
นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

1. นโยบายปองกันมิใหบุคลากรนำขอมูลท่ีมีนัยสำคัญและยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปหาประโยชนหรือเปดเผยตอ

บุคคลอ่ืน

“การใชขอมูลภายใน” หมายถึง การใชขอมูลซ่ึงไมเปนท่ีทราบแพรหลายในหมูสาธารณะชนท่ัวไปซ่ึงมีผลกระทบตอราคา

สินทรัพยดิจิทัล เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัว จะปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมดท่ีคุมครองผลประโยชนการลงทุนของนักลงทุนอัน

เก่ียวเน่ืองกับการเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญ

พนักงานจะไมกระทำการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอการทำธุรกรรมเก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัลของ

บริษัทฯ หรือ บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ ในขณะท่ีพนักงานผูน้ันมีขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญและยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน

พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญท่ีมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ตอบุคคลภายนอก เวนแตการเปดเผยน้ัน

มีความจำเปนเพ่ือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีเหตุผลท่ีจะเช่ือไดวาผูรับจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชในทางท่ีผิด หรือเปดเผย

อยางไมถูกตอง

พนักงานจะหารือหรือเปดเผยขอมูลท่ีมีสาระสำคัญและไมพึงเปดเผยตอสาธารณชนไดเฉพาะแตในกรณีของการทำธุรกิจ

โดยปกติและกับผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของโดยตรง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอมูลดังกลาวไดรับภายในวงจำกัด และผูรับรูขอมูลจะไมนำ

ขอมูลไปใชหรือเปดเผยโดยไมถูกตองเทาน้ัน

ท้ังน้ี พนักงานจะตองเปดเผยขอมูลการซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลใด ๆ แกบริษัท ทุกๆ 1 เดือน

2. นโยบายปองกันมิใหบุคลากรรับคาตอบแทนจากบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการวิเคราะหการลงทุนน้ัน

บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะดำเนินกิจการภายใตหลักการของกฎหมาย ความซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณธรรมตามแนวทางการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมของธุรกิจตามท่ีไดระบุไว เพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงม่ันในการตอตานการทุจริตในทุก

รูปแบบและสงเสริมใหเกิดการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส บริษัทฯ มีเจตนารมณท่ีจะดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม

โดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี อีกท้ัง การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุงเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรดวยจิตอาสา เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคมแกบุคลากรในบริษัทฯ ทุกระดับอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงได

กำหนดมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

มาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบน้ี มีผลบังคับใชกับทุกหนวยงานในบริษัทฯ โดยให

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฎตามนโยบายและมาตรการปองกันความขัดแยงทางผล

ประโยชน



บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ

เจาหนาท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายเปนผูจัดทำมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบแลว

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือมาตรการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบใหการดำเนิน

กิจการของบริษัทฯ เปนไปตามมาตรการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใชความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และ

รับผิดชอบกำหนดใหระบบการทำงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได และสงเสริมสนับสนุนมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจาก

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ พรอมท้ังจัดใหมีการส่ือสารไปยังบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงมีหนาท่ีทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบการทำงานและมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวของ

นอกเหนือจากหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกลาวไปขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบอีกท้ังยังตองดำเนินการใหบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับถือปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเชนเดียวกัน ตลอดจนถึงประกาศระเบียบคำส่ังขอกำหนด

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมของบุคลากรบริษัทฯ



แนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของสายงานท่ีปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสายงานท่ีปรึกษาสินทรัพยดิจิทัลนักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีไวเปนระเบียบปฏิบัติของของสายงานท่ีปรึกษาสินทรัพยดิจิทัลนัก

วิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุน ดังน้ี

1. ตองปฏิบัติหนาท่ีหรือใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงรวมถึง

1.1. ไมกระทำการทุจริต เชน

- ไมกระทำการ ใหการสนับสนุน และ/หรือชวยเหลือในการกระทำทุจริตยักยอก หรือฉอโกง ทรัพยสินของผู

ลงทุน

- ไมปกปดขอมูลหรือย่ืนเอกสารอันเปนเท็จตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หนวยงานราชการและ/หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความเห็นชอบการเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

