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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ 

 

1.1 ในกรณีทีข่อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล (“ใบอนุญาต”) ประเภทการเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซี

หรอืการเป็นศนูยซ์ือ้ขายโทเคนดจิทัิล ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมใิชบ่รษัิททีไ่ดร้ับใบอนุญาตประเภทการเป็นผูค้า้ครปิโท 

เคอรเ์รนซหีรอืการเป็นผูค้า้โทเคนดจิทัิล 

 

1.2 ในกรณีทีข่อรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นผูค้า้โทเคนดจิทัิล ผูข้อรับใบอนุญาต 

ตอ้งมใิชบ่รษัิททีไ่ดร้ับใบอนุญาตประเภทการเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นศนูยซ์ือ้ขายโทเคนดจิทัิล 

 

1.3 ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล  ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นบรษัิท

หลักทรัพย ์ธนาคารพาณิชย ์สถาบันการเงนิอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยต์าม

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ใหมเ่พือ่ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพย์

ดจิทัิลประเภทการเป็นผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล และตอ้งมใิชบ่รษัิททีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล

ประเภทอืน่ 

 

1.4 ในกรณีทีข่อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลประเภทอืน่นอกจาก ขอ้ 1.3  ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมใิชบ่รษัิทที่

ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลประเภทการเป็นผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล 

 

2. ผูย้ืน่ค าขอจะไดร้ับใบอนุญาต เมือ่แสดงใหส้ านักงาน ก.ล.ต. เห็นไดว้่ามคีณุสมบัตดิังต่อไปนี้ 

 

2.1 มทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ ่ากว่าจ านวนทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในวันทีย่ืน่ค าขอ 

     (1)  50 ลา้นบาท ส าหรับการเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นศนูยซ์ือ้ขายโทเคนดจิทัิล และการเป็น 

ผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล 

     (2)  25 ลา้นบาท ส าหรับการเป็นนายหนา้ซือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นนายหนา้ซือ้ขายโทเคนดจิทัิล  

และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืผูจั้ดการเงนิทนุโทเคนดจิทัิลทีใ่หบ้รกิารผูล้งทนุประเภทอืน่นอกจาก 

ผูล้งทนุสถาบัน หรอืมกีารเก็บรักษาทรัพยส์นิลกูคา้ไวใ้นความครอบครอง 

     (3)  10 ลา้นบาท ส าหรับการเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นศนูยซ์ือ้ขายโทเคนดจิทัิล กรณีทีไ่มม่ี 

การเก็บรักษาทรัพยส์นิของลกูคา้ไวใ้นความครอบครองหรอืหากมกีารเก็บรักษาทรัพยส์นิของลกูคา้ไวใ้นความครอบครอง 

แตไ่ม่สามารถเขา้ถงึหรอืโอนทรัพยส์นิของลกูคา้ออกไปได ้เวน้แตไ่ดร้ับความยนิยอมจากลกูคา้เป็นรายครัง้ และการเป็น

ผูจ้ัดการเงนิทนุครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืผูจั้ดการเงนิทนุโทเคนดจิทัิลทีใ่หบ้รกิารเฉพาะกับผูล้งทนุสถาบันและไมม่กีารเก็บ

รักษาทรัพยส์นิลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง 

     (4)  5 ลา้นบาท ส าหรบัการเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นผูค้า้โทเคนดจิทัิล และการเป็นนายหนา้ซือ้ขาย 

ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นนายหนา้ซือ้ขายโทเคนดจิทัิล กรณีทีม่กีารเก็บรักษาทรัพยส์นิของลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง

แตไ่ม่สามารถเขา้ถงึหรอืโอนทรัพยส์นิของลกูคา้ออกไปได ้เวน้แตไ่ดร้ับความยนิยอมจากลกูคา้เป็นรายครัง้ 

     (5)  1 ลา้นบาท ส าหรับการเป็นนายหนา้ซือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นนายหนา้ซือ้ขายโทเคนดจิทัิลกรณีทีไ่มม่ี

