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สรุปสาระสําคัญของพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561
1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการนําสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนจากประชาชน และเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน รวมถึงนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังไม่มีกฎหมายที่
กํากับดูแลการดําเนินการดังกล่าวในประเทศไทย ทําให้มีการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวง
กว้าง ดังนั้น เพื่อให้มีการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และรองรับ
การนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกให้กิจการที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจน
เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใส และป้องกันมิให้มีการนําสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่
ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทําการหลอกลวงประชาชนหรือประกอบอาชญากรรม ตลอดจนมีกลไกในการดูแล
รักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงได้มีการตราพระราชกําหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับดูแลการระดมทุนต่อ
ประชาชนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัล การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล
2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกําหนดดังกล่าว
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
3. สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กําหนดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขายโท
เคนดิจิทลั การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั และการดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทลั
สินทรัพย์ดิจิทลั (digital asset) ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชกําหนดนี้ ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคน
ดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ (มาตรา 3)
(1) คริปโทเคอร์เรนซี คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
โดยมี ความประสงค์ ที่ จะใช้ เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิ นค้ า บริ การ หรื อสิ ทธิ อื่ นใด หรื อ
แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
(2) โทเคนดิจิทัล คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือกําหนดสิทธิในการได้มา

1

พรก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจ
ิ ิทัล พ.ศ. 2561 : ครูภูริวัฒน์ เกื้อทาน แผนกวิชาคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ

ซึ่ งสินค้ า บริ การ หรือสิทธิ อื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่ กําหนดในข้ อตกลงระหว่างผู้ ออกและผู้ถื อ และ
หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ออกประกาศกําหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้ออกมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากประชาชนและมีการ
กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือมีการกําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า
หรือบริการหรือสิทธิอื่นใด ๆ ถือเป็นโทเคนดิจิทัลด้วย
ข้อยกเว้นไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กําหนดว่า “หลักทรัพย์” ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ซึ่งแม้จะอยู่ในรูปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในประเภทคริปโทเคอร์เรนซีและโท
เคนดิจิทัลภายใต้พระราชกําหนดนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความซ้ําซ้อนของกฎหมาย (มาตรา 5)
การกํากับดูแลกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทลั
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กําหนดให้กจิ กรรมที่ถูกกํากับดูแลภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่
(1) การระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (หมวด 3) ซึ่งมิได้กํากับดูแล การเสนอขายคริปโท
เคอร์เรนซี เว้นแต่คริปโทเคอร์เรนซีนั้นได้ถกู ประกาศกําหนดให้ถือเป็นโทเคนดิจิทลั
(2) การให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทลั (หมวด 4)
การป้องกันการนําสินทรัพย์ดิจิทัลไปสนับสนุนธุรกรรมทีผ่ ิดกฎหมาย
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กําหนดให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะรับคริปโทเคอร์เรนซีจากลูกค้าในการทําธุรกรรม ให้รับได้เฉพาะ คริปโทเคอร์เรน
ซีที่ได้จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นี้
เท่านั้น (มาตรา 9)
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนําคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนมาใช้ในการทําธุรกรรม
นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล เป็นสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 7) ทั้งนี้ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบมิให้มี
การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุน การก่ออาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (หมวด 3)
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไว้แล้วและ มี
วัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน จะกระทําได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด และต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด (มาตรา 17)
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว (มาตรา 19) โดยต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตาม
ประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (มาตรา 18) รวมทั้งต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal)1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น (มาตรา 19)
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ ผู้ให้บริการระบบ
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เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเช่นกัน (มาตรา
21) 1 ภายใต้พระราชกําหนดนี้ “ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอ
ขาย คุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่าง
หนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว
มีการกําหนดหน้าที่ภายหลังการเสนอขาย โดยให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดทําและส่งรายงานเกี่ยวกับ ผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของ โทเคนดิจิทัล ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป (มาตรา 25)
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของบทบัญญัติของหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (มาตรา 16) หรืออาจยกเว้นให้การเสนอขายโท
เคนดิจิทัลบางประเภทหรือบางลักษณะ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือ
ชี้ชวนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. (มาตรา 20) ได้ ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรนให้กับโทเคนดิจิทัลบางประเภทซึ่งเป็นการใช้เพื่อซื้อ
ขายสิ นค้ าหรื อบริ การโดยไม่ มี ลักษณะของการระดมทุ น หรื อเป็ นการเสนอขายต่ อบุ คคลในวงจํ ากั ด ซึ่ งมิได้ มี
ผลกระทบต่อระบบการเงินหรือประชาชนในวงกว้าง
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 4)
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้แก่การประกอบธุรกิจตาม
ประเภทดังต่อไปนี้
(1) “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออํานวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์
จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทําความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทําเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้
ไม่รวมศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) “นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะ
ให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทําเป็น ทางค้า
ปกติ แ ละได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ตอบแทนอื่ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การเป็ น นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนในลั ก ษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) “ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการ ซื้อ
ขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทํานอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่
ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (“รัฐมนตรี”) กําหนดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ที่จะสามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้นได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการยื่นขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา 26) ซึ่งในการพิจารณาอนุญาต รัฐมนตรีจะ
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กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ (มาตรา 27) ทั้งนี้ ผู้ที่จะ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงประเภทใดประเภทหนึง่
หรือหลายประเภทได้ ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ภายใต้ พ.ร.ก.
สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยอาศัย
อํานาจตาม พ.ร.ก สินทรัพย์ฯ ด้วย ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
- การแต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจฯ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด (มาตรา 28) และผู้ประกอบธุรกิจฯ จะแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว (มาตรา 29)
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอด
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง ซึ่งหากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามระหว่างดํารงตําแหน่ง หรือภายหลังจากได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถเพิกถอนความเห็นชอบที่เคยให้ไว้ได้ และ ในกรณีที่
สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารรายใด ผู้ประกอบธุรกิจฯ มีหน้าที่
ต้องเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ถูกเพิกถอนความ
เห็นชอบ (มาตรา 29)
- มาตรฐานและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล
ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบธุรกิจฯ จะต้องดําเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ด้วย (มาตรา 30) เช่น
การมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงต่อการประกอบธุรกิจ การมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อและให้บริการลูกค้า การมีระบบบัญชีที่เหมาะสม การทํา KYC/CDD เป็นต้น ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจฯ แต่ละประเภท
- การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้า
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจฯ จะต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สิน
ของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกัน รวมทั้งต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจฯ ด้วย
โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ ไม่สามารถนําทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อการอื่นใดได้นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ของ
ลูกค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (มาตรา 31 วรรคหนึ่ง)
ทั้งนี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กําหนดให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ เก็บรักษาไว้ในบัญชีของ
ผู้ประกอบธุรกิจฯ ยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 31 วรรคสอง) และให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า ใน
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายอื่นระงับการดําเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจฯ ในทํานอง
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เดียวกับที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546 อีกด้วย จึงมีผลให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูก
หน่วยงานทางการสั่งระงับการดําเนินการ ทรัพย์สินของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่
ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย รวมทั้ง ไม่อยู่ภายใต้การ
ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนของหน่วยงานทางการอื่น โดยกําหนดให้ลูกค้ามีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินของตนคืนและมี
สิทธิขอรับชําระหนี้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกด้วย (มาตรา 31 วรรคสาม)
การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และการห้ามการทําธุรกรรม (หมวด 5)
- การเลิกประกอบธุรกิจ
หากผู้ประกอบธุรกิจฯ ประสงค์จะเลิกประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับอนุญาตไว้ สามารถทําได้
โดยยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่านทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจ
นั้น รัฐมนตรีอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา 32) ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจฯ ดังกล่าวต้องทําการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ชําระราคา ส่งมอบรายการที่ค้าง หรือดําเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ และภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพื่อจัดการทรัพย์สินของลูกค้าและของผู้ประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จด้วย
(มาตรา 33)
- การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือหยุดประกอบ
ธุรกิจเกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (มาตรา 34)
(2) ปรากฏหลักฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจฯ มีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์
ดิจิทัลฯ โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ ดังกล่าวถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้ระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
การชั่วคราวแล้ว เพื่อให้ไปดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ยังคงฝ่าฝืนไม่ดําเนินการ หรือกระทําความผิดซ้ําอีก (มาตรา
35)
(3) ปรากฏหลักฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจฯ มีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือ การดําเนินงาน
ดังกล่าวได้ (มาตรา 36)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจฯ ที่ถกู เพิกถอนการอนุญาตข้างต้น ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า
- การห้ามการทําธุรกรรม
ในกรณีที่การทําธุรกรรม การดําเนินกิจการ หรือการดําเนินการใดที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศห้ามผูป้ ระกอบธุรกิจฯ ทําธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
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หรือสั่งระงับการดําเนินกิจการหรือการดําเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แม้การกระทําธุรกรรมดังกล่าวจะมิได้ขัด
ต่อ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทลั ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการทําธุรกรรมนัน้ ๆ ต่อระบบ
การเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ (มาตรา 37)
การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทลั (หมวด 6)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมตามหมวด 6 นี้ ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ เท่านั้น (มาตรา 38) โดยมีหลักเกณฑ์ใน
ทํานองเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ได้กําหนดลักษณะของการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจทิ ัลไว้
ดังต่อไปนี้
