ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 15/2561
เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10(1) และ (2) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19
มาตรา 21 และมาตรา 25 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ.2561 คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน” (investment token) หมายความว่า หน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงถูกสร้างขึ้นบนระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดสิ ทธิ
ของบุคคลในการเข้าร่ วมลงทุนในโครงการหรื อกิจการใด ๆ
“โทเคนดิจิทลั เพื่อการใช้ประโยชน์” (utility token) หมายความว่า หน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงถูกสร้างขึ้นบนระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดสิ ทธิ
ในการได้มาซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การหรื อสิ ทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อตกลงระหว่าง
ผูอ้ อกและผูถ้ ือ
“นิติบุคคลร่ วมลงทุน” (venture capital) หมายความว่า นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการร่ วมลงทุนใน
วิสาหกิจเริ่ มต้น (startup) และจากัดลักษณะของผูล้ งทุนไว้เฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
“กิจการเงินร่ วมลงทุน” (private equity) หมายความว่า กิจการที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ และมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยจากัด
ลักษณะของผูล้ งทุนไว้เฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
(2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สิน
ที่เกิดจากเงินทุน
(3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วน
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ในการกากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน หรื อการดาเนินการอื่นใด
ในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
“ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ” (ICO portal) หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“สัญญาอัจฉริ ยะ” (smart contract) หมายความว่า ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ที่ดาเนินการ
บังคับตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนด
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(1) การถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติบุคคล
หนึ่ง ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 4/2564 เรื่ อง การกาหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้
(ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ก
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน”  หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนของนิ ติบุคคลนั้นซึ่งถือหุน้ หรื อ
เป็ นหุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมด


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

3
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท้ งั นี้ มิให้รวมถึงกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ภาค 1
บททัว่ ไป
________________
หมวด 1
ขอบเขตการใช้บงั คับประกาศ
________________
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับผูอ้ อกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ดังต่อไปนี้
(1) โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
(2) โทเคนดิจิทลั เพื่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่พร้อมที่จะให้
ผูถ้ ือใช้ประโยชน์ตามสิ ทธิของโทเคนดิจิทลั นั้น ๆ ได้ทนั ทีต้ งั แต่วนั ที่เสนอขายโทเคนดิจิทลั ครั้งแรก
ข้อ 4 ประกาศนี้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การอนุญาตและวิธีการยื่นคาขออนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั ให้เป็ นไปตาม
ภาค 2
(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ให้เป็ นไปตามภาค 3
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ให้เป็ นไปตามภาค 4
(4) ค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุญาต การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้เป็ นไปตามภาค 5
หมวด 2
อานาจของสานักงาน ก.ล.ต.
_________________
ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามประกาศนี้ได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
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ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายโทเคนดิจิทลั นั้นเข้าลักษณะ
เป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประกาศนี้ หรื อประกาศอื่น
(2) การเสนอขายโทเคนดิจิทลั อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายโทเคนดิจิทลั อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อ
ตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายโทเคนดิจิทลั อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 6 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ สานักงาน
ก.ล.ต. อาจผ่อนผันไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไข
ตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งเพิม่ เติมต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการอนุญาต
ให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั ซึ่งหากข้อเท็จจริ งดังกล่าวปรากฏต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการอนุญาตให้
เสนอขายโทเคนดิจิทลั นั้น อาจทาให้การพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. เปลี่ยนแปลงไป หรื อ
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้หรื อตามข้อผูกพันที่ให้ไว้
ในคาขออนุญาต สานักงาน ก.ล.ต. อาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารชี้แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาต
ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
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(2) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในส่วนที่ยงั มิได้เสนอขาย
หรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ และให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ในส่วนที่ได้เสนอขายหรื อมีผจู ้ องซื้อแล้ว
ข้อ 8 ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
จัดส่งให้มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อหรื อไม่ชดั เจน หรื อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาโทเคนดิจิทลั อย่างเพียงพอ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดให้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(1) เปิ ดเผยข้อมูล รายงาน หรื อส่งเอกสารหลักฐานเพิม่ เติม
(2) ชี้แจง หรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
(3) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ในกรณีที่เอกสารหรื อรายงานตามวรรคหนึ่งคือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ดาเนินการตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน ก.ล.ต. อีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงาน ก.ล.ต.
