สรุปสาระสาคัญของพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย
ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการนาสิ นทรัพย์ดิจิทลั มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการระดมทุน จากประชาชน และเป็ น
สื่ อกลางในการแลกเปลี่ ย น รว มถึ ง น ามาซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ ย นในศู น ย์ ซ้ื อขายสิ นทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล
แต่ยงั ไม่มีกฎหมายที่กากับดูแลการดาเนินการดังกล่าวในประเทศไทย ทาให้มีการประกอบธุรกิจหรื อการดาเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ อาจส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้มีการกากับดูแลการประกอบธุ รกิจและการดาเนิ นกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั และรองรับการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
อันจะเป็ นการสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กิจการที่มีศกั ยภาพมีเครื่ องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย
ประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ มูลที่ชดั เจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ เกิดความโปร่ งใส และป้องกันมิให้
มี ก ารนาสิ นทรั พ ย์ดิจิท ัล ที่ ไ ม่ มี แหล่ง ที่ ม าที่ ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรื อกระทาการหลอกลวงประชาชนหรื อ
ประกอบอาชญากรรม ตลอดจนมีกลไกในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ จึงได้มีการตราพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ”)
ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกากับดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทลั การประกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั
2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิหลักการร่ างพระราชกาหนดการประกอบธุ รกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่ างพระราชกาหนดดังกล่าว
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 โดยมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
3. สรุปสาระสาคัญของกฎหมาย
พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล
สิ นทรั พ ย์ดิจิท ัล (digital asset) ที่ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชก าหนดนี้ ได้แก่ คริ ป โทเคอร์ เรนซี และ
โทเคนดิจิทลั ซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (มาตรา 3)
(1) “คริ ปโทเคอร์ เ รนซี ” คื อ หน่ ว ยข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งถู ก สร้ า งขึ้ น บนระบบหรื อเครื อข่ า ย
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีค วามประสงค์ที่จะใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ย นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้า บริ การ หรื อ
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สิ ท ธิ อื่ น ใด หรื อ แลกเปลี่ ย นระหว่า งสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล และหมายความรวมถึ ง หน่ ว ยข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่น
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเพิม่ เติม
(2) “โทเคนดิจิทลั ” คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดสิ ทธิของบุคคลในการเข้าร่ วมลงทุนในโครงการหรื อกิจการใด ๆ หรื อกาหนดสิ ทธิ
ในการได้มาซึ่งสิ นค้า บริ การ หรื อสิ ทธิ อื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อตกลงระหว่างผูอ้ อกและ
ผูถ้ ื อ และหมายความรวมถึ ง หน่ วยข้อมู ล อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ อื่นที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพิ่ ม เติ ม
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศกาหนดให้ค ริ ปโทเคอร์เรนซีที่ผอู ้ อกมีวตั ถุประสงค์ในการระดมทุนจาก
ประชาชนและมีการกาหนดสิ ทธิ ของบุคคลในการเข้าร่ วมลงทุนในโครงการหรื อกิจการใด ๆ หรื อมีการกาหนดสิ ทธิ
ในการได้มาซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การหรื อสิ ทธิอื่นใด ๆ ถือเป็ นโทเคนดิจิทลั ด้วย
ข้อยกเว้นไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ร.ก. สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ท ัล ฯ ได้ก าหนดว่า “หลัก ทรั พ ย์” ตาม พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแม้จะอยู่ในรู ปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถือเป็ นสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในประเภทคริ ปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทลั ภายใต้พระราชกาหนดนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความซ้ าซ้อนของกฎหมาย (มาตรา 5)
การกากับดูแลกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ กาหนดให้กิจกรรมที่ถูกกากับดูแลภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่
(1) การระดมทุ น ด้ ว ยการเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล ต่ อ ประชาชน (หมวด 3) ซึ่ งมิ ไ ด้ ก ากั บ ดู แ ล
