
 

 

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Public Hearing)  
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขท่ี อกต. 41/2564  

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล 
ที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodial Wallet Provider) และการให้บริการ wallet ของลูกค้า 

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน 

2. เมื่อวันที่    1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

3.  ผู้จัดส่งความคิดเห็น  จำนวน 26 ราย ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ 
                                      แห ่ งประ เทศ ไทย  ค ั ส โ ต เด ี ยนคล ั บ  ธนาคารพาณ ิ ชย ์  2 ร าย  
                                      บริษัทหลักทรัพย์และผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 4 ราย  
                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 ราย ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
                                      4 ราย ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 1 ราย นิติบุคคลอื่น ๆ  
                                      2 ราย ผู้ลงทุน 5 ราย และผู้ไม่ประสงค์ระบุสถานะ 4 ราย (มีการเข้าชม 
                                      ทางเว็บไซตท์ั้งหมด 628 ครั้ง) 

4. ที่มา 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร ั ้ งท ี ่  15/2563 เม ื ่อว ันที ่  3 ธ ันวาคม 2563  
มีมต ิเห ็นชอบหลักการที ่กำหนดให้ผ ู ้ ให ้บร ิการกระเป๋าส ินทร ัพย ์ด ิจ ิท ัลที ่ร ับฝากสินทร ัพย ์ด ิจ ิทัล  
(“DA Custodial Wallet Provider”) เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตและกำหนดหลักเกณฑ์
ในส่วนของการทำหน้าที่ Wallet Provider ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการกระทำความผิด ซึ่งสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟัง  
ความคิดเห็นที่ อกต. 4/2564 เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
กระทำความผิดและแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที ่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Custodial Wallet Provider) ระหว่างวันที ่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ ่งพบว่า  
มีผู ้ให้ความคิดเห็น 36 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที ่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
ต่อหลักการดังกล่าว 

ต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
ได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักการ
ตามที ่ม ีข ้อเสนอแนะ และสำนักงานได้นำไปใช้ประกอบการยกร่างประกาศที ่เก ี ่ยวข้อง แล้ว จ ึงได้ 
เปิดร ับฟังความคิดเห ็นร่างประกาศดังกล ่าวจำนวน 15 ฉบับตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่   
อกต. 41/2564 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสรุปความคิดเห็นได้ตามข้อ 5 
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5. ประเด็นสำคัญ 

เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1. แนวทางการกำกับดูแลผู้ใหบ้ริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 

1.1 การกำหนดให้ผูใ้ห้บริการ 
รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 
เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทใหม ่

 
 
 

ผู้เห็นด้วย 21 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 3 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
1.1.1 ควรขยายความนิยาม “ผู้ให้บรกิารรับฝากสนิทรัพย์

ดิจิทัล” ในส่วนของการบริหารจัดการกุญแจที่เข้ารหัส 
(Cryptographic Key) ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วน 
ในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจทิัลของลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 
 

1.1.2 ควรอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิัลในประเทศ
และต่างประเทศที่อยู่ภายใต้หนว่ยงานกำกับดูแล 
ในประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กร IOSCO สามารถให้บริการ
รับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัไดโ้ดยไมถ่ือเป็นการประกอบธุรกิจ
ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิัลที่ต้องขอรับใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 การกำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัเป็นธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจทิัลประเภทใหม่ที่ต้องขอรับใบอนุญาต 
ไม่เป็นการสง่เสริมธุรกิจภายในประเทศ เนื่องจาก

 
สำนักงานขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
สำนักงานขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การกำกับดูแลในปัจจบุันเปิดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัสามารถเก็บรักษาสนิทรัพย์ดิจทิลั
ของลูกค้าได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการรับฝาก
สินทรัพย์ดิจทิัล  ทั้งนี้ หากเก็บรักษาสินทรัพย์ดจิิทัลของลูกค้า 
เกินกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนดต้องนำสินทรัพย์ดจิิทัลดงักล่าว 
ไปฝากไว้กับผู้ใหบ้ริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลั เพื่อกระจาย 
ความเสี่ยงออกจากผู้ประกอบธรุกิจ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง 
จากกรณีที่บุคคลภายในของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเข้าถึง
สินทรัพย์ดิจทิัลของลูกค้าร่วมกันทุจริต และความเสี่ยงจากการ 
ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์  นอกจากนี้ การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลกบั 
ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิีลที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
จะทำให้สินทรัพย์ดิจิทลัของลูกค้ามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  
 