อาจกาหนดให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เปิ ดเผยการสั่งการ การดาเนินการ ข้อสังเกตของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
คาชี้แจงของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดด้วยก็ได้
ข้อ 9 สานักงาน ก.ล.ต. อาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในเอกสาร
ดังต่อไปนี้ได้ หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถแสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในเอกสารนั้นหรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
(1) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดในภาค 3
(2) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ตามที่กาหนดในหมวด 1 ของภาค 4
ข้อ 10 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถจัดทาและ
ส่งรายงานที่กาหนดในภาค 4 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจมีหนังสื อขอผ่อนผันการส่งรายงานดังกล่าวต่อ
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สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและ
แจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะจัดส่ งรายงานนั้น
ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. ไม่ผอ่ นผันให้ตามที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ร้องขอตาม
วรรคหนึ่ง ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ต้องรับผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 25 แห่งพระราชกาหนด
การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 นับแต่วนั ครบระยะเวลาที่กาหนดในการส่งรายงาน
ดังกล่าวตามที่กาหนดในภาค 4
ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผขู ้ ออนุญาตหรื อผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้จะสามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ในแนวเดียวกัน
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอาจกาหนดตามลักษณะของโทเคนดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ผูล้ งทุน หรื อการเสนอขายก็ได้
(2) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผูข้ ออนุญาตหรื อ
ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
ในการดาเนินการของสานักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้นาปั จจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ มาประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
(1) การส่งเสริ มให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีความรับผิดชอบต่อผูล้ งทุน
(2) ความได้สัดส่ วนระหว่างภาระของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับแห่งประกาศนี้ กับประโยชน์
ที่ผลู ้ งทุนโดยรวมจะได้รับ
(3) การส่งเสริ มให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน
(4) การส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
(5) การส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมของภาคเอกชน
ข้อ 12 เพื่อให้สานักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้
ให้สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหรื อผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้จดั ส่ งข้อมูล รายงาน หรื อ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หรื อจะสั่งการเป็ นรายกรณี
โดยต้องไม่เป็ นภาระต่อบุคคลนั้นจนเกินสมควร ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. จะกาหนดให้เป็ นไป
ตามกรอบดังนี้
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(1) ในกรณีที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนและมีผลกระทบต่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ผูล้ งทุน หรื อ
ตลาดทุน อย่างมีนยั สาคัญ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดให้ดาเนินการภายในวันทาการที่เกิดกรณีดงั กล่าวได้
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้กาหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์
เรื่ อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หมวด 3
การจัดทา ยืน่ ส่ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
และเอกสารตามประกาศ
_________________
ข้อ 13 เว้นแต่ขอ้ กาหนดในประกาศนี้ จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การจัดทา ยืน่ ส่ง หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้
ข้อ 14 ภาษาที่ใช้ในการจัดทา ยืน่ ส่ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารตามประกาศนี้
ให้ใช้ภาษาไทย
ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจจัดทา ยืน่ ส่ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารตามวรรคหนึ่ง
เป็ นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ โดยมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างจากข้อมูลหรื อเอกสารฉบับภาษาไทย
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็ นการยืน่ หรื อส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต้องยืน่ หรื อส่งคารับรองความถูกต้องของข้อมูล
มาพร้อมกันด้วย
ข้อ 15 การยืน่ หรื อส่ งข้อมูลหรื อเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบและ
วิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ภาค 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตและ
วิธีการยืน่ คาขออนุญาต
_________________
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 16 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่เข้าลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
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(2) การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ออกไว้แล้วและมีวตั ถุประสงค์
ที่จะเสนอขายเป็ นการทัว่ ไปต่อประชาชน
ข้อ 17 การเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ต่อเมื่อเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) ผูข้ ออนุญาตไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื ออยู่ระหว่างการยืน่
หรื อไต่สวนคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการหรื อการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(2/1)  ผูข้ ออนุญาตไม่เคยจัดสรรและส่ งมอบโทเคนดิจิทลั ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ให้แก่บุคคลใด เว้นแต่เป็ นการจัดสรรและส่งมอบโทเคนดิจิทลั โดยชอบตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
(3) เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(ข) นิติบุคคลร่ วมลงทุน หรื อกิจการเงินร่ วมลงทุน
(ค) ผูล้ งทุนที่มิใช่ผลู ้ งทุนตาม (ก) หรื อ (ข) ซึ่งเสนอขายเป็ นมูลค่าไม่เกินรายละ
3 แสนบาทต่อการเสนอขายในครั้งนั้น ทั้งนี้ ผูข้ ออนุญาตต้องกาหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขาย
ในแต่ละครั้งต่อผูล้ งทุนประเภทนี้รวมกันไม่เกินมูลค่าดังนี้ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
1. ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
2. ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขายต่อครั้ง
(4) ผูข้ ออนุญาตเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 18
(5) โทเคนดิจิทลั ที่ขออนุญาตเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 19
(6) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อมีขอ้ ความที่
อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
(7) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO portal)
ได้พิจารณาแล้วว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีลกั ษณะที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้
และสามารถเสนอขายผ่านระบบของผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวได้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2562 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
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ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามวรรคหนึ่ง (7) ต้องไม่มีความเกี่ยวข้อง
หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในลักษณะที่อาจทาให้ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ดังกล่าวขาดความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
(8) ยกเลิก
ข้อ 17/1 ยกเลิก
ข้อ 18 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงให้สานักงาน ก.ล.ต. เห็นได้วา่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจ
ควบคุมกิจการของผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
โดยอนุโลม
(3) งบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวมประจางวดการบัญชีปีล่าสุด (ถ้ามี)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ ในกรณีที่ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินในอดีตของผูข้ ออนุญาตมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การออกโทเคนดิจิทลั ที่ขออนุญาต
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี ในกรณี อื่นนอกจาก 1.
