
การก ากบัดแูลสนิทรพัยด์จิทิลั

ภายใตก้ฎหมายไทย

ส ำนักงำน ก.ล.ต.
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• ไม่ใช่ legal tender

• เป็น asset ที่ซื้อขายแลกเปลีย่นได้

• อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวน (volatility)
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การที่ ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซี 
4 ตัว เป็นการรับรองให้เป็นเงินตามกฎหมาย

ก.ล.ต. ไม่ได้รับรองฐานะทางกฎหมายหรือ
ให้ค ารับรองใด ๆ เกี่ยวกับคริปโท ฯ เหล่านี้ 
เป็นเพียงคริปโท ฯ ที่อนุญาตให้น ามาซื้อ ICO ได้ 
และให้ศูนย์ซื้อขาย (exchange) ใช้ก าหนด
ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในศูนย์ซื้อขายนั้น 
(base trading pair)
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• ไม่ใช่หุ้น หนี้ หรือหน่วยลงทุน 

• กรณี substance เหมือนหลักทรัพย์ 
ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
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แบ่งเป็น 2 ประเภท

1) utility token ที่ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
- ถือว่าเป็นการระดมทุน ต้องมาขออนุญาตกับ ก.ล.ต.

2) utility token ที่พร้อมให้ใช้ประโยชนไ์ด้ทันที 
ณ วันเสนอขาย 
- ไม่ต้องขออนุญาต
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ICO

คดักรองโดย 

ICO Portal

ขออนุญาต

เปิดเผยขอ้มลู 

หนงัสอืชีช้วน

รายงาน

ความคบืหนา้,

การใชเ้งนิ,

งบการเงนิ

มคี าเตอืน

เกีย่วกบั

ความเสีย่ง

ผลท.ท า

แบบทดสอบ

ความเขา้ใจ

กลไกการคุม้ครองผูล้งทนุ
กำรคดักรอง
คณุสมบตัิ

ผูล้งทนุเขำ้ใจ
และ

รับควำมเสีย่งได ้

มขีอ้มลูเพยีงพอ
ในกำรตดัสนิใจ
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ICO Portal (ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั)

หนา้ที่

• Due diligence – กลัน่กรองโทเคนดจิทิัล / ตรวจสอบ smart contract

• ท ำ KYC ผูล้งทนุ

• ส ำหรับผูล้งทนุรำยยอ่ย – ดแูล suitability & investment limit

• เป็นพีเ่ลีย้ง issuer ตอ่ไป 1 ปีหลงัเสนอขำย

คณุสมบตั ิ

• บรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย

• มทีนุจดทะเบยีน 5 ลำ้นบำทขึน้ไป

• ไมม่เีหตสุงสยัดำ้นฐำนะทำงกำรเงนิ หรอืมขีอ้บกพรอ่ง / ควำมไมเ่หมำะสมดำ้นกำรควบคมุ & conduct

• กรรมกำร / ผูบ้รหิำร / ผูรั้บผดิชอบสงูสดุดำ้นคดักรองโครงกำรไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้ม

• ระบบงำนพรอ้ม

• ถำ้ท ำธรุกจิอืน่กอ่นหนำ้ ตอ้งเกีย่วขอ้ง / สนับสนุน + ไมม่ ีCOI
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ประเภทธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัภายใต ้พ.ร.ก.

ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (exchange)

ศนูยก์ลำงหรอืเครอืขำ่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่กำรซือ้ขำยหรอืแลกเปลีย่นสนิทรัพยด์จิทิัล โดยกำรจับคู่
หรอืหำคูส่ญัญำให ้หรอืกำรจัดระบบหรอือ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ซ้ ึง่ประสงคจ์ะซือ้ขำยหรอืแลกเปลีย่น
สนิทรัพยด์จิทิัลสำมำรถท ำควำมตกลงหรอืจับคูก่นัได ้โดยกระท ำเป็นทำงคำ้ปกติ

นายหนา้ซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั (broker)

บคุคลซึง่ใหบ้รกิำรหรอืแสดงตอ่บคุคลทั่วไปวำ่พรอ้มจะใหบ้รกิำรเป็นนำยหนำ้หรอืตวัแทน เพือ่ซือ้ขำย
หรอืแลกเปลีย่นสนิทรัพยด์จิทิัลใหแ้กบ่คุคลอืน่ โดยกระท ำเป็นทำงคำ้ปกตแิละไดรั้บคำ่ธรรมเนยีมหรอื
คำ่ตอบแทนอืน่

ผูค้า้สนิทรพัยด์จิทิลั (dealer)

บคุคลซึง่ใหบ้รกิำรหรอืแสดงตอ่บคุคลทั่วไปวำ่พรอ้มจะใหบ้รกิำรซือ้ขำยหรอืแลกเปลีย่นสนิทรัพยด์จิทิัล
ในนำมของตนเองเป็นทำงคำ้ปกต ิโดยกระท ำนอกศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรัพยด์จิทิัล

ทัง้นี ้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถยกเวน้กำรเป็นตวักลำงบำงลกัษณะจำกกำรก ำกบัดแูล 12/15



กลไกการคุม้ครองผูล้งทนุในตลาดรอง

ตวักลาง ผลติภณัฑ์ ผูล้งทนุ

ผำ่นคณุสมบตัิ
และ 

ไดรั้บใบอนุญำต

ด ำรงคณุสมบตัิ
และมำตรฐำน

กำรประกอบธรุกจิ

คดักรองโดย
listing rule

ก ำหนด 
cryptocurrency 
ทีใ่ชค้ ำนวณรำคำ

กำรประเมนิ 
suitability
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บทก าหนดโทษภายใต ้พ.ร.ก. สนิทรพัยด์จิทิลัฯ

• กำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำมบทบญัญัตใิน พ.ร.ก. มโีทษทำงอำญำ

• ฐำนควำมผดิและอตัรำโทษ เทยีบเคยีงไดก้บั พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์

โทษทางอาญา

❑ กำรเสนอขำยโดยไมไ่ดร้ับอนุญำต

❑ กำรเปิดเผยขอ้มลูเท็จ

❑ กำรประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล
โดยไมไ่ดร้ับอนุญำต

❑ กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกบั
กำรซือ้ขำยสนิทรัพยด์จิทัิล

❑ กำรเป็น/ใช ้nominee ในกำรกระท ำผดิ

มาตรการลงโทษทางแพง่
ใชไ้ดก้บั

❑ กำรเปิดเผยขอ้มลูเท็จ

❑ กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกบักำร
ซือ้ขำยสนิทรัพยด์จิทัิล

❑ กำรเป็น/ใช ้nominee ในกำรกระท ำผดิ
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Q & A
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กลไกของโครงการ Libra

Libra 
Founding 
Members

Libra
Association

Libra Blockchain

Libra Reserve

Authorized 
Resellers

Exchanges Users

เงนิลงทนุ

Libra 
Investment 

Token

เงนิ

Libra
(ครปิโทฯ)

Global Custodians

เงนิ เงนิ

Libra
(ครปิโทฯ)

Libra
(ครปิโทฯ)

Global Custodians

$ก ำหนดคณุสมบัติ
ผูล้งทนุไวส้งูมำก 
ไมเ่สนอขำย

ตอ่ประชำชนทั่วไป
แตถ่ำ้จะเสนอขำย
ในไทย ตอ้งมำตัง้
บรษัิทในไทย 

& ขออนุญำต ก.ล.ต.

ก ำกบัตัวกลำง (exchange / 
broker / dealer) ทีใ่หบ้รกิำร
ซือ้ขำยแลกเปลีย่น Libra