การเก็บรักษาทรัพยส์นิของลกูคา้ไวใ้นความครอบครอง และการเป็นทีป่รกึษาโทเคนดจิทัิลหรอืทีป่รกึษาครปิโทเคอรเ์รนซ ี     

 

     ในกรณีทีผู่ข้อรับใบอนุญาตหลายประเภท ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตมทีนุจดทะเบยีนซึง่ช าระแลว้ไมน่อ้ยกว่าจ านวนทีก่ าหนด

ไวส้ าหรับประเภททีก่ าหนดสงูสดุ 

 

2.2 ไมม่เีหตอัุนควรเชือ่ไดว้่ามฐีานะทางการเงนิทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืมพีฤตกิารณ์อืน่ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ 

อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงนิ รวมทัง้ไมม่เีหตอัุนควรเชือ่ไดว้า่มขีอ้บกพร่องหรอืมคีวามไมเ่หมาะสมเกีย่วกับ 

การควบคมุและการปฏบัิตงิานอันดขีองธรุกจิ 

 

2.3 กรรมการและผูบ้รหิารไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการก าหนดลักษณะตอ้งหา้ม 

ของกรรมการและผูบ้รหิารของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

 

2.4 ผูถ้อืหุน้รายใหญต่อ้งไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามประกาศกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการก าหนดเงือ่นไขใหผู้ป้ระกอบธรุกจิ

สนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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2.5 แสดงไดว้า่จะมรีะบบงานและบคุลากรทีม่คีวามพรอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 

2.6 ในกรณีทีม่กีารประกอบธรุกจิอืน่อยู่แลว้กอ่นยืน่ขอรับใบอนุญาต ตอ้งมคีณุสมบัตเิพิม่เตมิ ดังนี้ 

      2.6.1 ธรุกจิของผูข้อรับอนุญาตตอ้งเป็นกจิการทีเ่กีย่วเนื่อง เป็นประโยชน ์หรอืสนับสนุน และไมก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์กับการประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล เวน้แต่จะมรีะบบในการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีม่ี

ประสทิธภิาพ  

      2.6.2 งบการเงนิประจ าปีงวดการบัญชปีีล่าสดุตอ้งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบัญชทีีส่ านักงาน 

ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

      2.6.3 สามารถด ารงเงนิกองทนุและกันเงนิส ารองไดต้ามหลักเกณฑข์องกฎหมายทีจั่ดตัง้บรษัิทหรอืกฎหมายทีค่วบคมุ

การประกอบธรุกจิของบรษัิท 

      2.6.4 ไดร้ับความยนิยอมใหป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลจากหน่วยงานทีค่วบคมุการประกอบธรุกจิอืน่ของบรษัิท 

รวมถงึ ใหใ้ชบั้งคับกับผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลประเภทการเป็นผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล  

ซึง่เป็นบรษัิททีจั่ดตัง้ใหมใ่นกลุ่มธรุกจิทางการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิดว้ย 

 

2.7 ไมเ่คยถกูรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง (“รัฐมนตร”ี) ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏเิสธการให ้

ใบอนุญาต หรอืเพกิถอนใบอนุญาตในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนกอ่นวันทีย่ืน่ค าขอรับใบอนุญาต  

 

2.8 ไมเ่ป็นการยืน่ค าขอรับใบอนุญาตแทนค าขอรับใบอนุญาตเดมิซึง่ผูข้อรับใบอนุญาตขอถอนเรือ่งไปในระหว่าง 

การพจิารณาในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนกอ่นวันทีย่ืน่ค าขอรับใบอนุญาตนี้  

 

2.9 ไมอ่ยูร่ะหวา่งถูกกลา่วโทษโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรอือยูร่ะหวา่งถกูด าเนนิคดอัีนเนื่องจากกรณีทีส่ านักงาน ก.ล.ต.  

