
 

 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 21/2562 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ผา่นระบบคราวดฟั์นดิง 
(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 41(3) และ (4) และมาตรา 42(10) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 

การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 

การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559 
(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  
“หลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายผา่น 

ระบบคราวดฟั์นดิง  
“หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หรือหุ้นกู ้
“หุน้คราวดฟั์นดิง”  หมายความวา่   หุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงเสนอขายผา่นระบบคราวดฟั์นดิง 
“หุน้กูค้ราวดฟั์นดิง”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายผา่นระบบคราวดฟั์นดิง 
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“ระบบคราวด์ฟันดิง”  หมายความว่า   เวบ็ไซต ์โปรแกรมส าหรับใชง้านบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (application) หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดในท านองเดียวกนั ท่ีจดัขึ้นเพื่อการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์
 “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ 
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น 
 “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ 
ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
 “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง”  หมายความวา่   หุน้กูซ่ึ้งมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นองคป์ระกอบรวมอยูด่ว้ย โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ท าใหก้ารช าระหน้ีท่ีก าหนดไวต้ามหุ้นกูด้งักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
แตกต่างไปจากการกูย้มืเงินโดยทัว่ไปในรูปหุ้นกู ้อนัเน่ืองมาจากปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ นั้น
เช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หลกัทรัพย ์สินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีอา้งอิง เป็นตน้ 
 (2)  มีลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงท่ีไม่สัมพนัธก์บัการกูย้มืเงินโดยทัว่ไป 
ในรูปหุน้กูอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 (3)  เป็นผลใหส้ถานะความเส่ียงโดยรวมและราคาของหุ้นกูด้งักล่าวเปล่ียนแปลงไป
จากความเป็นตราสารท่ีใชใ้นการกูย้มืเงินโดยทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญั 
 “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้
และผูถื้อหุน้กู ้ 
 “ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติั 
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ภาค 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอบเขตการใชบ้งัคบัประกาศ 
______________________ 

 ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง และการให ้
ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยมีขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง ตามภาค 2 ดงัน้ี 
(ก)  ลกัษณะการเสนอขาย ตามหมวด 1 ของภาค 2 
(ข)  การปิดการเสนอขายก่อนก าหนด ตามหมวด 2 ของภาค 2 
(ค)  การรายงานผลการขาย ตามหมวด 3 ของภาค 2 
(ง)  การแต่งตั้งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามหมวด 4 ของภาค 2 

(2)  การให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
ตามภาค 3 ดงัน้ี 

(ก)  การใหค้วามเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง ตามหมวด 1 ของภาค 3 
(ข)  มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง ตามหมวด 2 

ของภาค 3 
(ค)  มาตรการบงัคบั ตามหมวด 3 ของภาค 3 

ส่วนท่ี 2 
อ านาจของส านกังาน ก.ล.ต. 
______________________ 

ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน

เพียงพอท่ีผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวทางเดียวกนั   
ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว อาจก าหนดตามประเภทหลกัทรัพยห์รือผูล้งทุนก็ได ้
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(2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี
เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูใ้ห้บริการ
ระบบคราวดฟั์นดิงปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ใหถื้อวา่ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงมีการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 

(3)  เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงกระท าการท่ีอาจเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการระบบ 
คราวดฟั์นดิงขอความเห็นชอบการด าเนินการใดตามประกาศน้ีก่อนการด าเนินการนั้นก็ได ้

(4)  เพื่อใหส้ านกังานสามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ใหส้ านกังาน
ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้โดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงจนเกินสมควร  
ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังานจะก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบ ดงัน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 
สมาชิก หรือตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังานอาจก าหนดใหด้ าเนินการภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณี
ดงักล่าวได ้

(ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหก้ าหนดระยะเวลาอยา่งสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์ 
เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภาค 2 
การเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง 

