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กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) หรือค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)
ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ช่ือย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)   
(Digital Asset ShortName) หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนเหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย

สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด
         กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร
ซ้ือขำยแลกเปล่ียน โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
         กรณีไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

วันท่ีส่งรายการค าส่ัง วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำย (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Date)

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )
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เวลาท่ีส่งรายการค าส่ัง เวลำท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำย (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Time) หมำยเหตุ  ก ำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขท่ีรายการค าส่ัง เลขท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำย (Order Number) ท่ีระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือระบบของนำยหน้ำซ้ือขำย 
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ก ำหนดข้ึนส ำหรับเป็นเลขรหัสเฉพำะ (Unique number) ของแต่ละรำยกำร
(Order Number)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรน้ีถูกส่งผ่ำน (Routing order) 
ถูกส่งผ่านไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนหรือไม่
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนหรือไม่
(Is_Routing)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรน้ีถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน
ถูกส่งผ่านไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
ในประเทศหรือต่างประเทศ
(Routing Flag)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรน้ีถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน
ถูกส่งผ่านไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายใด ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศรำยใด
(Routing Details)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) หรือค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุนท่ีส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำย
(Customer Type)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
สถานะของผู้ส่งรายการค าส่ัง รหัส (Flag) ระบุสถำนะของผู้ส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยเข้ำสู่ระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(User Channel)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุวิธีกำรส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนเป็นกำรใช้อัลกอริทึมในกำรส่งค ำส่ังหรือไม่ (Algorithmic Trading)
ถูกส่งด้วยการใช้อัลกอริทึมหรือไม่
(IsAlgorithmic)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยเป็นกำรขำยชอร์ต (Short Sell) หรือไม่
เป็นรายการขายชอร์ตหรือไม่
(IsShortSell)
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รายการค าส่ังของผู้ลงทุนเป็นรายการ รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังของผู้ลงทุนเป็นรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือไม่ (หำกไม่ใช่จะเป็นรำยกำรค ำส่ังเสนอขำย)
ค าส่ังเสนอซ้ือหรือไม่
(IsBUY)
สถานะของรายการค าส่ังเสนอซ้ือ รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะของค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยท่ีผู้ลงทุนส่งเข้ำในระบบ และ/หรืออยู่ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือเสนอขาย คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Status)
ประเภทของรายการค าส่ังเสนอซ้ือ รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนท่ีถูกส่งเข้ำในระบบ และ/หรืออยู่ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือเสนอขาย สินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Type)
ลักษณะของรายการค าส่ังเสนอซ้ือ รหัส (Flag) เพ่ือระบุลักษณะของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนท่ีถูกส่งเข้ำในระบบ และ/หรืออยู่ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือเสนอขาย สินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Sub-type)
สกุลเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซี รหัส (Flag) เพ่ือระบุสกุลเงินสด (Fiat Money) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ท่ีผู้ลงทุนใช้เพ่ือกำรเสนอซ้ือหรือเสนอหรือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
ท่ีใช้เพ่ือการเสนอซ้ือหรือเสนอขาย กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
สินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Currency)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) หรือค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ของสกุลเงิน รหัส (Flag) เพ่ือระบุช่ือย่อ (Short Name) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ของสกุลเงิน (Fiat Money) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ท่ีผู้ลงทุนใช้
หรือคริปโทเคอร์เรนซีท่ีใช้เพ่ือ เพ่ือกำรเสนอซ้ือหรือเสนอหรือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
การเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของคริปโทเคอร์เรนซี (สินทรัพย์ดิจิทัล) ท่ีใช้เพ่ือกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
(Order Currency_detail)          กรณี ไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ราคาท่ีผู้ลงทุนต้องการเสนอซ้ือหรือ ระบุรำคำท่ีผู้ลงทุนต้องกำรเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Order Price)
ราคาท่ีผู้ลงทุนต้องการเสนอซ้ือหรือ กรณีท่ีมีกำรแก้ไขรำคำ (Price หรือ Rate) ของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล รำคำเสนอซ้ือหรือเสนอขำยก่อนกำรแก้ไขรำคำ 
เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนการ จะถูกบันทึกเป็นข้อมูลในส่วนน้ี แต่หำกไม่มีกำรแก้ไขรำคำเสนอซ้ือหรือเสนอขำยจะไม่มีกำรบันทึกค่ำใด ๆ 
แก้ไขราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Original Order Price)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรส่งค ำส่ังด้ำนรำคำหรือไม่ (Price Condition)
มีการก าหนดเง่ือนไขการส่งค าส่ัง
ด้านราคาหรือไม่
(Trigger Price Condition)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 5



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) หรือค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรส่งค ำส่ังด้ำนรำคำ (Price Condition)
มีการก าหนดเง่ือนไขการส่งค าส่ัง ไว้ท่ีระดับรำคำเท่ำใด
ด้านราคาระบุราคาเท่าใด หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Trigger Price)
ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ลงทุน ปริมำณ (Volume หรือ Amount) ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ลงทุนต้องกำรเสนอซ้ือหรือเสนอขำย
ต้องการเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Volume หรือ Amount)
ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ลงทุนต้องการ กรณีท่ีผู้ลงทุนส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยท่ีมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรส่งค ำส่ัง และเง่ือนไขดังกล่ำวเก่ียวข้องกับปริมำณ (Volume) 
เสนอซ้ือหรือเสนอขายข้ันต่ า ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีต้องกำรเสนอซ้ือหรือขำยจะระบุปริมำณท่ีต้องกำรเสนอซ้ือหรือเสนอขำยข้ันต่ ำในส่วนน้ี
(Minimum Volume หรือ Amount)
ปริมาณท้ังหมดท่ีผู้ลงทุนต้องการ
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย
(Order Amount Input)
ปริมาณคงเหลือจากปริมาณท้ังหมดท่ี
ผู้ลงทุนต้องการเสนอซ้ือหรือเสนอขาย
(Remaining Order Amount)
ปริมาณเสนอซ้ือหรือเสนอขายท่ีระบบ
ซ้ือขายแสดงให้ผู้ลงทุนรายอ่ืนเห็น
(Publish Order Amount)

ข้อมูลส่วนน้ีก ำหนดข้ึนเพ่ือกำรรองรับรูปแบบกำรส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยท่ีระบบกำรซ้ือขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

จะทยอยส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยตำมกำรก ำหนดปริมำณในแต่ละคร้ังท่ีส่งค ำส่ังตำมท่ีผู้ลงทุนต้องกำร (Hidden Volume Order)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 6



