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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 20/2562 

เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัลเพิ่มเติม 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: piyaruj@sec.or.th, ornicha@sec.or.th หรือ 

wasu@sec.or.th 
 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

 
 

1. นางสาวปิยะรัจน์ ศิวะเกื้อ     โทรศัพท์ 0-2033-9712 
2. นางสาวอรณิชา บุญปัญญา    โทรศัพท์ 0-2033-4639 
3. นางสาววสุ วุฒิสันติ     โทรศัพท์ 0-2033-9700 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th  
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  ปัจจุบันพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ก าหนดให้  
“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ครอบคลุมถึงธุรกิจดังต่อไปนี้ (1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  
(2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และให้อ านาจรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
การประกอบกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ิมเติมได้ ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว จะเห็นได้ว่า  
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังขาดความครอบคลุมในอีกหลายประเภทธุรกิจหลัก อาท ิธุรกิจการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งในกรณีที่มีผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ส านักงานจะไม่สามารถก ากับดูแลได้ 

  ที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ให้ความสนใจและได้เข้ามาหารือกับส านักงานถึงความเป็นไปได้  
ในการให้บริการธุรกิจในลักษณะการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในสินทรัพย์ดิจิทัล 
โดยจะท าหน้าที่แนะน าสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าลงทุนให้กับลูกค้า พร้อมทั้งลงทุนตามนโยบายที่ได้ตกลง 
กับลูกค้า เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนนอกเหนือไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์  นอกจากนี้ ส านักงาน 
ยังได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ website หลายแห่ง ที่มีการชักชวนให้ประชาชนมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  
โดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
นอกจากอาจเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนแล้ว ยังมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายการรับจัดการกองทุน 
ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันยังมิได้ถูกก ากับดูแลด้วย เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวประกอบกันแล้ว 
ส านักงานจึงเห็นว่า การปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมจะช่วยให้ขอบเขต
ความคุ้มครองมคีวามครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือให้การด าเนินการข้างต้น 
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ส านักงานจึงได้จัดท าเอกสารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องฉบับนี้  
เพ่ือรวบรวมและน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป 

 
 
 
  เพ่ือให้ส านักงานมีการก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม อีกท้ังยังป้องกัน
ไม่ให้มีช่องว่างทางกฎหมายในการให้บริการในธุรกิจที่ยังไม่ได้มีการก ากับดูแล อันอาจจะท าให้ประชาชน
ได้รับความเสียหายหรือได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม 
  

I. ความเป็นมา 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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  เพ่ือให้บรรลุ intended outcome ตามข้อ 2 ส านักงานเห็นควรให้มีการทบทวนขอบเขต
การก ากับดูแลธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยเมื่อเทียบเคียงกับการก ากับดูแลธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ส านักงานจึงเห็นควรพิจารณาก าหนดประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เพ่ิมเติม รวมถึงเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มเติม 
(1) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล 

 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก ากับดูแลธุรกิจการให้ค าแนะน าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
ท าให้ผู้ลงทุนเสี่ยงต่อการได้รับค าแนะน าในการลงทุนที่ไม่เหมาะสม อีกท้ังรูปแบบของการให้ค าแนะน า 
ในสินทรัพย์ดิจิทัลมักอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งท าให้ค าแนะน าสามารถกระจายถึงประชาชนในวงกว้าง 
ได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ประกอบกับหากมีกรณีท่ีอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนที่อยู่ในรูปแบบของ
การโฆษณาในเชิงแนะน าผู้ลงทุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสนใจและส่วนใหญ่อ้างว่าให้ผลตอบแทนที่สูง 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนซึ่งอยู่ในภาวะของการแสวงหาผลตอบแทน (search for yield) อาจท าให้ 
ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น หากไม่มีการก ากับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ก็จะท าให้บุคคลใด ๆ 
สามารถให้ค าแนะน าได้อย่างเสรี ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวง
ประชาชน ส านักงานจึงเห็นควรให้มีการก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าว ด้วยการประกาศให้ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” 
ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลและท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่
เพ่ิมเติม 