_____________________ 

 ขอ้ 6   การเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาคน้ี  

 ขอ้ 7   ให้ถือว่าการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวด์ฟันดิงท่ีมีลกัษณะการเสนอขาย 
ตามหมวด 1 เป็นการเสนอขายดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายหุน้คราวด์ฟันดิงโดยบริษทัจ ากดัท่ีออกหุน้นั้น เป็นการเสนอขาย 
ท่ีกระท าไดต้ามมาตรา 34    
 (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวด์ฟันดิงดงัน้ี เป็นการเสนอขายท่ีไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังาน   
  (ก)  การเสนอขายหุน้คราวด์ฟันดิงโดยบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีออกหุ้นนั้น 
  (ข)  การเสนอขายหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
ท่ีออกหุน้กูน้ั้น 
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 บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวด์ฟันดิงตามวรรคหน่ึง ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการปิดการเสนอขายก่อนก าหนดตามหมวด 2 การรายงานผลการขายตามหมวด 3 และการแต่งตั้ง
นายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามหมวด 4 ดว้ย 

 ขอ้ 8   การเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงในแต่ละคร้ัง ตอ้งกระท าผา่นผูใ้หบ้ริการ
ระบบคราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามภาค 3 เพียงรายเดียว  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั
จากส านกังาน 

หมวด 1 

ลกัษณะการเสนอขาย 
_____________________ 

ส่วนท่ี 1 
บริษทัท่ีเสนอขาย 

_____________________ 

 ขอ้ 9   บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง ตอ้งเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทย และมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจท่ีชดัเจน และประสงคจ์ะใชเ้งินท่ีไดรั้บ 
จากการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ีเพื่อด าเนินธุรกิจหรือโครงการดงักล่าว หรือเพื่อช าระหน้ี 
เงินกูย้มืท่ีบริษทัไดก่้อไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจหรือโครงการดงักล่าว (refinance) 
 (2)  ไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ขอ้ 10   ในกรณีท่ีบริษทัตามขอ้ 9 มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัจ ากดั 
หรือบริษทัมหาชนจ ากดั (holding company) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัท่ีถูกถือหุ้น และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเองนั้น บริษทัท่ีถูกถือหุน้
ดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 9 ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
ผูล้งทุน 

_____________________ 

 ขอ้ 11   หลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงตอ้งเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
 (2)  นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 
 (3)  ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงความรู้ 
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการลงทุนและฐานะการเงินของผูล้งทุนดงักล่าวประกอบกนั 

(4)  ผูล้งทุนรายบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนตาม (1) (2) หรือ (3) ซ่ึงมีมูลค่าการเสนอขาย
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  มูลค่าการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงทุกหลกัทรัพยข์องแต่ละบริษทั 
ต่อผูล้งทุนประเภทน้ีแต่ละรายไม่เกิน 1 แสนบาท 

(ข)  มูลค่าการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงทุกหลกัทรัพยข์องแต่ละบริษทัต่อ 
ผูล้งทุนประเภทน้ีทั้งหมดรวมกนัไม่เกิน 20 ลา้นบาทในรอบระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่มีการเสนอขาย
หลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงเป็นคร้ังแรก และไม่เกิน 40 ลา้นบาทนบัแต่วนัท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์
คราวดฟั์นดิงผา่นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงคร้ังแรก 

การค านวณมูลค่าการเสนอขายตามวรรคหน่ึง (4) ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหลกัทรัพย์
คราวดฟั์นดิงนั้นเป็นเกณฑ ์โดยมิใหน้บัรวมมูลค่าหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิงท่ีมีการช าระหน้ีตามหุน้กู ้
คราวดฟั์นดิงนั้นไปแลว้ 

ส่วนท่ี 3 
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขาย 

หุน้กูค้ราวดฟั์นดิง 
____________________ 

 ขอ้ 12   หุน้กูค้ราวดฟั์นดิงท่ีเสนอขายตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงท่ีเสนอขาย
ในแต่ละคร้ัง โดยค าเรียกช่ือหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่
เป็นหุน้กูค้ราวดฟั์นดิง  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน  
(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูค้ราวด์ฟันดิง  ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้น

จะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
(4)  มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงและการช าระหน้ีตามหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิง

เป็นสกุลเงินบาท 
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(5)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หรือหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 