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการส่งค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) หรือค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Orderbook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย กำรก ำหนดให้รำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนปรำกฏบนระบบซ้ือขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเม่ือใด
ปรากฎบนระบบซ้ือขายให้ผู้ลงทุน
รายอ่ืนเห็นได้เม่ือใด
(Active From)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย กำรก ำหนดให้รำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนปรำกฏบนระบบซ้ือขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนถึงเม่ือใด
ปรากฎบนระบบซ้ือขายให้ผู้ลงทุน
รายอ่ืนเห็นได้จนถึงเม่ือใด
(Active Untill)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย กำรก ำหนดให้รำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนปรำกฏบนระบบซ้ือขำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนถึงวันท่ีเท่ำใด
ปรากฎบนระบบซ้ือขายให้ผู้ลงทุน
รายอ่ืนเห็นได้จนถึงวันท่ีใด
(Active Untill Date)
หมายเลขแสดงข้อมูลการจราจร ระบุข้อมูลกำรจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประเภทข้อมูลกำรจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์สำธำรณะ (Public IP Address (IPv4)) ของผู้ลงทุน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงทุน ซ่ึงเป็นผู้ส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Customer Order IP Address)

สมุดบันทึกรำยกำรส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 7



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีเกิดการจับคู่ซ้ือขายของ วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีเกิดกำรจับคู่ซ้ือขำยของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย กรณีศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Trade Date) หรือเม่ือค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนได้รับกำรจับคู่ซ้ือขำยแล้วในกรณีของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เวลาท่ีเกิดการจับคู่ซ้ือขายของ เวลำท่ีเกิดกำรจับคู่ซ้ือขำยของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย กรณีศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Trade Time) หรือเม่ือค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนได้รับกำรจับคู่ซ้ือขำยแล้วในกรณีของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หมำยเหตุ  ก ำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) (อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

ประเภทของรายการจับคู่ซ้ือขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของรำยกำรซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเกิดข้ึน
ท่ีเกิดข้ึน
(Type of Trade)
เลขท่ีรายการจับคู่การซ้ือขาย เลขท่ีรำยกำรจับคู่กำรซ้ือขำย (Trade Number) ท่ีเกิดข้ึนในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงถูกก ำหนดข้ึนเป็นเลขรหัสเฉพำะ  
(Trade Number) (Unique number) ของแต่ละรำยกำร

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

วันท่ีส่งรายการค าส่ังเสนอซ้ือ วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Date) หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เวลาท่ีส่งรายการค าส่ังเสนอซ้ือ เวลำท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Order Time) หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หมำยเหตุ  ก ำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) (อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขท่ีรายการค าส่ังเสนอซ้ือ เลขท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือ (Order Number) ท่ีระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือระบบของนำยหน้ำซ้ือขำย 
(Order Number) สินทรัพย์ดิจิทัล ก ำหนดข้ึนส ำหรับเป็นเลขรหัสอ้ำงอิงเฉพำะ (Unique number) ของแต่ละรำยกำร

รายการค าส่ังเสนอซ้ือถูกส่งผ่าน รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือของผู้ลงทุนรำยกำรน้ีถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
หรือต่างประเทศหรือไม่
(Routing Flag)
ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุนท่ีส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำย
(Customer Type)

รายละเอียดรายการค าส่ังเสนอซ้ือของผู้ลงทุน (BUY Side)

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
สถานะของผู้ส่งรายการค าส่ัง รหัส (Flag) ระบุสถำนะของผู้ส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือเข้ำสู่ระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
เสนอซ้ือ หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(User Channel)
รายการค าส่ังเสนอซ้ือถูกส่งด้วย รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือของผู้ลงทุนว่ำถูกส่งมำยังระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำย
การใช้อัลกอริทึมหรือไม่ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยกำรใช้อัลกอริทึมในกำรส่งค ำส่ังหรือไม่ (Algorithmic Trading)
(IsAlgorithmic)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) แบบไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ท (Cold wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจ คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรน้ี
(Business Wallet Address)

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 3
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สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุนท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรน้ี
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)

เลขรหัสคริปโทเคอร์เรนซีท่ีใช้เพ่ือการ เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำคริปโทเคอร์เรนซี (Unique ID) ในอนำคต 
ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการน้ี
(Cryptocurrency ISIN)
คริปโทเคอร์เรนซีท่ีใช้ในการซ้ือขาย รหัส (Flag) ระบุช่ือย่อของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ท่ีใช้ในกำรซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลและก่อให้เกิดกำรจับคู่ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดข้ึน
สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการจับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึน หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
(Cryptocurrency Short Name) โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น    

         กรณี ไม่มีช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) บนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการ เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำคริปโทเคอร์เรนซี (Unique ID) ในอนำคต 
จับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึน
(Digital Asset ISIN)

รายละเอียดข้อมูลการจับคู่ซ้ือขาย (Execution)

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 4
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กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ ระบุช่ือย่อ (Short Name) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ท่ีมีกำรจับคู่ซ้ือขำยเกิดข้ึน
ดิจิทัลท่ีมีการจับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึน หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์
(Digital Asset Symbol) คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น    

         กรณี ไม่มีช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ราคาท่ีมีการจับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึน ระบุรำคำท่ีเกิดกำรจับคู่ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Execution Price) หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการ ปริมำณ (Volume หรือ Amount) ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเกิดกำรจับคู่ซ้ือขำย
จับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึน หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Execution Volume)
มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการ มูลค่ำ (Value) ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเกิดกำรจับคู่ซ้ือขำย
จับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึน หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Execution Value)
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายสินทรัพย์ ค่ำธรรมเนียมท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
ดิจิทัลท่ีเกิดการจับคู่ซ้ือขาย เรียกเก็บจำกผู้ลงทุนส ำหรับรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนท่ีเกิดข้ึน
(Execution Fee) หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 5



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการ มูลค่ำ (Value) กำรซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเกิดข้ึน  (คิดเป็นหน่วยเงินบำท)
จับคู่ซ้ือขายเกิดข้ึนในหน่วยบาท
(Execution Value in THB)
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายสินทรัพย์ ค่ำธรรมเนียมท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
ดิจิทัลท่ีเกิดการจับคู่ซ้ือขาย เรียกเก็บจำกผู้ลงทุนส ำหรับรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนท่ีเกิดข้ึน (คิดเป็นหน่วยเงินบำท)
ในหน่วยบาท
(Execution Fee in THB)

วันท่ีส่งรายการค าส่ังเสนอขาย วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอขำย (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Date) หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

เวลาท่ีส่งรายการค าส่ังเสนอขาย เวลำท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอขำย (Order) ของผู้ลงทุนถูกส่งเข้ำสู่ระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Order Time) หรือถูกส่งเข้ำสู่ระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