สำนักงานขอเรียนว่า แมก้ารกำกับดูแลในต่างประเทศอาจ 
มีความเข้มงวดแตกต่างกัน แตผู่ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัล
สามารถใชบ้ริการผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัต่างประเทศได้
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
ผู้ประกอบการอาจเลือกจัดตั้งธรุกิจในประเทศที่กฎหมาย
เข้มงวดน้อยกว่า  นอกจากนี้ อาจมีปัญหาในการตีความ
ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ 
เพราะอาจมีการกำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวในลักษณะที่ 
มีความเข้มงวดแตกต่างกัน เชน่ บางประเทศไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาต 

 
1.1.4 ควรกำหนดให้สถาบันหรือบริษทัภายใต้การกำกับดูแล 

ของหน่วยงานเฉพาะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของหน่วยงานเฉพาะนัน้ด้วย 

 
  

ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการดังกล่าวมีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ 10/5  
ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กธ. 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั (“ประกาศ กธ. 19/2561”) 
 
 
 
สำนักงานขอเรียนว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีการประกอบ
ธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลอืน่ 
จะต้องปฏิบัตติามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดแูล
นั้นเชน่เดิม เว้นแต่มีข้อยกเว้นเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้  
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจทิัล กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงานอ่ืนต้องได้รบัความยินยอมจากหน่วยงานนัน้ก่อน 

1.2 คุณสมบัติและการขอรับ
ใบอนุญาต 

ผู้เห็นด้วย 17 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 5 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
1.2.1 ควรอนุญาตให้นิติบุคคลทีจ่ัดตั้งในต่างประเทศ หรือบริษัท

ที่ประกอบกิจการอ่ืน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั
ประเภทอื่น สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้ เนื่องจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัซึ่งมีความรู้และทรัพยากร
ที่เป็นประโยชน์กับการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลั 
อยู่แล้ว และการนำสนิทรัพย์ดิจทิัลไปฝากไว้กับผู้ให้บริการ
รับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัรายอื่น ทำให้เกิดต้นทุนซึ่งจะส่งผล
ต่อค่าบริการของลูกค้า  
 

 
สำนักงานขอเรียนว่า การกำหนดคุณสมบัติให้นิตบิุคคลต้องจัดตั้ง
ตามกฎหมายไทย จะทำให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ  
สำหรับการกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการ 
รับฝากสนิทรัพย์ต้องมิใชผู่้ประกอบสินทรัพย์ดิจทิัลประเภทอื่น 
หรือบริษัทที่ประกอบกิจการอ่ืนนั้น เปน็ไปตามความเห็น 
ของสำนักงานดังกลา่วแล้วในข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3  
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1.2.2 ควรอนุญาตให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิัล

สามารถยื่นขอรับใบอนญุาตได้ เนื่องจากปัจจบุันไม่มี 
ผู้ให้บริการรับฝากโทเคนดิจิทัลที่ออกเสนอขายแต่ยังไม่ถูก
นำไปซื้อขายในตลาดรอง และ/หรือเป็นโทเคนดิจิทัล 
ที่เกิดขึ้นบน Private Blockchain 

 
 
1.2.3 ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม คือ 

ต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนา Blockchain ไมน่้อยกว่า 
4 ปี ได้มาตรฐาน ISO 27001 และมีการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยโดยบริษัทตรวจสอบความปลอดภัย 
ที่เป็นที่ยอมรับ 
 
 

1.2.4 ควรกำหนดให้บริษัทลูกและบริษัทในเครือของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัไมส่ามารถขอรับใบอนุญาตได้  
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
 
 
1.2.5 ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตสงูเกินไป เพราะผู้ใหบ้ริการรับฝากสนิทรัพย์
ดิจิทัลมีต้นทุนในการพัฒนาระบบ Wallet and Key 
Management ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.  
 

สำนักงานขอเรียนว่า การฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัไว้กับผู้ให้บริการ 
รับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นจะช่วยลด
ความเสี่ยงและทำให้สินทรัพย์ดจิิทัลของลูกค้ามีความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น ดังกลา่วแล้วในข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3  อย่างไรก็ดี  
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจในการรับฝากโทเคนดิจิทัลดังกล่าวได้ 
 
สำนักงานขอเรียนว่า ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัต้องมี
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ดิจิทลัของลูกค้า 
รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือและพร้อมใช้งาน เช่น  
ได้รับการรับรองว่าเปน็ไปตามมาตรฐาน ISO 27001  
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ให้บรกิาร หรือการตรวจสอบ SOC 1 
และ SOC 2 Type 2 อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เปน็ต้น  
 
