ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2562
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
(ฉบับประมวล)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 41(3) และ (4) และมาตรา 42(10) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2559 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2560 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
“หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ ึงเสนอขายผ่าน
ระบบคราวด์ฟันดิง
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หรื อหุ้นกู้
“หุน้ คราวด์ฟันดิง” หมายความว่า หุน้ ที่ออกใหม่ซ่ ึงเสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
“หุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ซ่ ึงเสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
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“ระบบคราวด์ฟันดิง” หมายความว่า เว็บไซต์ โปรแกรมสาหรับใช้งานบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (application) หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน ที่จดั ขึ้นเพื่อการเสนอขาย
หลักทรัพย์
“หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุ้นที่ออกใหม่
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้น
“หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ” หมายความว่า หุน้ กูไ้ ม่มีประกันที่มีการกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้
ไว้ดอ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญทัว่ ไป
“หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง” หมายความว่า หุน้ กูซ้ ่ ึงมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีลกั ษณะ
ของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นองค์ประกอบรวมอยูด่ ว้ ย โดยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ทาให้การชาระหนี้ที่กาหนดไว้ตามหุ ้นกูด้ งั กล่าวไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
แตกต่างไปจากการกูย้ มื เงินโดยทัว่ ไปในรู ปหุ ้นกู้ อันเนื่ องมาจากปัจจัยอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น
เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ สิ นค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี อา้ งอิง เป็ นต้น
(2) มีลกั ษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ ยงที่ไม่สัมพันธ์กบั การกูย้ มื เงินโดยทัว่ ไป
ในรู ปหุน้ กูอ้ ย่างมีนยั สาคัญ
(3) เป็ นผลให้สถานะความเสี่ ยงโดยรวมและราคาของหุ้นกูด้ งั กล่าวเปลี่ยนแปลงไป
จากความเป็ นตราสารที่ใช้ในการกูย้ มื เงินโดยทัว่ ไปอย่างมีนยั สาคัญ
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กู้
“ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู”้ หมายความว่า ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงมีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
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ภาค 1
บททัว่ ไป
______________________
ส่วนที่ 1
ขอบเขตการใช้บงั คับประกาศ
______________________
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และการให้
ความเห็นชอบผูใ้ ห้บ ริ การระบบคราวด์ฟันดิงและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยมีขอ้ กาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ตามภาค 2 ดังนี้
(ก) ลักษณะการเสนอขาย ตามหมวด 1 ของภาค 2
(ข) การปิ ดการเสนอขายก่อนกาหนด ตามหมวด 2 ของภาค 2
(ค) การรายงานผลการขาย ตามหมวด 3 ของภาค 2
(ง) การแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามหมวด 4 ของภาค 2
(2) การให้ความเห็นชอบผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ตามภาค 3 ดังนี้
(ก) การให้ความเห็นชอบผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง ตามหมวด 1 ของภาค 3
(ข) มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง ตามหมวด 2
ของภาค 3
(ค) มาตรการบังคับ ตามหมวด 3 ของภาค 3
ส่วนที่ 2
อานาจของสานักงาน ก.ล.ต.
______________________
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงานอาจดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิ งจะสามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ได้ในแนวทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว อาจกาหนดตามประเภทหลักทรัพย์หรื อผูล้ งทุนก็ได้
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(2) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผูใ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงมีการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดในประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
(3) เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงกระทาการที่อาจเป็ น
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของประกาศนี้ สานักงานอาจกาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิงขอความเห็นชอบการดาเนิ นการใดตามประกาศนี้ก่อนการดาเนิ นการนั้นก็ได้
(4) เพื่อให้สานักงานสามารถติดตามการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ ให้สานักงาน
กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงจัดส่งข้อมูล รายงาน หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ โดยต้องไม่เป็ นภาระต่อผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงจนเกินสมควร
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สานักงานจะกาหนดให้เป็ นไปตามกรอบ ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนและมีผลกระทบต่อผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
สมาชิก หรื อตลาดทุน อย่างมีนยั สาคัญ สานักงานอาจกาหนดให้ดาเนินการภายในวันทาการที่เกิดกรณี
ดังกล่าวได้
(ข) ในกรณี อื่นนอกจาก (ก) ให้กาหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์
เรื่ อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ภาค 2
การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
_____________________
ข้อ 6 การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในภาคนี้
ข้อ 7 ให้ถือว่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ที่มีลกั ษณะการเสนอขาย
ตามหมวด 1 เป็ นการเสนอขายดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ คราวด์ฟันดิงโดยบริ ษทั จากัดที่ออกหุน้ นั้น เป็ นการเสนอขาย
ที่กระทาได้ตามมาตรา 34
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงดังนี้ เป็ นการเสนอขายที่ได้รับอนุญาต
จากสานักงาน
(ก) การเสนอขายหุน้ คราวด์ฟันดิงโดยบริ ษทั มหาชนจากัดที่ออกหุ ้นนั้น
(ข) การเสนอขายหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
