
 

 

สรุปสาระส าคญัของพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
 

1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

 ในอดีตท่ีผ่านมาไดมี้การน าสินทรัพยดิ์จิทลัมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนจากประชาชน และเป็น
ส่ือกลางในการแลก เป ล่ียน รวมถึงน ามา ซ้ือขายห รือแลก เป ล่ียนในศูนย์ ซ้ื อขาย สินทรัพย์ ดิ จิ ทัล  
แต่ยงัไม่มีกฎหมายท่ีก ากบัดูแลการด าเนินการดงักล่าวในประเทศไทย ท าให้มีการประกอบธุรกิจหรือการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง  ดังนั้น เพื่อให้มีการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจและการด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั และรองรับการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย ัง่ยืน 
อนัจะเป็นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กิจการท่ีมีศกัยภาพมีเคร่ืองมือในการระดมทุนท่ีหลากหลาย 
ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้มูลท่ีชดัเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจ เกิดความโปร่งใส และป้องกนัมิให้
มีการน าสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีไม่มีแหล่งท่ีมาท่ีชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระท าการหลอกลวงประชาชนหรือ
ประกอบอาชญากรรม   ตลอดจนมีกลไกในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ จึงไดมี้การตราพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ”) 
ขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก ากบัดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทลั  การประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั 

2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้ 

 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดดงักล่าว
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

3. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 

 พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั ดงัน้ี 

ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล 

 สินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ท่ีอยู่ภายใต้บังคบัของพระราชก าหนดน้ี ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและ 
โทเคนดิจิทลั ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (มาตรา 3) 
 (1)  “คริปโทเคอร์เรนซี” คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้างขึ้ นบนระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ท่ีจะใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้า บริการ หรือ  
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สิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปล่ียนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล  และหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม  
 (2)  “โทเคนดิจิทลั” คือ หน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดสิทธิของบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือก าหนดสิทธิ
ในการไดม้าซ่ึงสินคา้ บริการ หรือสิทธิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงระหว่างผูอ้อกและ 
ผูถื้อ และหมายความรวมถึงหน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม  
ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอ้อกประกาศก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีท่ีผูอ้อกมีวตัถุประสงคใ์นการระดมทุนจาก
ประชาชนและมีการก าหนดสิทธิของบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือมีการก าหนดสิทธิ
ในการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการหรือสิทธิอ่ืนใด ๆ ถือเป็นโทเคนดิจิทลัดว้ย  

ข้อยกเว้นไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล  

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้ก าหนดว่า “หลักทรัพย์” ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแมจ้ะอยู่ในรูปของหน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถือเป็นสินทรัพยดิ์จิทลัในประเภทคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทลัภายใตพ้ระราชก าหนดน้ี เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและป้องกนัความซ ้าซอ้นของกฎหมาย (มาตรา 5) 

การก ากบัดูแลกจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ดิจิทัล 

 พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ก าหนดใหกิ้จกรรมท่ีถูกก ากบัดูแลภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่  
 (1)  การระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน  (หมวด 3)  ซ่ึงมิได้ก ากับดูแล 
การเสนอขายคริปโทเคอร์เรนซี เวน้แต่คริปโทเคอร์เรนซีนั้นไดถู้กประกาศก าหนดใหถื้อเป็นโทเคนดิจิทลั 
 (2)  การใหบ้ริการเป็นตวักลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั (หมวด 4)  

การป้องกนัการน าสินทรัพย์ดิจิทัลไปสนับสนุนธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

  พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ก าหนดให้ผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีจะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทน 
หรือผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีจะรับคริปโทเคอร์เรนซีจากลูกค้าในการท าธุรกรรม ให้รับได้เฉพาะ 
คริปโทเคอร์เรนซีท่ีได้จากการซ้ือขาย แลกเปล่ียน หรือฝากไว้กับผู ้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตาม  
พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ น้ีเท่านั้น (มาตรา 9)  ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการน าคริปโทเคอร์เรนซีท่ีไม่มีแหล่งท่ีมาท่ีชดัเจน
มาใชใ้นการท าธุรกรรม  นอกจากน้ี ยงัก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัล  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (มาตรา 7)   
ทั้ งน้ี เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบมิให้มีการใช้สินทรัพย์ดิ จิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุน 
การก่ออาชญากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย 
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การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (หมวด 3) 

 การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทลัท่ีผูเ้สนอขายได้ออกไวแ้ลว้และ 
มีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อประชาชน จะกระท าไดเ้ฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดัหรือ
บริษทัมหาชนจ ากดั และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก .ล.ต. รวมทั้งตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย  ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (มาตรา 17) 
 การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ จะกระท าได้ต่อเม่ือแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ (มาตรา 19) โดยตอ้งเสนอขายต่อ
ผูล้งทุนตามประเภทและภายใตเ้ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (มาตรา 18) รวมทั้งตอ้งเสนอขาย
ผา่นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO portal)1 ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น 
(มาตรา 19)  ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการของผูข้ออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลัและ 
ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดเช่นกนั (มาตรา 21) 
 มีการก าหนดหน้าท่ีภายหลงัการเสนอขาย โดยให้ผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบั  
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของ  
โทเคนดิจิทลั ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนและผูล้งทุนต่อไป (มาตรา 25)  
 ทั้งน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทลับางประเภทไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัของบทบญัญติัของหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (มาตรา 16) หรืออาจยกเวน้ใหก้ารเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลับางประเภทหรือบางลกัษณะ ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและ
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ก.ล.ต. (มาตรา 20) ได ้ ทั้งน้ี เพื่อผ่อนปรนให้กบัโทเคนดิจิทลับางประเภทซ่ึงเป็น
การใชเ้พื่อซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยไม่มีลกัษณะของการระดมทุน หรือเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ซ่ึงมิไดมี้ผลกระทบต่อระบบการเงินหรือประชาชนในวงกวา้ง  

การประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 4) 

 ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ไดแ้ก่การประกอบธุรกิจตาม
ประเภทดงัต่อไปน้ี  

(1) “ศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายถึง  ศูนยก์ลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจดัใหมี้ขึ้นเพื่อการซ้ือขายหรือ
แลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั โดยการจบัคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจดัระบบหรืออ านวยความสะดวกให้ผูซ่ึ้ง

 
1 ภายใตพ้ระราชก าหนดน้ี “ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” หมายความว่า ผูใ้ห้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีกลัน่กรองลกัษณะของโทเคนดิจิทลัท่ีจะเสนอขาย คุณสมบติัของผูอ้อก และความครบถว้นถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือขอ้มูลอื่นใดท่ีเปิดเผยผ่านผูใ้ห้บริการดงักล่าว   
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ประสงค์จะซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถท าความตกลงหรือจบัคู่กนัได ้โดยกระท าเป็นทางคา้
ปกติ แต่ทั้งน้ีไม่รวมศูนยก์ลางหรือเครือข่ายในลกัษณะท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) “นายหน้าซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั” หมายถึง บุคคลซ่ึงให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะ
ให้บริการเป็นนายหน้าหรือตวัแทน เพื่อซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลัให้แก่บุคคลอ่ืนโดยกระท าเป็น 
ทางคา้ปกติและไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตวัแทนในลกัษณะท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) “ผูค้า้สินทรัพยดิ์จิทลั” หมายถึง บุคคลซ่ึงให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะให้บริการ 
ซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลัในนามของตนเองเป็นทางคา้ปกติ โดยกระท านอกศูนยซ้ื์อขายสินทรัพย์
ดิจิทลั แต่ไม่รวมถึงการใหบ้ริการในลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4)  กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (“รัฐมนตรี”) ก าหนดตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ผู ้ท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้นได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงในการยื่นขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด (มาตรา 26)  ซ่ึงในการพิจารณา
อนุญาต รัฐมนตรีจะก าหนดเง่ือนไขให้ผูไ้ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
(มาตรา 27)  ทั้งน้ี ผูท่ี้จะประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัสามารถยืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
เพียงประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทได ้ 

ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
(“ผูป้ระกอบธุรกิจฯ”) มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวภ้ายใต ้พ.ร.ก. สินทรัพย์
ดิจิทลัฯ และกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตาม 
พ.ร.ก สินทรัพยฯ์ ดว้ย ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

- การแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจฯ จะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด (มาตรา 28) และผูป้ระกอบธุรกิจฯ จะแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ (มาตรา 29)  

