
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยและ 

 

1.1 ในกรณีทีข่อรับใบอนุญำตประเภทกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยโทเคนดจิทัิล  

ผูข้อรับใบอนุญำตตอ้งมใิชบ่รษัิททีไ่ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลประเภทกำรเป็นผูค้ำ้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอื

กำรเป็นผูค้ำ้โทเคนดจิทัิล 

 

1.2 ในกรณีทีข่อรับใบอนุญำตประเภทกำรเป็นผูค้ำ้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นผูค้ำ้โทเคนดจิทัิล ผูข้อรับใบอนุญำตตอ้ง

มใิชบ่รษัิททีไ่ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลประเภทกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็น 

ศนูยซ์ือ้ขำยโทเคนดจิทัิล 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล เมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้ำ่มคีณุสมบัตดัิงต่อไปนี้ 

 

2.1 มทีนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ไมต่ ่ำกว่ำจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ในวันทีย่ืน่ค ำขอ 

     (1)  50 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยโทเคนดจิทัิล 

     (2)  25 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยโทเคนดจิทัิล และ 

กำรเป็นผูจั้ดกำรเงนิทนุครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืผูจั้ดกำรเงนิทนุโทเคนดจิทัิลทีใ่หบ้รกิำรผูล้งทุนประเภทอืน่นอกจำก 

ผูล้งทนุสถำบัน หรอืมกีำรเก็บรักษำทรัพยส์นิลกูคำ้ไวใ้นควำมครอบครอง 

     (3)  10 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยโทเคนดจิทัิล กรณีทีไ่มม่ ี

กำรเก็บรักษำทรัพยส์นิของลกูคำ้ไวใ้นควำมครอบครองหรอืหำกมกีำรเก็บรักษำทรัพยส์นิของลกูคำ้ไวใ้นควำมครอบครอง 

แตไ่ม่สำมำรถเขำ้ถงึหรอืโอนทรัพยส์นิของลกูคำ้ออกไปได ้เวน้แตไ่ดร้ับควำมยนิยอมจำกลกูคำ้เป็นรำยครัง้ และกำรเป็น

ผูจั้ดกำรเงนิทนุครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืผูจั้ดกำรเงนิทนุโทเคนดจิทัิลทีใ่หบ้รกิำรเฉพำะกับผูล้งทนุสถำบันและไมม่กีำรเก็บ

รักษำทรัพยส์นิลูกคำ้ไวใ้นควำมครอบครอง 

     (4)  5 ลำ้นบำท ส ำหรบักำรเป็นผูค้ำ้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นผูค้ำ้โทเคนดจิทัิล และกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำย 

ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยโทเคนดจิทัิล กรณีทีม่กีำรเก็บรักษำทรัพยส์นิของลูกคำ้ไวใ้นควำมครอบครอง

แตไ่ม่สำมำรถเขำ้ถงึหรอืโอนทรัพยส์นิของลกูคำ้ออกไปได ้เวน้แตไ่ดร้ับควำมยนิยอมจำกลกูคำ้เป็นรำยครัง้ 

     (5)  1 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยโทเคนดจิทัิลกรณีทีไ่มม่ี

กำรเก็บรักษำทรัพยส์นิของลกูคำ้ไวใ้นควำมครอบครอง และกำรเป็นทีป่รกึษำโทเคนดจิทัิลหรอืทีป่รกึษำครปิโทเคอรเ์รนซ ี     

 

2.2 ไมม่เีหตอัุนควรเชือ่ไดว้่ำมฐีำนะทำงกำรเงนิทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย หรอืมพีฤตกิำรณ์อืน่ทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่อยูใ่น

ระหวำ่งประสบปัญหำทำงกำรเงนิ รวมทัง้ไมม่เีหตุอันควรเชือ่ไดว้ำ่มขีอ้บกพร่องหรอืมคีวำมไมเ่หมำะสมเกีย่วกับกำรควบคมุ

และกำรปฏบัิตงิำนอันดขีองธรุกจิ 

 

2.3 กรรมกำรและผูบ้รหิำรไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรก ำหนดลักษณะตอ้งหำ้ม 

ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

 

2.4 ผูถ้อืหุน้รำยใหญต่อ้งไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศกระทรวงกำรคลังวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงือ่นไขใหผู้ป้ระกอบธรุกจิ

สนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งขอรับควำมเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

 

2.5 แสดงไดว้ำ่จะมรีะบบงำนและบคุลำกรทีม่คีวำมพรอ้มในกำรประกอบธรุกจิ 

 

2.6 ในกรณีทีม่กีำรประกอบธรุกจิอืน่อยู่แลว้กอ่นยืน่ขอรับใบอนุญำต ตอ้งมคีณุสมบัตเิพิม่เตมิ ดังนี้ 

      2.6.1 ธรุกจิของผูข้อรับอนุญำตตอ้งเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วเนื่อง เป็นประโยชน ์หรอืสนับสนุน และไมก่อ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้

ทำงผลประโยชน์กับกำรประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล เวน้แต่จะมรีะบบในกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ทีม่ี

ประสทิธภิำพ  

      2.6.2 งบกำรเงนิประจ ำปีงวดกำรบัญชปีีล่ำสดุตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผูส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำน 

ใหค้วำมเห็นชอบ 

      2.6.3 สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุและกันเงนิส ำรองไดต้ำมหลักเกณฑข์องกฎหมำยทีจั่ดตัง้บรษัิทหรอืกฎหมำยทีค่วบคมุ

กำรประกอบธรุกจิของบรษัิท 

      2.6.4 ไดร้ับควำมยนิยอมใหป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลจำกหน่วยงำนทีค่วบคมุกำรประกอบธรุกจิอืน่ของบรษัิท 

 



กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งไดร้ับใบอนุญำตจำกรัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลังโดยใหย้ืน่ 

แบบค ำขอประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลเป็นหนังสอืต่อส ำนักงำน พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนด  

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่หนังสอืดังกลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอหรอืไม ่และตรวจสอบกำรกรอกขอ้มลู 

ในแบบค ำขอและควำมถกูตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ  

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ร ิม่พจิำรณำ  

 

4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำให ้

ผูย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่

เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็น 

ผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ  

 

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 02 033 9999/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น.  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 150 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอ  
(หมำยเหต:ุ รำยละเอยีดตำมรำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ)  

1 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

2) กำรพจิำรณำ 
1. ฝ่ำยงำนด ำเนนิกำรสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มูลและ

หำรอืผูบั้งคับบัญชำ รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชยีวชำญหรอื 

ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
2. ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง

เพิม่เตมิ  
3. ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้แสดงกำรท ำงำนของระบบงำนต่อส ำนักงำน 

4. จัดท ำวำระเสนอตอ่ผูบ้รหิำรระดับสงู 

(หมำยเหต:ุ -)  

44 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

3) กำรพจิำรณำ 

ผูบ้รหิำรระดับสงูพจิำรณำวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(หมำยเหต:ุ -)  

15 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

4) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พจิำรณำและเสนอแนะผลกำรพจิำรณำ 
ตอ่รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

(หมำยเหต:ุ -) 

30 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

5) กำรพจิำรณำใหอ้นุญำต 
รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลังพจิำรณำใหใ้บอนุญำต 

ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(หมำยเหต:ุ -) 

60 วัน กระทรวงกำรคลัง 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั  
กระทรวงพำณิชยร์บัรอง  

ฉบบัจรงิ - ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทุกหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กระทรวงพำณิชย์
รบัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทุกหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กระทรวงพำณิชย์
รบัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทุกหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

งบกำรเงนิประจ ำปีซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ทีส่ ำนกังำนเห็นชอบ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส ำหรับผูย้ืน่ค ำขอทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทมำกอ่นปีปฏทินิ

ปัจจุบัน) 

- 

6) 
 

หนงัสอืน ำสง่เอกสำรแบบค ำขอรบัใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มประทับตรำ

ผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

- 

7) 
 