(ข) ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ให้สามารถตรวจสอบหรื อสอบทานงบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เว้นแต่เป็ นงบการเงินที่จดั ทา
ขึ้นตามหลักเกณฑ์ใน (ก) 2.



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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(ค) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
1. ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวม
หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาหรื อ
ไม่กระทาของผูข้ ออนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูข้ ออนุญาต
(4) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องตาม
ภาค 4 ของประกาศนี้ หรื อตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องไม่อยู่
ระหว่างการดาเนิ นการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามหมวด 1 ของภาค 4
ของประกาศนี้ หรื อตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามหมวด 2
ของภาค 4 ของประกาศนี้ หรื อตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามภาค 4 ของประกาศนี้
หรื อตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
(ง) ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 8 หรื อตามมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(5) ผูข้ ออนุญาตไม่มีลกั ษณะตามข้อ 20
ข้อ 19 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงให้สานักงาน ก.ล.ต. เห็นได้วา่ โทเคนดิจิทลั ที่ขออนุญาต
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) แสดงได้วา่ โทเคนดิจิทลั ที่ขออนุญาตเป็ นโทเคนดิจิทลั ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
(ก) โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
(ข) โทเคนดิจิทลั เพือ่ การใช้ประโยชน์
(2) โทเคนดิจิทลั ที่ขออนุญาตมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแนวทางการดาเนินโครงการหรื อกิจการตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการให้สิทธิแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
ที่มีขอ้ กาหนดอย่างน้อยดังนี้ โดยผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีการพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว
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(ก) กรณี โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน ต้องมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือในการเข้าร่ วมลงทุนในโครงการหรื อกิจการตามแผนธุรกิจ วิธีการและเงื่อนไขในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ และมาตรการในการรักษาสิ ทธิของผูถ้ ืออย่างเป็ นธรรม
(ข) กรณี โทเคนดิจิทลั เพื่อการใช้ประโยชน์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
สิ ทธิของผูถ้ ือในการได้มาซึ่งสิ นค้า บริ การ หรื อสิ ทธิอื่นใด วิธีการและเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดสิ ทธิ และมาตรการในการรักษาสิ ทธิของผูถ้ ืออย่างเป็ นธรรม
(3) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั และกลไกการให้สิทธิ
แก่ผถู ้ ือผ่านสัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract) ไม่สามารถบังคับได้จริ ง หรื อเป็ นการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน

ในกรณี ที่สัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract) ไม่สามารถบังคับตามที่กาหนดใน
ร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ท้ งั หมด ผูข้ ออนุญาตต้องมีกลไกอื่นที่นามาใช้ทดแทนสัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract)
ทั้งนี้ ต้องแสดงได้วา่ กลไกอื่นดังกล่าวสามารถใช้บงั คับได้จริ ง และไม่เป็ นการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน
(4) แสดงได้วา่ มีการจัดทาและเปิ ดเผยรหัสต้นทาง (source code) ของสัญญาอัจฉริ ยะ
(smart contract) ทั้งนี้ การเปิ ดเผยรหัสต้นทางให้เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดบน
เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 20 ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 21
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
เนื่องจากมีเหตุที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่นหรื อได้ประโยชน์
มากกว่าผูถ้ ือหุน้ รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2563 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
17 เมษายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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(ค) เคยถูกสานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคาขออนุญาตหรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรื อโทเคนดิจิทลั เนื่องจากมีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อประชาชนหรื อต่อสานักงาน ก.ล.ต. ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มี
อยูจ่ ริ งในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรื อโทเคนดิจิทลั
โดยไม่มีการชี้แจงเหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้
แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ผูข้ ออนุญาตเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจาก
การดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง
ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนิ นการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3)
กับบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าวนั้น
ข้อ 21 มิให้นาความในข้อ 20(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดาเนินงานที่ ทาให้
ผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามข้อ 20(1) และ (2) แล้ว
หมวด 2
วิธีการยืน่ คาขออนุญาต
_________________
ข้อ 22 ผูท้ ี่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั ให้ยนื่ คาขออนุญาตและ
เอกสารหลักฐานอื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 23 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ในภาค 5
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
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ข้อ 24 เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงาน ก.ล.ต. ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) สอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและ
แจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้บริ ษทั ชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
(2) แจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับ
คาชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่สานักงาน
ก.ล.ต. จะเริ่ มพิจารณาคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับ
ประชาชน เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับคาขอผ่อนผันเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวในกรณีมีเหตุจาเป็ น
และสมควร ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับ
การพิจารณาการอนุญาต
หมวด 3
เงื่อนไขการอนุญาต
_________________
ข้อ 25 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการขายโทเคนดิจิทลั ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
นับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. แจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวและยังประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อไป ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อถึงสานักงาน ก.ล.ต.