(6)  ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งมีรายการและสาระส าคญัตามขอ้ 13  

ขอ้ 13   ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูมี้ประกนั ตอ้งมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 42  
(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) ตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  ลกัษณะส าคญัของหุน้กูค้ราวดฟั์นดิง ซ่ึงตอ้งระบุถึงสิทธิ เง่ือนไข และ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามหุ้นกู ้

(ข)  วิธีการ เวลา และสถานท่ี ส าหรับการช าระหน้ีตามหุน้กูค้ราวดฟั์นดิง 
(ค)  กรณีเป็นหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
2.  การแต่งตั้งและการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งระบุถึงค ายนิยอม

ของผูถื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงท่ีจะให้ผูอ้อกหุ้นกูค้ราวด์ฟันดิงแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ท่ีมีรายช่ืออยู่ใน
บญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบั
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

(ง)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ  

ขอ้ 14   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิงท่ีเป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ใหบ้ริษทัเสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต่้อส านกังาน
ตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  
  ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังาน 
ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

หมวด 2 
การปิดการเสนอขายก่อนก าหนด 

____________________ 

ขอ้ 15   บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจปิดการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเสนอขายได ้เม่ือปรากฏวา่มีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยค์รบถว้นตามจ านวนท่ีเสนอขายแลว้ 
และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
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(1)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์จง้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงเผยแพร่ขอ้มูล 
ไวล้่วงหนา้ก่อนเปิดการเสนอขายแลว้วา่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจปิดการเสนอขายก่อนครบ 
ก าหนดระยะเวลาได ้หากปรากฏวา่มีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยค์รบตามจ านวนท่ีเสนอขายแลว้  

(2)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงทราบ 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนวนัท่ีประสงคจ์ะปิดการเสนอขายก่อนก าหนด  

หมวด 3 
การรายงานผลการขาย 

____________________ 

 ขอ้ 16   บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงตอ้งรายงานผลการขายหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้คราวดฟั์นดิงโดยบริษทัจ ากดัท่ีออกหุน้นั้น ใหร้ายงานผล
การขายหุน้คราวดฟั์นดิงตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านกังานภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัน้ี 
  (ก)  วนัท่ีเสนอขาย คร้ังท่ีเสนอขาย   
  (ข)  ช่ือบริษทัท่ีออกหุน้  
  (ค)  ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย และมูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 
  (ง)  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนหุน้ท่ีขายไดท้ั้งหมด 
  (จ)  ราคาของหุ้นท่ีเสนอขาย 
  (ฉ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์และเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการระบบ 
คราวดฟั์นดิงท่ีไดท้ าการเสนอขาย 
  (ช)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ และจ านวนหุ้นท่ีผูซ้ื้อแต่ละรายไดรั้บ 
  (ซ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้ายงานผลการขาย 
 (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) บริษทั 
ท่ีเสนอขายมีหนา้ท่ีในการรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ผา่นผูใ้หบ้ริการระบบคราวด์ฟันดิง 
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หมวด 4 
การแต่งตั้งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

____________________ 

ขอ้ 17   บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงตอ้งจดัใหมี้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
โดยอาจมอบหมายใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตบริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยด์ าเนินการแทนก็ได ้

ภาค 3 
การใหค้วามเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 

และมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
____________________ 

หมวด 1 
การใหค้วามเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบ 

____________________ 

ขอ้ 18   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง ตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 
(3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ 

มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้งไม่มีเหตุอนัควรเช่ือ 
ไดว้า่มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

(4)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจ 
ในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุน 

(5)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบคราวดฟั์นดิง
ตามขอ้ 31   
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(6)  ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกอบธุรกิจอ่ืน ธุรกิจอ่ืนดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการท่ี
เก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง และ 
ไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 
เวน้แต่บริษทัจะแสดงไดว้า่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขอและการใหค้วามเห็นชอบ 

____________________ 

ขอ้ 19   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงยืน่ค  าขอ 
ความเห็นชอบต่อส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามแบบ 35-FP    
ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านกังาน  
  ใหผู้ข้อความเห็นชอบช าระค่าธรรมเนียมค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบ 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ   