ที่ออกหุน้ กูน้ ้ นั
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บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปิ ดการเสนอขายก่อนกาหนดตามหมวด 2 การรายงานผลการขายตามหมวด 3 และการแต่งตั้ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามหมวด 4 ด้วย
ข้อ 8 การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงในแต่ละครั้ง ต้องกระทาผ่านผูใ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามภาค 3 เพียงรายเดียว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
หมวด 1
ลักษณะการเสนอขาย
_____________________
ส่วนที่ 1
บริ ษทั ที่เสนอขาย
_____________________
ข้อ 9 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ต้องเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) มีการประกอบธุรกิจหรื อโครงการธุรกิจที่ชดั เจน และประสงค์จะใช้เงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศนี้เพื่อดาเนินธุรกิจหรื อโครงการดังกล่าว หรื อเพื่อชาระหนี้
เงินกูย้ มื ที่บริ ษทั ได้ก่อไว้เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจหรื อโครงการดังกล่าว (refinance)
(2) ไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 10 ในกรณีที่บริ ษทั ตามข้อ 9 มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด (holding company) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้น และไม่มีการประกอบธุ รกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเองนั้น บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้
ดังกล่าวต้องมีลกั ษณะตามข้อ 9 ด้วย
ส่วนที่ 2
ผูล้ งทุน
_____________________
ข้อ 11 หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงต้องเสนอขายต่อผูล้ งทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
(2) นิติบุคคลร่ วมลงทุนหรื อกิจการเงินร่ วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน
(3) ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะที่สานักงานประกาศกาหนดโดยคานึงถึงความรู ้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนและฐานะการเงินของผูล้ งทุนดังกล่าวประกอบกัน
(4) ผูล้ งทุนรายบุคคลที่มิใช่ผลู ้ งทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขาย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริ ษทั
ต่อผูล้ งทุนประเภทนี้แต่ละรายไม่เกิน 1 แสนบาท
(ข) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริ ษทั ต่อ
ผูล้ งทุนประเภทนี้ท้ งั หมดรวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบระยะเวลา 12 เดือนนับแต่มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงเป็ นครั้งแรก และไม่เกิน 40 ล้านบาทนับแต่วนั ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
คราวด์ฟันดิงผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงครั้งแรก
การคานวณมูลค่าการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง (4) ให้ถือเอาราคาเสนอขายหลักทรัพย์
คราวด์ฟันดิงนั้นเป็ นเกณฑ์ โดยมิให้นบั รวมมูลค่าหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิงที่มีการชาระหนี้ ตามหุน้ กู้
คราวด์ฟันดิงนั้นไปแล้ว
ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขาย
หุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง
____________________
ข้อ 12 หุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงที่เสนอขายต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีคาเรี ยกชื่อเป็ นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงที่เสนอขาย
ในแต่ละครั้ง โดยคาเรี ยกชื่อหุ้นกูด้ งั กล่าวต้องแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดไถ่ถอน และแสดงไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็ นหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
(2) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน
(3) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิง ทั้งนี้ ไม่วา่ หุน้ กูน้ ้ นั
จะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
(4) มีขอ้ ตกลงให้ชาระค่าหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงและการชาระหนี้ตามหุ ้นกูค้ ราวด์ฟันดิง
เป็ นสกุลเงินบาท
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(5) ไม่มีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หรื อหุ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(6) ข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งมีรายการและสาระสาคัญตามข้อ 13
ข้อ 13 ข้อกาหนดสิ ทธิของหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงต้องมีรายการและสาระสาคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นหุ้นกูม้ ีประกัน ต้องมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 42
(2) ในกรณี อื่นนอกจากกรณี ตาม (1) ต้องมีรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) ลักษณะสาคัญของหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง ซึ่งต้องระบุถึงสิ ทธิ เงื่อนไข และ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามหุ้นกู้
(ข) วิธีการ เวลา และสถานที่ สาหรับการชาระหนี้ตามหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง
(ค) กรณี เป็ นหุ ้นกูท้ ี่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ต้องมีสาระสาคัญดังนี้
1. อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
2. การแต่งตั้งและการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงคายินยอม
ของผูถ้ ือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่จะให้ผูอ้ อกหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิงแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เกี่ยวกับ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
(ง) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 14 ก่อนการเสนอขายหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิงที่เป็ นหุน้ กูม้ ีประกันหรื อหุ้นกูท้ ี่จดั ให้มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ให้บริ ษทั เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ่อสานักงาน
ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ให้ถือว่าบริ ษทั ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ากสานักงาน
ในวันที่สานักงานได้รับร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หมวด 2
การปิ ดการเสนอขายก่อนกาหนด
____________________
ข้อ 15 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์อาจปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการเสนอขายได้ เมื่อปรากฏว่ามีผจู ้ องซื้อหลักทรัพย์ครบถ้วนตามจานวนที่เสนอขายแล้ว