แบบค ำขออนุญำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มประทับตรำ

ผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

8) 
 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ท ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยใหร้ะบุรำยชือ่ 
ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้แตล่ะรำย และรอ้ยละของ

จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงในบรษิทัท ัง้หมด รวมถงึโครงสรำ้งกำรถอืหุน้
ของบรษิทัในกลุม่นติบิคุคลเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

แบบค ำขอรบัควำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มประทับตรำ
ผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

10) 

 

แบบรบัรองประวตับิคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยเจำ้ของประวัต)ิ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

11) ใบอนุญำตท ำงำน (work permit) ของบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำร 

ฉบบัจรงิ - ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1. เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทกุหนำ้ 
2. สำมำรถน ำสง่ภำยหลังจำกทีไ่ดร้ับใบอนุญำต (กรณีบรษัิทไมม่กีำร

ประกอบธรุกจิอืน่)) 

12) แผนผงัแสดงกำรจดัองคก์ร รวมถงึรำยชือ่ ต ำแหน่ง ประวตักิำรศกึษำ 

และประวตักิำรท ำงำนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมท ัง้ขอบเขต

อ ำนำจของบคุคลดงักลำ่วในกำรกระท ำกำรแทนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ทัง้นี้ กำรแตง่ตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถว้น

ตลอดจนไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสนิทรัพยด์จิทัิล) 

- 

13) แบบค ำขอรบัควำมเห็นชอบบคุคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มประทับตรำ

ผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

14) แบบรบัรองประวตับิคุคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยเจำ้ของประวัต)ิ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

15) เอกสำรกำรตรวจสอบกำรเป็นบคุคลลม้ละลำยของกรรมกำรและ

ผูบ้รหิำรทกุรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยเจำ้ของประวัต)ิ 
(ส ำหรับกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีไ่มม่ถี ิน่พ ำนักในไทย

สำมำรถน ำสง่จดหมำยรับรองประวัตตินเองแทนได)้ 

กรมบังคับคด ี

16) เอกสำรกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรรมกบัส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำต ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีเ่ป็นบคุคล

ธรรมดำ รวมทัง้กรรมกำรของนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม) ของผูย้ืน่ค ำขอ/ลงนำมโดยเจำ้ของประวัต)ิ 

(ส ำหรับกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีไ่มม่ถี ิน่พ ำนักในไทย
สำมำรถน ำสง่จดหมำยรับรองประวัตตินเองแทนได)้ 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

17) (เฉพำะกรณีประกอบธุรกจิอืน่อยูก่อ่นวนัทีข่อรบัอนุญำต) 

1. เอกสำรทีแ่สดงไดว้ำ่ธุรกจิอืน่มคีวำมเกีย่วเนือ่ง เป็นประโยชน ์หรอื
สนบัสนุนกำรประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัทีข่ออนุญำต รวมถงึไมม่ี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รอืแสดงไดว้ำ่มวีธิกีำรจดักำรควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วทีม่ปีระสทิธภิำพ 

2. หนงัสอือนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัจำกหนว่ยงำน

ก ำกบัดแูลหลกั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

18) มำตรกำรหรอืวธิกีำรประเมนิควำมเสีย่ง และควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชนท์ีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึแนวทำงบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
หรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่ว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) มำตรกำรรองรบัเมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทีอ่ำจมผีลกระทบตอ่กำรซือ้ขำย
สนิทรพัยด์จิทิลั (business continuity plan) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(โดยระบุกรณีฉุกเฉินใหค้รอบคลมุถงึเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ตลอดจน

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรและผูร้ับผดิชอบในแตล่ะกรณีใหช้ดัเจน) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

20) ระบบหรอืกระบวนงำนตรวจสอบและควบคมุภำยใน ซึง่รวมถงึ 
1. แนวทำงกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลู 

2. กำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้พพิำท 
3. กำรป้องกนัมใิหพ้นกังำน กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรแสวงหำประโยชน์

โดยมชิอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ– 

- 

21) แนวทำงกำรค ำนวณเงนิกองทนุและกำรรำยงำนตอ่ส ำนกังำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

