง (Generate) บัญชีเพื่อกำร
รับโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Deposit Wallet) ให้เป็นช่องทำงที่ผลู้ งทุนใช้ในกำรโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลนี้
จำกนั้น ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะจัดกำรสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุนโดยส่งไปยังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Cold Wallet) และ/หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Hot Wallet)
หมำยเหตุ กรณีที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อกำรรับโอน (Deposit Wallet) เป็นช่องทำงรับสินทรัพย์ดิจิทัล
จำกผูล้ งทุนก่อนนำไปไว้ที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) และ/หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Hot Wallet) นั้น ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรำยงำนข้อมูลทั้งบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อกำรรับโอน (Deposit Wallet)
รวมถึงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) และ/หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Hot Wallet) ของผูล้ งทุนด้วย
รหัส (Flag) เพื่อแสดงลักษณะของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำ

รหัส (Flag) เพื่อระบุว่ำบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน (Customer Wallet) ออกให้โดยผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่เป็นผูร้ ำยงำนข้อมูลนี้หรือไม่
วันที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Customer Wallet) ให้แก่ผลู้ งทุน
หรือ วันที่ผลู้ งทุนนำบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตนเองมีมำลงทะเบียนกับผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ผู้สร้างหรือผู้ให้บริการบัญชีเก็บ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุน
(Customer Wallet Issuer)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ระบุผสู้ ร้ำงหรือผูใ้ ห้บริกำรบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน (Customer Wallet) หรือเป็นผูจ้ ัดเก็บกุญแจส่วนบุคคล (Private Key)
ที่ใช้ทำธุรกรรมของผูล้ งทุน กรณีที่เป็นกำรลงนำมร่วมมำกกว่ำ 1 รำย (Co-sign) สำหรับประเภทบัญชีที่ต้องลงนำมหลำยรำย
(Multi signature) ให้ระบุรำยชื่อผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมด

เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
(Customer Wallet for Type of
Digital Asset)
รายละเอียดของบัญชีเก็บสินทรัพย์
ดิจิทัลของผู้ลงทุน
(Wallet for Digital asset_detail)

ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผูล้ งทุน

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)

เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงขึ้นนั้น ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด

รำยละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเก็บอยูใ่ นบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงขึ้น
หมำยเหตุ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซือ้ ขำยแลกเปลีย่ นหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผอู้ อก
และเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซือ้ ขำยแลกเปลีย่ นหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

หน้ำที่ 3

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูล้ งทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเภทของบัญชีเก็บ
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Type)
รายละเอียดประเภทของบัญชีเก็บ
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Type_Detail)
เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Address)
หมายเหตุ

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ (Business Wallet) ที่เกีย่ วข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ลงทุน
รหัสระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

ระบุรำยละเอียดของประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผูป้ ระกอบธุรกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุน

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

หน้ำที่ 4

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผูล้ งทุน (Customer Outstanding Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัล
คงเหลือของผูล้ งทุน

กลุ่มข้อมูลผูใ้ ช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Outstanding) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
ประเภทของผูล้ งทุน
(Customer Type)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผูล้ งทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผูล้ งทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
รำยงำนปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุน
เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน

เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผูล้ งทุน (Customer Outstanding Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัล
คงเหลือของผูล้ งทุน

กลุ่มข้อมูลผูใ้ ช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Outstanding) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ประเภทของผูล้ งทุน
(Customer_Status)
ข้อมูลที่รายงานเป็นปริมาณคงเหลือ
ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
(Is_DA_Outstanding)
ปริมาณเงินสดคงเหลือของผูล้ งทุน
เป็นสกุลเงินใด
(Currency ID (EN))
จานวนเงินสดคงเหลือของผูล้ งทุน
(Fiat Money Amount)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ISIN)
ชือ่ ย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset ShortName)

รำยงำนปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ผู้ลงทุนที่ใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนประเภทใด
รหัส (Flag) เพื่อแยกประเภทข้อมูลที่รำยงำนเป็นข้อมูลปริมำณคงเหลือ (Outstanding) ของเงินสด (Fiat Money) หรือสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

ข้อมูลปริมาณคงเหลือ (Outstanding) ของเงินสด (Fiat Money) ของผูล้ งทุน
ระบุรหัสอ้ำงอิง (Currency ID) ของสกุลเงินสด (Fiat Money) ของผู้ลงทุน โดยอ้ำงอิงตำมรหัสสกุลเงินที่กำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/TempClose/FI_FM1/MetadataLibrary/CL_Metadata/Documents/
Currency%20ID.doc)
จำนวนเงินสด (Fiat Money) คงเหลือที่มีอยู่ทั้งหมดของผู้ลงทุน (จำนวนเงินสดทั้งหมดที่ลกู ค้ำมีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจ ) ณ วันที่รำยงำนข้อมูล
ข้อมูลปริมาณคงเหลือ (Outstanding) ของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ของผูล้ งทุน
เพื่อรองรับกำรกำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรกำหนดเลขรหัสประจำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต
ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผูล้ งทุน (Customer Outstanding Data)
กลุ่มข้อมูล
รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัล
คงเหลือของผูล้ งทุน