สำนักงานขอเรียนว่า หลักการทีก่ำหนดนี้ได้พิจารณาในประเด็นนี้
แล้ว กล่าวคือ กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัมาใชบ้ริการ
กับผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพยด์ิจิทัล กำหนดให้ต้องมีความเปน็
อิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากผูถ้ือหุ้น กรรมการและผู้มีอำนาจ 
ในการจัดการ 
 
สำนักงานขอเรียนว่า สำนักงานได้คำนงึถึงความเหมาะสม 
โดยเทียบเคียงกับคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจทิัลประเภทอื่นแล้ว 
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1.2.6 ทุนจดทะเบียนซึง่ชำระแล้วสำหรับการเป็นผู้ให้บริการ 

รับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัต่ำเกินไป 
สำนักงานขอเรียนว่า ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วที่กำหนด 
เป็นเพียงทุนเร่ิมต้นในการประกอบธุรกิจ แต่เมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ 
ไปแล้ว ทุนจะเพิ่มขึน้ตามขนาดธุรกิจที่เพิ่มข้ึน 

1.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
และผู้บริหาร 

ผู้เห็นด้วย 19 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 3 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
1.3.1 ไม่ควรมีบทบญัญัติเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรืออาจผ่อนคลายข้อจำกัด 
โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ หมายถึง ผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
สำนักงานขอเรียนว่า คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจอ่ืนที่สำนักงาน
กำกับดูแล และสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ถือว่า 
มีนัยสำคัญแล้ว 

1.4 ค่าธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจ 

ผู้เห็นด้วย 16 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 6 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
1.4.1 ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจรายปีสูงเกินไป 

เมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณโทเคนดิจิทัลที่ออกและ 
เสนอขายในปัจจบุันและตน้ทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ต้องแบกรับต้นทนุในการพฒันาระบบ Wallet and Key 
Management ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. รวมทั้ง
เป็นการกีดกันผูป้ระกอบธุรกิจรายเล็ก 

 
1.4.2 ควรลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกอบ

ธุรกิจรายปีขั้นต่ำ หรือแยกพิจารณาผู้ให้บริการรับฝาก
สินทรัพย์ดิจทิัลที่ให้บริการเก็บรักษาโทเคนดิจทิัลกับ 
ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิัลที่ให้บริการเก็บรักษา 
คริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากมูลค่าตามราคาตลาดของ 
คริปโทเคอร์เรนซีสูงกว่าโทเคนดิจิทัลมาก 

 
 

 
สำนักงานขอเรียนว่า สำนักงานรับทราบถึงข้อสังเกตดังกลา่ว  
จึงได้เสนอหลักการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในชว่ง 2 ปีแรก
นับจากวันทีป่ระกาศมีผลใช้บงัคับ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการรับฝาก
สินทรัพย์ดิจทิัล 
 
 
 
สำนักงานขอเรียนว่า วธิีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเปน็ไป 
ตามมาตรฐานเดียวกับการเก็บค่าธรรมเนียมของใบอนุญาต 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิทิัลประเภทอื่นทีส่ำนักงานกำกบั
ดูแล นอกจากนี้ ใบอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับฝาก
สินทรัพย์ดิจทิัลไมไ่ด้แยกผู้ให้บรกิารรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัที่เก็บ
รักษาโทเคนดิจิทลัและคริปโทเคอร์เรนซีออกจากกัน 
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1.5 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกจิ ผู้เห็นด้วย 16 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 8 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 

1.5.1 ควรกำหนดไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิัลถือหุ้น 
ในผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดจิิทัลและผู้ให้บริการ 
รับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล 
ของหน่วยงานในต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 เพื่อไม่ให้
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัล่วงรู้ข้อมูลสำคัญ 
ของคู่แข่งที่มาใช้บริการ 

 
1.5.2 ควรกำหนดไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิัลใชบ้ริการ 

ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิัลที่มีผู้รับผลประโยชน์ 
ทอดสุดท้ายเดียวกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน 
หุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุน 
ซึ่งข้อกำหนดเก่ียวกับผู้ถือหุ้นขั้นแรกนั้นอาจไม่เพียงพอ 
 