ขอ้ 20   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ
คราวด์ฟันดิงภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

ขอ้ 21   การใหค้วามเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงใหมี้ก าหนดระยะเวลา
คราวละไม่เกิน 5 ปีตามท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นหนงัสือใหค้วามเห็นชอบ 
  ใหส้ านกังานจดัใหมี้การแสดงช่ือบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ
คราวดฟั์นดิงไวใ้นลกัษณะท่ีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้   

ขอ้ 22   ในกรณีท่ีส านกังานปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบ 
คราวดฟั์นดิง เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูข้อความเห็นชอบมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 18 ส านกังาน
อาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง
รายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบ 
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ขอ้ 23   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 20 และขอ้ 22 ใหส้ านกังานค านึงถึงขอ้เท็จจริง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูข้อความเห็นชอบ หรือบุคคลตามขอ้ 18(4) เป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ปัจจยั 
ท่ีส านกังานน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาให้รวมถึง 

(1)  ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน 
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นตน้ 

(2)  นยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
(3)  ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม 
(4)  ความเก่ียวขอ้งของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน เป็นตน้ 
(5)  ความซบัซอ้นของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท า เช่น การใชช่ื้อ

บุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 
(6)  ประวติัพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมคร้ังแรก หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดซ ้า

หรือต่อเน่ือง เป็นตน้ 
(7)  ความตระหนกัของผูก้ระท าในเร่ืองดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 

อยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 
(8)  ขอ้เทจ็จริงอ่ืน เช่น การให้ขอ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

หรือด าเนินการ การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ เป็นตน้ 

ขอ้ 24   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบรายใดประสงค ์
จะต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ใหผู้ใ้หบ้ริการ
ระบบคราวด์ฟันดิงดังกล่าวยื่นค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 19 ต่อส านกังานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
30 วนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ  
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงภายใน 30 วนั 
นบัแตว่นัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ขอ้ 25   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบรายใด 
ยืน่ค  าขอและไดรั้บความเห็นชอบโดยจ ากดัขอบเขตการใหบ้ริการไวเ้ฉพาะการเสนอขายหุ้นคราวดฟั์นดิง 
หากต่อมาผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงดงักล่าวประสงคจ์ะใหบ้ริการเพิ่มเติมในการเสนอขายหุน้กู้
คราวดฟั์นดิงระหวา่งอายกุารใหค้วามเห็นชอบ ผูไ้ดรั้บความเห็นชอบดงักล่าวจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบระบบงานส่วนเพิ่มส าหรับการใหบ้ริการหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิงจากส านกังานแลว้ 
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  การขอความเห็นชอบระบบงานส่วนเพิ่มตามวรรคหน่ึง ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง
ยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบระบบงานส่วนเพิ่มภายใน 60 วนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือประชาชน 

หมวด 2 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผูใ้หบ้ริการระบบคราวด์ฟันดิง 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
มาตรฐานทัว่ไปในการปฏิบติังาน 

____________________ 

ขอ้ 26   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
(1)  ประกอบธุรกิจและใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้

ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า 

(2)  ด าเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง
รวมทั้งรักษาความน่าเช่ือถือของตลาดทุนเป็นส าคญั ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความสมเหตุสมผล 
ซ่ึงเหมาะสมกบัเวลา ลกัษณะหรือสภาพของธุรกิจ และการใหบ้ริการ 

(3)  ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ และปฏิบติัต่อสมาชิกอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขของสมาชิก 

(4)  ไม่กระท าการใดท่ีจะเป็นผลใหส้มาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือ 
หนา้ท่ีตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามท่ีสมาชิกแจง้วา่มีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น 

(5)  ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือท่ีจะท าให้ 
การท าธุรกิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า    
เวน้แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีส านกังานประกาศก าหนด หรือเป็นหนา้ท่ี 
ท่ีตอ้งกระท าตามกฎหมาย 