การเสนอขายคริ ปโทเคอร์เรนซี เว้นแต่คริ ปโทเคอร์เรนซีน้ นั ได้ถูกประกาศกาหนดให้ถือเป็ นโทเคนดิจิทลั
(2) การให้บริ การเป็ นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั (หมวด 4)
การป้องกันการนาสิ นทรัพย์ ดิจิทัลไปสนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ กาหนดให้ผเู ้ สนอขายโทเคนดิจิทลั ที่จะรับคริ ปโทเคอร์เรนซี เป็ นการตอบแทน
หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ นทรั พ ย์ดิจิท ัล ที่ จะรั บ คริ ป โทเคอร์ เ รนซี จากลูก ค้าในการทาธุ รกรรม ให้รับได้เฉพาะ
คริ ปโทเคอร์ เ รนซี ที่ ไ ด้ จ ากการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น หรื อฝากไว้กั บ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ท ัล ตาม
พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ นี้ เท่านั้น (มาตรา 9) ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการนาคริ ปโทเคอร์เรนซีที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชดั เจน
มาใช้ในการทาธุ รกรรม นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิ จิ ท ัล เป็ นสถาบัน การเงิ น ตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น (มาตรา 7)
ทั้ง นี้ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบมิ ใ ห้ มี ก ารใช้ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล เป็ นช่ อ งทางในการฟอกเงิ น หรื อสนั บ สนุ น
การก่ออาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
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การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (หมวด 3)
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรื อโทเคนดิจิทลั ที่ผูเ้ สนอขายได้ออกไว้แล้วและ
มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็ นการทัว่ ไปต่อประชาชน จะกระทาได้เฉพาะนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัดหรื อ
บริ ษทั มหาชนจากัด และต้องได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก .ล.ต. รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ ชวนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ โดยมี รายละเอี ยดตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด (มาตรา 17)
การเสนอขายโทเคนดิ จิทลั ที่ ได้รับอนุ ญาตจากส านัก งาน ก.ล.ต. แล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่ อแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับแล้ว (มาตรา 19) โดยต้องเสนอขายต่อ
ผูล้ งทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด (มาตรา 18) รวมทั้งต้องเสนอขาย
ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO portal)1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
(มาตรา 19) ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการของผูข้ ออนุ ญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดเช่นกัน (มาตรา 21)
มีการกาหนดหน้าที่ภายหลังการเสนอขาย โดยให้ผูเ้ สนอขายโทเคนดิจิทลั จัดทาและส่ งรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ น ของผูเ้ สนอขายโทเคนดิ จิทัล และข้อมูล อื่ นใดที่อาจมี ผลกระทบต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิ ท ัล หรื อ ต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น หรื อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหรื อ มู ล ค่ า ของ
โทเคนดิจิทลั ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนและผูล้ งทุนต่อไป (มาตรา 25)
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทลั บางประเภทไม่อยู่ภายใต้
บังคับของบทบัญญัติของหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (มาตรา 16) หรื ออาจยกเว้นให้การเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั บางประเภทหรื อบางลักษณะ ไม่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน ก.ล.ต. (มาตรา 20) ได้ ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรนให้กบั โทเคนดิจิทลั บางประเภทซึ่ งเป็ น
การใช้เพื่อซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยไม่มีลกั ษณะของการระดมทุน หรื อเป็ นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
ซึ่งมิได้มีผลกระทบต่อระบบการเงินหรื อประชาชนในวงกว้าง
การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ ดิจิทัล (หมวด 4)
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลตาม พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ ได้แก่การประกอบธุ รกิ จตาม
ประเภทดังต่อไปนี้
(1) “ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายถึง ศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีข้ นึ เพื่อการซื้อขายหรื อ
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยการจับคู่หรื อหาคู่สัญญาให้ หรื อการจัดระบบหรื ออานวยความสะดวกให้ผูซ้ ่ ึ ง

ภายใต้พระราชกาหนดนี้ “ผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่
ซึ่งทาหน้าที่กลัน่ กรองลักษณะของโทเคนดิจิทลั ที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผูอ้ อก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อข้อมูลอื่นใดที่เปิ ดเผยผ่านผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว
1

4
ประสงค์จะซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถทาความตกลงหรื อจับคู่กนั ได้ โดยกระทาเป็ นทางค้า
ปกติ แต่ท้ งั นี้ไม่รวมศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2) “นายหน้าซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายถึง บุคคลซึ่ งให้บริ การหรื อแสดงต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้อมจะ
ให้บริ การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน เพื่อซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้แก่ บุคคลอื่ นโดยกระทาเป็ น
ทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนในลักษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) “ผูค้ า้ สิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายถึง บุคคลซึ่ งให้บริ การหรื อแสดงต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้อมจะให้บริ การ
ซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในนามของตนเองเป็ นทางค้าปกติ โดยกระทานอกศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั แต่ไม่รวมถึงการให้บริ การในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (“รัฐมนตรี ”) กาหนดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู ้ที่ จ ะสามารถประกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล ข้า งต้น ได้ จะต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการยื่นขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเสี ยค่าธรรมเนี ยม ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด (มาตรา 26) ซึ่ งในการพิจารณา
อนุ ญาต รั ฐมนตรี จะก าหนดเงื่ อนไขให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จสิ นทรั พ ย์ดิจิทลั ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
(มาตรา 27) ทั้งนี้ ผูท้ ี่จะประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สามารถยืน่ ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภทได้
ภายหลัง จากได้รั บ อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล แล้ว ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ นทรั พย์ดิ จิ ทัล
(“ผูป้ ระกอบธุรกิจฯ”) มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ภายใต้ พ.ร.ก. สิ นทรัพย์
ดิจิทลั ฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดโดยอาศัยอานาจตาม
พ.ร.ก สิ นทรัพย์ฯ ด้วย ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุ รกิจฯ จะต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด (มาตรา 28) และผูป้ ระกอบธุรกิจฯ จะแต่งตั้งหรื อมอบหมายบุคคลใดเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว (มาตรา 29)
ทั้งนี้ บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารจะต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ซึ่งหากปรากฏว่ามีลกั ษณะต้องห้ามระหว่างดารงตาแหน่ง หรื อภายหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว สานักงาน ก.ล.ต. สามารถเพิกถอนความเห็นชอบที่เคยให้ไว้ได้ และ
ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรายใด ผูป้ ระกอบธุ รกิจฯ
มีหน้าที่ตอ้ งเสนอชื่ อบุ คคลอื่ นแทนเพื่ อขอรั บความเห็ นชอบจากสานัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่ว นั ที่
ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ (มาตรา 29)
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- มาตรฐานและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ในการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจฯ จะต้องดาเนิ นการและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดไว้ดว้ ย (มาตรา 30) เช่น
การมีโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงต่อการประกอบธุรกิจ การมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อและให้บริ การลูกค้า การมีระบบบัญชีที่เหมาะสม การทา KYC/CDD เป็ นต้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจฯ แต่ละประเภท
- การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
กรณี ที่ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ฯ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของลู ก ค้า ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ฯ จะต้อ งจัด ท าบัญ ชี
ทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกัน รวมทั้งต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจฯ ด้วย โดยผูป้ ระกอบธุรกิจฯ ไม่สามารถนาทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อการอื่นใดได้ นอกเหนือจากการใช้
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด (มาตรา 31 วรรคหนึ่ง)
ทั้งนี้ พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ ได้กาหนดให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจฯ เก็บรักษาไว้ในบัญชี
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจฯ ยังคงเป็ นทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 31 วรรคสอง) และให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินของ
ลูกค้า ในกรณี ที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จฯ ตกเป็ นลูกหนี้ ตามคาพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรั พย์ หรื อถูกทางการหรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลตามกฎหมายอื่นระงับการดาเนิ นกิจการบางส่ วนหรื อทั้งหมดของผูป้ ระกอบธุรกิจฯ
ในทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อีกด้วย จึงมีผลให้ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจฯ ตกเป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์
ทรัพย์ หรื อถูกหน่วยงานทางการสั่งระงับการดาเนิ นการ ทรัพย์สินของลูกค้าจะได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ถือเป็ น
ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การยึดหรื ออายัดในคดีแพ่ง หรื อเป็ นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ ในคดีลม้ ละลาย รวมทั้ง
ไม่อยูภ่ ายใต้การห้ามจาหน่ายจ่ายโอนของหน่วยงานทางการอื่น โดยกาหนดให้ลูกค้ามีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สิน
ของตนคืนและมีสิทธิขอรับชาระหนี้ในส่ วนที่ยงั ขาดอยูไ่ ด้อีกด้วย (มาตรา 31 วรรคสาม)
การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และการห้ ามการทาธุรกรรม (หมวด 5)
- การเลิกประกอบธุรกิจ
หากผูป้ ระกอบธุรกิจฯ ประสงค์จะเลิกประกอบธรุ กิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ สามารถทาได้
โดยยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรี ผ่านทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการอนุ ญาตให้เลิกประกอบ
ธุ รกิจนั้น รัฐมนตรี อาจกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ดว้ ยก็ได้ (มาตรา 32) ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจฯ ดังกล่าวต้องทาการ
ซื้ อขาย แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ชาระราคา ส่ งมอบรายการที่คา้ ง หรื อดาเนิ นการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ และ
ภายในระยะเวลาที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเพื่อจัดการทรัพย์สินของลูกค้าและของผูป้ ระกอบธุรกิจให้
แล้วเสร็จด้วย (มาตรา 33)
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- การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด หรื อหยุดประกอบ
ธุรกิจเกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (มาตรา 34)
(2) ปรากฏหลัก ฐานว่ า ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ฯ มี ฐ านะทางการเงิ น หรื อ การด าเนิ น งานที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี ยหายแก่ประชาชน หรื อฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กาหนดตาม พ.ร.ก.
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจฯ ดังกล่าวถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้ระงับการดาเนิ นงานทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนเป็ นการชั่วคราวแล้ว เพื่อให้ไปดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ยงั คงฝ่ าฝื นไม่ดาเนิ นการ หรื อกระท า
ความผิดซ้ าอีก (มาตรา 35)
(3) ปรากฏหลักฐานว่าผูป้ ระกอบธุรกิจฯ มีฐานะทางการเงินหรื อการดาเนินงานในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุ
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่า งร้ า ยแรงแก่ ป ระโยชน์ ข องประชาชน และไม่ ส ามารถแก้ไ ขฐานะทางการเงิ น หรื อ
การดาเนินงานดังกล่าวได้ (มาตรา 36)
ทั้งนี้ รัฐมนตรี อาจมีคาสั่งให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจฯ ที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตข้างต้น ปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของลูกค้า
- การห้ามการทาธุรกรรม
ในกรณีที่การทาธุรกรรม การดาเนินกิจการ หรื อการดาเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั อาจส่ งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิ นหรื อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี นัยสาคัญ รัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจประกาศห้ามผูป้ ระกอบธุ รกิจฯ ทาธุ รกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดอันเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อสั่งระงับการดาเนิ นกิ จการหรื อการดาเนิ นการทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนได้ แม้การกระทา
ธุรกรรมดังกล่าวจะมิได้ขดั ต่อ พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการทา
ธุรกรรมนั้น ๆ ต่อระบบการเงินหรื อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนยั สาคัญ (มาตรา 37)
การป้องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 6)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้ องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมตามหมวด 6 นี้ ใช้บงั คับกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มี
การซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ ย นในศู นย์ซ้ื อขายสิ นทรั พ ย์ดิจิท ัล ตาม พ.ร.ก.สิ นทรั พ ย์ฯ เท่ า นั้น (มาตรา 38) โดยมี