1.5.3 ควรอนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปน็บริษทั
ในกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มี
อำนาจการจัดการเป็นบุคคลเดียวกันได้ เนื่องจากช่วยให้
เกิดนวัตกรรมและสามารถใช้เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกัน เพื่อลดต้นทนุที่ซำ้ซ้อนได้  
โดยกำหนดมาตรการ และ/หรือแนวทางการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานทีโ่ปร่งใส มีความเป็นอิสระ และมีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
ในประเด็นข้อ 1.5.1 และข้อ 1.5.2 สำนักงานขอรับข้อสังเกต 
ไปพิจารณาเพิ่มเติม  อย่างไรก็ดี ในประเด็นเร่ืองการล่วงรู้และ
เข้าถึงข้อมูลภายในนั้น สำนักงานขอเรียนว่า หลักเกณฑ์ที่เสนอ 
ในครั้งนี้กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิัลต้องมีระบบ
ป้องกันการล่วงรู้และเข้าถึงข้อมูลภายในภายใต้มาตรการป้องกนั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว 

 
 
 

 
 
 
 
สำนักงานขอเรียนว่า หลักการทีก่ำหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ความเสี่ยงของการใช้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัภายในกลุ่ม
เดียวกัน หรือมีบุคคลที่มีอำนาจจัดการเป็นบุคคลเดียวกนั เพราะ
อาจขาดความเปน็อิสระ และหากเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 
ในกลุ่มเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของผูล้งทนุและ
ความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมได้  
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1.5.4 การกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลั

กระทำการใดอันมีผลเปน็การกอ่ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
หรือระงับสิทธิของลูกค้าในสนิทรัพย์ดิจิทัล อาจทำให้ 
ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจทิัลไม่สามารถโอนสินทรัพย์
ดิจิทัลจาก Wallet หนึง่ไปอีก Wallet หนึ่งซึง่เป็นการ
บริหารจัดการปกติได ้

 
 
1.5.5 การกำหนดให้มีระบบการดูแลและติดตามสิทธปิระโยชน์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยด์จิิทัลของลูกค้าเป็นการยาก 
เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถล่วงรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์
จากเจ้าของสินทรัพย์ดจิิทัลได ้
 

1.5.6 ควรกำหนดสัดส่วนการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ที่ผู้รบัฝาก
สินทรัพย์ดิจทิัลตา่งประเทศ และควรกำหนดสัดสว่น
สินทรัพย์ดิจทิัลสงูสุดทีผู่้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัล
สามารถนำไปฝากไว้กับผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัรายใด 
รายหนึ่ง รวมถึงควรกำหนดให้ผูใ้ห้บริการที่อยู่ภายใต้ 
การกำกับดูแลของหน่วยงานในต่างประเทศต้อง 
ได้มาตรฐาน ISO 27001 และมีการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยโดยบริษัทตรวจสอบความปลอดภัย 
ที่เป็นที่ยอมรับ  ทัง้นี้ เพื่อสนบัสนุนธุรกิจผู้ให้บริการรับ
ฝากสินทรัพย์ดิจิทลัในประเทศไทย และการหาประโยชน์
จากความแตกต่างในการกำกับดูแล (Regulatory 

การดำเนินการของผู้ให้บริการรบัฝากสนิทรัพย์ดิจทิัลเปน็ไปตาม
ขอบเขตและข้อตกลงการใช้บริการรับฝากและการเก็บรักษา
สินทรัพย์ดิจทิัลของลูกค้าตามปกติ แต่หากผู้ให้บริการรับฝาก
สินทรัพย์จะกระทำการใดอันมผีลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับสทิธิของลูกค้าในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ไม่สามารถ
กระทำได้ เว้นแตป่ฏิบัตติามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของ
หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย 
 
สำนักงานรบัข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม 
 

 
 
 

สำนักงานรบัข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม  นอกจากนี้ ในประเด็น
ที่เสนอแนะวา่ ผู้ให้บริการที่อยูภ่ายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
ในต่างประเทศต้องได้มาตรฐาน ISO 27001 นั้น ปัจจุบันมีการ
กำหนดคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลั
ตามข้อ 10/5 ของประกาศ กธ. 19/2561 ว่า ต้องมีฐานะการเงนิ 
ที่มั่นคงเพียงพอ และมีระบบที่มัน่คงปลอดภัย 
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
Arbitrage) รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
(Concentration Risk) จากกรณีที่สินทรัพยด์ิจิทัลสูญหาย  

1.6 การดำรงเงินกองทุน ผู้เห็นด้วย 19 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 3 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า  
1.6.1 ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ให้บริการรับฝาก