ก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 30 วันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของ
การขอขยายระยะเวลา และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตและโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาต
ตามหมวด 1 ของภาคนี้ ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณี น้ ี ให้สานักงาน
ก.ล.ต. มีอานาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่
วันที่สานักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก
ข้อ 25/1 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ต่อบุคคลอื่นนอกเหนื อจากการเสนอขายต่อประชาชนซึ่ งได้รับอนุ ญาตตามประกาศนี้ และเป็ น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2562 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
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การเสนอขายในราคาต่า ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีกลไกที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ บุคคลที่ได้รับการจัดสรร
จะไม่สามารถโอนโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายในราคาต่าตามจานวนที่ คานวณได้จากส่ วนต่างของราคา
โทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายต่อประชาชนกับราคาโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายในราคาต่า เว้นแต่พน้ ระยะเวลา
6 เดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่มีการส่ งมอบโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาต
การเสนอขายในราคาต่าตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง การเสนอขายในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) การเสนอขายในราคาต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชนซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
(2) การเสนอขายในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนโดยมีการให้โทเคนดิจิทลั
โดยไม่คิดค่าตอบแทนด้วย
ข้อ 25/2 ยกเลิก
ข้อ 26 ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในภาค 4
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
และร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่เป็ นกรณีที่ไม่กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
หรื อกรณีที่เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามวิธีการที่กาหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผา่ นการพิจารณาจากสานักงาน ก.ล.ต.
หมวด 4
หลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาต
การเผยแพร่ ขอ้ มูล และการโฆษณาชี้ชวน
_________________
ข้อ 27 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ที่เป็ นผูพ้ ิจารณาลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตและโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 17(7)
ข้อ 28 ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจะรับคริ ปโทเคอร์เรนซี เป็ นการตอบแทน ให้รับได้
เฉพาะคริ ปโทเคอร์เรนซีที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ก.ล.ต. และได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรื อฝากไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับ
อนุญาตตามพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่อยูร่ ะหว่างถูกระงับ
การประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคริ ปโทเคอร์เรนซี เท่านั้น



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

15
ข้อ 29 การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ให้กระทาได้หลังจากสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว และให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ข้อ 30 นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั โดยวิธีการอื่น
นอกจากการแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน ข้อมูลที่จะใช้ในการโฆษณาอย่างน้อยต้องจัดทาเป็ นภาษาไทยและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิด
ในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูล
ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต. ที่จะสั่งให้ดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังนี้
(1) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(3) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง หรื อ
ไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผูล้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
ข้อ 31 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนไม่วา่ ในรู ป
เอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม เว้นแต่จะมีการแสดงเจตนาโดยสมัครใจ
ที่จะไม่รับหนังสื อชี้ชวน
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ในกรณีที่มีการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายหรื อจัดส่งสรุ ป
ข้อมูลสาคัญของโทเคนดิจิทลั (factsheet) ไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผปู ้ ระสงค์ที่จะซื้อโทเคนดิจิทลั
ได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนทาการจองซื้ อ
ข้อ 32 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตรายงานผลการขายโทเคนดิจิทลั ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.ล.ต.