และต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้
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(1) บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงเผยแพร่ ขอ้ มูล
ไว้ล่วงหน้าก่อนเปิ ดการเสนอขายแล้วว่าบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์อาจปิ ดการเสนอขายก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาได้ หากปรากฏว่ามีผจู ้ องซื้อหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่เสนอขายแล้ว
(2) บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่ประสงค์จะปิ ดการเสนอขายก่อนกาหนด
หมวด 3
การรายงานผลการขาย
____________________
ข้อ 16 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ คราวด์ฟันดิงโดยบริ ษทั จากัดที่ออกหุน้ นั้น ให้รายงานผล
การขายหุน้ คราวด์ฟันดิงตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังนี้
(ก) วันที่เสนอขาย ครั้งที่เสนอขาย
(ข) ชื่อบริ ษทั ที่ออกหุน้
(ค) ประเภทหุน้ ที่เสนอขาย และมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
(ง) จานวนหุน้ ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนหุน้ ที่ขายได้ท้ งั หมด
(จ) ราคาของหุ้นที่เสนอขาย
(ฉ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิงที่ได้ทาการเสนอขาย
(ช) ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ือ และจานวนหุ้นที่ผซู ้ ้ือแต่ละรายได้รับ
(ซ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ ายงานผลการขาย
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงอื่นนอกจากกรณีตาม (1) บริ ษทั
ที่เสนอขายมีหน้าที่ในการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
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หมวด 4
การแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์
____________________
ข้อ 17 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงต้องจัดให้มีนายทะเบียนหลักทรัพย์
โดยอาจมอบหมายให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตบริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดาเนินการแทนก็ได้
ภาค 3
การให้ความเห็นชอบผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
และมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
____________________
หมวด 1
การให้ความเห็นชอบผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
____________________
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
____________________
ข้อ 18 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง ต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ล้านบาท
(3) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อ
มีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยูใ่ นระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อ
ได้วา่ มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
(4) แสดงได้วา่ บุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจ
ในการจัดการซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน
(5) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการให้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ตามข้อ 31
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(6) ในกรณีที่บริ ษทั มีการประกอบธุรกิจอื่น ธุรกิจอื่นดังกล่าวต้องเป็ นกิจการที่
เกี่ยวเนื่อง เป็ นประโยชน์ หรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง และ
ไม่มีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
เว้นแต่บริ ษทั จะแสดงได้วา่ สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่วนที่ 2
การยืน่ คาขอและการให้ความเห็นชอบ
____________________
ข้อ 19 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงยืน่ คาขอ
ความเห็นชอบต่อสานักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตตามแบบ 35-FP
ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ให้ผขู ้ อความเห็นชอบชาระค่าธรรมเนียมคาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน
เมื่อสานักงานได้รับคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบ
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียม
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ
ข้อ 20 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิงภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชน
ข้อ 21 การให้ความเห็นชอบผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงให้มีกาหนดระยะเวลา
คราวละไม่เกิน 5 ปี ตามที่สานักงานกาหนดไว้ในหนังสื อให้ความเห็นชอบ
ให้สานักงานจัดให้มีการแสดงชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิงไว้ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ข้อ 22 ในกรณี ที่สานักงานปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิง เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูข้ อความเห็นชอบมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามข้อ 18 สานักงาน
อาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
รายนั้นในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่สานักงาน
ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 23 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 20 และข้อ 22 ให้สานักงานคานึงถึงข้อเท็จจริ ง
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูข้ อความเห็นชอบ หรื อบุคคลตามข้อ 18(4) เป็ นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัย
ที่สานักงานนามาใช้ประกอบการพิจารณาให้รวมถึง
(1) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรื อตลาดทุน
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรื อกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็ นต้น
(2) นัยสาคัญของพฤติกรรม เช่น จานวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริ มาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
(3) ผูร้ ับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม
(4) ความเกี่ยวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน เป็ นต้น
(5) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทาหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการกระทา เช่น การใช้ชื่อ
บุคคลอื่น หรื อการตั้งบริ ษทั อาพราง เป็ นต้น
(6) ประวัติพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็ นพฤติกรรมครั้งแรก หรื อเป็ นพฤติกรรมที่เกิดซ้ า
หรื อต่อเนื่อง เป็ นต้น
(7) ความตระหนักของผูก้ ระทาในเรื่ องดังกล่าว เช่น จงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เป็ นต้น