กลุ่มข้อมูลผูใ้ ช้บริการ (Profile data)
สำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Outstanding) ของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
ชือ่ ของสินทรัพย์ดิจิทัล
ในภาษาอังกฤษ
(Digital Asset Name)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในภำษำอังกฤษที่ใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมำให้บริกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับที่ผู้ออกและเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยนั้นกำหนด
กรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่นำมำให้บริกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำนั้น
กรณี ไม่มีชื่อเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

เลขที่บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผูล้ งทุน
(Customer Wallet Address)
จานวนสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ
ของผูล้ งทุน
(Digital Asset Volume (Amount))

ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน

หมายเหตุ

รำยงำนปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน

จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่รำยงำนข้อมูล
หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

หน้ำที่ 3

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 27 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18 )
โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รหัสตารางข้อมูล
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท
(Company ID)
วันที่รายงานข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
(Is_UPDATE)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขที่บัญชีซอื้ ขาย หรือเลขรหัส
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
วันที่เริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน
(Opening_account/service_Date)
ข้อมูลผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) สำหรับกำรใช้งำนภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
รหัส (Flag) เพื่อระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน

เลขที่บัญชีซื้อขำย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) กำหนด

วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเริม่ ให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน
หน้ำที่ 1

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
หมายเลขรหัสแสดงตนของผู้ลงทุน
(Customer ID)

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ข้อมูลแสดงตนของผู้ลงทุน
(1) ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กรณีนิติบุคคล
(2) ระบุหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน (13 หลัก) กรณีบุคคลธรรมดำ
(3) ระบุหมำยเลขพำสต์พอร์ต (Passport ID) กรณีบุคคลต่ำงชำติ
(4) กรณีนิติบุคคลต่ำงชำติให้ระบุเลขรหัสเฉพำะของนิติบุคคลรำยนั้น (ถ้ำมี) หรือเลขรหัสเฉพำะที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด

ประเภทของผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขทะเบียนภาษีของผู้ลงทุน
(Customer TaxID )
คานาหน้าชื่อ
(Customer's Name Title)
ชื่อ
(Customer’s First Name)
ชื่อกลาง (ถ้ามี)
(Customer’s Middle Name)
นามสกุล
(Customer’s Last Name)

รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่
(Customer Nationality_IsThai)

รหัส (Flag) แยกสัญชำติของผู้ลงทุนว่ำเป็นผู้ลงทุนสัญชำติไทยหรือไม่

ข้อมูลผู้ลงทุน

หมำยเลขประจำตัวนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำที่กำหนดโดยกรมสรรพำกร (Tax ID)
คำนำหน้ำชื่อของผู้ลงทุน
ชื่อของผู้ลงทุน
ชื่อกลำงของผู้ลงทุน (ถ้ำมี)
นำมสกุลของผู้ลงทุน
กรณี นิติบุคคล กำหนดให้บันทึกข้อมูลชื่อนิติบุคคลในช่องข้อมูล (Data Field) นี้

หน้ำที่ 2

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน
โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)
รายละเอียดสัญชาติของผู้ลงทุน
(Customer Nationality_Details (EN))
ประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้ลงทุน
(Customer Country)
ปีเกิดของผู้ลงทุน
(Year of Birth )
อีเมลล์ของผู้ลงทุน
(Customer E-mail Address)
ชื่อย่อของสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุน
ใช้ทาธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ
(Customer Bank ShortName (EN))
รหัสสาขาของสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุน
ใช้ทาธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ
(Customer Bank Branch Code)
เลขที่บัญชีของสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุน
ใช้ทาธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ
(Customer Bank Account no.)
หมายเหตุ

ข้อมูลผู้ลงทุน

คาอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
ระบุสัญชำติของผู้ลงทุนเป็นภำษำอังกฤษ
ระบุประเทศถิ่นฐำนที่อยู่ของผู้ลงทุน
ข้อมูลปีเกิดของผู้ลงทุน
ข้อมูลอีเมลล์ (E-mail) ของผู้ลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน (Bank Account) ของผู้ลงทุน
ชื่อย่อในภำษำอังกฤษของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ กำหนดให้ใช้ชื่อย่อของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอ้ำงอิงตำมกำรกำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย
เลขรหัสสำขำธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หมำยเหตุ กำหนดให้ใช้ชื่อย่อของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอ้ำงอิงตำมกำรกำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย
เลขบัญชีธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น

หน้ำที่ 3