22) แบบฟอรม์สรปุสำระส ำคญัของระบบงำนดำ้นกำรประกอบธุรกจิและ 
กำรก ำกบัดูแล (business & compliance) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ-  

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

23) 

 

แนวทำงกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบงำนและขอ้มูล  

ควำมถูกตอ้งเชือ่ถอืไดข้องระบบงำนและขอ้มลู ควำมพรอ้มใชข้อง
ระบบงำน ซึง่ตอ้งค ำนงึถงึควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและ

ควำมเสีย่งดำ้นภยัคกุคำมทำงไซเบอร ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

24) แบบประเมนิควำมเสีย่งดำ้น IT และ Cyber risk ส ำหรบัผูป้ระกอบ

ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

25) แบบฟอรม์สรปุสำระส ำคญัของระบบงำนดำ้นกำรจดัใหม้รีะบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Checklist) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

26) 

 

รำยงำนผลกำรท ำกำรทดสอบเจำะระบบ (penetration test) และ

กำรตรวจสอบดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT audit) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับผูข้อรับอนุญำตทีม่รีะบบงำนพรอ้มใหบ้รกิำร) 

- 

27) 
 

ระบบกำรจดัเก็บขอ้มลูและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

28) แนวทำงกำรน ำสง่ขอ้มูลเกีย่วกบักำรซือ้ขำยแกส่ ำนกังำน  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

29) 
 

ระบบหรอืกระบวนงำนในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน 
(compliance) ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกอบธุรกจิ

สนิทรพัยด์จิทิลัและกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

30) 

 

ระบบกำรตดิตอ่และกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ ซึง่ระบรุำยละเอยีดดงันี ้

1. ข ัน้ตอนและวธิกีำรเปิดรบัลูกคำ้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2. กำรท ำควำมรูจ้กัตวัตนและเก็บขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำร  
ตำมมำตรฐำนของ ปปง. 

3. ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิำรทีเ่ปิดเผยแกลู่กคำ้ 
4. กำรจดัประเภทลูกคำ้และกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

31) 
 

ระบบดแูลรกัษำทรพัยส์นิผูใ้ชบ้รกิำร ซึง่รวมถงึระบบประมวลฐำนะ
ทรพัยส์นิ วธิกีำรจดัเก็บ กำรจดัท ำบญัช ีกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

และกระบวนกำรจำ่ยผลตอบแทนแกผู่ใ้ชบ้รกิำร (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

32) 

 

ขอ้ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิำรเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำย 

ทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

33) 
 

(เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)
ระบบกำรซือ้ขำยและช ำระรำคำสนิทรพัยด์จิทิลัทีจ่ะน ำมำใหบ้รกิำร 

ปรมิำณกำรซือ้ขำยทีร่ะบบสำมำรถรองรบัได ้และแนวทำงในกำร
ขยำยระบบงำนเพือ่รองรบัปรมิำณกำรซือ้ขำยทีอ่ำจเพิม่ขึน้ในอนำคต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 
 

 
 

34) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)
กฎเกณฑก์ำรคดัเลอืกและเพกิถอนสนิทรพัยท์ีจ่ะใหบ้รกิำรซือ้ขำย 

(listing rules)  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เกณฑก์ำรคัดเลอืกสนิทรัพยต์อ้งระบใุหโ้ทเคนดจิทัิลทีจ่ะรับ 
เขำ้มำซือ้ขำยไดต้อ้งม ีสนิคำ้/บรกิำรตัวอยำ่ง (minimum viable product) 

เป็นอยำ่งนอ้ย) 

- 

35) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)
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 ุ- 

- 

36) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)
กฎเกณฑก์ำรจดัใหม้ผีูด้แูลสภำพคลอ่ง โดยรวมถงึกำรรบัผูด้แูล

สภำพคลอ่ง ขอบเขตกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องผูดู้แลสภำพคลอ่ง 
ขอ้บงัคบั กำรก ำกบัดแูล และขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

37) 
 

(เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)
ระบบเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั ท ัง้ขอ้มูล