(8) ข้อเท็จจริ งอื่น เช่น การให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
หรื อดาเนินการ การปิ ดบังอาพรางหรื อทาลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรื อการให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ เป็ นต้น
ข้อ 24 ในกรณีที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบรายใดประสงค์
จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบเพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง ให้ผใู ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงดังกล่าวยื่นคาขอความเห็นชอบตามข้อ 19 ต่อสานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ข้อ 25 ในกรณีที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบรายใด
ยืน่ คาขอและได้รับความเห็นชอบโดยจากัดขอบเขตการให้บริ การไว้เฉพาะการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง
หากต่อมาผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงดังกล่าวประสงค์จะให้บริ การเพิ่มเติมในการเสนอขายหุน้ กู้
คราวด์ฟันดิงระหว่างอายุการให้ความเห็นชอบ ผูไ้ ด้รับความเห็นชอบดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบระบบงานส่ วนเพิ่มสาหรับการให้บริ การหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิงจากสานักงานแล้ว
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การขอความเห็นชอบระบบงานส่ วนเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ยืน่ คาขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบระบบงานส่ วนเพิ่มภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน
หมวด 2
มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
____________________
ส่วนที่ 1
มาตรฐานทัว่ ไปในการปฏิบตั ิงาน
____________________
ข้อ 26 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) ประกอบธุ รกิจและให้บริ การแก่สมาชิกด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และใช้ความรู ้
ความสามารถ และความชานาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรื อเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทา
(2) ดาเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
รวมทั้งรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนเป็ นสาคัญ ตลอดจนดาเนินธุ รกิจด้วยความสมเหตุสมผล
ซึ่งเหมาะสมกับเวลา ลักษณะหรื อสภาพของธุรกิจ และการให้บริ การ
(3) ให้บริ การอย่างมีคุณภาพ และปฏิบตั ิต่อสมาชิกอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยคานึงถึงประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขของสมาชิก
(4) ไม่กระทาการใดที่จะเป็ นผลให้สมาชิกฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดหรื อ
หน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่สมาชิกแจ้งว่ามีขอ้ จากัดหรื อมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
(5) ไม่กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อที่จะทาให้
การทาธุ รกิจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทา
เว้นแต่เป็ นการกระทาที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด หรื อเป็ นหน้าที่
ที่ตอ้ งกระทาตามกฎหมาย
(6) ไม่รับหรื อให้ค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรู ปเงิน สิ่ งของ
หรื อบริ การยิ่งกว่าค่าตอบแทนหรื อประโยชน์ปกติที่พึงได้รับหรื อให้เนื่ องจากการประกอบธุ รกิจ
แต่ไม่รวมถึงการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิงที่ตนรับให้บริ การ
(7) ดูแลไม่ให้มีการนาทรัพยากรของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงเข้าไปมีส่วนร่ วม
หรื อถูกนาไปใช้ในทางที่มิชอบ
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ข้อ 27 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องไม่ทาข้อตกลงกับสมาชิกในลักษณะ
เป็ นการตัดหรื อจากัดความรับผิดของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงเมื่อมีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับสมาชิก
อันเนื่องจากการที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ
ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงไม่ได้ดาเนินธุรกิจ
หรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศนี้
ข้อ 28 ห้ามไม่ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก
การให้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบ เว้นแต่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงขออนุญาตต่อ
สานักงานก่อนการเริ่ มประกอบกิจการอื่นใดดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการนั้นต้องเป็ นกิจการที่เกี่ยวเนื่ อง
เป็ นประโยชน์ หรื อสนับสนุนการประกอบธุ รกิจเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงและไม่มีลกั ษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง โดยผูใ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงต้องแสดงได้วา่ สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่ องดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่วนที่ 2
โครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร
______________________
ข้อ 29 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงลักษณะ ขนาด
ปริ มาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริ การ ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและบริ การดังกล่าวด้วย
ข้อ 30 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องแจ้งให้บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ตกลง
และรับทราบว่าขอบเขตการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงเป็ นเพียงผูจ้ ดั ให้มีระบบ
คราวด์ฟันดิง ซึ่งบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์จะใช้ระบบคราวด์ฟันดิงดังกล่าวเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์
ของตนเอง ทั้งนี้ การให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงในการคัดเลือกบริ ษทั ที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะใช้ระบบคราวด์ฟันดิง และการจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ นั้น ไม่ถือว่าเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
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ข้อ 31 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องควบคุมดูแลให้มีระบบงานดังต่อไปนี้
ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับความเห็นชอบ
(1) ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นคราวด์ฟันดิง
จากผูล้ งทุนที่ไม่ใช่สมาชิก
(2) ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก
(3) ระบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก
(4) ระบบการเก็บรักษาหรื อดูแลทรัพย์สินของสมาชิกที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของสมาชิกโดยการจัดให้มีผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซื้ อหลักทรัพย์ของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา (escrow agent)
(ข) ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินที่จดั ให้มีผปู ้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินได้เพื่อเก็บรักษาเงินจองซื้อ
หลักทรัพย์ของสมาชิก
(ค) ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินที่จดั ให้มีบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีฐานะ
การเงินที่มนั่ คงทาหน้าที่เก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ของสมาชิก โดยการดาเนินการดังกล่าว
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลหลัก ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(ง) ระบบการดูแลทรัพย์สินที่นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการเงินจองซื้อ
หลักทรัพย์ของสมาชิกให้มีความมัน่ คงปลอดภัยและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริ การของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง โดยระบบดังกล่าวจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศที่สาคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (integrity)
และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่ใช้บริ การ (availability)
ระบบการเก็บรักษาหรื อดูแลทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)
ให้หมายความรวมถึงการจัดให้มีระบบการแยกทรัพย์สินของสมาชิกออกจากทรัพย์สินของผูเ้ ก็บรักษา
ทรัพย์สินด้วย
(4/1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและ
ข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยคานึงถึงความเสี่ ยงด้าน


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
คราวด์ฟันดิง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563)
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ทั้งนี้
ต้องเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์วา่ ด้วย
ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิ
ที่ออกตามประกาศดังกล่าวด้วย
(5) ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบหรื อเครื อข่ายที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ
(6) ระบบสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรื อระหว่าง
สมาชิกกับบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องดูแลระบบดังกล่าว
ไม่ให้สมาชิกใช้เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเอง
(7) ระบบสารองการจัดเก็บข้อมูลบนระบบหรื อเครื อข่ายที่เชื่อถือได้ โดยอย่างน้อย
ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิง และข้อมูลภายหลัง
การเสนอขายไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(8) ระบบงานรับส่งข้อมูลอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์
(9) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
(10) ระบบงานในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
(compliance) ตามแนวทางที่สานักงานประกาศกาหนด
(11) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนของสมาชิกเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(12) ในกรณีที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงมีการให้บริ การด้านเสนอขายหุน้ กู้
คราวด์ฟันดิง ต้องมีระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ ยง (creditworthiness)
ของบริ ษทั ที่เสนอขายหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง และการเปิ ดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย
ข้อ 32 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันและจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) กาหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง หรื อ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
(2) สื่ อสารนโยบายตาม (1) ให้ทวั่ ถึงในองค์กร
(3) ดาเนินการและควบคุมดูแลให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ
ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามนโยบายตาม (1)
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ข้อ 33 การกระทาที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 32 ให้หมายความถึง
ผลประโยชน์ที่ขดั กันระหว่างผลประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ของสมาชิกกับผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ
(2) ผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกด้วยกันหรื อระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของผูใ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงให้บริ การหลายประเภทหรื อหลายลักษณะ
ธุรกิจซึ่งสมาชิกหรื อลูกค้าในแต่ละประเภทหรื อลักษณะธุรกิจมีผลประโยชน์ที่ขดั แย้งกัน
ส่ วนที่ 3
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
______________________
ข้อ 34 ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงปฏิบตั ิตามความในส่ วนนี้ ต่อผูล้ งทุนที่แสดง
ความสนใจใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ข้อ 35 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณาต้องดาเนินการ
ให้การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่ วนของเนื้ อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้
สมาชิกได้รับข้อมูลที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุน โดยการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) ไม่เร่ ง รัดให้สมาชิ กตัดสิ นใจใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงหรื อ
ตัดสิ นใจลงทุน
(3) ไม่มีลกั ษณะชี้นาหรื อประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
(4) มีคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสม และมีการแจ้งวิธีการ
สาหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การหรื อการลงทุน
(5) หากเป็ นการโฆษณาโดยใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็ นข้อมูล
ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
ข้อ 36 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องจัดให้ขอ้ ความ คาเตือน หรื อข้อมูลใด ๆ
ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรื อมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอ
และต้องให้ความสาคัญในการแสดงคาเตือนในเรื่ องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรื อข้อมูล
ส่วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ ด้วย