หมวด 5
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์
_________________
ข้อ 32/1 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับ
จากอสังหาริ มทรัพย์ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ เพิ่มเติม
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 32/2 การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์
จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จ พร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์
และไม่อยู่ในบังคับแห่ งทรัพยสิ ทธิหรื อมีขอ้ พิพาทใด ๆ เว้นแต่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้พิจารณา
โดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิ ทธิหรื อการมีขอ้ พิพาทนั้น
ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้มา
ซึ่งอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม
(2) มีจานวนหรื อมูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
หรื อมูลค่าโครงการนั้น หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(3) แสดงได้วา่ ได้ตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) อสังหาริ มทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 32/3 และเปิ ดเผยข้อมูลและความเสี่ ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)
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(4) ต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ
และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือน
ก่อนวันยื่นคาขออนุญาต โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายที่ผูข้ ออนุญาตและผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอและมีลกั ษณะดังนี้
(ก) เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ข) ในกรณีที่อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนอยูใ่ นต่างประเทศ ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินต้องมีลกั ษณะตามข้อ 32/4
(5) แสดงได้วา่ การทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่มีขอ้ ตกลง
หรื อข้อผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลให้ไม่สามารถจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มี
การจาหน่าย)
(6) แสดงได้วา่ จะไม่มีการนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อ
ศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(7) มีร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิง
หรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กร. 4/2564 เรื่ อง การกาหนดประเภทธุ รกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ก
(8) แสดงได้ว่ามีกลไกควบคุมให้ผูข้ ออนุ ญาตโอนทรัพย์สินที่จะเป็ นกองทรัสต์
ให้แก่ทรัสตีตามข้อ 32/6
(9) ในกรณี ที่มีการแบ่งโทเคนดิจิทลั ออกเป็ นหลายชนิ ด ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) โทเคนดิจิทลั ชนิดเดียวกันต้องมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
(ข) โทเคนดิจิทลั แต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันได้
เฉพาะในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
2. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
3. กรณี อื่นใดที่ผขู ้ ออนุญาตแสดงได้ว่าเป็ นการแบ่งชนิ ดโทเคนดิจิทลั
ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และได้คานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม ตลอดจนผลกระทบ
ที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละชนิดจะได้รับแล้ว
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(10) ผูข้ ออนุญาตมีคุณสมบัติดงั นี้
(ก) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูข้ ออนุญาตมีฐานะทางการเงิน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย ประสบปัญหาทางการเงิน มีขอ้ บกพร่ องหรื อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
(ข) แสดงได้ว่ามีหรื อจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(ค) แสดงได้วา่ มีหรื อจะมีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
โดยอย่างน้อยต้องมีผรู ้ ับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีความรู ้และประสบการณ์
ด้านบริ หารจัดการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
(ง) แสดงได้ว่ามีการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(จ) แสดงได้วา่ มีความพร้อมในการบริ หารจัดการทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ากลไกการบริ หารจัดการทรัพย์สินจะไม่สามารถ
รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อย่างเป็ นธรรม
2. ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าขาดระบบงานที่เพียงพอที่จะทาให้สามารถ
บริ หารจัดการทรัพย์สินให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั
3. มีการบริ หารจัดการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
4. มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สิน
(11) ในกรณี ที่จะมีการประกันผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 32/5
ข้อ 32/3 ในการตรวจสอบและสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ (การทา due diligence)
อย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบและสอบทานในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) สภาพของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น สภาพที่ต้ งั ทางเข้าออก โอกาสในการจัดหารายได้
และภาระผูกพันต่าง ๆ ของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เป็ นต้น
(2) ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้วน ถูกต้อง
และบังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิ ทธิหรื อเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง
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(3) ความเหมาะสมอื่น ๆ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(4) ในกรณี ที่อสังหาริ มทรัพย์อยูใ่ นต่างประเทศ ต้องตรวจสอบและสอบทาน
ความชอบด้วยกฎหมายของการได้มาและถือครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว
โดยต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั้น
ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย
ข้อ 32/4 ในกรณี ที่อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนอยูใ่ นต่างประเทศ ผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของประเทศ
อันเป็ นที่ต้ งั ของอสังหาริ มทรัพย์กาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ ได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อดังกล่าว ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
อย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(2) เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที่เป็ นสากล
(3) เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้างขวางในระดับสากล (international firm)
ข้อ 32/5 ในกรณีที่จะได้รับหรื อมีการแสดงต่อผูล้ งทุนว่าจะได้รับการประกันผลตอบแทน
หรื อผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์ที่โทเคนดิจิทลั อ้างอิงหรื อมีกระแสรายรับ การประกัน
ดังกล่าวต้องมีหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ระบุวงเงินที่กาหนดไว้ในสัญญาประกัน
(2) ผูร้ ับประกันอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็ นนิติบุคคล
(3) มีขอ้ กาหนดที่แสดงว่า ผูร้ ับประกันยอมผูกพันตนทั้งในฐานะผูร้ ับประกันและ
ในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วมกับผูใ้ ห้ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นดังกล่าว เช่น ผูเ้ ช่า เป็ นต้น