หมำยเหตุ  ก ำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) (อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขท่ีรายการค าส่ังเสนอขาย เลขท่ีรำยกำรค ำส่ังเสนอขำย (Order Number) ท่ีระบบของศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือระบบของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(Order Number) ก ำหนดข้ึนส ำหรับเป็นเลขรหัสอ้ำงอิงเฉพำะ (Unique number) ของแต่ละรำยกำร

รายละเอียดรายการค าส่ังเสนอขายของผู้ลงทุน (SELL Side)

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 6



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

รายการค าส่ังเสนอขายถูกส่งผ่าน รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำรำยกำรค ำส่ังเสนอขำยของผู้ลงทุนรำยกำรน้ีถูกส่งผ่ำน (Routing order) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ รำยอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
หรือต่างประเทศหรือไม่
(Routing Flag)
ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุนท่ีส่งค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำย
(Customer Type)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
สถานะของผู้ส่งรายการค าส่ัง รหัส (Flag) ระบุสถำนะของผู้ส่งรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยเข้ำสู่ระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
(User Channel)

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 7



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Tradebook) 

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
สมุดบันทึกรายการจับคู่ค าส่ัง ส ำหรับบันทึกข้อมูลรำยกำรจับคู่ซ้ือขำยของค ำส่ังเสนอซ้ือ (Bid) และค ำส่ังเสนอขำย (Ask หรือ Offer) ของผู้ลงทุน
เสนอซ้ือหรือเสนอขาย (Tradebook)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

รายการค าส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขาย รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของผู้ลงทุนว่ำถูกส่งมำยังระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ถูกส่งด้วยการใช้อัลกอริทึมหรือไม่ คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกำรใช้อัลกอริทึมในกำรส่งค ำส่ังหรือไม่
(IsAlgorithmic) (Algorithmic Trading)

รายการค าส่ังเสนอขายเป็นรายการ รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของรำยกำรค ำส่ังเสนอซ้ือเสนอขำยว่ำเป็นกำรขำยชอร์ต (Short Sell) หรือไม่
ขายชอร์ตหรือไม่
(IsShortSell)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) แบบไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ท (Cold wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ประกอบธุรกิจ คือ ศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรน้ี
(Business Wallet Address)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุนท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลรำยกำรน้ี
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)

สมุดบันทึกรำยกำรจับคู่ค ำส่ังเสนอซ้ือหรือเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 8



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data) 
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรท ำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB)  และ/หรือกำรท ำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)

ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุนท่ีท ำธุรกรรม
(Customer Type)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ข้อมูลผู้ลงทุนผู้ท ารายการธุรกรรม

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.         /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี       )

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data) 
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรท ำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB)  และ/หรือกำรท ำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ประเทศของผู้ลงทุน ระบุประเทศของผู้ลงทุน     
(Customer Country)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีท่ีใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
ผู้ให้บริการบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุช่ือผู้ออกหรือผู้ให้บริกำรบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) หรือมีกำรจัดเก็บกุญแจรหัสส่วนตัว (Private key) เพ่ือใช้ในกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำ 
ของผู้ลงทุน กรณี เป็นกำรลงนำมร่วมมำกกว่ำ 1 รำย (Co-sign) ส ำหรับประเภทบัญชีท่ีต้องลงนำมหลำยรำย (Multi signature) ให้ระบุรำยช่ือผู้เก่ียวข้องท้ังหมด
(Customer Wallet Issuer)

ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นธุรกรรม กำรท ำธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) หรือ เงินสด (Fiat money)
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
(IS_DigitalAsset_Tran)
วันท่ีเกิดรายการธุรกรรม วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีเกิดกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
(Transaction Date)

เวลาท่ีเกิดรายการธุรกรรม เวลำท่ีเกิดกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
(Transaction Time) หมำยเหตุ  ก ำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

เลขท่ีอ้างอิงการท าธุรกรรม เลขท่ีอ้ำงอิงของรำยกำรธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นเลขท่ีเฉพำะของรำยกำรธุรกรรมน้ัน (Unique number)
(Transaction Reference Number)

รายละเอียดรายการธุรกรรมของลูกค้า

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data) 
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรท ำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB)  และ/หรือกำรท ำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)
ประเภทของรายการธุรกรรม รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีท ำรำยกำรธุรกรรม หรือสกุลเงินท่ีท ำรำยกำรธุรกรรม (Fiat Money)
(Digital Asset Type)
ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ช่ือย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)   
(Digital Asset ShortName) หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์

คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น    
         กรณีไม่มีช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี
         กรณีเป็นกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินสด (Fiat money) ก ำหนดให้พิจำรณำเลขรหัสอ้ำงอิง (Reference Code) ตำมกำรก ำหนด
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยซ่ึงปรำกฏบนเว็บไซต์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/TempClose/FI_FM1/MetadataLibrary/CL_Metadata/Documents/Currency%20ID.doc)

วัตถุประสงค์การท าธุรกรรม วัตถุประสงค์กำรท ำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Purpose of Transaction)
รายละเอียดการท าธุรกรรม ระบุรำยละเอียดของกำรท ำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Purpose of Transaction_Details)
จ านวนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัล จ ำนวนของเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ลงทุนต้องกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
ท่ีต้องการท ารายการธุรกรรม หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Volume (Amount))

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานข้อมูลรายการฝากสินทรัพย์หรือถอนและโอนสินทรัพย์ (Deposit / Transfer / Withdraw report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (activities and transaction data) 
สมุดบันทึกรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรท ำธุรกรรมรับฝำกหรือถอนเงินบำท (THB)  และ/หรือกำรท ำธุรกรรมโอนออกหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
หรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ค่าธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรม
(Fee) หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

ค่าธรรมเนียมคิดเป็นเงินบาท ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเรียกเก็บจำกกำรท ำรำยกำรธุรกรรมของผู้ลงทุนคิดเป็นเงินบำท
(Fee in ThaiBaht)

เลขรหัสของคู่ธุรกรรม ระบุเลขรหัสของคู่ธุรกรรมปลำยทำงท่ีผู้ลงทุนท ำธุรกรรม
(Destination Identity Type)
ประเทศปลายทางธุรกรรม ระบุประเทศซ่ึงเป็นปลำยทำงของกำรท ำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Destination Country)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet Address) ของคู่ธุรกรรมปลำยทำงท่ีผู้ลงทุนท ำธุรกรรม
ท่ีเป็นปลายทางของธุรกรรม
(Destination Wallet Address)
รหัสสถาบันการเงินปลายทาง เลขรหัสของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินคู่ธุรกรรมปลำยทำง กรณีท่ีผู้ลงทุนท ำรำยกำรธุรกรรมเป็นเงินสด (Fiat Money)  
(Destination Bank Code)
ช่ือย่อของสถาบันการเงินปลายทาง ช่ือย่อ (ภำษำอังกฤษ) ของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินคู่ธุรกรรมปลำยทำง กรณีท่ีผู้ลงทุนท ำรำยกำรธุรกรรมเป็นเงินสด (Fiat Money)
(Destination Bank ShortName (EN))
เลขท่ีบัญชีของคู่ธุรกรรมปลายทาง เลขบัญชีของธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินคู่ธุรกรรมปลำยทำง กรณีท่ีผู้ลงทุนท ำรำยกำรธุรกรรมเป็นเงินสด (Fiat Money)
(Destination Bank Account no.)