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ข้อ 37 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงอาจจัดให้มีการส่งเสริ มการขายได้ โดยต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดสมาชิกโดยใช้การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้สมาชิก
ตัดสิ นใจใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงหรื อตัดสิ นใจลงทุน โดยไม่คานึงถึงข้อมูลที่เป็ น
พื้นฐานซึ่งจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด
(3) มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ไม่ทาให้สาคัญผิด เหมาะสม และเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็ นการทัว่ ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการขาย
ส่วนที่ 4
การรับ การติดต่อและการให้บริ การแก่สมาชิก
______________________
ข้อ 38 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องจัดให้สมาชิกทาข้อตกลงอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การตกลงและยอมรับว่าการที่สมาชิกใช้ประโยชน์จากระบบคราวด์ฟันดิงดังกล่าวนั้น
ก็เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน และการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงในการจัดให้
มีมาตรการต่าง ๆ ที่ให้บริ การแก่สมาชิกนั้น ไม่ถือเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนของสมาชิก
(2) ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงมีความผูกพันในการให้บริ การแก่สมาชิกตาม
ข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 39 ในการติดต่อหรื อให้บริ การแก่สมาชิกรายใหม่ ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ให้สมาชิกทราบ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ และพิจารณาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การดังกล่าว
(1) ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
(2) ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริ การที่เสนอต่อสมาชิก
(3) ช่องทางการให้บริ การ และการติดต่อสื่ อสาร
(4) สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่สมาชิกมีหรื อต้องปฏิบตั ิเมื่อใช้บริ การ
(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
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(6) วิธีปฏิบตั ิระหว่างผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงกับสมาชิกไม่วา่ จะเป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบตั ิที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงกาหนดขึ้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกทราบก่อนการจองซื้ อหลักทรัพย์ดว้ ย
ข้อ 40 ในการติดต่อหรื อให้บริ การแก่สมาชิก การแจ้งเตือนเรื่ องต่าง ๆ หรื อการให้สมาชิก
ลงนามรับทราบหรื อยอมรับการให้บริ การหรื อความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงอาจจัดให้อยูใ่ นรู ปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลและตรวจดูขอ้ มูลได้
ทั้งนี้ ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 41 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับสมาชิก
ที่มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งกระทาในเวลาที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และไม่ทาให้สมาชิกสาคัญผิด
ส่วนที่ 5
การรวบรวมและประเมินข้อมูลของสมาชิก
______________________
ข้อ 42 ก่อนเริ่ มให้บริ การแก่สมาชิก ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องรวบรวม
และประเมินข้อมูลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ทาความรู ้จกั สมาชิก
(2) จัดประเภทสมาชิก
(3) พิจารณาความสามารถของสมาชิกในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้บริ การ
ข้อ 43 ในการทาความรู ้จกั กับสมาชิก ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงพิจารณาข้อมูล
ที่ได้ตามข้อ 42 เพื่อระบุตวั ตนที่แท้จริ งของสมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง
ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ น
ปัจจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทาให้ไม่สามารถระบุตวั ตนที่แท้จริ งของ
สมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งได้ ให้ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงปฏิเสธการให้บริ การ
ข้อ 44 ในการจัดประเภทสมาชิก ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงพิจารณาข้อมูล
ที่ได้ตามข้อ 42 เพื่อให้สามารถนาเสนอบริ การที่สอดคล้องกับประเภทสมาชิก รวมทั้งการให้ขอ้ มูล
และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละประเภท
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ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ น
ปัจจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยที่อาจทาให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถ
จัดประเภทสมาชิกได้ ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงจัดให้เป็ นสมาชิกประเภทผูล้ งทุนรายบุคคล
เมื่อได้ทาการจัดประเภทสมาชิกแล้ว ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงแจ้งให้สมาชิก
ทราบถึงผลการจัดประเภทของสมาชิก และต้องแจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ข้อจากัดสิ ทธิของสมาชิกแต่ละ
ประเภทด้วย
ข้อ 45 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูล
ที่ได้รับตามข้อ 42 ให้เป็ นปัจจุบนั ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรื อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั
ไม่ถูกต้องหรื อมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ทาให้
ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงสามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการให้บริ การกับสมาชิกได้โดยไม่ชกั ช้า
ส่วนที่ 6
ข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้บริ การแก่สมาชิก
_______________________
ข้อ 46 ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องใช้ความระมัดระวังตามควรในการพิจารณา
และดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) สอบทานความมีตวั ตน (identity) บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับบริ ษทั ดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ก่อน
การเสนอขายหลักทรัพย์
(ก) เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
(ข) ไม่อานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงในการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ไว้ในระบบคราวด์ฟันดิง
(ค) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอบนระบบคราวด์ฟันดิงอย่างต่อเนื่องไปภายหลัง
การเสนอขายหลักทรัพย์
