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ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 18/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล
(ฉบับที่ 11)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 39/1 และข้อ 39/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
“ข้อ 39/1 หลักเกณฑ์การคัด เลือกสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 39 (1) ต้องมีข้อกาหนด
ที่จะไม่คัดเลือกโทเคนดิจิทัลที่กาหนดสิทธิของบุคคลในการได้มาซึ่งสินค้าหรื อบริการหรือสิทธิ อื่น ใด
ที่เฉพาะเจาะจง และพร้อมที่จะให้ผู้ถือใช้ประโยชน์ได้ทันทีในวันที่ออก หรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกโดย
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(1) ไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ สาระชั ด เจนหรื อ ไม่ มี สิ่ ง ใดรองรั บ โดยมี ร าคาขึ้ น อยู่ กั บ กระแส
ในโลกโซเชียล (Meme Token)
(2) เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)
(3) โทเคนดิจิทัลที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึง่
หรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจานวนเท่ากันแทนกันได้
(Non - Fungible Token : NFT)
(4) โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือบุคคล
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ประโยชน์สาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (blockchain)
(ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ง) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตามลักษณะที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะของกิจการในกลุ่ ม
ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยอนุโลม
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เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอานาจควบคุมกิจการตามวรรคหนึ่ง (4) ให้นาบทนิยามคาว่า
“อ านาจควบคุ มกิ จการ” ตามมาตรา 39 แห่ งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิ จสิ นทรั พย์ ดิจิทัล
พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 39/2 ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีข้อกาหนดในกรณี
ที่มีการนาโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือโดยบุคคล
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ตนให้บริการ ว่าหากผู้ออกโทเคนดิจิทัลดัง กล่าวไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดใน
ไวท์เปเปอร์ (white paper) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสาคัญ จะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจ
การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิกถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวออกจากการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลได้
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คาว่า “บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ
การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในข้อ 39/1 (4) โดยอนุโลม”
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะตามข้อ 39/1 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศนี้ ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่ประกาศนีใ้ ช้บังคับ ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสามารถให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่แล้วนั้นต่อไปได้
ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์ดิจิทัลและหลักเกณฑ์ที่มีข้อกาหนดและเหตุแห่งการเพิกถอนโทเคนดิจิทัล ตามข้อ 39/1
และข้อ 39/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศนี้ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
โดยในระหว่างที่ยังแก้ไขหลักเกณฑ์ไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ปฏิบัติต ามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ ถือว่าหลักเกณฑ์ที่ได้จัด ให้มีภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
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