กลา่วโทษในความผดิเกีย่วกับการประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล ธรุกจิหลักทรัพย ์หรอืธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดย

ไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืไม่ไดร้ับจดทะเบยีน  

 

2.10 ไมเ่ป็นผูท้ีศ่าลมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุในความผดิเกีย่วกับการประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล ธรุกจิหลักทรัพย ์หรอื 

ธรุกจิสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดยไม่ไดร้ับอนุญาตหรอืไมไ่ดร้ับจดทะเบยีน เวน้แต่จะพน้โทษตามค าพพิากษาถงึทีส่ดุนัน้

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี  

 

2.11 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญข่องผูข้อรับใบอนุญาตตอ้ง  

 (1) ไมเ่ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญใ่นบรษัิททีถ่กูรัฐมนตรตีามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ปฏเิสธการใหใ้บอนุญาต ถกูเพกิถอนใบอนุญาต หรอืในบรษัิททีข่อถอนค าขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลา 

  ตามทีก่ าหนดในขอ้ 2.7 หรอื 2.8 แลว้แต่กรณี  

 (2)  ไมม่หีรอืเคยมสีว่นร่วม หรอืสนับสนุนการกระท าของผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ หรอืถกูด าเนนิคดใีนความผดิ 

  ตามขอ้ 2.9  

 (3) ไมม่หีรอืเคยมสีว่นร่วม หรอืสนับสนุนการกระท าของผูท้ีศ่าลมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุในความผดิตามขอ้ 2.10  

  ไมว่า่ศาลจะมคี าพพิากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม ่เวน้แต่ผูนั้น้พน้โทษ หรอืพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ 

  ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 

 

3. ใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ค าขอในระหวา่ง 5 วันท าการแรกของทกุเดอืน  

 

หมายเหต ุ

ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก าหนดใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ค าขอในระหว่าง 5 วันท าการแรกของทุกเดอืน เนื่องจากส านักงาน ก.ล.ต.  

มรีะยะเวลาในการด าเนนิการกอ่นกำรประชมุคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 60 วัน ทัง้นี้ เพือ่ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. สามารถด าเนนิการ

ตามทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรับประชาชนฉบับนี้ 

 

การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระสงคท์ีจ่ะประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากรัฐมนตรโีดยใหย้ืน่แบบค าขอประกอบธรุกจิสนิทรัพย์

ดจิทัิลเป็นหนังสอืต่อส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามทีก่ าหนดผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์อง

ส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่มเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ 

1.1 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่หนังสอืแสดงความตกลงในการน าสง่ขอ้มลูและแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตกิาร (EF3)  

 พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหค้รบถว้น 

1.2 เมือ่เอกสารในขอ้ 1.1 ไดร้ับการอนุมัตจิากทางส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ ผูย้ืน่ค าขอจะไดร้ับสทิธใินการเขา้ถงึระบบ 

 การใหใ้บอนุญาต (LCS) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งยืน่เอกสารและหลักฐานประกอบผา่นระบบดังกลา่วใหค้รบถว้น

 ถกูตอ้ง 
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1.3 ผูย้ืน่ค าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต โดยทา่นสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงนิไดผ้า่นทางระบบ 

 การใหใ้บอนุญาต (LCS) 

 

2. ส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบวา่เอกสารทีย่ืน่ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสล์งนามโดยผูม้อี านาจผูกพันผูย้ืน่ค าขอหรอืไม ่และ

ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

 

3. กรณีเอกสารถกูตอ้งครบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะมหีนังสอืรับค าขอและระบวัุนทีเ่ร ิม่พจิารณา  

 

4. ส านักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส านักงาน ก.ล.ต. (“ระบบ LCS”) หรอื 

โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารในระหวา่ง 5 วัน
ท าการแรกของทกุเดอืน (ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการ

ก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 150 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบแบบค าขอรับใบอนุญาตและเอกสาร

หลักฐานประกอบค าขอ  
(หมายเหต:ุ รายละเอยีดตามรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ)  

1 วัน ส านักงาน ก.ล.ต. 

2) กำรพจิำรณำ 

1. ฝ่ายงานด าเนนิการสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ วเิคราะหข์อ้มูลและ
หารอืผูบั้งคับบัญชา รวมถงึขอความเห็นจากผูเ้ชีย่วชาญหรอื 

ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
2. ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส านักงาน ก.ล.ต. อาจขอใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ชีแ้จงเพิม่เตมิ  
3. ผูย้ืน่ค าขอเขา้แสดงการท างานของระบบงานต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. 