(2) ให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามประกาศนี้
(3) สอบทานลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ซ่ ึงต้องเป็ นไปตามภาค 2 และในกรณีที่
ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงตรวจพบหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะเป็ น
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามประกาศหรื อกฎหมาย ให้ ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ปฏิเสธการให้บริ การพร้อมทั้งแจ้งให้สานักงานทราบโดยไม่ชกั ช้า
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(4) จัดทาข้อตกลงกับบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงโดยมีขอ้ กาหนด
ขั้นต่าให้บริ ษทั ดังกล่าวมีหน้าที่หรื อดาเนิ นการดังนี้ รวมทั้งติดตามดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดขั้นต่าด้วย
(ก) การเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอบนระบบคราวด์ฟันดิงทั้งก่อนและต่อเนื่ องไป
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะกระทาในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ลกั ษณะใดก็ได้ แต่จะต้อง
ชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจและไม่ทาให้สาคัญผิด ทั้งนี้ ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อเนื่องไปภายหลัง
การเสนอขายหลักทรัพย์ อาจมีการตกลงกันให้สิ้นสุ ดหน้าที่น้ นั ได้ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
(ข) การให้สิทธิแก่สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ในการยกเลิกการจองซื้อได้
ตลอดระยะเวลา (cooling-off period) เว้นแต่ระยะเวลาการเสนอขายเหลือน้อยกว่า 48 ชัว่ โมง
(ค) การแจ้งผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับข้อมูล ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์หรื อการเสนอขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อที่ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงจะได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ง) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงตาม (ค) ปรากฏในช่วงที่ระยะเวลาการเสนอขาย
เหลือน้อยกว่า 48 ชัว่ โมง ต้องมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่สมาชิกในการ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงได้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ทราบ
(จ) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์
(5) สอบทานมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงที่สมาชิกแต่ละรายสามารถ
ลงทุนได้ (investment limit) โดยหากสมาชิกเป็ นผูล้ งทุนรายบุคคลต้องมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินกว่า
1 ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิงที่มี
การชาระหนี้ ตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแล้ว) ทั้งนี้ ต้องจัดให้สมาชิกเป็ นผูร้ ับรองข้อมูลดังกล่าว
(self-declaration) ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงทุกครั้งก่อนจองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
(6) ดูแลให้บริ ษทั ที่เสนอขายหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงมีขอ้ กาหนดสิ ทธิและสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศฉบับนี้
ข้อ 47 ในการดาเนินการเพื่อสมาชิก ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงมีหน้าที่
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ความรู ้แก่สมาชิกผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องดังนี้
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(ก) ขั้นตอนและวิธีการจองซื้ อหลักทรัพย์
(ข) ความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ และความเสี่ ยงที่เกิดจากประเภทของหลักทรัพย์
(ค) การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบคราวด์ฟันดิงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
(ง) ข้อจากัดเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย
(จ) สิ ทธิในการยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
(ฉ) คาเตือนว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจมีสภาพคล่องน้อย เนื่องจากช่องทาง
ในการเปลี่ยนมืออาจมีจากัด
(ช) เงื่อนไขการโอนค่าจองซื้อให้แก่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิงต้องเปิ ดเผยเงื่อนไขการโอนค่าจองซื้อตามที่กาหนดในข้อ 49(2) (ข)
ให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างชัดเจนด้วย
(2) แจ้งสรุ ปข้อมูลดังนี้ เป็ นอย่างน้อยให้สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ทราบทันที
เมื่อได้รับใบจองซื้อดังกล่าว
(ก) ลักษณะของหลักทรัพย์
(ข) มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ จานวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ตอ้ งชาระ
และค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)
(ค) ราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(ง) ชื่อบริ ษทั ที่เสนอหลักทรัพย์
(จ) สิ ทธิในการยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
(3) แจ้งยืนยันให้สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ทราบเมื่อการเสนอขายถึงมูลค่า
ที่กาหนดตามข้อ 49(2) โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) วันที่ยนื ยันการจองซื้ อหลักทรัพย์
(ข) ลักษณะ ราคา และจานวนหลักทรัพย์ที่สมาชิกทาการจองซื้อ รวมทั้ง
จานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขาย
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(4) แจ้งให้สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทราบโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีกรณี
ตามข้อ 46(4) (ค) เพื่อให้สมาชิกดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 46(4) (ข) หรื อ (ง) ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าว
จะกระทาโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอื่นก็ได้
(5) กรณีที่เป็ นการให้บริ การเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกูค้ ราวด์ฟันดิง ให้ผใู ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้
(ก) ประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ที่เสนอขายหุน้ กู้
คราวด์ฟันดิง และแสดงระดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ที่เสนอขายหุน้ กู้
คราวด์ฟันดิง โดยผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องเปิ ดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย
(ข) ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นกูส้ ามารถจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้ ในกรณีที่บริ ษทั ที่เสนอขายหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงผิดนัดชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยตาม
ข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 48 ก่อนการจองซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ต้องจัดให้สมาชิกทาแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก ซึ่งต้องปรากฏว่าสมาชิก
สามารถทาแบบทดสอบดังกล่าวได้ถูกหมดทุกข้อ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการให้บริ การแก่สมาชิก
ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน กิจการเงินร่ วมลงทุน หรื อนิติบุคคลร่ วมลงทุน
(2) สมาชิกเป็ นผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่งแสดงเจตนาที่จะไม่ทาแบบทดสอบดังกล่าว
(3) สมาชิกที่เป็ นผูล้ งทุนรายบุคคลซึ่งเคยผ่านการทดสอบก่อนการจองซื้อในครั้งนั้นแล้ว
ไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องแสดงคาถามและคาตอบของแบบทดสอบ
ที่สมาชิกเคยทาไปแล้ว และต้องให้สมาชิกยืนยันการใช้ผลการทดสอบนั้นก่อนการจองซื้อหลักทรัพย์
แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิกตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) อัตราความเสี่ ยงที่สูงในการไม่ประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งเลิกกิจการอันเป็ นผลมาจาก
การประกอบธุรกิจที่ไม่ประสบผลสาเร็จ สมาชิกที่เป็ นผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนกลับคืน
(3) หลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจมีช่องทางในการเปลี่ยนมือที่จากัด ดังนั้นจึงมีโอกาส
ที่จะมีสภาพคล่องน้อย
(4) การจ่ายเงินปันผลหรื อผลตอบแทนใด ๆ ย่อมเป็ นไปตามข้อบังคับหรื อข้อกาหนด
สิ ทธิของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
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(5) การสอบทานข้อมูลการเสนอขายและลักษณะการเสนอขายซึ่งผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิงได้ดาเนิ นการนั้น อยูบ่ นพื้นฐานของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
(self-declaration)
(6) สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อันเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
(7) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง ต้องครอบคลุมเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้น
อาจได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นเดิม (control dilution)
เมื่อบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์มีการออกหุ ้นเพิ่มทุน
ข้อ 49 ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงดาเนินการเกี่ยวกับเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อตามระบบที่กาหนดตามข้อ 31 วรรคหนึ่ง (4)
(2) จัดให้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์
ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ให้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว
(ก) เมื่อเงินค่าจองซื้อหุน้ คราวด์ฟันดิงครบตามมูลค่าที่เสนอขาย
(ข) เมื่อเงินค่าจองซื้ อหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงมีจานวนไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ระบบคราวด์ฟันดิงกาหนด ทั้งนี้ จานวนดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด
(3) จัดให้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์คืนให้แก่สมาชิกผูจ้ องซื้อหลักทรัพย์
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
(ก) สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
(ข) บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้ตาม
มูลค่าที่กาหนดใน (2) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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(ค) เมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์มีพฤติการณ์อนั มีลกั ษณะ
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ หรื อมีการกระทาอันไม่เป็ นธรรม
ที่เป็ นการเอาเปรี ยบสมาชิก (fraud protection)
ส่วนที่ 7
การเปิ ดเผยรายงานสรุ ปธุรกรรมการเสนอขาย
หลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิง
_________________________
ข้อ 50 ให้ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงจัดทาและเปิ ดเผยรายงานสรุ ปธุรกรรม
การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
หมวด 3
มาตรการบังคับ
_________________________
ข้อ 51 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไป
ตามข้อ 18 หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในประกาศนี้ อย่างไม่เหมาะสมด้วยความบกพร่ อง หรื อ
ไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ ให้สานักงานมีอานาจ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ กับผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
(1) ให้ช้ ีแจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนด
(3) ให้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
(4) พักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 52 ในกรณีที่สานักงานกาหนดระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบอันเป็ นผลให้
ผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถประกอบธุรกิจตามที่ได้รับความเห็นชอบได้อีกตลอดระยะเวลา
การให้ความเห็นชอบที่ยงั เหลืออยู่ หรื อในกรณีที่สานักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ สานักงานอาจ
กาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
รายนั้นในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่สานักงาน
พักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ภาค 4
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 53 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่
2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออก
หรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 54 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 7/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้การอ้างอิงประกาศดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 55 ให้บริ ษทั ที่ได้เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบหรื อเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ข้อ 56 ให้ถือว่าผูใ้ ห้บริ การระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ โดยจากัดขอบเขตการให้บริ การไว้
เฉพาะการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง และให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
หรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สานักงานเคยให้ความเห็นชอบไว้เป็ นวันที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

