
สรุปสาระส าคญัของพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

1.  เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด 
 โดยที่ปัจจุบันได้มีการน าสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ เป็นเคร่ืองมือ ในการระดมทุนต่อ

ประชาชน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  รวมถึงน ามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลการด าเนินการดังกล่าวในประเทศไทย ท าให้มีการ
ประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง  จึงมีการตราพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อก ากับดูแลการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้ง
การประกอบธุรกิจและการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถน าเทคโนโลยี
มาท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้กิจการที่มีศักยภาพมีเคร่ืองมือในการระดมทุนที่หลากหลาย ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจน
เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน คุ้มครองผู้ลงทุนมิให้ถูกฉ้อฉลหรือถูกหลอกลวงจาก 
ผู้ที่ไม่สุจริต และป้องกันการน าสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้สนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้
การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมี
กลไกในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

2.  วันใช้บังคับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พร้อมร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรซึ่งก าหนดประเภทเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ไดม้ีมติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดทั้ง
สองฉบับดังกล่าวตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ทั้งนี้ ร่างพระราชก าหนด
ทั้งสองฉบับได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3.  สาระส าคัญของพระราชก าหนด 
3.1  ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล  
• สินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชก าหนดนี้  ได้แก่  

คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยมีความหมายดังต่อไปนี้  
(1)  “คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบน

ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล  

(2)  “โทเคนดิจิทัล”  หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบน
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุน
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ในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือก าหนดสิทธิในการได้มาซึ่ งสินค้า บริการ หรือสิทธิ อ่ืนใดที่
เฉพาะเจาะจง  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ 

(3)  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดให้หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่มี
วัตถุประสงค์ในท านองเดียวกัน เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ใน
การก ากับดูแลเพิ่มเติมได้  

• ก าหนดบทบัญญัติรองรับมิให้หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แม้จะอยู่ในรูปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคน
ดิจิทัลภายใตพ้ระราชก าหนดนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 

3.2  การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน  
• การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอ

ขายได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน จะกระท าได้เฉพาะ 
นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด และต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก .ล.ต. 
รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ด้วย  

• การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว จะกระท า
ได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว 
โดยต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้ง
ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal)1 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น 

• ก าหนดหน้าที่ภายหลังการเสนอขาย โดยให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดท าและส่ง
รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน และข้อมูลอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่า
ของโทเคนดิจิทัล ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป 

• คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลบาง
ประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 
หรืออาจยกเว้นให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางประเภทหรือบางลักษณะ ไม่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรน

                                                        
  1 ภายใต้พระราชก าหนดนี้ “ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล”    หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งท าหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออก และความ
ครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอ่ืนใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการ
ดังกล่าว 
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ให้กับโทเคนดิจิทัลบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นการค้าขายสินค้าหรือให้บริการตามปกติ หรือเป็นการ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมิได้มีผลกระทบต่อระบบการเงินหรือประชาชนในวงกว้าง 

3.3  ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
• ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชก าหนดนี้มี 3 ประเภท คือ (1) ศูนย์ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัล2 (2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล3 และ (3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล4 ซึ่งผู้ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน   

• ส าหรับบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจเหล่านี้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้มี
ผลใช้บังคับ หากจะด าเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นขออนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้มีผล
ใช้บังคับ เมื่อยื่นขออนุญาตแล้ว ให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

• เพื่อให้สามารถก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ รัฐมนตรี 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถออกประกาศก าหนดให้การประกอบธุรกิจดังกล่าว 
เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกก ากับดูแลภายใต้พระราชก าหนดนี้เพิ่มเติมได้  

• ในการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เช่น การมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ความมั่นคงของระบบงานและ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดท าบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกแต่ละรายและเก็บรักษา
ทรัพย์สินดังกล่าวแยกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าที่ใช้บริการ เป็นต้น 

• ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ก าหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขหรือ
สั่งระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อด า เนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนหรือกระท าผิดซ้ าอีก รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตได้  

                                                        
  2 ภายใต้พระราชก าหนดนี้ “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”   หมายความว่า  ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อ 
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้หรือการจัดระบบหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์ 
จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถท าความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระท าเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลาง 
หรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  3 ภายใต้พระราชก าหนดนี้ “นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”   หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไป
ว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพ่ือซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอ่ืน โดยกระท าเป็นทางค้าปกติ
และได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน  แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
  4  ภายใต้พระราชก าหนดนี้ “ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล”   หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะ
ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระท านอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่
รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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3.4   การป้องกันการน าสินทรัพย์ดิจิทัลไปสนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 
        พระราชก าหนดนี้ก าหนดให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็น 

การตอบแทน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะรับคริปโทเคอร์เรนจากลูกค้าในการท า
ธุรกรรม ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชก าหนดนี้ เท่านั้น  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการน าคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่มี
แหล่งที่มาที่ชัดเจนมาใช้ในการท าธุรกรรม  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  ทั้งนี้ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบมิให้มีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางใน 
การฟอกเงินอีกด้วย 

3.5   การดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
        ในกรณีที่การท าธุรกรรม การด าเนินกิจการ หรือการด าเนินการใดเกี่ยวกับสินทรัพย์

ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ท าธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสั่งระงับการด าเนินกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนได ้

3.6   การป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  
        พระราชก าหนดนี้ก าหนดความผิดส าหรับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ 

ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
ในท านองเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่  หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
เท็จหรือที่ท าให้ส าคัญผิด (false dissemination) การใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) การซื้อขายตัด
หน้าลูกค้า (front running) การสร้างราคาหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (market 
manipulation) เป็นต้น เพื่อดูแลให้การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลมีความเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคุ้มครองผู้ลงทุน
โดยรวม 

3.7   อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
         เพิ่มเติมอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูล
อ่ืนใดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลที่เป็นการกระท าผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ 
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3.8   ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
         ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดน้ี และให้

มีอ านาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 
3.9   บทก าหนดโทษ 

         การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชก าหนดนี้ มีบทก าหนดโทษทาง
อาญา โดยฐานความผิดและอัตราโทษเทียบเคียงได้กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เช่น การเสนอขายโดยไม่ได้รับอนุญาต การประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรม ความผิดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล 
เป็นต้น ทั้งนี้  ยังได้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
 

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พฤษภาคม 2561 