กอ่นท ำรำยกำรซือ้ขำย (pre-trade information) ขอ้มลูภำยหลงั

ท ำรำยกำรซือ้ขำย (post-trade information) และขอ้มลูเกีย่วกบั
สนิทรพัยด์จิทิลั  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

38) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)
ระบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั เพือ่กำร

ตรวจสอบ (audit trail) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

39) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั)

ระบบตดิตำมตรวจสอบสภำพกำรซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั (market 
surveillance) โดยใหแ้สดงระบบทีส่ำมำรถเรยีกดูไดท้นัท ี(real 

time) และระบบทีส่ำมำรถเรยีกดูไดใ้นภำยหลงั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

40) แนวทำงกำรแปลงมลูคำ่ธุรกรรมเป็นสกลุเงนิบำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

41) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตนำยหนำ้ซือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั) 

นโยบำยเกีย่วกบักำรใหบ้รกิำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมกลไกตลำดและ
ไดร้บัเงือ่นไขทีด่ที ีสุ่ดตำมสภำพตลำด (Best execution) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งมรีำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรเลอืกศนูย์
ซือ้ขำยสนิทรัพยด์จิทัิลของผูข้อรับใบอนุญำตนำยหนำ้ซือ้ขำยสนิทรัพย์

ดจิทัิล) 

- 

42) (เฉพำะผูข้อรบัใบอนุญำตผูค้ำ้สนิทรพัยด์จิทิลั) 
แนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มลูแกลู่กคำ้  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

43) รำยละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อรบัใบอนุญำตประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำต 
(หมำยเหต:ุ ช ำระในวันทีย่ืน่ค ำขอ)  

ฉบับละ 30,000 บำท 
 

2) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตศูนยซ์ือ้ขำยโทเคนดจิทิลัหรอื 

ศนูยซ์ือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซ ี
(หมำยเหต:ุ ช ำระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญำต) 

2,500,000 บำท 

3) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตนำยหนำ้ซือ้ขำยโทเคนดจิทิลัหรอื

นำยหนำ้ซือ้ขำยครปิโทเคอรเ์รนซ ี
(หมำยเหต:ุ ช ำระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญำต) 

1,250,000 บำท 

4) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตผูค้ำ้โทเคนดจิทิลัหรอื 

ผูค้ำ้ครปิโทเคอรเ์รนซ ี
(หมำยเหต:ุ ช ำระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญำต) 

1,000,000 บำท 

5) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตทีป่รกึษำโทเคนดจิทิลัหรอืทีป่รกึษำ 
ครปิโทเคอรเ์รนซ ี(หมำยเหตุ: ช ำระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญำต) 

15,000 บำท 

6) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตผูจ้ดักำรเงนิทุนโทเคนดจิทิลัหรอืผูจ้ดักำร

เงนิทุนครปิโทเคอรเ์รนซ ี(หมำยเหต:ุ ช ำระในวันทีไ่ดร้ับใบอนุญำต) 

500,000 บำท 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดี

รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหต:ุ -)  

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

4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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 ำขอรับใบอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมำยเหต:ุ -) 

2) แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 
(หมำยเหต:ุ -) 

3) แบบรับรองประวัตบิคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมำยเหต:ุ -) 

4) แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมำยเหต:ุ -) 

5) แบบรับรองประวัตบิคุคลทีจ่ะเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 
(หมำยเหต:ุ -) 

6) แบบฟอรม์สรุปสำระส ำคัญของระบบงำนดำ้นกำรประกอบธรุกจิและกำรก ำกับดแูล (business & compliance) 

(หมำยเหต:ุ -) 

7) แบบประเมนิควำมเสีย่งดำ้น IT และ Cyber risk ส ำหรับผูป้ระกอบธรุกจิศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมำยเหต:ุ -) 

8) แบบฟอรม์สรุปสำระส ำคัญของระบบงำนดำ้นกำรจัดใหม้รีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Checklist) 
(หมำยเหต:ุ -) 

9) รำยชือ่เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

(หมำยเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 