สินทรัพย์ดิจทิัลควรดำรงเงนิกองทุนส่วนหลักทรัพย์ 
เป็นหลัก และเพิ่มเติมด้วยส่วนสินทรัพย์ดิจทิัล 
 

1.6.2 การกำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัจะต้อง
ดำรงเงินกองทุนจำนวนร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ดิจิทัล 
ที่เก็บไว้ใน Hot Wallet นั้น ก่อให้เกิดภาระแก่
ผู้ประกอบการมากเกินสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยที่มลูค่าของสนิทรัพย์ดิจิทลัมีความ 
ผันผวนสูงมากและอาจเกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าฝากหรือถอน
สินทรัพย์เปน็จำนวนมากในชว่งเวลาเดียวกัน 

 
1.6.3 ควรกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนขั้นต้นเป็น NC ไมน่้อยกว่า 

50 ล้านบาท และดำรงเงนิกองทุนรองรับการประกอบ
ธุรกิจเป็น NC ตามมูลคา่ที่มูลคา่สินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝาก
ในอัตราร้อยละ 100 สำหรับ Hot Wallet และร้อยละ 3 
สำหรับ Cold Wallet โดยกำหนดให้ต้องดำรง NC  
เป็นมูลค่ารวมระหวา่งเงินกองทนุขั้นต้นและเงินกองทนุ
รองรับการประกอบธุรกิจ แต่อย่างน้อยต้องดำรง NC  
ไม่น้อยกว่ามูลคา่ของค่าใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากจากการสูญหายของ

 
สำนักงานขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม 

 
 
 

หลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัต้องเก็บ
สินทรัพย์ดิจทิัลของลูกค้าไว้ใน Cold Wallet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ดังนั้น การกำหนดให้ต้องดำรงเงินกองทุนร้อยละ 100  
ของสินทรัพย์ดิจิทลัที่เก็บไว้ใน Hot Wallet จงึไม่เปน็ภาระ 
กับผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพยด์ิจิทัลมากเกินไป 

 
 
 

สำนักงานรบัข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี การกำหนด
หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยคำนงึถึงการไม่เปน็ภาระของผู้ให้รับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลั 
มากเกินไปด้วย 
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
สินทรัพย์ดิจทิัล และลดความซบัซ้อนในการดำรง
เงินกองทุน ซึ่งเปน็ไปในแนวทางเดียวกันกับผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัประเภทอืน่ที่มีการเก็บรักษา
สินทรัพย์ดิจทิัลของลูกค้า 

1.7 การมอบหมายงานให้บุคคลอื่น ผู้เห็นด้วย 19 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 4 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
1.7.1 การกำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั

มอบหมายงานรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่
ผู้รับดำเนนิการที่เปน็บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน หรือมี
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจการจัดการ 
เป็นบุคคลเดียวกัน เป็นการขัดต่อแนวปฏิบัติในการดำเนนิ
ธุรกิจในรูปแบบกลุ่มบริษัทซึ่งมกัจะมีการมอบหมายงาน
ให้แก่บริษัทในกลุ่มดำเนินการแทน และเปน็การสรา้ง
ภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนัน้ จึงควร
กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทัลสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นผู้ให้บริการ
แบบรวมศูนย์ (Central Utility Function) ได้ และ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัสามารถนำสนิทรัพย์ดิจิทลั
ไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์ดิจิทลัที่ให้บริการ
แบบรวมศูนย์ ได้ โดยได้รับการยกเว้นเรื่องการมีกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นที่เก่ียวโยงกัน และผู้ให้บริการแบบ 
รวมศูนย์สามารถมอบหมายงานให้แก่ผู้รับดำเนินการช่วง 
ที่ได้รับความเห็นชอบ (Whitelist) จากสำนักงาน ก.ล.ต. 
ได้ นอกจากนี้ ควรอนุญาตให้ผูบ้ริหารของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจทิัลทีไ่ม่เก่ียวข้องกับ Day-to-day Operation 

 
สำนักงานขอเรียนว่า ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทลัสามารถ
มอบหมายงานได้ แต่การมอบหมายงานรับฝากหรือเก็บรักษา
สินทรัพย์ดิจทิัลจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้รับดำเนินการมีคุณสมบัติ 
ตามที่กำหนด เนื่องดว้ยสำนักงานมีข้อกังวลเก่ียวกับความเสี่ยง
ของการมอบหมายงานรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
ภายในกลุ่มเดียวกัน หรือมีบุคคลที่มีอำนาจจัดการเปน็บุคคล
เดียวกัน เพราะอาจขาดความเป็นอิสระ และหากเกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจในกลุ่มเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนได้ 
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดยตรงสามารถดำรงแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของ 
ผู้รับดำเนนิการได้  