(1) False dissemination : การห้ามบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คํารับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โทเคนดิจิทัล หรือราคา
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งน่าจะทําให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 40)
รวมถึงการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ โดยนําข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดใน
สาระสําคัญมาใช้ หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือ
คาดการณ์ และได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน ในประการที่น่าจะทําให้มี
ผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 41)
(2) Insider trading : การห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคน
ดิจิทัล หรือโทเคนดิจิทัล ซื้อขายหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ซื้อขาย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กําหนดไว้ (มาตรา 42)
รวมทั้งได้กําหนดบทสันนิษฐานบุคคลซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในไว้อีกด้วย (มาตรา 43 และมาตรา 44)
(3) Front running : การห้ามผู้ประกอบธุรกิจฯ ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งพนักงาน
หรือลูกจ้าง ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า กระทําการซื้อขายตัดหน้าลูกค้า หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคําสั่งของลูกค้าให้แก่บุคคล
อื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายตัดหน้าลูกค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายเพื่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทําให้ลูกค้ารายดังล่าวเสียประโยชน์ (มาตรา 45)
(4) Market manipulation : การห้ามมิให้ส่งคําสั่งซื้อขาย หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันทําให้บุคคล
ทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการส่งคําสั่งซื้อขาย หรือซื้อขายใน
ลักษณะที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(มาตรา 46) โดยระบุบทสันนิษฐานการกระทําที่เข้าข่าย market manipulation และตัวการไว้ด้วย (มาตรา 48
และ 49) นอกจากนี้ market manipulation รวมถึงกรณีการส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคําสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อ
ขายของ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรู้หรือควรรู้ว่าการกระทําดังกล่าวน่าจะทําให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายล่าช้าหรือหยุดชะงัก (มาตรา 50)
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อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ (หมวด 7)
ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ นี้ ได้กําหนดอํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ทํานองเดียวกับ
พ.ร.บ. หลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจในการตรวจสอบหรื อเข้ าถึ งระบบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการกระทําผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 51) เช่น อํานาจเข้าไปใน
สถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่อื่นที่ตามที่กําหนดไว้ รวมถึงสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานหรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง อํานาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ อํานาจยึด หรืออายัดทรัพย์สิน เอกสาร หลักฐาน หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ฯ หรืออํานาจในการสั่งให้บุคคลตามที่กําหนดไว้
มาให้ถ้อยคํา หรือนําส่งหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็น
ต้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่หน่วยงานกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของต่างประเทศร้องขอ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มี
อํานาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้ประกอบการพิจารณาการกระทําอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 52 ซึ่งเป็นหลักต่างตอบแทนระหว่าง
กัน (reciprocity) ทั้งนี้ พยานหลักฐานที่ได้รับจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสํานักงาน ก.ล.ต.
สามารถนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได้ (มาตรา 53) อีกทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทําผิด พนักงานสอบสวนสามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
สอบสวนคดีอาญาได้ (มาตรา 54) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ นี้ เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 56)
บทกําหนดโทษทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง (หมวด 8 และ 9)
พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ ได้กําหนดโทษทางอาญาให้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติภายใต้ พระราช
กําหนดนี้ โดยได้กําหนดบทลงโทษเป็นโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามหมวด 8 ซึ่งฐานความผิดและอัตราโทษ
เทียบเคียงได้กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือ การเสนอขายโดยที่
แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้ รับอนุญาต การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่กําหนด การกระทําความผิดเกี่ยวกับการกระทําอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ความผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล เป็นต้น
ทั้งนี้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ ได้กําหนดให้นํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ดําเนินการแก่ผู้กระทําความผิดตาม
มาตรา 96 ใน 3 ลักษณะคือ 1) การแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 59 และ
มาตรา 65 2) การกระทําอันไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 70 และมาตรา 71 และ 3) การยินยอมให้ใช้
บัญชี ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 73 โดยกลไกการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นกําหนดไว้เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 97 และมาตรา 98) รวมทั้งให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 99)
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หมายเหตุ - คําอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทําความเข้าใจสาระสําคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ทําความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็น
สําคัญ
____________________
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