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1.1  ลักษณะการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู ้ฝาก 

และการให้กู้ยืม (“deposit taking & lending”)1 
การประกอบธุรกิจ deposit taking & lending มีลักษณะคล้ายคลึงกับธุรกิจ 

ธนาคารพาณิชย์ โดยในโลกการเงินแบบดั้งเดิม (traditional) ธนาคารพาณิชย์ทำหน้าที ่เป็นช่องทาง 
ในการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการให้สินเชื่อแก่ผู ้ที่ต้องการเงินทุน   
ในทำนองเดียวกัน แพลตฟอร์ม deposit taking & lending มีการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจากบุคคล
ทั ่วไปและนำสินทรัพย์ดิจ ิท ัลดังกล่าวไปให้บุคคลอื ่นกู ้ย ืมต่อ ซึ ่งโดยทั ่วไปแพลตฟอร์ม deposit  
taking & lending มักให้ผลตอบแทนแก่ผู ้ฝากในอัตราที ่ส ูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์  
อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์ม deposit taking & lending ส่วนใหญ่มักจะไม่มีการพิจารณาหรือคัดกรอง 
(screen) ประวัติหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม2 โดยใช้เพียงกลไกให้ผู้กู้ยืมวางหลักประกัน
สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขอกู้ยืม (overcollateralization) เช่น 150% ของมูลค่าสินทรัพย์
ดิจิทัลที่ต้องการกู้ยืม เป็นต้น โดยอาจมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หรือบังคับขายหลักประกัน 
เพื ่อชำระหนี้หากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที ่วางเป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราที ่กำหนด 
(collateralization ratio) 

ปัจจุบันธุรกิจ deposit taking & lending ทั ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ยังไม่ถูกกำกับดูแลในลักษณะเดียวกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทำให้ผู้ให้บริการบางรายอาจมีการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงที ่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการถือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง  
ในสัดส่วนไม่มาก แต่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงไว้จำนวนมาก3 เป็นต้น ส่งผลให้ 
ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับมือกับความผันผวนในสภาวะที่ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวลดลงรุนแรง
และรวดเร ็วและอาจไม่สามารถบังค ับขายหลักประกันในราคาที ่ เหมาะสมได้  นำมาสู ่ป ัญหา 
ด้านสภาพคล่องจนทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถคืนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ฝากได้  

นอกจากนี้ เนื่องจากการให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล มีลักษณะเป็น collateral-based 
lending ปริมาณธุรกรรมการกู้ยืมจึงแปรผันกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (procyclicality) ซึ่งส่งให้ผู้ให้บริการ 
deposit taking & lending อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการเงินมากขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์  

 
1  Sirio Aramonte and others, “DeFi lending: intermediation without information?” (BIS Bulletin No 

57, 14 June 2022) < https://www.bis.org/publ/bisbull57.pdf> และ Dilip Kumar Patairya, “What is 
crypto lending, and how does it work?” (Cointelegraph, 12 April 2022) 
<https://cointelegraph.com/news/ what-is-crypto-lending-and-how-does-it-work> 

2  ในกรณีของแพลตฟอร์ม deposit taking & lending ในลักษณะ decentralized (DeFi) อาจไมม่ีการทำความรูจ้ัก
ตัวตนของผู้ใช้งาน (KYC) ทำให้ผู้ฝากและผู้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำธุรกรรมโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ (anonymity) 

3  ธนาคารพาณิชย์ในประเทศต่าง ๆ ถูกกำกับดูแลด้านสภาพคล่องและเงินกองทุนตาม Basel Framework  
โดยมีธนาคารกลางเป็นผู้ให้กู้ยมืเงินเมื่อมีปัญหาขาดสภาพคล่อง (lender of last resort)  

1.  ที่มา/สภาพปัญหา 
2. 