รายละเอียดธุรกรรมปลายทาง (Destination of transaction)

รำยงำนข้อมูลรำยกำรฝำกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
วันท่ีเกิดรายการธุรกรรม วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีเกิดกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
(Transaction Date)
เลขท่ีอ้างอิงการท าธุรกรรม เลขท่ีอ้ำงอิงของรำยกำรธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นเลขท่ีเฉพำะของรำยกำรธุรกรรมน้ัน (Unique number)
(Transaction Reference Number)
เวลาท่ีเกิดรายการธุรกรรม เวลำท่ีเกิดกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
(Transaction Time) หมำยเหตุ  ก ำหนดรูปแบบเวลำเป็นตำมยูทีซี (UTC Time) จนถึงหลักมิลลิวินำที (Millisecond) อ้ำงอิงเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (UTC+7)

ช่องทางการท าธุรกรรมของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุช่องทำงกำรท ำธุรกรรมของผู้ลงทุนกับผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล
(Channel of Service)

เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet  Address) ของผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีใช้ท ำธุรกรรมกับผู้ลงทุน
ของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
(Dealer Wallet Address)

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ข้อมูลการท าธุรกรรมของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.        /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

ข้อมูลกำรท ำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ช่ือย่อของสถาบันการเงินท่ีผู้ค้า ช่ือย่อ (ภำษำอังกฤษ) ของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินท่ีผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ท ำธุรกรรมกับผู้ลงทุน กรณีเป็นกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
สินทรัพย์ดิจิทัลใช้ท าธุรกรรม เก่ียวข้องกับเงินสด (Fiat Money)
(Dealer Bank ShortName (EN))
เลขท่ีบัญชีของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เลขท่ีบัญชีของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินท่ีผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ท ำธุรกรรมกับผู้ลงทุน กรณีเป็นกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
(Dealer Bank Account no.) เก่ียวข้องกับเงินสด (Fiat Money)

สถานะของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือแยกกลุ่มผู้ลงทุนท่ีท ำธุรกรรมกับผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล
(Customer status)
ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุนท่ีท ำธุรกรรมกับผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล
(Customer Type)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้กับผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน กำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

ข้อมูลผู้ลงทุนท่ีท ารายการธุรกรรมกับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลกำรท ำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่ ผู้ลงทุนท่ีใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนท่ีมีสัญชำติไทยหรือไม่
(Customer Nationality_IsThai)
ประเทศของผู้ลงทุน ระบุประเทศถ่ินท่ีอยู่ของผู้ลงทุนท่ีท ำธุรกรรมกับผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล
(Customer Country)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีท่ีใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
ผู้ให้บริการบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุผู้ออกหรือผู้ให้บริกำรบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ซ่ึงใช้ในกำรจัดเก็บกุญแจรหัสส่วนตัว (Private key) เพ่ือใช้ในกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำ 
ของผู้ลงทุน กรณี เป็นกำรลงนำมร่วมมำกกว่ำ 1 รำย (Co-sign) ส ำหรับประเภทบัญชีท่ีต้องลงนำมหลำยรำย (Multi signature) ให้ระบุรำยช่ือผู้เก่ียวข้องท้ังหมด
(Customer Wallet Issuer)

ประเภทของรายการธุรกรรม รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของรำยกำรท่ีผู้ลงทุนต้องกำรท ำธุรกรรมว่ำเป็นธุรกรรมเงินสด (Fiat Money) หรือรำยกำรธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset Type)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)

รายละเอียดการท าธุรกรรมของผู้ลงทุนกับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 

ข้อมูลกำรท ำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ช่ือย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)   
(Digital Asset ShortName) หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนเหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย
หรือสกุลเงินสดท่ีท าธุรกรรม สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด
(Currency Code)          กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร

ซ้ือขำยแลกเปล่ียน โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
กรณี ไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

         กรณีกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินสด (Fiat money) ก ำหนดให้พิจำรณำรหัสอ้ำงอิง (Currency Code) ตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด
ซ่ึงปรำกฏบนเว็บไซต์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/TempClose/FI_FM1/MetadataLibrary/CL_Metadata/Documents/Currency%20ID.doc)

วัตถุประสงค์การท าธุรกรรม วัตถุประสงค์กำรท ำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Purpose of Transaction)
รายละเอียดการท าธุรกรรม ระบุรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมของผู้ลงทุน
(Purpose of Transaction_Details)

ข้อมูลกำรท ำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (OTC report)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลกิจกรรมและธุรกรรมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Activities and Transaction Data) - ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (Secondary Market)
ข้อมูลการท าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรกับผู้ลงทุนในกำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินสด (Fiat Money) กับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

จ านวนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัล จ ำนวนของเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ลงทุนต้องกำรท ำรำยกำรธุรกรรม
ท่ีต้องการท ารายการธุรกรรม หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Volume (Amount))
ค่าธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรม
(Fee) หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก

ค่าธรรมเนียมคิดเป็นเงินบาท ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเรียกเก็บจำกผู้ลงทุนคิดเป็นเงินบำท
(Fee in ThaiBaht)

ข้อมูลกำรท ำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 5



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงรวมท้ังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือผู้ลงทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นบัญชี รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ว่ำเป็นบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (เพ่ือผู้ลงทุน) 
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือไม่
(Is_Wallet_for_Cus)

รูปแบบบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนว่ำเป็นรูปแบบสัญญำอัจฉริยะ (Smart Contract)
เป็นแบบสัญญาอัจฉริยะหรือไม่ หรือเป็นบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบปกติ (Wallet)
(Is_SmartContract)
เลขท่ีของสัญญาอัจฉริยะ ระบุข้อมูลเลขท่ีของสัญญำอัจฉริยะท่ีใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Smart Contract Address) ของผู้ลงทุน
ของสินทรัพย์ดิจิทัล
(SmartContract_address)

ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีใช้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือผู้ลงทุน