(2) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
ด้วยปัจจุบันยังไม่มีการก ากับดูแลธุรกิจการรับจัดการเงินลงทุนเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  

ส าหรับธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กรณีที่มีผู้รับจัดการโดยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงอย่างเดียว 
จะไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการได้ทันที  
โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นช่องว่างในการก ากับดูแล แต่ในกรณีของ 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจที่รับจัดการ 
ต้องได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย ส าหรับธุรกิจจัดการกองทุนรวมนั้น 
การลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การจ ากัดประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้ 
การจ ากัดอัตราส่วนในการลงทุน เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่รับจัดการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม  จะเห็นได้ว่า แม้ธุรกจิดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของส านักงาน แต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม  

  

III. หลักการท่ีเสนอ 
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นอกจากนี้ ที่ผ่านมาส านักงานพบว่า กรณีการหลอกลวงประชาชนนั้นมักมีลักษณะ
ของการขายแพ็คเกจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกับท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจจัดการกองทุน 
เป็นธุรกิจที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้า จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก ากับ
ดูแลอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ส านักงานจึงเห็นควรให้ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” 
ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลและผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทใหม่เพ่ิมเติม1 ซึ่งเมื่อมีการก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวแล้ว จะมีผลให้การบริการจัดการกองทุนรวม
หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด จะต้องได้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย 

2. คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
ส าหรับธุรกิจทั้ง 2 ประเภทข้างต้นที่ส านักงานจะก ากับดูแลเพิ่มเติมนั้น ส านักงาน 

เห็นควรก าหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และกระบวนการในการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น การมีระบบงานที่มี 
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่มีอยู่แล้ว2 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นประกาศที่ผู้ประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทใช้ร่วมกัน  

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ส านักงานเห็นควรก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้ 
(1) ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล3   15,000 บาท 
(2) ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี3   15,000 บาท 
(3) ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล4  500,000 บาท 
(4) ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี4  500,000 บาท  

                                                           
1 ก าหนดในท านองเดียวกันกับธุรกจิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีการก ากับดูแลธุรกจิผู้จดัการเงินทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที่สามารถท าหนา้ที่จัดการกองทุนได้ทั้งกองทุนรวม (ซึ่งมีสภาพเป็นหลักทรัพย์) และกองทุนส่วนบุคคลได้  
ซึ่งผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลว่งหน้า ตามนิยามใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หมายความว่า  
บุคคลซึ่งเข้าจดัการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจดัการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระท าเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือไดจ้ดทะเบยีนตามพระราชบัญญตัินี้   
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
2 ใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัในปัจจุบันมีอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอรเ์รนซี  
ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหนา้ซื้อขายโทเคนดจิิทัล ผูค้้าคริปโทเคอร์เรนซี  
ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 
3 ไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีใบอนุญาตที่สามารถให้บริการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนได้อยู่แล้ว 
4 ไม่มีคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตส าหรับผู้ขอรับใบอนญุาตที่สามารถใหบ้ริการจัดการกองทุนส่วนบคุคลหรือกองทนุรวมได้อยู่แล้ว 
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เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ศูนยซ์ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

  นายหน้าซื้อขายซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  ผู้ลงทุน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : piyaruj@sec.or.th ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:wasu@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม 

1. การประกาศให้ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทใหม่เพ่ิมเติม 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. การประกาศให้ “ผู้จดัการเงนิทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกจิ 
สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพ่ิมเติม 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. เงื่อนไขและกระบวนการในการขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกันกับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่มอียู่แล้ว  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม 

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ปรึกษาโทเคนดจิิทัล และ  
ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จดัการเงินทุนโทเคนดิจทิัล และ 
ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. ควรมีระยะเวลาเตรียมตัวส าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก่อนที่จะ
มีการประกาศเป็นธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัลตามกฎหมาย (หากเห็นด้วย
โปรดระบุระยะเวลาที่เหมาะสม...เดือน) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตอ่ืน ๆ  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