 



 

 

ที่ทำให้ผู ้ลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสูญเสียความเชื ่อมั ่น (market shock) กล่าวคือ ในกรณีที่ 
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในช่วงขาขึ้นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เป็นหลักประกันจะมีมูลค่าสูงขึ้น ผู้กู้ยืมก็จะสามารถ
กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่าย ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมการกู้ยืมสูงขึ้น  ในทางกลับกัน หากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
อยู่ในช่วงขาลง สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เป็นหลักประกันก็จะมีมูลค่าลดลง ทำให้ปริมาณธุรกรรมการกู้ยื ม
สินทรัพย์ดิจิทัลลดลงตามไปด้วย   

ทั้งนี้ การขยายตัวของธุรกรรมการให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงตลาดขาขึ้นยังถูกเร่ง
จากลักษณะการกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่กู้ยืมมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม
สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นได้ (collateral chain) เช่น ผู้กู้ยืมอาจใช้สินทรัพย์ดิจิทัล A เป็นหลักประกันในการกู้ยืม 
stablecoin และนำ stablecoin ไปเป็นหลักประกันให้การกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล B เมื่อต้องการเก็งกำไร
ในสินทรัพย์ดิจิทัล B เป็นต้น ซึ่งความเกี่ยวพันกันของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละชนิดที่เกิดจากใช้สินทรัพย์ดิจิทัล 
เป็นหลักประกันในการกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล ยังเพ่ิมความเปราะบางให้แก่ธุรกิจ deposit taking & lending ด้วย 
เนื่องจากหากสินทรัพย์ดิจิทัลที่วางเป็นหลักประกันมีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว การบังคับขายหลักประกัน
พร้อมกันจำนวนมากก็อาจทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นหลักประกันมีราคาลดลงมากขึ้น หรืออาจทำให้  
ผู้ให้บริการ deposit taking & lending ไม่สามารถขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นหลักประกันได้ เนื่องจาก 
ไม่มีผู้ต้องการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว 

1.2  ผลกระทบต่อเนื่อง (Domino Effect) จากปัญหาทางการเงินของผู้ให้บริการ deposit 
taking & lending ในต่างประเทศต่อผู้ใช้บริการในประเทศไทย 

  

 

 

  

  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางให้ลูกค้า
สามารถใช้บริการ deposit taking ของบริษัทในกลุ่มที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
ของตนเอง ทำให้มีผู้ถ ือสินทรัพย์ด ิจิท ัลในประเทศไทยนำสินทรัพย์ด ิจิท ัลของตนไปฝากไว้กับ 
ผู้ให้บริการ deposit taking ในต่างประเทศดังกล่าวจำนวนมาก โดยบริษัทดังกล่าวมีการนำสินทรัพย์
ดิจิทัลที่รับฝากไปฝากหรือลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม crypto lending ในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อแพลตฟอร์ม 
crypto lending ดังกล่าวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและมีการระงับการถอนทรัพย์สินของลูกค้า  
ทำให้ผู้ให้บริการ deposit taking มีปัญหาทางการเงินตามมาและมีการระงับการถอนทรัพย์สินของลูกค้า
เช่นเดียวกัน  

 

 



 

 

จากสภาพปัญหาข้างต้นคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2565 จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการห้ามผู ้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ 
หรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending  ทั ้งนี้ เพื ่อให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล 
มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ  สำนักงาน ก.ล.ต.  
จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้  

 
2.1  ป้องกันผลกระทบและความเสียหายของประชาชนทั่วไปและลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล จากการหยุดให้บริการและปัญหาทางการเงินของผู้ให้บริการ deposit taking & lending 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนในลักษณะต่อเนื่องหรือพร้อม ๆ กันหลายแห่ง  

2.2  เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลของภาครัฐ ซึ ่งปัจจุบันไม่ครอบคลุมธุรกิจ deposit taking & lending ซึ ่งจะเป็นการป้องกัน 
ไม่ให้ประชาชนทั ่วไปเข้าใจผิดว่าการใช้บริการ deposit taking & lending จะได้ร ับความคุ ้มครอง 
จากภาครัฐเช่นเดียวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล 

 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย (intended outcome) ในข้อ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอรับฟัง

ความคิดเห็นต่อหลักการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ 
deposit taking & lending ดังนี้  

3.1  หลักเกณฑ์กำกับดูแล 
      ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท4 กระทำการดังต่อไปนี้  