- ไมปกปดขอมูลหรือย่ืนเอกสารอันเปนเท็จตอบริษัทฯ เพ่ือชวยเหลือผูลงทุน เชน ปกปดและหรือตกแตงขอมูล

เพ่ือเปดบัญชีใหผูลงทุนหรือเพ่ือใหผูลงทุนไดรับอนุมัติวงเงินเพ่ิม

1.2 ตองประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริตโดยไมกระทำการในลักษณะเอาเปรียบผูลงทุนหรือแสวงหาประโยชนให

แกตนเองหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน เชน

(1) ไมเบียดบังหรือไมแสวงหาผลประโยชนจากผูลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

(2) ไมซ้ือหรือขายสินทรัพยดิจิทัล ไมวาเพ่ือตนเอง บริษัท หรือบุคคลอ่ืนกอนท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย

ดิจิทัลเดียวกันน้ันเพ่ือผูลงทุน (front running)

(3) ไมนำทรัพยสินอ่ืนของบริษัทท่ีไมใชทรัพยสินท่ัวไป ไปใชประโยชน เชน คูมือการปฏิบัติงาน (manual) หรือ

ระบบงาน หรือ software หรือ ขอมูลของผูลงทุน

1.3 ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและรอบคอบเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติตอผูลงทุนทุกรายอยางเปน

ธรรม ดวยความเอาใจใส ระมัดระวัง รอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ



2. การใหคำแนะนำและการใหขอมูลแกผูลงทุน

(1) เปดเผยช่ือและบริษัทท่ีตนสังกัดดำเนินการแทนเม่ือมีการติดตอกับผูลงทุนเวนแตผูลงทุนทราบอยูแลวและ

ในกรณีท่ีมีการจัดทำบทวิเคราะหการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลเพ่ือเผยแพรตอผูลงทุน ใหเปดเผยไวในบท

วิเคราะหดังกลาวดวย

(2) ตองใหคำแนะนำอยางเปนกลางและแสดงอิสระตามหลักวิชาชีพอันเปนท่ียอมรับและมีเอกสารสนับสนุนท่ี

ใชอางอิงได รวมท้ังช้ีแจงใหผูลงทุนทราบวาขอมูลดังกลาวเปนขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น

(3) ตองใหขอมูลหรือขอแนะนำท่ีเหมาะสม (suitability) กับผูลงทุนอยางครบถวนถูกตอง และเปนปจจุบันรวม

ท้ังตองเปดเผยหรือใหขอมูลท่ีมีความสำคัญและเก่ียวของอยางเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน

โดยไมปกปดขอมูลอันเปนสาระสำคัญซ่ึงอาจทำใหเกิดความเขาใจผิดหรือบิดเบือนขอเท็จจริง เชน

1. เปดเผยหรือแจงขอมูลเก่ียวกับบริษัทผูออกสินทรัพยดิจิทัลเชน อยูระหวางการเพ่ิมทุนหรือลดทุน มี

การเปล่ียนแปลงผูถือหุนใหญ ควบรวมกิจการ

2. เปดเผยหรือแจงขอมูลอันเปนสาระสำคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูลงทุน เชนขอมูล

ความเส่ียงของกลยุทธการลงทุนแตละประเภท ใหคำแนะนำเพ่ิมเติมหากผูลงทุนจะลงทุนในกลยุทธการ

ลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงกวาท่ีผูลงทุนจะรับได

3. กรณีการขายกลยุทธการลงทุนตองแจกหนังสือช้ีชวนใหแกผูลงทุน และตองใหขอมูลหรือคำแนะนำ

ท่ีเหมาะสมกับขอมูลผูลงทุนตาม customer profile ท่ี update รวมท้ังใหขอมูลหรือคำแนะนำอยางตอ

เน่ืองภายหลังจากท่ีไดลงทุนในหนวยลงทุนน้ันแลว

4. ตองใชวิจารณญาณในการใหคำแนะนำ หากเปนการใหคำแนะนำซ่ึงเปนผลมาจากการวิเคราะหขาว

ท่ีอาจมีผลกระทบตอการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลตองแจงใหผูลงทุนทราบถึงท่ีมาของขาวดังกลาวดวย

รวมท้ังไมทำการใด ๆ ท่ีเปนการเผยแพรหรือบอกตอขาวลือ หรือขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคา

สินทรัพยดิจิทัลท่ียังไมไดรับการยืนยันความถูกตองจากผูท่ีเก่ียวของ

3. การปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (conflict of interest) เชน

3.1 หลีกเล่ียงการติดตอ ชักชวนหรือใหคำแนะนำการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน เวนแตจะเปดเผยถึงสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนน้ันใหผูลงทุนทราบ

ท้ังน้ี ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว เชน

a. บริษัท ผูบริหารของบริษัท หรือนักวิเคราะหการลงทุน และผูแนะนำการลงทุน ถือครอง

สินทรัพยดิจิทัล และ/หรือถือหุนในบริษัทผูออกทรัพยสินดิจิทัลเกินกวารอยละหาของหุนท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทผูออกทรัพยสินดิจิทัล ท้ังน้ี ใหนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย

i. บริษัทหรือบริษัทท่ีเก่ียวของเปนผูออกทรัพยสินดิจิทัลน้ันเอง

ii. ผูบริหารของบริษัทหรือนักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุนเปนกรรมการใน

บริษัทผูออกทรัพยสินดิจิทัลน้ัน

iii. บริษัทหรือบริษัทท่ีเก่ียวของอยูระหวางทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษทางการเงินตามประกาศ

วาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำาเนินงาน



iv. นักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุนไดรับคาธรรมเนียมในการติดตอ ชักชวน

หรือใหคำาแนะนำแกผูลงทุนในอัตราท่ีแตกตางกัน เชน ไดรับคาธรรมเนียมจากการ

ขายทรัพยสินดิจิทัล กลยุทธหน่ึงมากกวาอีกกลยุทธหน่ึง

b. ดำเนินการตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข

และวิธีการในการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล ในกรณีท่ีนักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำ

การลงทุนทำหนาท่ีชักชวน แนะนำใหผูลงทุนซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัล หรือ

เผยแพรบทความหรืองานวิจัยเก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัล ในกรณีท่ีบริษัทสินทรัพยดิจิทัลเปนผูให

บริการซ้ือ ขาย หรือ แลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัลตามประกาศดังกลาว

c. กรณีท่ีบริษัทเขาเปนคูสัญญาในการซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัลกับผูลงทุน บริษัทตองแจงใหผูลงทุน

ทราบถึงการเปนคูสัญญาน้ัน และจะตองแจงใหผูลงทุนทราบวาบริษัทสินทรัพยดิจิทัลทำรายการ

ซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัลกับผูลงทุนในฐานะใด

d. ไมซ้ือหรือขายสินทรัพยดิจิทัลท่ีนักวิเคราะหการลงทุนอยูระหวางการจัดทำบทวิเคราะหการ

ลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล กอนท่ีบทวิเคราะหการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลดังกลาวไดถูกเผยแพรแก

ผูลงทุนไปแลวไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันทำการ

3.2 การปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติของบริษัทท่ีสังกัด

(1) ปฏิบัติงานภายในขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทท่ีตนสังกัดหรือดำเนินการ

แทน เชน ทำหนาท่ีภายในขอบเขตความรับผิดชอบท่ีบริษัทมอบหมาย หรือตองไมจัดการงานดานเอกสาร

หลักฐานเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยของผูลงทุน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสายงานดานปฏิบัติการ

(back office)

(2) ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย

ดิจิทัลของพนักงาน

(3) ตองไมเรียกเก็บหรือรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากผูลงทุนนอกเหนือจาก

ท่ีตองชำระตอบริษัท

3.3 การปฏิบัติงานอ่ืน เชน

(1) ตองรักษาความลับของผูลงทุน เชน การไมนำขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการลงทุน

ในสินทรัพยดิจิทัล และขอมูลทางการเงินของผูลงทุนไปเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาท่ี

(2) ไมรับประกันตอผูลงทุนเก่ียวกับผลตอบแทน ผลประโยชน ผลขาดทุน หรือความ

เสียหาย ท่ีอาจเกิดจากการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัล

4.ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการติดตอ

ชักชวน ใหคำแนะนำ วางแผน หรือการวิเคราะหคุณคาหรือความเหมาะสมในการซ้ือขายหรือการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล

4.1ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยยอมรับ เชน



4.2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีกำหนด เชน ห มาตรฐานการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และปปง. กำหนด เชน แนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรูจัก

ลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer/Customer Due Diligence :

KYC/CDD)

4.3 ในกรณีท่ีนักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุนเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนกับศูนยการซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล เพ่ือ

เปนตัวแทนของสมาชิกในการซ้ือขายดวยระบบการซ้ือขาย ตองไมปฏิบัติฝาฝนหลักเกณฑท่ีสำนักงานก.ล.ต.กำหนด เชน

การสงคำส่ังท่ีมีลักษณะไมเหมาะสม การใชและเปดเผย trader ID

4.3.1 ตองไมมีพฤติกรรมท่ีเปนการกระทำอันไมเปนธรรม หรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือ ขาย หรือ

แลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัล หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาวของบุคคลอ่ืน เชน

(1) ตองไมมีสวนเก่ียวของกับการกระทำอันไมเปนธรรมไมวาในฐานะตัวการรวมหรือผูสนับสนุนการกระ

ทำดังกลาว

(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีเก่ียวของกับการกระทำอันไมเปนธรรม เชน การจัดหาบัญชีซ้ือ

ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัลของบุคคลอ่ืนเพ่ือใชในการสรางราคา หรือเปนผูสงคำส่ังท่ีไม

เหมาะสมในลักษณะการสรางราคา หรือ เปนผูจัดการดานการรับจายเงิน

Gift & Entertainments Policy

ตามมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากหนาท่ีโดยมิชอบของบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของ รายละเอียดตามนโยบายและ

มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯไดกำหนด  หามมิใหพนักงาน  ผูบริหาร  และกรรมการท่ีไดรับขอมูล หรือ

การปฏิบัติงานแบบ Day to Day Operation  โดยหมายความรวมถึงพนักงานของสายงานท่ีปรึกษาแนะนำการลงทุนสินทรัพย

ดิจิทัลซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในการทำบทวิเคราะห / บทวิจัย  รับผลตอบแทนอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนสวนตัว

เจตนารมณของขอหามท่ีเขมงวดน้ี มีเพ่ือใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และบริษัทฯ ใชความรูความสามารถเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพใหบริการดานสินทรัพยดิจิทัลโดยคำนึงถึงประโยชนของลูกคา  ดวยความเปนกลางและปราศจากผลประโยชนใด ๆ

สำหรับผลประโยชนในบางลักษณะซ่ึงเปนเร่ืองปกติตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยมและไมมีลักษณะท่ีมีความเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจในการใหบริการลูกคา เชน ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือ การจัดสัมมนา เปนตน บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการรับผลประโยชนตอบแทนท่ีสอดคลองกับเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยมไวดังน้ี

1) การรับทรัพยสินตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยมท่ีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท ใหผูท่ีไดรับทรัพยสินแจงใหผู

บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน  และหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรับทราบ

2) การรับทรัพยสินท่ีมีมูลคาต้ังแต 3,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท ตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของสายงาน  และรายงานตอหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรับทราบ



3. นโยบายควบคุมดูแลบุคลากรใหทำหนาท่ีไดอยางอิสระ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงและความเหมาะสมในการคัดเลือกสินทรัพยดิจิทัลไวในกรอบการให

บริการท่ีปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล ( Advisory Framework ) ซ่ึงกรอบการใหบริการดังกลาวไมเปนหลักเกณฑท่ีเปนการ

เฉพาะเจาะจงเพ่ือเอ้ือประโยชนตอสินทรัพยดิจิทัลใดสินทรัพยดิจิทัลหน่ึง และ/หรือ สินทรัพยดิจิทัลประเภทใดประเภท

หน่ึง และ/หรือ ไมถูกช้ีนำจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงท้ังภายในและภายนอกองคกร และ/หรือ เปนอิสระไมถูกครอบงำ

หรือไดรับอิทธิพลจากผูออกสินทรัพยดิจิทัลหรือบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสีย ทำใหนักวิเคราะหการลงทุนสามารถจัดทำบท

วิเคราะห / บทวิจัยไดอยางเปนอิสระ รวมถึงผูอนุมัติใหนำเสนอบทวิเคราะห / บทวิจัยเพ่ือใหบริการแกลูกคากับ

สามารถอนุมัติไดตามกรอบการใหบริการดังกลาว