1.8 การจัดให้มีหน่วยงานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน 

ผู้เห็นด้วย 22 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 2 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
1.8.1 ควรกำหนดให้กลุ่มบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ

สินทรัพย์ดิจทิัลหลายประเภท สามารถจัดให้มีหน่วยงาน 
กำกับดูแลการปฏบิัติงานกลางที่ปฏิบัติงานแบบรวมศนูย์
เพื่อลดความซ้ำซ้อน 

 
สำนักงานขอเรียนว่า ในส่วนของงานการกำกับดูแลการปฏิบัตงิาน
ต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดประจำที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจทิัลทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการรับฝากสนิทรัพย์
ดิจิทัลด้วย แต่งานการกำกับดูแลการปฏิบัตงิานสามารถมอบหมาย
ให้ผู้อื่นดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การมอบหมายงานทีป่ระกาศ
กำหนด   

1.9 การจัดการและจัดเก็บข้อมูล ผู้เห็นด้วย 22 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 2 ราย โดยไม่มีข้อสังเกต  

2. แนวทางการกำกับดูแล 
การให้บริการ Wallet ของลูกค้า 

ผู้เห็นด้วย 21 ราย และผู้ไม่เหน็ด้วย 4 ราย โดยมีข้อสังเกตว่า 
2.1 การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสนิทรัพย์ดิจิทลัต้องจัดให้

ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระเป๋าสนิทรัพย์ดิจทิัล 
ที่ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ 
โดยในส่วนการรับโอน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัล 
ไม่สามารถระงับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Blockchain  

 
2.2 หากลูกค้าต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทำธุรกรรมด้วยและ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าจะมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
 

2.3 ร่างประกาศแนวปฏบิัติอ้างอิงการใช้ Public Blockchain 
มากเกินไป เชน่ การกำหนดให้มี Mnemonic Phrase  

 
สำนักงานขอเรียนว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัต้องจัดให้ 
มีระบบให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัล (Wallet) ของบุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมโอนหรือรับโอน 
สินทรัพย์ดิจทิัล มิฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัต้อง
ปฏิเสธการการทำธุรกรรมดังกลา่ว 
 
สำนักงานขอเรียนว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหนา้ที่ตามกฎหมาย
อ่ืนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนัน้ด้วย 
 
 
 
สำนักงานขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม  
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เรื่อง ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
เป็นต้น ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยให้กับ
การสร้างอัตลักษณ์ (Identity Generation) ทั่วไปแทน 

 
2.4 ควรมีข้อกำหนดเก่ียวกับควมคุม Private Blockchain 

 
2.5 ควรกำหนดนิยาม “เวลาราชการ” ให้หมายถึง ช่วงเวลา

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์  
ที่ไม่ใช่วนันอกเวลาราชการ และกำหนดนิยาม “นอกเวลา
ราชการ” ให้หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 16.31 น. ถึง 
08.29 น. ของวันทำการถัดไป รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

2.6 การแบ่งข้อมูล Seed หรือข้อมูลที่ใช้ในการกู้คืน Key 
ออกเป็นอย่างน้อย 3 ส่วน และสถานที่จดัเก็บ Backup 
Seed อีก 3 ส่วน เท่ากับวา่ผูป้ระกอบธุรกิจต้องใช้บุคคล 
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 6 คน และสถานที่จัดเก็บ 6 ที่ ทำให้
เกิดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจมากเกินไป  

 
 
 
สำนักงานขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม 
 
สำนักงานขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานและผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจทิัลสามารถติดตามและแก้ไขเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบที่เก่ียวข้องกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดจิิทัลได้อย่าง
ทันท่วงที จึงกำหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัลรายงาน
เหตุการณ์นั้นโดยไม่ชักชา้ไม่วา่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น 
ในวันเสาร์ อาทติย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตาม 

 
สำนักงานรบัข้อสังเกตไปพิจารณาเพิ่มเติม  
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สำนักงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3) คัสโตเดียนคลับ 
4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
6) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 
7) บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด 
8) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

9) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 
10) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด 
11) บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด 
12) บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด 
13) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
14) บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
15) บริษัท อะตาโต้ จำกัด 
16) บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 
17) บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด 
18) นักลงทุน 5 ราย 
19) ผู้ไม่ประสงค์ระบุสถานะ 4 ราย 