4. จัดท าวาระเสนอตอ่ผูบ้รหิารระดับสงู 
(หมายเหต:ุ -)  

44 วัน ส านักงาน ก.ล.ต. 

3) กำรพจิำรณำ 

ผูบ้รหิารระดับสงูพจิารณาวาระการประชมุคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน ส านักงาน ก.ล.ต. 

4) กำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาและเสนอแนะผลการพจิารณา 

ตอ่รัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ -) 

30 วัน ส านักงาน ก.ล.ต. 

5) กำรพจิำรณำใหอ้นุญำต 

รัฐมนตรพีจิารณาใหใ้บอนุญาตตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(หมายเหต:ุ -) 

60 วัน กระทรวงการคลัง 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กระทรวง

พำณิชยร์บัรอง  
ฉบบัจรงิ - ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสารส าเนาตอ้งลงนามรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กระทรวงพำณิชย์

รบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสารส าเนาตอ้งลงนามรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กระทรวงพำณิชย์
รบัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสารส าเนาตอ้งลงนามรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

งบกำรเงนิประจ ำปีซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. เห็นชอบ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส าหรับผูย้ืน่ค าขอทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทมากอ่นปีปฏทินิ

ปัจจุบัน) 

- 

5) 

 

หนงัสอืน ำสง่เอกสำรแบบค ำขอรบัใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท 

พรอ้มประทับตราผูย้ืน่ค าขอ (ถา้ม)ี) 

- 

6) 

 

แบบค ำขออนุญำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท 

พรอ้มประทับตราผูย้ืน่ค าขอ (ถา้ม)ี) 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

7) 

 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ท ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยใหร้ะบุรำยชือ่ 

ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้แตล่ะรำย และรอ้ยละของ

จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงในบรษิทัท ัง้หมด รวมถงึโครงสรำ้งกำรถอืหุน้
ของบรษิทัในกลุม่นติบิคุคลเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท 

พรอ้มประทับตราผูย้ืน่ค าขอ (ถา้ม)ี) 

- 

8) 

 

แบบค ำขอรบัควำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

ของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั (แบบ C2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท 
พรอ้มประทับตราผูย้ืน่ค าขอ (ถา้ม)ี) 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

 

9) ใบอนุญำตท ำงำน (work permit) ของบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอื

ผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ - ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(1. เอกสารส าเนาตอ้งลงนามรับรองความถูกตอ้งทกุหนา้ 

2. สามารถน าสง่ภายหลังจากทีไ่ดร้ับใบอนุญาต (กรณีบรษัิทไมม่กีาร

ประกอบธรุกจิอืน่)) 

กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

10) แผนผงัแสดงกำรจดัองคก์ร รวมถงึรำยชือ่ ต ำแหน่ง ประวตักิำรศกึษำ 

และประวตักิำรท ำงำนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมท ัง้ขอบเขต
อ ำนำจของบคุคลดงักลำ่วในกำรกระท ำกำรแทนนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ทัง้นี้ การแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถว้น

ตลอดจนไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยสนิทรัพยด์จิทัิล) 

- 

11) แบบค ำขอรบัควำมเห็นชอบบคุคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท 

พรอ้มประทับตราผูย้ืน่ค าขอ (ถา้ม)ี) 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

12) แบบรบัรองประวตับิคุคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

ส านักงาน ก.ล.ต. 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ลงนามโดยเจา้ของประวัต)ิ 

13) เอกสำรกำรตรวจสอบกำรเป็นบคุคลลม้ละลำยของกรรมกำรและ

ผูบ้รหิำรทกุรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนามโดยเจา้ของประวัต)ิ 
(ส าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งยืน่แบบรับรองประวัต ิ( ในกรณี

