ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 12/2562
เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อบุคคลในวงจากัด
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10(1) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และ
มาตรา 20 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ความสัมพันธ์ดา้ นธุรกิจและการลงทุน เช่น ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
บุคคลที่จะเข้ามาร่ วมธุรกิจ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด เป็ นต้น
(2) ความสัมพันธ์ดา้ นการบริ หารและการจัดการ เช่น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษา และ
พนักงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูก้ ่อตั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายในครั้งนั้น ๆ
เป็ นต้น
(3) ความสัมพันธ์ในด้านการเป็ นเครื อญาติของผูก้ ่อตั้งโครงการตาม (2) และพนักงาน
“บริ ษทั ใหญ่” หมายความว่า บริ ษทั ที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงในผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั นั้น
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัดหรื อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้ออกไว้แล้วและมีวตั ถุประสงค์
ที่จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
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หมวด 1
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
_________________
ข้อ 4 การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อบุคคลในวงจากัด หมายถึง การเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ หรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
บทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
(2) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายภายในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
(3) การเสนอขายที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 20 ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา
12 เดือน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่าการเสนอขายดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายโทเคนดิจิทลั นั้นเป็ นเกณฑ์
ข้อ 5 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในวงจากัดตามข้อ 4 ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 4(2) หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
มีการออกโทเคนดิจิทลั ให้บุคคลใด ๆ ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการเสนอขาย ให้นบั บุคคลดังกล่าว
รวมในจานวนผูล้ งทุนด้วย
(2) การนับจานวนผูล้ งทุนตามข้อ 4(2) หรื อการคานวณมูลค่ารวมการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ตามข้อ 4(3) ไม่นบั รวมส่วนที่เสนอขายและแจกต่อผูล้ งทุนตามข้อ 4(1) ทั้งนี้ ไม่วา่
การเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน
หมวด 2
การอนุญาตและเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
_________________
ข้อ 6 ให้บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ต่อบุคคลในวงจากัดได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. และให้ได้รับยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2565 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)
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ข้อ 7 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามข้อ 6 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายโทเคนดิจิทลั ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย
กับผูไ้ ด้รับอนุญาตในลักษณะที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่
(2) ส่งมอบโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายทั้งหมดให้แก่ผซู ้ ้ื อในวงจากัดพร้อมกับผูซ้ ้ือในรอบ
ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป หรื อส่ งมอบโทเคนดิจิทลั โดยจัดให้มีกลไกที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่
ผูซ้ ้ือในวงจากัดจะไม่สามารถโอนโทเคนดิจิทลั ไปยังบุคคลอื่นก่อนการส่ งมอบในรอบที่เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป เว้นแต่เป็ นการโอนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การโอนโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับจากการเสนอขายตามข้อ 4(1) หรื อข้อ 4(2) ให้แก่
บุคคลที่มีลกั ษณะเดียวกับบุคคลตามข้อ 4(1) หรื อข้อ 4(2) แล้วแต่กรณี
(ข) การโอนโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับมาจากการเสนอขายตามข้อ 4(3) ที่ยงั เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 4(3)
(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เป็ นการทัว่ ไป และในกรณี
ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั ที่จะเสนอขายหรื ออยู่ระหว่างการเสนอขาย
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายข้อมูลให้เฉพาะบุคคลที่มีลกั ษณะหรื อจานวนตามข้อ 4(1) หรื อ (2)
หรื อแจกจ่ายเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้มูลค่าการเสนอขายเป็ นไปตามข้อ 4(3) เท่านั้น
(4) ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจะรับคริ ปโทเคอร์เรนซีเป็ นการตอบแทน ให้รับได้เฉพาะ
คริ ปโทเคอร์เรนซีที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรื อฝากไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชกาหนดการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่อยู่ระหว่างถูกระงับ
การประกอบธุรกิจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับคริ ปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น
ข้อ 8 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ตามแนวทางที่จดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
(1) รายงานผลการขายโทเคนดิจิทลั
(2) ข้อมูลการถือโทเคนดิจิทลั ของผูล้ งทุนแต่ละลักษณะตามข้อ 4
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หมวด 3
อานาจของสานักงาน
_________________
ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งระงับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัดตามข้อ 6 ไว้ก่อน หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ในกรณี
ดังกล่าวได้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ภายหลังการอนุญาตได้
(2) ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(3) การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยง
กฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561
ข้อ 10 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงาน ก.ล.ต.
อาจผ่อนผันไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามข้อ 6 ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ เงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ไม่มีนัยสาคัญ
และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุ นในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต.
อาจกาหนดเงื่อนไขให้ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตหรื อผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ จะสามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ได้ในแนวเดียวกัน
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอาจกาหนดตามลักษณะของโทเคนดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ผูล้ งทุน หรื อการเสนอขายก็ได้
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(2) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อ
ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
ในการดาเนินการของสานักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้นาปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างดังนี้ มาประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
(1) การส่งเสริ มให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีความรับผิดชอบต่อผูล้ งทุน
(2) ความได้สัดส่วนระหว่างภาระของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับแห่งประกาศนี้ กับประโยชน์
ที่ผลู ้ งทุนโดยรวมจะได้รับ
(3) การส่งเสริ มให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน
(4) การส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
(5) การส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมของภาคเอกชน
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