ทั้งน้ี บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารจะตอ้งไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ซ่ึงหากปรากฏวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มระหวา่งด ารงต าแหน่ง หรือภายหลงัจากไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ ส านักงาน ก.ล.ต. สามารถเพิกถอนความเห็นชอบท่ีเคยให้ไวไ้ด้ และ 
ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบกรรมการหรือผูบ้ริหารรายใด  ผูป้ระกอบธุรกิจฯ  
มีหน้าท่ีตอ้งเสนอช่ือบุคคลอ่ืนแทนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ี  
ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ (มาตรา 29)  
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- มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ในการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจฯ จะตอ้งด าเนินการและปฏิบติัให้เป็นไปตาม

มาตรฐานตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไวด้ว้ย (มาตรา 30) เช่น 
การมีโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงต่อการประกอบธุรกิจ การมีแหล่ง
เงินทุนท่ีเพียงพอรองรับการประกอบการและความเส่ียงในด้านต่าง ๆ การดูแลรักษาความปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต่อและให้บริการลูกคา้ การมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสม การท า KYC/CDD เป็นตน้  
ทั้งน้ี หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจฯ แต่ละประเภท 

- การเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจฯ มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ผูป้ระกอบธุรกิจฯ จะต้องจัดท าบัญชี

ทรัพยสิ์นของลูกคา้แต่ละรายแยกออกจากกนั รวมทั้งตอ้งแยกทรัพยสิ์นของลูกคา้ออกจากทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบ
ธุรกิจฯ ดว้ย โดยผูป้ระกอบธุรกิจฯ ไม่สามารถน าทรัพยสิ์นของลูกคา้ไปใชเ้พื่อการอ่ืนใดได้นอกเหนือจากการใช้
เพื่อประโยชน์ของลูกคา้  ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (มาตรา 31 วรรคหน่ึง) 

ทั้งน้ี  พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ไดก้ าหนดให้ทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจฯ เก็บรักษาไวใ้นบญัชี
ของผูป้ระกอบธุรกิจฯ ยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้ (มาตรา 31 วรรคสอง) และให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นของ
ลูกคา้ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจฯ ตกเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์หรือถูกทางการหรือ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลตามกฎหมายอ่ืนระงบัการด าเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดของผูป้ระกอบธุรกิจฯ 
ในท านองเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และ พ.ร.บ.สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อีกดว้ย  จึงมีผลใหใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจฯ ตกเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกัษ์
ทรัพย ์หรือถูกหน่วยงานทางการสั่งระงบัการด าเนินการ ทรัพยสิ์นของลูกคา้จะไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ถือเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีอยู่ภายใตก้ารยึดหรืออายดัในคดีแพ่ง หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจแบ่งแก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย รวมทั้ง 
ไม่อยูภ่ายใตก้ารหา้มจ าหน่ายจ่ายโอนของหน่วยงานทางการอ่ืน  โดยก าหนดใหลู้กคา้มีสิทธิไดรั้บจดัสรรทรัพยสิ์น
ของตนคืนและมีสิทธิขอรับช าระหน้ีในส่วนท่ียงัขาดอยูไ่ดอี้กดว้ย (มาตรา 31 วรรคสาม) 

การเลกิประกอบธุรกจิ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกจิ และการห้ามการท าธุรกรรม (หมวด 5) 

- การเลิกประกอบธุรกิจ 
หากผูป้ระกอบธุรกิจฯ ประสงคจ์ะเลิกประกอบธรุกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้สามารถท าได้

โดยยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่านทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงในการอนุญาตให้เลิกประกอบ
ธุรกิจนั้น รัฐมนตรีอาจก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ไวด้ว้ยก็ได ้(มาตรา 32)  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจฯ ดงักล่าวตอ้งท าการ
ซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั ช าระราคา ส่งมอบรายการท่ีคา้ง หรือด าเนินการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ และ
ภายในระยะเวลาท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพื่อจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้และของผูป้ระกอบธุรกิจให้
แลว้เสร็จดว้ย (มาตรา 33)  
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- การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ 
รัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลัได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี   
(1) ไม่ประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือหยุดประกอบ

ธุรกิจเกินกวา่เวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (มาตรา 34)   
(2) ปรากฏหลักฐานว่าผู ้ประกอบธุรกิจฯ มีฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขท่ีก าหนดตาม พ.ร.ก. 
สินทรัพยดิ์จิทลัฯ  โดยผูป้ระกอบธุรกิจฯ ดงักล่าวถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหร้ะงบัการด าเนินงานทั้งหมดหรือ
บางส่วนเป็นการชั่วคราวแลว้ เพื่อให้ไปด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ยงัคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการ หรือกระท า
ความผิดซ ้าอีก (มาตรา 35)  

(3) ปรากฏหลกัฐานว่าผูป้ระกอบธุรกิจฯ มีฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในลกัษณะ ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือ 
การด าเนินงานดงักล่าวได ้(มาตรา 36)   

ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจฯ ท่ีถูกเพิกถอนการอนุญาตขา้งตน้ ปฏิบติัอย่างหน่ึงอย่างใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของลูกคา้ 

- การหา้มการท าธุรกรรม 
ในกรณีท่ีการท าธุรกรรม การด าเนินกิจการ หรือการด าเนินการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลัอาจส่งผล

กระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคญั รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศห้ามผูป้ระกอบธุรกิจฯ ท าธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดอนัเก่ียวกับ
สินทรัพยดิ์จิทลั หรือสั่งระงบัการด าเนินกิจการหรือการด าเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แมก้ารกระท า
ธุรกรรมดงักล่าวจะมิไดข้ดัต่อ พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการท า
ธุรกรรมนั้น ๆ ต่อระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมีนยัส าคญั (มาตรา 37) 

การป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 6) 

 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมตามหมวด 6 น้ี ใชบ้งัคบักบัสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมี
การซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทัลตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ เท่านั้น (มาตรา 38) โดยมี
หลกัเกณฑ์ในท านองเดียวกับบทบญัญติัว่าด้วยการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย์ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 ทั้งน้ี ไดก้  าหนดลกัษณะของการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั
ไวด้งัต่อไปน้ี  

(1) False dissemination : การห้ามบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้ค  ารับรองขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือขอ้ความ
อนัอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั โทเคนดิจิทลั หรือราคา 
ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงน่าจะท าให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  
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(มาตรา 40) รวมถึงการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ โดยน าขอ้มูลท่ีรู้ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ครบถว้นอนัอาจก่อให้เกิด
ความส าคญัผิดในสาระส าคญัมาใช้ หรือละเลยท่ีจะพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูล หรือบิดเบือนขอ้มูลท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน  
ในประการท่ีน่าจะท าใหมี้ผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตดัสินใจลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (มาตรา 41) 

(2) Insider trading : การห้ามมิให้บุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกับผูเ้สนอขายโทเคน
ดิจิทลั หรือโทเคนดิจิทลั ซ้ือขายหรือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลัไม่ว่าเพื่อ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน และห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน โดยรู้หรือควรรู้ว่าผูรั้บขอ้มูลอาจน าไปใชป้ระโยชน์
ในการซ้ือขาย เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีก าหนดไว ้(มาตรา 42)  รวมทั้งไดก้ าหนดบทสันนิษฐานบุคคลซ่ึงรู้หรือ
ครอบครองขอ้มูลภายในไวอี้กดว้ย (มาตรา 43 และมาตรา 44)  
 (3) Front running : การห้ามผูป้ระกอบธุรกิจฯ ประเภทนายหน้าซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั รวมทั้งพนักงาน
หรือลูกจ้าง ซ่ึงรู้หรือครอบครองข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลัของลูกคา้ กระท าการซ้ือขายตดัหนา้ลูกคา้ หรือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค าสั่งของลูกคา้
ให้แก่บุคคลอ่ืน โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้นจะอาศยัขอ้มูลดังกล่าวเพื่อซ้ือขายตดัหน้าลูกคา้  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น 
การซ้ือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนในประการท่ีน่าจะท าใหลู้กคา้รายดงัล่าวเสียประโยชน์ (มาตรา 45) 
 (4) Market manipulation : การห้ามมิให้ส่งค าสั่งซ้ือขาย หรือซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัอนัท าใหบุ้คคลทัว่ไป
เขา้ใจผิดเก่ียวกบัราคาหรือปริมาณการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั รวมถึงการส่งค าสั่งซ้ือขาย หรือซ้ือขายในลกัษณะท่ี
ต่อเน่ืองกนัโดยมุ่งหมายให้ราคา หรือปริมาณการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลัผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (มาตรา 46)   
โดยระบุบทสันนิษฐานการกระท าท่ีเข้าข่าย market manipulation และตัวการไว้ด้วย (มาตรา 48 และ 49)  
นอกจากน้ี market manipulation  รวมถึงกรณีการส่ง แก้ไข หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือขายเขา้ไปในระบบซ้ือขายของ 
ศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรู้หรือควรรู้ว่าการกระท าดังกล่าวน่าจะท าให้ราคาหรือปริมาณการซ้ือขาย
สินทรัพยดิ์จิทลัผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเป็นเหตุใหร้ะบบซ้ือขายล่าชา้หรือหยดุชะงกั (มาตรา 50) 

อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ี (หมวด 7) 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต ้พ.ร.ก.สินทรัพยฯ์ น้ี ไดก้  าหนดอ านาจพนักงานเจา้หน้าท่ีไวท้ านองเดียวกับ 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพิ่มเติมอ านาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเป็นการกระท าผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 51) เช่น อ านาจเขา้ไป
ในสถานท่ีประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีตามท่ีก าหนดไว้ รวมถึงสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบ เอกสาร 
หลกัฐานหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อ านาจในการตรวจสอบหรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ อ านาจยึด หรืออายดัทรัพยสิ์น เอกสาร 
หลกัฐาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพยฯ์ หรืออ านาจในการสั่ง
ให้บุคคลตามท่ีก าหนดไวม้าให้ถอ้ยค า หรือน าส่งหลกัฐาน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี ในกรณีท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลสินทรัพยดิ์จิทลัของต่างประเทศร้องขอ ให้ส านักงาน ก.ล.ต.  
มีอ านาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้ประกอบการพิจารณาการกระท า
อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศผูร้้องขอไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในมาตรา 52 ซ่ึงเป็นหลกัต่างตอบ
แทนระหว่างกัน (reciprocity)  ทั้ งน้ี พยานหลักฐานท่ีได้รับจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับ
ส านักงาน ก.ล.ต. สามารถน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีได้ (มาตรา 53) อีกทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผูก้ระท าผิด พนกังานสอบสวนสามารถ
น าไปเป็นส่วนหน่ึงของการสอบสวนคดีอาญาได ้(มาตรา 54) และให้พนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีภายใต ้
พ.ร.ก.สินทรัพยฯ์ น้ี เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 56)  

บทก าหนดโทษทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง  (หมวด 8 และ 9)  

 พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ ได้ก าหนดโทษทางอาญาให้แก่ผู ้ท่ี ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติภายใต ้
พระราชก าหนดน้ี โดยไดก้ าหนดบทลงโทษเป็นโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับตามหมวด 8 ซ่ึงฐานความผิด
และอตัราโทษเทียบเคียงไดก้บั พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทลั
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต การไม่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนังสือช้ีชวน หรือ 
การเสนอขายโดยท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลนั้นยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัโดยไม่ได ้
รับอนุญาต การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีก าหนด การกระท า
ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั ความผิดต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี 
ความรับผิดของกรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล เป็นตน้  
 ทั้งน้ี  พ.ร.ก.สินทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดให้น ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ด าเนินการแก่ผูก้ระท าความผิด
ตามมาตรา 96 ใน 3 ลกัษณะคือ  1) การแสดงขอ้ความเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 59 
และมาตรา 65  2) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 70 และมาตรา 71 และ  3) การยินยอมให้
ใช้บญัชี ซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 73 โดยกลไกการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นก าหนดไวเ้ช่นเดียวกับ  
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 97 และมาตรา 98) รวมทั้งให้น าบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบั
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา 99)  
 

 หมายเหต ุ- ค าอธิบายน้ีมีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการท าความเขา้ใจสาระส าคญัของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการ

ปฏิบติัตามกฎหมายใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ประชาชนจะตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ ตรวจสอบ และยดึถือตวับท

กฎหมายเป็นส าคญั 

____________________ 