(4) มีรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างผูร้ ับประกัน ผูข้ ออนุญาต และผูใ้ ห้ผลตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อื่น รวมทั้งต้องไม่มีขอ้ ตกลงหรื อเงื่อนไขในลักษณะดังนี้
(ก) ข้อตกลงที่เป็ นการยกเว้นความรับผิดของผูร้ ับประกัน เว้นแต่ในกรณี ที่เกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรื อมิใช่ความผิดของผูร้ ับประกัน
(ข) เงื่อนไขที่เกินความจาเป็ นในลักษณะที่จะทาให้การเรี ยกร้องตามสัญญาประกัน
เป็ นไปได้ยากหรื อเป็ นการสร้างภาระเกินสมควร
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ส่ วนที่ 2
เงื่อนไขการอนุญาต
______________________
ข้อ 32/6 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่มีรายละเอียดตามที่ได้ยนื่ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 32/2(7) อย่างช้าภายในวันที่มีการโอนทรัพย์สินที่จะเป็ นกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตี
ตามวรรคสอง
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนิ นการโอนทรัพย์สินที่จะเป็ นกองทรัสต์แก่ทรัสตีภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ข้อ 32/7 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีของกองทรัสต์ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรื อกฎหมายกาหนด ให้ผูไ้ ด้รับอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และให้แจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาเดียวกัน
นั้นด้วย
ข้อ 32/8 ในการขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) วิธีการขอมติ อาจดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั หรื อการส่ง
หนังสื อขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
(2) เหตุในการขอมติ ต้องระบุกรณีที่ตอ้ งขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามข้อ 36 และข้อ 37 ไว้ให้ชดั เจน
(3) การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และการส่งหนังสื อขอมติ
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ดังนี้ ให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยอนุโลม
(ก) การจัดทาหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติ
(ข) การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติ
(ค) การประกาศวันนัดประชุมหรื อวันสุ ดท้ายของการรับหนังสื อแจ้งมติ
(ง) องค์ประชุม
(จ) การดาเนินการประชุม
(ฉ) วิธีการนับคะแนนเสี ยง
(ช) การดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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(4) การขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั การประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั หรื อการส่งหนังสื อ
ขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจดาเนิ นการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องคานึงถึงความเหมาะสม
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และจัดให้มีระบบงานรองรับการดาเนินการดังกล่าวที่มีความมัน่ คงและปลอดภัย
ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรื อการดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
(5) มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ส่งกลับหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจกาหนด
ให้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงที่มากกว่านั้นได้
ส่ วนที่ 3
หลักเกณฑ์การส่งเสริ มการขาย
______________________
ข้อ 32/9 ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจจัดให้มีการส่ งเสริ มการขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อ
มีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดผูล้ งทุนโดยใช้การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจลงทุนในโทเคนดิจิทลั โดยไม่คานึงถึงข้อมูลที่เป็ นพื้นฐานซึ่งจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด
(3) มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผลู ้ งทุนจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ไม่ทาให้สาคัญผิด เหมาะสมและเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าเป็ นการทัว่ ไปในระยะเวลาที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขาย
(5) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขายจากผูซ้ ้ื อโทเคนดิจิทลั
การส่งเสริ มการขายตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การให้ของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดแก่ผลู ้ งทุน เพื่อจูงใจให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจลงทุนในโทเคนดิจิทลั
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ส่ วนที่ 4
การจัดสรรโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อ
มีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์
_________________
ข้อ 32/10 ในการจัดสรรโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์
ให้ผูไ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทลั ที่เป็ นผูก้ ่ อตั้งทรัสต์หรื อทรัสตี
ของกองทรัสต์ ให้จดั สรรโทเคนดิจิทลั ให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
(ก) ร้อยละ 50 ของจานวนโทเคนดิจิทลั ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) ร้อยละ 50 ของจานวนโทเคนดิจิทลั ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโทเคนดิจิทลั
แต่ละชนิด ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของโทเคนดิจิทลั
การคานวณอัตราการถือโทเคนดิจิทลั ตามวรรคหนึ่ ง ให้นบั รวมโทเคนดิจิทลั
ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อทรัสตีดว้ ย
(2) ในกรณี ที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ
หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์น้ นั กาหนดสัดส่ วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดสรรโทเคนดิจิทลั แก่ผลู ้ งทุนต่างด้าวให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนด
นั้นด้วย
ในกรณีที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหลายโครงการและบรรดา
กฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มีการกาหนดสัดส่ วนการลงทุนของ
ผูล้ งทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจัดสรรโทเคนดิจิทลั ตามสัดส่ วนที่กาหนดไว้ต่าสุ ด
ของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้น
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแบ่งแยกโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์
ที่จะจัดสรรให้แก่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาตออกจากโทเคน
ดิจิทลั ที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนทัว่ ไปไว้อย่างชัดเจน และเปิ ดเผยประเภทบุคคลดังกล่าวรวมถึ ง
จานวนที่จะจัดสรรไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 32/11 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตว่าบุคคลใดตามข้อ 32/10
ถือโทเคนดิจิทลั ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจากัดสิ ทธิเกี่ยวกับการออกเสี ยง
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ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
(2) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตรู ้หรื อ
ควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว
ภาค 3
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไปและวิธีการยืน่
_________________
ข้อ 33 การเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะกระทาได้ต่อเมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. ตามภาค 2 และได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ดังกล่าว
มีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 34 ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ้ นสุ ดลงแล้ว หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสงค์จะเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อน ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนฉบับใหม่โดยวิธีการตามที่กาหนดในข้อ 35
ข้อ 35 ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน ตามแบบที่กาหนดไว้ในหมวด 2 ของภาคนี้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
หมวด 2
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 36 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ยนื่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ให้แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี้ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลตามข้อ 37
(1) ส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ (factsheet) ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญของโทเคนดิจิทลั
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รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของโทเคนดิจิทลั และสรุ ปสาระสาคัญของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของโทเคนดิจิทลั และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
(2) ส่วนข้อมูลผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่ระบุในส่ วนนี้ ให้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ด้วย
(3) ส่วนข้อมูลแผนธุรกิจ ซึ่งแสดงสาระสาคัญตามที่กาหนดในข้อ 19(2) โดยอนุโลม
(4) ส่ วนข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั ซึ่ งแสดงสาระสาคัญของโทเคนดิจิทลั
สัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract) ลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญ การออกเสี ยงลงคะแนนและ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั รวมทั้งข้อจากัดเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนน
และการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว (ถ้ามี)
(5) ส่วนข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
(6) ส่วนการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็ นไปตามหมวด 3
ข้อ 37 ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต้องมี
รายละเอียดที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจทาให้สาคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่เปิ ดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน (ถ้ามี) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1
ของภาค 4 โดยอนุโลม
(3) ในกรณี เป็ นการเสนอขายโทเคนดิจิทลั พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศอื่นด้วย ต้องมีรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องที่พึงเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนไม่นอ้ ยกว่า
ที่เปิ ดเผยในประเทศอื่น
(3/1) รายละเอียดของกลไกอื่นที่นามาใช้ทดแทนสัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract)
ตามข้อ 19(3) วรรคสอง (ถ้ามี)
(3/2) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)
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(3/3) รายละเอียดของการประกันผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
(4) มีขอ้ มูลตามรายการที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
(5) ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 38 แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ต้องยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีหน้าที่ยนื่ ตาม
ข้อ 36 และข้อ 37 และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อยต้องมีร่างที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
(2) รายการในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ต้องมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน
(3) ต้องมีคาเตือนที่ระบุไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “การลงทุนในโทเคนดิจิทลั มี
ความเสี่ ยงสูง ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินหรื อคริ ปโทเคอร์เรนซี ที่ลงทุนกลับคืน ดังนั้น ก่อนลงทุน
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และประเมินความเสี่ ยง
จากการลงทุนด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งควรตระหนักถึงข้อจากัดในการเปลี่ยนมือของโทเคนดิจิทลั ด้วย
สิ่ งสาคัญ คือ ไม่ควรลงทุนด้วยเงินหรื อคริ ปโทเคอร์ เรนซี ท้ งั หมดที่มีอยู่ ทั้งนี้ การเผยแพร่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไม่ได้เป็ นการแสดงว่า สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุน หรื อประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
โทเคนดิจิทลั ที่เสนอขาย หรื อรับรองความสาเร็ จของโครงการ”
ข้อ 39 ก่อนปิ ดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญาต หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และหนังสื อชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการลงทุนในโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในโทเคนดิจิทลั
ที่เสนอขาย ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ต้องดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่าวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั มีผลใช้บงั คับแล้วต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใดนั้น
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หมวด 3
การรับรองข้อมูล
_________________
ข้อ 40 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อ
(2) กรณีที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพัน หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุด หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมี
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
ข้อ 41 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 40 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจาก
การที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีผลใช้บงั คับได้ตาม
ข้อ 42
หมวด 4
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 42 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ แล้ว
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(1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ต้องได้รับอนุญาตตามภาค 2
(2) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามภาค 5
(3) เมื่อพ้น 5 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ตามข้อ 36(5) หรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงาน ก.ล.ต. ผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(4) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ระบุขอ้ มูลตามรายการครบถ้วนแล้ว
ภาค 4
การเปิ ดเผยข้อมูลของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
_________________
หมวด 1
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
_________________
ส่ วนที่ 1
วันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดหน้าที่
_________________
ข้อ 43 ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามประกาศนี้มีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามประเภทข้อมูลที่กาหนดในหมวดนี้ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ตามหมวด 2 มีผลใช้บงั คับ เว้นแต่มีเหตุที่ทาให้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สิ้ นสุดหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อ 44
ข้อ 44 ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อเกิดกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้ขายโทเคนดิจิทลั ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต.
อนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วอย่างชัดเจน
(2) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ชาระหนี้ตามโทเคนดิจิทลั (ถ้ามี) จนครบถ้วนแล้ว
(3) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(4) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
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(5) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เป็ นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนินกิจการตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานหรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(6) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เพื่อการใช้ประโยชน์แสดงได้วา่ โครงการตามแผนธุรกิจที่ได้
นาเสนอไว้ในการเสนอขายครั้งแรก ดาเนินการแล้วเสร็จและเปิ ดให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สามารถใช้สิทธิ
ในการได้มาซึ่งสิ นค้า บริ การ หรื อสิ ทธิอื่นใดได้แล้ว
ข้อ 45 ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั แจ้งเหตุที่ทาให้สิ้นสุ ดหน้าที่การจัดทาและส่งรายงาน
ตามข้อ 44 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนถึงกาหนดเวลาส่งรายงานดังกล่าว
ส่วนที่ 2
ประเภทและรายละเอียดข้อมูล
_________________
ข้อ 46 ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จัดทารายงานที่แสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั มีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานจากการออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดังกล่าวจัดทาและส่ งรายงานที่แสดงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับที่มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว และให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ใน (2) (ค) และ ข้อ 47 ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 และข้อ 51 ด้วย
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จัดทาและส่งข้อมูลต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ดังนี้
(ก) งบการเงินประจารอบปี บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ซึ่งเป็ นไปตามข้อ 47 ข้อ 48 และข้อ 49 และเอกสารที่ตอ้ งจัดส่งพร้อมกับงบการเงินตามข้อ 50
ทั้งนี้ ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ซึ่ งต้องมีขอ้ มูลสอดคล้องกับแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ยนื่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยข้อมูลดังกล่าวต้องปรับปรุ ง
ให้เป็ นปัจจุบนั และมีขอ้ มูลเพิม่ เติมตามข้อ 51 ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
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(ค) รายงานการใช้เงินและความคืบหน้าของโครงการหรื อกิจการตามแผนธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีตามแนวทางที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาดังกล่าว
(ง) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่มีการจัดทาล่าสุ ด เฉพาะกรณี การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับ
จากอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่การประเมินหรื อการสอบทานแล้วเสร็จ
(จ) รายงานการวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim
Management Discussion and Analysis) เฉพาะกรณี การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแส
รายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อปรากฏว่ารายได้หรื อกาไรสุ ทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่าง
จากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัย
สาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมกับการจัดส่ งงบการเงิน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง นอกจากการจัดทาและส่ งข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม
ข้อ 47 งบการเงินประจารอบปี บัญชี และงบการเงินรายไตรมาส (ถ้ามี) ของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั ต้องผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้สามารถ
ตรวจสอบหรื อสอบทานงบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ในกรณีที่เป็ นงบการเงินประจารอบปี บัญชี และงบการเงินรายไตรมาส (ถ้ามี)
ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่มีการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อผูล้ งทุนตามข้อ 17(3) (ค) รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ตามวรรคหนึ่ ง ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(2) ผูส้ อบบัญชี ถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั
ข้อ 48 การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ
(2) ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินตาม (1) ไม่ครอบคลุมถึงการจัดทาหรื อ
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การเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องใด ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการ
นโยบายบัญชีที่ใช้ปฏิบตั ิสาหรับการบันทึกบัญชีรายการนั้น และคาอธิบายว่านโยบายบัญชีดงั กล่าว
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด
ข้อ 49 หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามข้อ 46 ต้องแสดง
งบการเงินของโครงการหรื อกิจการตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั ด้วย
ในกรณีที่มีการเสนอขายโทเคนดิจิทลั หลายชนิด ให้แสดงงบการเงินตามวรรคหนึ่ง
โดยแยกตามชนิดของโทเคนดิจิทลั
ข้อ 50 ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ส่งหนังสื อรับรองงบการเงินต่อสานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมกับการจัดส่ งงบการเงิน ทั้งนี้ ให้อนุโลมใช้ตามแบบ 56-3 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้อ 51 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามข้อ 46
ต้องมีขอ้ มูลสรุ ปการใช้เงินและความคืบหน้าของโครงการหรื อกิจการตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โทเคนดิจิทลั ด้วย ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคสองของข้อ 49 มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
หมวด 2
การรายงานเหตุการณ์สาคัญ
_________________
ข้อ 52 ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
3 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการฟื้ นฟูกิจการ
(2) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(3) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(4) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ
(5) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ทาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ในการบริ หารงานของบริ ษทั
(6) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรื อ
ถูกครอบงากิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(7) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ผิดข้อตกลงในการชาระหนี้ ตามโทเคนดิจิทลั
(8) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั
ในสาระสาคัญ
(9) เหตุการณ์ที่ทาให้หรื ออาจทาให้ตอ้ งยกเลิกโทเคนดิจิทลั หรื อเลิกโครงการ กิจการ
หรื อแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั
ข้อ 53 การรายงานตามข้อ 52 ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั เช่น ชื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ชื่อและประเภทของ
โทเคนดิจิทลั วัน เดือน ปี ที่เสนอขายโทเคนดิจิทลั จานวนโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวน
โทเคนดิจิทลั ที่ยงั เหลืออยู่
(2) รายละเอียดของเหตุการณ์ตามข้อ 52 เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ และเหตุที่ทาให้เกิด
เหตุการณ์ เป็ นต้น
ภาค 5
ค่าธรรมเนียม
_________________
ข้อ 54 ให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ชาระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ตามอัตราที่
กาหนดไว้สาหรับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
(1) ค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั
(2) ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
(3) ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