การกระทำที่ห้าม ตัวอย่าง 
3.1.1  รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และใช้ประโยชน์
จากสินทรัพยด์ิจิทัลนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น 
นำไปให้กู้ยืม หรือนำไปลงทุน เป็นต้น 

▪ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินธุรกิจ 
ให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบุคคลอื่นและนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปให้กู้ยืม
หรือลงทุนต่อ และนำดอกผลบางส่วนที่ได้รับ 
จากการดำเนินการดังกล่าวมาจ่ายให้แก่ผู้ฝาก
สินทรัพย์ดิจิทัล 

3.1.2  รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทน 
จากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแก่ผู้ฝาก เว้นแต่  

▪ การรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ฝากสินทรัพย์ดิจิทัล แม้ว่าผลตอบแทน

 
4 ได้แก่ (1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพยด์จิิทัล (2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทลั (4) ผู้จัดการเงินทุน
สินทรัพย์ดิจิทัล (5) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และ (6) ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (custodian wallet provider) 

2.  เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

3.  หลักการกำกับดูแลที่เสนอ 



 

 

การกระทำที่ห้าม ตัวอย่าง 
มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ดังกล่าวไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับ
ฝากไว้ไปหาประโยชน์ เช่น การจ่ายผลตอบแทน
จากงบประมาณส่งเสริมการขาย (marketing)  
ของบริษัท หรือจากงบประมาณของบริษัทแม่ 
บริษัทในเครือ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เป็นต้น 

▪ การรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (staking) โดยมีการ
แจกคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ (“utility token พร้อมใช้”) ที่ออก
ใหม่ (ICO) ให้แก่ผู้ฝาก 

▪ ทั้งนี้ ยกเว้น กรณีข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการส่งเสริมการขายตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3.1.3  กระทำการโฆษณาหรือชักชวนบุคคลทั่วไป 
(actively marketing) หรือกระทำการอ่ืนใด 
ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ 
deposit taking & lending ตามข้อ 3.1.1  
และ 3.1.2 ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอ่ืน  

▪ การโฆษณาชักชวนลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป 
ให้ใช้บริการ deposit taking & lending  
ของผู้ให้บริการอ่ืน  

▪ การเป็นช่องทางเชื่อมต่อให้ลูกค้าสามารถนำ
สินทรัพย์ดิจิทัลของตนไปฝากไว้กับผู้ให้บริการ 
deposit taking & lending รายอื่นผ่านทาง
แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

▪ การเป็นช่องทางที่ทำให้ลูกค้าสามารถนำ
สินทรัพย์ดิจิทัล ไปฝาก (stake) บน mining 
pool/staking pool หรือบน lending pool 
และ liquidity pool (yield farming) ของ
แพลตฟอร์ม  Decentralised Finance (DeFi) 
ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการนำ utility token พร้อมใช้ 
ไปฝากหรือเข้าร่วมโปรแกรม staking ของผู้ออก 
utility token พร้อมใช้  

▪ การแนะนำลูกค้าให้แก่ผู้ให้บริการ deposit 
taking & lending รายอื่น 

▪ ทำให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป เข้าใจผิดหรือ 
สำคัญผิด (misrepresent) ว่า ผู้ประกอบธุรกิจ



 

 

การกระทำที่ห้าม ตัวอย่าง 
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ให้บริการหรือมีส่วนร่วม 
ในการให้บริการ deposit taking & lending 
กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น 

      3.2  ข้อยกเว้น 
  3.2.1  การห้ามผู ้ประกอบธุรกิจสินทร ัพย์ด ิจ ิท ัลร ับฝากสินทรัพย ์ด ิจ ิทัล 

ตามข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ไม่ครอบคลุมถึงกรณี ดังต่อไปนี้ 
          (1)  การรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกยืนยันธุรกรรม 

(consensus mechanism) เช่น Proof of Stake (PoS) เป็นต้น (ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาบล็อกเชน) 

          (2)  การให้หรือส่งผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจากกระบวนการปรับปรุงบล็อกเชน (hard fork หรือ soft 
fork) หรือจากการแจกสินทรัพย์ดิจิทัล (airdrop) ของผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล5 