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงรวมท้ังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือผู้ลงทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รูปแบบการควบคุมบัญชีเก็บ รหัสระบุรูปแบบกำรควบคุมจัดกำรบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีใช้เก็บรักษำทรัพย์สินดิจิทัลเพ่ือผู้ลงทุน
สินทรัพย์ดิจิทัล
(Wallet Control Type)
ประเภทของบัญชีเก็บ รหัสระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
(Wallet Type for Customer)
รายละเอียดประเภทของบัญชี ระบุรำยละเอียดของประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
(Wallet Type for Customer_Detail)
วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน 
สร้างบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Date of Creation)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงข้ึนน้ัน ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใดของผู้ลงทุน
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
(Customer Wallet for Type of 
Digital Asset)

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงรวมท้ังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือผู้ลงทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)
รายละเอียดของบัญชีเก็บสินทรัพย์ รำยละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกเก็บอยู่ในบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงข้ึน
ดิจิทัลของผู้ลงทุน หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย
(Wallet for Digital asset_detail) สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด

         กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร
ซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
กรณี ไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ รหัสระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเอง
ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Wallet Type for Business)
รายละเอียดประเภทของบัญชีเก็บ ระบุรำยละเอียดของประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเอง
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Wallet Type for Business_Detail)

ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจท่ีใช้เก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัลของตนเอง 

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงรวมท้ังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือผู้ลงทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเองของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเอง
สร้างบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุน
(Date of Creation_Business Wallet)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเอง
ของผู้ลงทุน
(Business Wallet Address)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของ บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเองท่ีสร้ำงข้ึนใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
ผู้ประกอบธุรกิจเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
(Business Wallet for Type of
 Digital asset)
รายละเอียดของบัญชีเก็บสินทรัพย์ รำยละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกเก็บอยู่ในบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือตนเอง
ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย
(Business Wallet for สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด
Digital asset_detail)          กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร

ซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
กรณี ไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ท่ีน ำมำให้บริกำร ซ้ือขำยแลกเปล่ียน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ังท่ีผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
น ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเร่ิมน ำสินทรัพย์ดิจิทัลมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำให้แก่ผู้ลงทุน (Listing date)
น าสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการ
(Date of Listing)
วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยกเลิกกำรน ำสินทรัพย์ดิจิทัลมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำให้แก่ผู้ลงทุน (Delisting date)
ยกเลิกการน าสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการ
(Date of Delisting)

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ท่ีน ำมำให้บริกำร ซ้ือขำยแลกเปล่ียน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ังท่ีผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
น ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ามาให้บริการ รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำน้ัน เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเสนอขำยในประเทศไทย 
เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีออกเสนอขาย หรือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีออกและเสนอขำยในต่ำงประเทศ
ในประเทศไทยหรือไม่
(Is_Local asset)

ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ช่ือย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ในภำษำอังกฤษท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)   
ในภาษาอังกฤษ หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อ หรือสัญญลักษณ์ (Short Name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำร
(Digital Asset ShortName) ซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด

ช่ือของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในภำษำอังกฤษท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ในภาษาอังกฤษ หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย
(Digital Asset Name) (Issuer) สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด

ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ช่ือย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)   
(Digital Asset ShortName) หมำยเหตุ  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย

สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด
         กรณี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol) ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน
หรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ ใช้สัญลักษณ์ BTC เป็นต้น    
         กรณี ไม่มีช่ือย่อหรือสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเสนอขายในประเทศไทย

กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ท่ีน ำมำให้บริกำร ซ้ือขำยแลกเปล่ียน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ังท่ีผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
น ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ช่ือของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset Name) หมำยเหตุ  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย

สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด
         ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป
(https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
         กรณี ไม่มีช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ประเภทของโทเคนดิจิทัล ระบุประเภทของโทเคนดิจิทัล (Digital Token) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำให้แก่ผู้ลงทุน
หรือสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset or Token Type)
ช่ือผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศเป็นภำษำอังกฤษ
ในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
(Foreign_Issuer Name (EN))
ประเทศท่ีอยู่ของผู้ออกและเสนอขาย ประเทศท่ีอยู่ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ
(Foreign Issuer Country)
เว็บไซด์ของผู้ออกและเสนอขาย ข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนน้ีเพ่ือรำยงำน
(Foreign Issuer Website) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Profile) ท่ีน ำมำให้บริกำร ซ้ือขำยแลกเปล่ียน หรือเก็บรักษำแก่ผู้ลงทุน
ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ังท่ีผ่ำนกระบวนกำรเสนอขำยไอซีโอ (ICO) ในประเทศไทย และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
น ามาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ออกและเสนอขาย ข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนน้ีเพ่ือรำยงำน
(Foreign Issuer Telephone number) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ผู้ประสานงานของผู้ออกและเสนอขาย ข้อมูลผู้ประสำนงำน (Contact person) ของผู้ออกและเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนน้ีเพ่ือรำยงำน
(Foreign Issuer Contact person) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

ข้อมูลประวัติสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน ำมำให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจ ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน (Partner Exchange Profile) ท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีกำรท ำธุรกรรม หรือส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปท้ังเพ่ือผู้ลงทุน และ/หรือเพ่ือตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเอง
สินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินธุรกิจด้วย

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ ด ำเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile) เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)

วันท่ีเร่ิมส่งค าส่ังซ้ือขายแลกเปล่ียน วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเร่ิมส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลท้ังเพ่ือผู้ลงทุน และ/หรือเพ่ือตนเอง
สินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนท้ังในหรือต่ำงประเทศ
ธุรกิจรายอ่ืน

วันท่ียกเลิกการส่งค าส่ังซ้ือขาย วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยกเลิกกำรส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลท้ังเพ่ือผู้ลงทุน และ/หรือเพ่ือตนเอง
แลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง ไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนท้ังในหรือต่ำงประเทศ
ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน
รายอ่ืนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่
หรือไม่
(Is_Local Exchange)

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด ำเนินธุรกิจด้วย หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจ ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน (Partner Exchange Profile) ท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีกำรท ำธุรกรรม หรือส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปท้ังเพ่ือผู้ลงทุน และ/หรือเพ่ือตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเอง
สินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินธุรกิจด้วย