ทีไ่มม่ถี ิน่พ านักในไทยสามารถน าสง่จดหมายรับรองประวัตตินเองแทนได)้ 

กรมบังคับคด ี

14) 1. เอกสำรทีแ่สดงไดว้ำ่ธุรกจิอืน่มคีวำมเกีย่วเนือ่ง เป็นประโยชน ์หรอื
สนบัสนุนกำรประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัทีข่ออนุญำต รวมถงึไมม่ี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รอืแสดงไดว้ำ่มวีธิกีำรจดักำร 
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วทีม่ปีระสทิธภิำพ 

2. หนงัสอือนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัจำกหนว่ยงำน
ก ำกบัดแูลหลกั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีประกอบธรุกจิอืน่อยูก่อ่นวันทีข่อรับอนุญาต รวมถงึ 

บรษัิททีจ่ัดตัง้ใหมใ่นกลุ่มธรุกจิทางการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสถาบัน
การเงนิเพือ่ขอรับใบอนุญาตผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล) 

- 

15) มำตรกำรหรอืวธิกีำรประเมนิควำมเสีย่ง และควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชนท์ีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึแนวทำงบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
หรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่ว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) มำตรกำรรองรบัเมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทีอ่ำจมผีลกระทบตอ่กำรซือ้ขำย
สนิทรพัยด์จิทิลั (business continuity plan) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(โดยระบุกรณีฉุกเฉินใหค้รอบคลมุถงึเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ตลอดจน

ขัน้ตอนการด าเนนิการและผูร้ับผดิชอบในแตล่ะกรณีใหช้ดัเจน) 

- 

17) ระบบหรอืกระบวนงำนตรวจสอบและควบคมุภำยใน ซึง่รวมถงึ 
1. แนวทำงกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลู 

2. กำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้พพิำท 
3. กำรป้องกนัมใิหพ้นกังำน กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรแสวงหำประโยชน์

โดยมชิอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ– 

- 

18) แนวทำงกำรค ำนวณเงนิกองทนุและกำรรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

19) แบบฟอรม์สรปุสำระส ำคญัของระบบงำนดำ้นกำรประกอบธุรกจิ 
และกำรก ำกบัดูแล (business & compliance) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ–  

ส านักงาน ก.ล.ต. 

20) 

 

แนวทำงกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบงำนและขอ้มูล  

ควำมถูกตอ้งเชือ่ถอืไดข้องระบบงำนและขอ้มลู ควำมพรอ้มใช ้
ของระบบงำน ซึง่ตอ้งค ำนงึถงึควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ

และควำมเสีย่งดำ้นภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

21) แบบประเมนิควำมเสีย่งดำ้น IT และ Cyber risk ส ำหรบัผูป้ระกอบ

ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  

ส านักงาน ก.ล.ต. 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

22) แบบฟอรม์สรปุสำระส ำคญัของระบบงำนดำ้นกำรจดัใหม้รีะบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Checklist) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ– 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

23) 
 

รำยงำนผลกำรท ำกำรทดสอบเจำะระบบ (penetration test)  
และกำรตรวจสอบดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT audit) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส าหรับผูข้อรับอนุญาตทีม่รีะบบงานพรอ้มใหบ้รกิาร) 

- 

24) 
 

ระบบกำรจดัเก็บขอ้มลูและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 

- 

25) แนวทำงกำรน ำสง่ขอ้มูลเกีย่วกบักำรซือ้ขำยแกส่ ำนกังำน ก.ล.ต. 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

26) 
 

ระบบหรอืกระบวนงำนในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน 
(compliance) ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกอบธุรกจิ

สนิทรพัยด์จิทิลัและกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ– 

- 

27) 

 

ระบบกำรตดิตอ่และกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ ซึง่ระบรุำยละเอยีดดงันี ้

1. ข ัน้ตอนและวธิกีำรเปิดรบัลูกคำ้ 
2. กำรท ำควำมรูจ้กัตวัตนและเก็บขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำร  

ตำมมำตรฐำนของ ปปง. 

3. ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิำรทีเ่ปิดเผยแกลู่กคำ้ 
4. กำรจดัประเภทลูกคำ้และกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

28) 
 

ระบบดแูลรกัษำทรพัยส์นิผูใ้ชบ้รกิำร ซึง่รวมถงึระบบประมวลฐำนะ
ทรพัยส์นิ วธิกีำรจดัเก็บ กำรจดัท ำบญัช ีกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

กระบวนกำรจำ่ยผลตอบแทนแกผู่ใ้ชบ้รกิำร และวธิกีำรด ำเนนิกำรให้

ลูกคำ้ไดร้บัสทิธปิระโยชนจ์ำกสนิทรพัยด์จิทิลัทีน่ ำฝำกในเวลำอนัควร 
(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

29) 
 

สญัญำหรอืขอ้ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิำรเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบตอ่ควำม
เสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

30) 
 

ระบบกำรซือ้ขำยและช ำระรำคำสนิทรพัยด์จิทิลัทีจ่ะน ำมำใหบ้รกิำร 
ปรมิำณกำรซือ้ขำยทีร่ะบบสำมำรถรองรบัได ้และแนวทำงในกำร

ขยำยระบบงำนเพือ่รองรบัปรมิำณกำรซือ้ขำยทีอ่ำจเพิม่ขึน้ในอนำคต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพย์
ดจิทัิล) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

31) กฎเกณฑก์ำรคดัเลอืกและเพกิถอนสนิทรพัยท์ีจ่ะใหบ้รกิำรซือ้ขำย 
(listing rules)  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ – ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(1. เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพยด์จิทัิล  

2. หลักเกณฑก์ารคัดเลอืกสนิทรัพยต์อ้งระบใุหโ้ทเคนดจิทัิลทีจ่ะรับเขา้มา 

ซือ้ขายไดต้อ้งม ีสนิคา้/บรกิารตัวอยา่ง (minimum viable product)  
เป็นอยา่งนอ้ย) 

- 

32) กฎเกณฑก์ำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั (trading rules) ซึง่รวมถงึ 

กำรรวบรวมขอ้มลูกำรเสนอซือ้เสนอขำย กำรจดัล ำดบักำรเสนอซือ้
เสนอขำย ประเภทค ำส ัง่ซือ้ขำย กำรจบัคูค่ ำส ัง่ซือ้ขำย และ

กระบวนกำรตำ่ง ๆ ทีน่ ำไปสูก่ำรซือ้ขำย  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพย์

ดจิทัิล) 

- 

33) กฎเกณฑก์ำรจดัใหม้ผีูด้แูลสภำพคลอ่ง โดยรวมถงึกำรรบัผูด้แูล
สภำพคลอ่ง ขอบเขตกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องผูดู้แลสภำพคลอ่ง 

ขอ้บงัคบั กำรก ำกบัดแูล และขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพย์
ดจิทัิล) 

- 

34) 

 

ระบบเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั ท ัง้ขอ้มูล

กอ่นท ำรำยกำรซือ้ขำย (pre-trade information) ขอ้มลูภำยหลงั
ท ำรำยกำรซือ้ขำย (post-trade information) และขอ้มลูเกีย่วกบั

สนิทรพัยด์จิทิลั  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพย์
ดจิทัิล) 

- 

35) ระบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั  

เพือ่กำรตรวจสอบ (audit trail) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพย์

ดจิทัิล) 

- 

36) ระบบตดิตำมตรวจสอบสภำพกำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั  
(market surveillance) โดยใหแ้สดงระบบทีส่ำมำรถเรยีกดูไดท้นัท ี 

(real time) และระบบทีส่ำมำรถเรยีกดูไดใ้นภำยหลงั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพย์
ดจิทัิล) 

- 

37) แนวทำงกำรแปลงมลูคำ่ธุรกรรมเป็นสกลุเงนิบำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

38) นโยบำยเกีย่วกบักำรใหบ้รกิำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมกลไกตลำด 

และไดร้บัเงือ่นไขทีด่ที ีสุ่ดตำมสภำพตลำด (Best execution) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(1. เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตนายหนา้ซือ้ขายสนิทรัพยด์จิทัิล  