หลักเกณฑ์ในทานองเดี ยวกับบทบัญญัติว่า ด้วยการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ได้กาหนดลักษณะของการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) False dissemination : การห้ามบอกกล่าว เผยแพร่ หรื อให้คารับรองข้อความอันเป็ นเท็จหรื อข้อความ
อันอาจก่ อให้เกิ ดความสาคัญผิดในสาระสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอขายโทเคนดิ จิทลั โทเคนดิ จิทลั หรื อราคา
ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ท ัล ซึ่ ง น่ า จะท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหรื อต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ท ัล
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(มาตรา 40) รวมถึ งการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ โดยนาข้อมูลที่ รู้ว่าเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้วนอันอาจก่ อให้เกิด
ความสาคัญผิดในสาระสาคัญมาใช้ หรื อละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล หรื อบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์หรื อ คาดการณ์ และได้เปิ ดเผยความเห็ นเกี่ ย วกับการวิ เคราะห์ หรื อคา ดการณ์ น้ ัน ต่ อประชาชน
ในประการที่น่าจะทาให้มีผลกระทบต่อราคาหรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั (มาตรา 41)
(2) Insider trading : การห้ามมิให้บุคคลซึ่ งรู ้หรื อครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผูเ้ สนอขายโทเคน
ดิจิทลั หรื อโทเคนดิจิทลั ซื้ อขายหรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั ไม่ว่า เพื่อ
ตนเองหรื อบุคคลอื่น และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู ้หรื อควรรู ้ว่าผูร้ ับข้อมูลอาจนาไปใช้ประโยชน์
ในการซื้อขาย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กาหนดไว้ (มาตรา 42) รวมทั้งได้กาหนดบทสันนิษฐานบุคคลซึ่งรู ้หรื อ
ครอบครองข้อมูลภายในไว้อีกด้วย (มาตรา 43 และมาตรา 44)
(3) Front running : การห้ามผูป้ ระกอบธุ รกิจฯ ประเภทนายหน้าซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั รวมทั้งพนักงาน
หรื อ ลู ก จ้า ง ซึ่ ง รู ้ ห รื อ ครอบครองข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การสั่ ง ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ท ัล หรื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้า กระทาการซื้อขายตัดหน้าลูกค้า หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคาสัง่ ของลูกค้า
ให้แก่บุคคลอื่น โดยรู ้หรื อควรรู ้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้ อขายตัดหน้าลูกค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
การซื้อขายเพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทาให้ลูกค้ารายดังล่าวเสี ยประโยชน์ (มาตรา 45)
(4) Market manipulation : การห้ามมิให้ส่งคาสั่งซื้อขาย หรื อซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั อันทาให้บุคคลทัว่ ไป
เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั รวมถึงการส่ งคาสั่งซื้ อขาย หรื อซื้อขายในลักษณะที่
ต่อเนื่ องกันโดยมุ่งหมายให้ราคา หรื อปริ มาณการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (มาตรา 46)
โดยระบุ บ ทสั น นิ ษ ฐานการกระท าที่ เ ข้า ข่ า ย market manipulation และตัว การไว้ด้ว ย (มาตรา 48 และ 49)
นอกจากนี้ market manipulation รวมถึ งกรณี การส่ ง แก้ไข หรื อยกเลิ กคาสั่งซื้ อขายเข้าไปในระบบซื้ อขายของ
ศู นย์ซ้ื อขายสิ นทรั พ ย์ดิจิ ท ัล โดยรู ้ หรื อ ควรรู ้ ว่ า การกระท าดัง กล่ า วน่ า จะท าให้ ร าคาหรื อ ปริ ม าณการซื้ อ ขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเป็ นเหตุให้ระบบซื้อขายล่าช้าหรื อหยุดชะงัก (มาตรา 50)
อานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่ (หมวด 7)
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.สิ นทรัพย์ฯ นี้ ได้กาหนดอานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ทานองเดียวกับ
พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และเพิ่ ม เติ ม อ านาจในการตรวจสอบหรื อ เข้า ถึ ง ระบบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่เป็ นการกระทาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 51) เช่น อานาจเข้าไป
ในสถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จหรื อ สถานที่ อื่ น ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ รวมถึ ง สถาบัน การเงิ น เพื่ อ ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานหรื อข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง อานาจในการตรวจสอบหรื อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อานาจยึด หรื ออายัดทรัพย์สิน เอกสาร
หลักฐาน หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ฯ หรื ออานาจในการสั่ง
ให้บุคคลตามที่กาหนดไว้มาให้ถอ้ ยคา หรื อนาส่ งหลักฐาน ซึ่ งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ในกรณี ที่หน่ วยงานกากับดูแลสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของต่างประเทศร้ องขอ ให้สานักงาน ก.ล.ต.
มีอานาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรื อตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อให้ประกอบการพิจารณาการกระทา
อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายของประเทศผูร้ ้องขอได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 52 ซึ่ งเป็ นหลักต่างตอบ
แทนระหว่างกัน (reciprocity) ทั้งนี้ พยานหลักฐานที่ ได้รับจากความร่ วมมื อระหว่ างหน่ วยงานต่ างประเทศกับ
สานักงาน ก.ล.ต. สามารถนามาใช้เป็ นพยานหลักฐานในการดาเนิ นคดี ได้ (มาตรา 53) อี กทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สานักงาน ก.ล.ต. ส่ งมอบในการกล่าวโทษผูก้ ระทาผิด พนักงานสอบสวนสามารถ
นาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสอบสวนคดีอาญาได้ (มาตรา 54) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ ง ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้
พ.ร.ก.สิ นทรัพย์ฯ นี้ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 56)
บทกาหนดโทษทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง (หมวด 8 และ 9)
พ.ร.ก.สิ นทรั พ ย์ ฯ ได้ ก าหนดโทษทางอาญาให้ แ ก่ ผู ้ที่ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ภ ายใต้
พระราชกาหนดนี้ โดยได้กาหนดบทลงโทษเป็ นโทษจาคุก ปรับ หรื อทั้งจาทั้งปรับตามหมวด 8 ซึ่ งฐานความผิด
และอัตราโทษเทียบเคียงได้กบั พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทลั
โดยไม่ได้รับอนุญาต การไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ ชวน หรื อ
การเสนอขายโดยที่แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ การประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยไม่ได้
รั บ อนุ ญาต การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติตามหลัก เกณฑ์ก ารประกอบธุ รกิ จสิ นทรั พ ย์ดิ จิทัล ที่ ก าหนด การกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ความผิดต่อพนักงานเจ้า หน้าที่
ความรับผิดของกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล เป็ นต้น
ทั้งนี้ พ.ร.ก.สิ นทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้นามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ดาเนิ นการแก่ผูก้ ระทาความผิด
ตามมาตรา 96 ใน 3 ลักษณะคือ 1) การแสดงข้อความเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งเป็ นความผิดตามมาตรา 59
และมาตรา 65 2) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมซึ่งเป็ นความผิดตามมาตรา 70 และมาตรา 71 และ 3) การยินยอมให้
ใช้บญ
ั ชี ซึ่ งเป็ นความผิดตามมาตรา 73 โดยกลไกการใช้ม าตรการลงโทษทางแพ่ง นั้นกาหนดไว้เช่ นเดี ย วกับ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 97 และมาตรา 98) รวมทั้งให้นาบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับ
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บงั คับโดยอนุโลม (มาตรา 99)
หมายเหตุ - คาอธิบายนี้มีข้ นึ เพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาระสาคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่ วนการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบท
กฎหมายเป็ นสาคัญ
____________________