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ช่ือย่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ช่ือย่อในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน (Short name หรือ Symbol) ซ่ึงประกอบธุรกิจในประเทศไทยท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ดิจิทัลรายอ่ืนในประเทศไทยท่ีมีการ ส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนไปให้ ท้ังเพ่ือผู้ลงทุนหรือเพ่ือตนเอง
ส่งค าส่ังซ้ือขายไปให้
(Partner Thai Exchange Short Name)
ช่ือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ช่ือเต็มในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนซ่ึงประกอบธุรกิจในประเทศไทยท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนไปให้
ดิจิทัลรายอ่ืนในประเทศไทยท่ีมีการ ท้ังเพ่ือผู้ลงทุนหรือเพ่ือตนเอง
ส่งค าส่ังซ้ือขายไปให้
(Partner Thai Exchange Name)
ช่ือในภาษาไทยของผู้ประกอบธุรกิจ ช่ือเต็มในภำษำไทยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนซ่ึงประกอบธุรกิจในประเทศไทยท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนไปให้
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนในประเทศไทย ท้ังเพ่ือผู้ลงทุนหรือเพ่ือตนเอง
ท่ีมีการส่งค าส่ังซ้ือขายไปให้
(Partner Thai Exchange Name (TH))

ช่ือย่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ช่ือย่อในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน (Short name หรือ Symbol) ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในต่ำงประเทศ
ดิจิทัลรายอ่ืนในต่างประเทศท่ีมีการ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนไปให้ ท้ังเพ่ือผู้ลงทุนหรือเพ่ือตนเอง
ส่งค าส่ังซ้ือขายไปให้
(Foreign Partner Exchange Short Name)

ช่ือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ช่ือเต็มในภำษำอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในต่ำงประเทศท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ดิจิทัลรายอ่ืนในต่างประเทศท่ีมีการ ส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนไปให้ ท้ังเพ่ือผู้ลงทุนหรือเพ่ือตนเอง
ส่งค าส่ังซ้ือขายไปให้
(Foreign Partner Exchange Name)

กรณีท่ีเป็นการส่งค าส่ังซ้ือขายแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทย

กรณีท่ีเป็นการส่งค าส่ังซ้ือขายแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ

ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด ำเนินธุรกิจด้วย หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินธุรกิจด้วย (Partner Exchange Profile)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มผู้ให้บริการและสินทรัพย์ดิจิทัล (Company and Product Data)
ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจ ส ำหรับบันทึกข้อมูลประวัติของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน (Partner Exchange Profile) ท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
สินทรัพย์ดิจิทัลรายอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีกำรท ำธุรกรรม หรือส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลไปท้ังเพ่ือผู้ลงทุน และ/หรือเพ่ือตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเอง
สินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินธุรกิจด้วย

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)โครงสร้างข้อมูล (Data Field)

ประเทศท่ีอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ ประเทศท่ีอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในต่ำงประเทศท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลส่งค ำส่ังซ้ือขำยแลกเปล่ียนไปให้
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ ท้ังเพ่ือผู้ลงทุนหรือเพ่ือตนเอง
(Foreign Partner Exchange Country)
เว็บไซด์ของผู้ประกอบธุรกิจ ข้อมูลเว็บไซด์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนน้ีเพ่ือรำยงำน
(Foreign Partner Exchange Website) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบธุรกิจ ข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนน้ีเพ่ือรำยงำน
(Foreign Partner Exchange ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
 Telephone number)
ผู้ประสานงานของผู้ประกอบธุรกิจ ข้อมูลผู้ประสำนงำน (Contact person) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด (Best Effort) ในกำรค้นหำและเก็บข้อมูลส่วนน้ีเพ่ือรำยงำน
(Foreign Partner Exchange ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
Contact Person)

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

ข้อมูลประวัติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอ่ืนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด ำเนินธุรกิจด้วย หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกำรจ ำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลจ ำแนกผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
วันท่ีเร่ิมให้บริการแก่ผู้ลงทุน วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเร่ิมให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน
(Opening_account/service_Date)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

ข้อมูลจ ำแนกผู้ลงทุน  หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกำรจ ำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ประเภทของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนท่ีใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนประเภทใด
(Customer_Status)
ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่ ผู้ลงทุนท่ีใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนท่ีมีสัญชำติไทยหรือไม่
(Customer Nationality_IsThai)
สัญชาติของผู้ลงทุน ระบุสัญชำติของผู้ลงทุน (ภำษำอังกฤษ)
(Customer Nationality_Details (EN))
ประเทศถ่ินฐานของผู้ลงทุน ระบุประเทศถ่ินฐำนท่ีอยู่ของผู้ลงทุน (ภำษำอังกฤษ)
(Customer Country (EN))
ปีเกิดของผู้ลงทุน ระบุปีเกิดของผู้ลงทุน
(Year of Birth)
ระดับการศึกษาของผู้ลงทุน ระบุระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ลงทุน
(Customer Education Level)
อาชีพของผู้ลงทุน ระบุอำชีพของผู้ลงทุน 
(Customer Occupation)
รายละเอียดอาชีพของผู้ลงทุน ระบุรำยละเอียดอำชีพของผู้ลงทุน 
(Customer Occupation_Detail)
ประเภทกลุ่มธุรกิจของอาชีพผู้ลงทุน ระบุประเภทกลุ่มธุรกิจของอำชีพผู้ลงทุน
(Customer Type of Business)
รายละเอียดประเภทกลุ่มธุรกิจ ระบุรำยละเอียดประเภทกลุ่มธุรกิจของอำชีพผู้ลงทุน
ของอาชีพผู้ลงทุน
(Customer Type of Business_Detail)
ช่ือสถานท่ีท างานหรือสถานท่ีประกอบ ระบุช่ือของสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน
กิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Company Name)

ข้อมูลจ ำแนกผู้ลงทุน  หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกำรจ ำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ถนนท่ีต้ังของสถานท่ีท างาน ถนนท่ีต้ังของสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน
หรือสถานท่ีประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Road)
ต าบลหรือแขวงท่ีต้ังของสถานท่ีท างาน ต ำบล/แขวงท่ีต้ังของสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน
หรือสถานท่ีประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Sub-district)
อ าเภอหรือเขตท่ีต้ังของสถานท่ีท างาน อ ำเภอ/เขตท่ีต้ังของสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน
หรือสถานท่ีประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_District)
จังหวัดท่ีต้ังของสถานท่ีท างาน จังหวัดท่ีต้ังของสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน
หรือสถานท่ีประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Province)
ประเทศท่ีต้ังของสถานท่ีท างาน ประเทศท่ีต้ังของสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนประกอบกำรของผู้ลงทุน
หรือสถานท่ีประกอบกิจการของผู้ลงทุน
(Business contract_Country)
อีเมลล์ของผู้ลงทุนท่ีออกหรือก าหนดโดย อีเมล (E-mail Address) ของผู้ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล
สถานท่ีท างานหรือสถานประกอบการ (สินทรัพย์ดิจิทัล)
(Business contract_E-mail address)
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานท่ีท างาน หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล (สินทรัพย์ดิจิทัล)
หรือสถานประกอบการของผู้ลงทุน
(Business contract_Phone Number)
ผลคะแนนแบบทดสอบความสามารถ คะแนนจำกแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเส่ียง (Suitability Test Score) ของผู้ลงทุน
ในการยอมรับความเส่ียง
(Customer Suitability Test_Score)