  3.2.2  การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการ deposit 
taking & lending ตามข้อ 3.1.3 ไม่ครอบคลุมถึงกรณี ดังต่อไปนี้  

          (1)  การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งของลูกค้า โดยไม่ปรากฏการกระทำ
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 3.1.3 

          (2)  การให้ข้อมูลหรือความรู้เกี ่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มที่ให้บริการ
ทางการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralised Finance (DeFi)) ในลักษณะทั่วไป เช่น การให้ข้อมูลทั่วไป
เกี ่ยวกับกลไกการทำงานหรือขั ้นตอนการใช้งาน Decentralised Exchange (DEX) โดยไม่ปรากฏ 
ข้อความในลักษณะจูงใจหรือชี้นำให้ผู้อ่านไปใช้บริการ เป็นต้น 

          (3)  การดำเนินการหรือให้บริการตามขอบเขตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต เช่น การบริหารจัดการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange 
(DEX) ตามคำสั่งของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 

3.3  วันที่มีผลใช้บังคับ 
      มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

 
5 เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์การดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 9(6)(ข) ของประกาศ ที ่กธ. 19/2561  



 

 

 
การออกหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 มีบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้  

ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
1.  ผู้ประกอบธุรกิจ  

 สินทรัพย์ดิจิทัล 
มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง 
เนื่องจากธุรกรรมด้าน deposit 
taking & lending ยังไม่มีการกำกับ
ดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

ไม่สามารถให้บริการหรือสนับสนุน
การให้บริการ deposit taking & 
lending ได ้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจดังกล่าว
ไม่ใช่ธุรกิจหลักของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทใบอนุญาต
ทีไ่ด้รับ จึงไม่กระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ 

2.  ลูกค้าของ 
 ผู้ประกอบธุรกิจ  
 สินทรัพย์ดิจิทัล/ 
 ประชาชนทั่วไป 

- ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลได้รับความคุ้มครองมากข้ึน 
เนื่องจากธุรกรรมด้าน deposit 
taking & lending เป็นธุรกรรม 
ที่มีความเสี่ยงสูงและอาจได้รับ
ผลกระทบ (domino effect)  
หากผู้ให้บริการ deposit taking & 
lending ในต่างประเทศประสบ
ปัญหาทางการเงินหรือปัญหาด้าน
สภาพคล่อง6  
- ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องว่า บริการ deposit taking 
& lending ไม่ใช่บริการที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของทางภาครัฐ ทำให้
มีความระมัดระวังในการใช้บริการ
ดังกล่าวมากขึ้น 

- 

 
 

 
6  ยังคงสามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม deposit taking & lending ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัลโดยตรงได้ 

4.  ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 



 

 

 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในครั้งนี้ ไม่มีการ

กำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษทางอาญา และหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ 

การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลกัเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของ (ถ้ามี) 



 

 

 

 
เรื่อง การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ 

รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม  

(deposit taking & lending) 

ข้อมูลทั่วไป 

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล    ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

  บริษัทหลักทรัพย์                                       ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ผู้ออก/ประสงค์จะออกโทเคนดิจิทัล                 ธนาคารพาณิชย์ 

  ผู้ลงทุน    อ่ืน ๆ (ระบุ) ______________________ 

ชื่อ - นามสกุล ____________________________________________________________  

บริษัท/องค์กร _____________________________ตำแหน่ง ________________________ 

โทรศัพท์/อีเมล___________________________________________________________ 

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้พิจารณาประกอบ 
การรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื ่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง  
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพ 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

  ยินยอม    ไม่ยินยอม 

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th 

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่  
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงินหรือฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 
หรือ email : thanapatk@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th  

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 
 

แบบสำรวจความคดิเห็น 

mailto:DPO@sec.or.th


 

 

 

 

ท่านเห็นด้วยกับหลักการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ 
deposit taking & lending ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

1.  หลักการห้ามประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุน 
การให้บริการ deposit taking & lending ตามข้อ 3.1 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



2. ข้อยกเว้นในการกำกับดูแลตามข้อ 3.2  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



3. วันที่มีผลใช้บังคับตามข้อ 3.3  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น 


