สรุปสาระสาคัญของพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
1. เหตุผลและความจาเป็นในการตราพระราชกาหนด
โดยที่ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน าสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล มาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการระดมทุ น ต่ อ
ประชาชน เป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย น รวมถึ งน ามาซื้ อ ขายหรือ แลกเปลี่ ย นในศู น ย์ ซื้ อ ขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังไม่มีกฎหมายที่กากับดูแลการดาเนินการดังกล่าวในประเทศไทย ทาให้มีการ
ประกอบธุรกิจหรือการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีการตราพระราชก าหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อกากับดูแลการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้ง
การประกอบธุรกิจและการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนาเทคโนโลยี
มาทาให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้ กิ จการที่ มี ศั ก ยภาพมี เครื่องมื อ ในการระดมทุ น ที่ ห ลากหลาย ผู้ ล งทุ น มี ข้ อมู ล ที่ ชั ดเจน
เพี ย งพอเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจลงทุ น คุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น มิ ใ ห้ ถู ก ฉ้ อ ฉลหรือ ถู ก หลอกลวงจาก
ผู้ที่ไม่สุจริต และป้องกันการนาสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้สนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้
การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมี
กลไกในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
2. วันใช้บังคับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พร้อมร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรซึ่งกาหนดประเภทเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกาหนดทั้ง
สองฉบับดังกล่าวตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ ร่างพระราชกาหนด
ทั้งสองฉบับได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. สาระสาคัญของพระราชกาหนด
3.1 ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล
• สิ นทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล (digital asset) ที่ อยู่ ภายใต้ บั งคั บของพระราชก าหนดนี้ ได้ แ ก่
คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยมีความหมายดังต่อไปนี้
(1) “คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบน
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล
(2) “โทเคนดิ จิทั ล” หมายความว่า หน่ วยข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ถูก สร้างขึ้น บน
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุน
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ในโครงการหรื อ กิ จการใด ๆ หรื อก าหนดสิ ท ธิ ในการได้ ม าซึ่ งสิ น ค้ า บริ ก าร หรื อสิ ท ธิ อื่ น ใดที่
เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ
(3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดให้หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์ในทานองเดียวกัน เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ใน
การกากับดูแลเพิ่มเติมได้
• ก าหนดบทบั ญ ญั ติ รองรั บ มิ ให้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ตาม พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แม้จะอยู่ในรูปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคน
ดิจิทัลภายใต้พระราชกาหนดนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความซ้าซ้อนของกฎหมาย
3.2 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน
• การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอ
ขายได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน จะกระทาได้เฉพาะ
นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด และต้องได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ด้วย
• การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับ อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว จะกระทา
ได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
โดยต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด รวมทั้ง
ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal)1 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
• กาหนดหน้าที่ภายหลังการเสนอขาย โดยให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดทาและส่ง
รายงานเกี่ ย วกั บ ผลการดาเนิ น งานและฐานะการเงิน และข้ อ มู ล อื่ น ใดที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่า
ของโทเคนดิจิทัล ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
• คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัล บาง
ประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
หรืออาจยกเว้ นให้ก ารเสนอขายโทเคนดิจิทัล บางประเภทหรือ บางลัก ษณะ ไม่ต้องยื่ นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรน
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ภายใต้ พระราชกาหนดนี้ “ผู้ให้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ” หมายความว่า ผู้ให้ บริการระบบอิเล็กทรอนิก ส์
เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทาหน้าที่ กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่ จะเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออก และความ
ครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการ
ดังกล่าว
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ให้กับโทเคนดิจิทัลบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นการค้าขายสินค้าหรือให้บริการตามปกติ หรือเป็นการ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งมิได้มผี ลกระทบต่อระบบการเงินหรือประชาชนในวงกว้าง
3.3 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
• ธุรกิ จสิ นทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้พระราชก าหนดนี้มี 3 ประเภท คือ (1) ศูนย์ซื้ อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล2 (2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล3 และ (3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล4 ซึ่งผู้ ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน
• สาหรับบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจเหล่านี้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้มี
ผลใช้บังคับ หากจะดาเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นขออนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้มีผล
ใช้บังคับ เมื่อยื่นขออนุญาตแล้ว ให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
• เพื่อให้สามารถกากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ รัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถออกประกาศกาหนดให้การประกอบธุรกิจดังกล่าว
เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกกากับดูแลภายใต้พระราชกาหนดนี้เพิ่มเติมได้
• ในการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เช่น การมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ความมั่นคงของระบบงานและ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดทาบัญชีทรัพ ย์สินของลูกค้าแยกแต่ละรายและเก็บรักษา
ทรัพย์สินดังกล่าวแยกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับ
ลูกค้าที่ใช้บริการ เป็นต้น
• ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กาหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขหรือ
สั่ง ระงั บ การด าเนิ น งานทั้ งหมดหรือ แต่บ างส่ วนเป็ น การชั่ วคราว เพื่ อดาเนิ น การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้อ ง
หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนหรือกระทาผิดซ้าอีก รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตได้
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ภายใต้พระราชกาหนดนี้ “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือ ข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อ
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้หรือการจัดระบบหรืออานวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์
จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถทาความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทาเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลาง
หรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ภายใต้พระราชกาหนดนี้ “นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไป
ว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น โดยกระทาเป็นทางค้าปกติ
และได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
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ภายใต้พระราชกาหนดนี้ “ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะ
ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทานอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่
รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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3.4 การป้องกันการนาสินทรัพย์ดิจิทัลไปสนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
พระราชกาหนดนี้กาหนดให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็น
การตอบแทน หรือ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ สิ น ทรัพ ย์ ดิ จิทั ล ที่ จะรับ คริป โทเคอร์ เรนจากลู ก ค้ า ในการท า
ธุรกรรม ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชกาหนดนี้ เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนาคริปโทเคอร์เรนซี ที่ไม่มี
แหล่งที่มาที่ชัดเจนมาใช้ในการทาธุรกรรม นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้ งนี้ เพื่ อท าหน้ าที่ ตรวจสอบมิ ให้ มี การใช้ สินทรัพย์ ดิจิทั ลเป็ น ช่องทางใน
การฟอกเงินอีกด้วย
3.5 การดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ในกรณีที่การทาธุรกรรม การดาเนินกิจการ หรือการดาเนินการใดเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ทาธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับสินทรัพ ย์ดิจิทัล หรือสั่งระงับการดาเนินกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้
3.6 การป้องกันการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
พระราชกาหนดนี้กาหนดความผิดสาหรับ การกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ในทานองเดียวกับบทบั ญญัติ ว่าด้วยการกระทาอั นไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
เท็จหรือที่ ท าให้สาคัญผิด (false dissemination) การใช้ข้อมูล ภายใน (insider trading) การซื้อขายตัด
หน้ า ลู ก ค้ า (front running) การสร้ า งราคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ผิ ด ไปจากสภาพปกติ ข องตลาด (market
manipulation) เป็นต้น เพื่อดูแลให้การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทั ลมี ความเป็ นธรรม โปร่งใส และมี ประสิ ทธิภาพ เพื่ อสร้างความน่ าเชื่อถือและคุ้ มครองผู้ ลงทุ น
โดยรวม
3.7 อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพิ่ ม เติ ม อ านาจของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ใ ห้ ส ามารถตรวจสอบหรื อ เข้ าถึ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูล
อื่นใดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลที่เป็นการกระทาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
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3.8 ผู้รักษาการตามกฎหมาย
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกาหนดนี้ และให้
มีอานาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี้
3.9 บทกาหนดโทษ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชกาหนดนี้ มีบทกาหนดโทษทาง
อาญา โดยฐานความผิดและอัตราโทษเทียบเคียงได้กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เช่น การเสนอขายโดยไม่ได้รับ อนุญาต การประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนด ความผิดเกี่ยวกั บ การกระทาอันไม่เป็นธรรม ความผิดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ยั งได้ น าบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ มาตรการลงโทษทางแพ่ ง มาบั งคั บ เพื่ อ ให้ ก ารบั งคั บ ใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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