2. โดยอย่างนอ้ยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการเลอืกศนูยซ์ือ้ขาย
สนิทรัพยด์จิทัิลของผูข้อรับใบอนุญาตนายหนา้ซือ้ขายสนิทรัพยด์จิทัิล) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

39) แนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มลูแกลู่กคำ้  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตผูค้า้สนิทรัพยด์จิทัิล) 

- 

40)  ระบบกำรแยกสนิทรพัยด์จิทิลัของลูกคำ้แตล่ะรำย และกำรแยก 

จำกสนิทรพัยด์จิทิลัของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล) 

 

41) ระบบกำรจดัท ำทะเบยีนรบัฝำกและเก็บรกัษำสนิทรพัยด์จิทิลัของ

ลูกคำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล) 

 

42) ระบบรองรบักำรก ำหนดเงือ่นไขกำรโอนท ัง้ขนำดธุรกรรมหรอืจ ำกดั

ปรมิำณธุรกรรม ณ ช่วงเวลำใด ตำมควำมประสงคข์องผูใ้ชบ้รกิำร 
(เฉพำะผูฝ้ำกเป็นผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะผูข้อรับใบอนุญาตผูใ้หบ้รกิารรับฝากสนิทรัพยด์จิทัิล) 

 

43) เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอลงนำมรับรองความถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจผูกพันบรษัิท 
พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 1.1 คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตนอกเหนอืจำกขอ้ 1.2 

1.2 คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกสนิทรพัยด์จิทิลั 
(หมายเหต:ุ ช าระในวันทีย่ืน่ค าขอ)  

ฉบับละ 30,000 บาท 

ฉบับละ 50,000 บาท 
 

 

2) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตศูนยซ์ือ้ขำยโทเคนดจิทิลัหรอื 
ศนูยซ์ือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซ ี

(หมายเหต:ุ ช าระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) 

2,500,000 บาท 

3) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตนำยหนำ้ซือ้ขำยโทเคนดจิทิลัหรอื
นำยหนำ้ซือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซ ี

(หมายเหต:ุ ช าระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) 

1,250,000 บาท 

4) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตผูค้ำ้โทเคนดจิทิลัหรอื 
ผูค้ำ้ครปิโทเคอรเ์รนซ ี

(หมายเหต:ุ ช าระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) 

1,000,000 บาท 

5) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตทีป่รกึษำโทเคนดจิทิลัหรอืทีป่รกึษำ 
ครปิโทเคอรเ์รนซ ี(หมายเหตุ: ช าระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) 

15,000 บาท 

6) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตผูจ้ดักำรเงนิทุนโทเคนดจิทิลัหรอืผูจ้ดักำร

เงนิทุนครปิโทเคอรเ์รนซ ี(หมายเหต:ุ ช าระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) 

500,000 บาท 

7) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกสนิทรพัยด์จิทิลั 

(หมายเหต:ุ ช าระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) 

1,000,000 บาท 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงาน ณ จุดยืน่ค าขอ : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิาวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 

(หมายเหต:ุ (ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น. ))  
2) ไปรษณีย ์: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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ณ วันที ่ 16 กันยายน  2565 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 

(หมายเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น.)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /  
Email : Fad.pacc@gmail.com)  

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 
(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบค าขอรับความเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมายเหต:ุ -) 

3) แบบค าขอรับความเห็นชอบบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 
(หมายเหต:ุ -) 

4) แบบรับรองประวัตบิคุคลทีจ่ะเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 
(หมายเหต:ุ -) 

5) แบบฟอรม์สรุปสาระส าคัญของระบบงานดา้นการประกอบธรุกจิและการก ากับดแูล (business & compliance) 

(หมายเหต:ุ -) 

6) แบบประเมนิความเสีย่งดา้น IT และ Cyber risk ส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขายสนิทรัพยด์จิทัิล 
(หมายเหต:ุ -) 

7) แบบฟอรม์สรุปสาระส าคัญของระบบงานดา้นการจัดใหม้รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Checklist) 
(หมายเหต:ุ -) 

8) รายชือ่เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหต ุ- 