ข้อมูลจ ำแนกผู้ลงทุน  หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน (Customer Identification Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile Data)
ข้อมูลจ าแนกผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกำรจ ำแนกผู้ลงทุน (Customer Identification)

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

วันท่ีท าแบบทดสอบความสามารถ วันท่ีผู้ลงทุนท ำแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเส่ียง (Suitability Test Score)
ในการยอมรับความเส่ียง
(Customer Suitability Test Date)
จังหวัดท่ีผู้ลงทุนย่ืนขอใช้บริการ ระบุจังหวัดท่ีผู้ลงทุนเปิดบัญชีซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเร่ิมต้นขอใช้บริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(Opening Service Location: Province)
ประเทศท่ีผู้ลงทุนย่ืนขอใช้บริการ ระบุประเทศท่ีผู้ลงทุนเปิดบัญชีซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเร่ิมต้นขอใช้บริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(Opening Service Location: Country)
ต าบลหรือแขวงท่ีอยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร ต ำบลหรือแขวงท่ีอยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรท่ีใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แสดงตน
(National ID Address: Sub-district)
อ าเภอหรือเขตท่ีอยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร อ ำเภอหรือเขตท่ีอยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรท่ีใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แสดงตน
(National ID Address: District)
จังหวัดท่ีอยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร จังหวัดท่ีอยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรท่ีใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แสดงตน
(National ID Address: Province )
ประเทศท่ีอยู่ผู้ลงทุนตามเอกสาร ประเทศท่ีอยู่ของลูกค้ำตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรท่ีใช้แสดงตนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แสดงตน
(Customer Address: Country )

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

ข้อมูลจ ำแนกผู้ลงทุน  หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Type)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน รหัสแสดงรูปแบบของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำง (Generate) บัญชีเพ่ือกำร
ท่ีรายงานเป็นบัญชีเพ่ือการรับโอน รับโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Deposit Wallet) ให้เป็นช่องทำงท่ีผู้ลงทุนใช้ในกำรโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลน้ี 
(ฝาก) หรือไม่ จำกน้ัน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะจัดกำรสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนโดยส่งไปยังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
(Is_Deposit Wallet) (Cold Wallet) และ/หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Hot Wallet)

หมำยเหตุ กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใช้บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือกำรรับโอน (Deposit Wallet) เป็นช่องทำงรับสินทรัพย์ดิจิทัล
จำกผู้ลงทุนก่อนน ำไปไว้ท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) และ/หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Hot Wallet) น้ัน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรำยงำนข้อมูลท้ังบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือกำรรับโอน (Deposit Wallet)
รวมถึงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) และ/หรือบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
(Hot Wallet) ของผู้ลงทุนด้วย

ลักษณะบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล รหัส (Flag) เพ่ือแสดงลักษณะของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำ
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Flag)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุว่ำบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet) ออกให้โดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ออกให้โดยผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ ท่ีเป็นผู้รำยงำนข้อมูลน้ีหรือไม่
(Is_GenbyBus)
วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสร้างบัญชี วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Customer Wallet) ให้แก่ผู้ลงทุน 
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ วันท่ีผู้ลงทุนน ำบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีตนเองมีมำลงทะเบียนกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(Date of Open (Register))

ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ผู้สร้างหรือผู้ให้บริการบัญชีเก็บ ระบุผู้สร้ำงหรือผู้ให้บริกำรบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet) หรือเป็นผู้จัดเก็บกุญแจส่วนบุคคล (Private Key) 
สินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุน ท่ีใช้ท ำธุรกรรมของผู้ลงทุน กรณีท่ีเป็นกำรลงนำมร่วมมำกกว่ำ 1 รำย (Co-sign) ส ำหรับประเภทบัญชีท่ีต้องลงนำมหลำยรำย 
(Customer Wallet Issuer) (Multi signature) ให้ระบุรำยช่ือผู้เก่ียวข้องท้ังหมด

เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีท่ีใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน บัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงข้ึนน้ัน ใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใด
(Customer Wallet for Type of 
Digital Asset)
รายละเอียดของบัญชีเก็บสินทรัพย์ รำยละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกเก็บอยู่ในบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้ำท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสร้ำงข้ึน
ดิจิทัลของผู้ลงทุน หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออก
(Wallet for Digital asset_detail) และเสนอขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด

         กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร
ซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
กรณี ไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน (Customer Wallet Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ประเภทของบัญชีเก็บ รหัสระบุประเภทของบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Type)
รายละเอียดประเภทของบัญชีเก็บ ระบุรำยละเอียดของประเภทบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Type_Detail)
เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีท่ีใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจ
(Business Wallet Address)

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

ข้อมูลบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ (Business Wallet) ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ลงทุน

รำยงำนบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 4



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน (Customer Outstanding Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Outstanding) ของผู้ลงทุน
คงเหลือของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

รำยงำนปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน (Customer Outstanding Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Outstanding) ของผู้ลงทุน
คงเหลือของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ประเภทของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนท่ีใช้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ลงทุนประเภทใด
(Customer_Status)
ข้อมูลท่ีรายงานเป็นปริมาณคงเหลือ รหัส (Flag) เพ่ือแยกประเภทข้อมูลท่ีรำยงำนเป็นข้อมูลปริมำณคงเหลือ (Outstanding) ของเงินสด (Fiat Money) หรือสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)
ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
(Is_DA_Outstanding)

ปริมาณเงินสดคงเหลือของผู้ลงทุน ระบุรหัสอ้ำงอิง (Currency ID) ของสกุลเงินสด (Fiat Money) ของผู้ลงทุน โดยอ้ำงอิงตำมรหัสสกุลเงินท่ีก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นสกุลเงินใด (https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/TempClose/FI_FM1/MetadataLibrary/CL_Metadata/Documents/
(Currency ID (EN)) Currency%20ID.doc)
จ านวนเงินสดคงเหลือของผู้ลงทุน จ ำนวนเงินสด (Fiat Money) คงเหลือท่ีมีอยู่ท้ังหมดของผู้ลงทุน (จ ำนวนเงินสดท้ังหมดท่ีลูกค้ำมีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจ) ณ วันท่ีรำยงำนข้อมูล
(Fiat Money Amount)

เลขรหัสสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรก ำหนดเลขรหัสตำมมำตรฐำนสำกล (ISIN) หรือหำกมีกำรก ำหนดเลขรหัสประจ ำสินทรัพย์ดิจิทัล (Unique ID) ในอนำคต 
(Digital Asset ISIN)
ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (ช่ือย่อ หรือสัญลักษณ์ (Short name หรือ Symbol)) ท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)   
(Digital Asset ShortName) หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย

สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด
         กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร
ซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
กรณี ไม่มีช่ือย่อของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

ข้อมูลปริมาณคงเหลือ (Outstanding) ของเงินสด (Fiat Money) ของผู้ลงทุน

ข้อมูลปริมาณคงเหลือ (Outstanding) ของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ของผู้ลงทุน

รำยงำนปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน (Customer Outstanding Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลผู้ใช้บริการ (Profile data)
รายงานปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Outstanding) ของผู้ลงทุน
คงเหลือของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

ช่ือของสินทรัพย์ดิจิทัล ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในภำษำอังกฤษท่ีใช้ในระบบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ในภาษาอังกฤษ หมำยเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีน ำมำให้บริกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ เหมือนกับท่ีผู้ออกและเสนอขำย
(Digital Asset Name) สินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในประเทศไทยรำยน้ันก ำหนด

         กรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีน ำมำให้บริกำร
ซ้ือขำยแลกเปล่ียนหรือเก็บรักษำ โดยอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) เท่ำน้ัน 
กรณี ไม่มีช่ือเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลบนเว็บไซต์คอยน์มำร์เก็ตแคป (https://coinmarketcap.com/) ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นรำยกรณี

เลขท่ีบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุเลขท่ีบัญชีท่ีใช้เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet address) ของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Wallet Address)
จ านวนสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ จ ำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ของผู้ลงทุนท่ีมีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันท่ีรำยงำนข้อมูล
ของผู้ลงทุน หมำยเหตุ ทศนิยม 8 หลัก
(Digital Asset Volume (Amount))

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

รำยงำนปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือของผู้ลงทุน หน้ำท่ี 3



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
ข้อมูลผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รหัสตารางข้อมูล รหัสตำรำงข้อมูล (Table ID) ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(Table ID)
เลขทะเบียนบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยใดเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
(Company ID)
วันท่ีรายงานข้อมูล วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนข้อมูล
(Date of report)
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง รหัส (Flag) เพ่ือระบุสถำนะกำรรำยงำนข้อมูลผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เป็นกำรรำยงำนข้อมูลใหม่หรือเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
(Is_UPDATE)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือ เลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน
(Customer Code)
เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย หรือเลขรหัส เลขท่ีบัญชีซ้ือขำย หรือเลขรหัสประจ ำตัวผู้ลงทุนท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของส านักงาน ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ก ำหนด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(Customer Code_AMLO)
วันท่ีเร่ิมให้บริการแก่ผู้ลงทุน วัน เดือน ปีคริสต์ศักรำช ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเร่ิมให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน
(Opening_account/service_Date)

ตารางโครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ.      /2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับท่ี     )

ข้อมูลผู้ลงทุน หน้ำท่ี 1
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โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
ข้อมูลผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

หมายเลขรหัสแสดงตนของผู้ลงทุน ข้อมูลแสดงตนของผู้ลงทุน
(Customer ID) (1) ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กรณีนิติบุคคล

(2) ระบุหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน (13 หลัก)  กรณีบุคคลธรรมดำ
(3) ระบุหมำยเลขพำสต์พอร์ต (Passport ID)  กรณีบุคคลต่ำงชำติ
(4) กรณีนิติบุคคลต่ำงชำติให้ระบุเลขรหัสเฉพำะของนิติบุคคลรำยน้ัน (ถ้ำมี)  หรือเลขรหัสเฉพำะท่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนด

ประเภทของผู้ลงทุน รหัส (Flag) เพ่ือระบุประเภทผู้ลงทุน
(Customer Type)
เลขทะเบียนภาษีของผู้ลงทุน หมำยเลขประจ ำตัวนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำท่ีก ำหนดโดยกรมสรรพำกร (Tax ID)
(Customer TaxID )
ค าน าหน้าช่ือ ค ำน ำหน้ำช่ือของผู้ลงทุน
(Customer's Name Title)
ช่ือ ช่ือของผู้ลงทุน 
(Customer’s First Name)
ช่ือกลาง (ถ้ามี) ช่ือกลำงของผู้ลงทุน    (ถ้ำมี)
(Customer’s Middle Name)
นามสกุล นำมสกุลของผู้ลงทุน 
(Customer’s Last Name) กรณี นิติบุคคล ก ำหนดให้บันทึกข้อมูลช่ือนิติบุคคลในช่องข้อมูล (Data Field) น้ี

ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่ รหัส (Flag) แยกสัญชำติของผู้ลงทุนว่ำเป็นผู้ลงทุนสัญชำติไทยหรือไม่
(Customer Nationality_IsThai)

ข้อมูลผู้ลงทุน หน้ำท่ี 2



โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)

กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
ข้อมูลผู้ลงทุน ส ำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน

โครงสร้ำงข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
โครงสร้างข้อมูล (Data Field) ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)

รายละเอียดสัญชาติของผู้ลงทุน ระบุสัญชำติของผู้ลงทุนเป็นภำษำอังกฤษ
(Customer Nationality_Details (EN))
ประเทศถ่ินท่ีอยู่ของผู้ลงทุน ระบุประเทศถ่ินฐำนท่ีอยู่ของผู้ลงทุน   
(Customer Country)
ปีเกิดของผู้ลงทุน ข้อมูลปีเกิดของผู้ลงทุน
(Year of Birth )
อีเมลล์ของผู้ลงทุน ข้อมูลอีเมลล์ (E-mail) ของผู้ลงทุน
(Customer E-mail Address)

ช่ือย่อของสถาบันการเงินท่ีผู้ลงทุน ช่ือย่อในภำษำอังกฤษของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินท่ีผู้ลงทุนใช้ในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ใช้ท าธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ใช้ช่ือย่อของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอ้ำงอิงตำมกำรก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(Customer Bank ShortName (EN))
รหัสสาขาของสถาบันการเงินท่ีผู้ลงทุน เลขรหัสสำขำธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินท่ีผู้ลงทุนใช้ในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ใช้ท าธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ หมำยเหตุ ก ำหนดให้ใช้ช่ือย่อของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอ้ำงอิงตำมกำรก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(Customer Bank Branch Code)
เลขท่ีบัญชีของสถาบันการเงินท่ีผู้ลงทุน เลขบัญชีธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินท่ีผู้ลงทุนใช้ในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ใช้ท าธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ
(Customer Bank Account no.)

หมายเหตุ รูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำกกำรรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษำข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเม่ือมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดข้ึน

ข้อมูลทางการเงิน (Bank Account) ของผู้ลงทุน

ข้อมูลผู้ลงทุน หน้ำท่ี 3