(6)  ไม่รับหรือให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าในรูปเงิน ส่ิงของ  
หรือบริการยิ่งกว่าค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บหรือให้เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ  
แต่ไม่รวมถึงการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิงท่ีตนรับใหบ้ริการ 

(7)  ดูแลไม่ใหมี้การน าทรัพยากรของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงเขา้ไปมีส่วนร่วม
หรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 
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ขอ้ 27   ผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตอ้งไม่ท าขอ้ตกลงกบัสมาชิกในลกัษณะ 
เป็นการตดัหรือจ ากดัความรับผิดของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นกบัสมาชิก 
อนัเน่ืองจากการท่ีผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงไมไ่ดด้ าเนินธุรกิจ
หรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี 

ขอ้ 28   หา้มไม่ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงประกอบธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจาก 
การใหบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  เวน้แต่ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงขออนุญาตต่อ
ส านกังานก่อนการเร่ิมประกอบกิจการอ่ืนใดดงักล่าว  ทั้งน้ี กิจการนั้นตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง  
เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงและไม่มีลกัษณะ 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง โดยผูใ้หบ้ริการ
ระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งแสดงไดว้า่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส่วนท่ี 2 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร 

______________________ 

 ขอ้ 29   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารจดัการ 
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ดว้ยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงลกัษณะ ขนาด 
ปริมาณ ความซบัซอ้น และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 

 ขอ้ 30   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์กลง 
และรับทราบวา่ขอบเขตการใหบ้ริการของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงเป็นเพียงผูจ้ดัใหมี้ระบบ 
คราวดฟั์นดิง ซ่ึงบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะใชร้ะบบคราวดฟั์นดิงดงักล่าวเพื่อการเสนอขายหลกัทรัพย์
ของตนเอง  ทั้งน้ี การใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงในการคดัเลือกบริษทัท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะใชร้ะบบคราวดฟั์นดิง และการจดัใหมี้มาตรการต่าง ๆ นั้น ไม่ถือวา่เป็นนายหนา้
หรือตวัแทนของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
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ขอ้ 31   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งควบคุมดูแลใหมี้ระบบงานดงัต่อไปน้ี  
ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

(1)  ระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นคราวดฟั์นดิง
จากผูล้งทุนท่ีไม่ใช่สมาชิก 

(2)  ระบบตรวจสอบตวัตนและคุณสมบติัของสมาชิก 
(3)  ระบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิก  
(4)  ระบบการเก็บรักษาหรือดูแลทรัพยสิ์นของสมาชิกท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของสมาชิกโดยการจดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์
ของคู่สัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิกตามกฎหมายว่าดว้ยการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา (escrow agent)  

(ข)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีจดัใหมี้ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสามารถเก็บรักษาทรัพยสิ์นไดเ้พื่อเก็บรักษาเงินจองซ้ือ
หลกัทรัพยข์องสมาชิก 

(ค)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงมีฐานะ
การเงินท่ีมัน่คงท าหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิก โดยการด าเนินการดงักล่าว 
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน 

(ง)  ระบบการดูแลทรัพยสิ์นท่ีน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการจดัการเงินจองซ้ือ
หลกัทรัพยข์องสมาชิกใหมี้ความมัน่คงปลอดภยัและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการให้บริการของ 
ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง โดยระบบดงักล่าวจะตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
สารสนเทศท่ีส าคญั (confidentiality) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและระบบสารสนเทศ (integrity) 
และความพร้อมใชง้านของระบบสารสนเทศท่ีใชบ้ริการ (availability) 

ระบบการเก็บรักษาหรือดูแลทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง (ก) (ข) (ค) และ (ง)  
ใหห้มายความรวมถึงการจดัใหมี้ระบบการแยกทรัพยสิ์นของสมาชิกออกจากทรัพยสิ์นของผูเ้ก็บรักษา
ทรัพยสิ์นดว้ย 

(4/1)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา 
ความปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูล (security) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องระบบงานและ 
ขอ้มูล (integrity) และความพร้อมใชข้องระบบงาน (availability) โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้น

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ 
คราวดฟั์นดิง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT risk) และความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  ทั้งน้ี  
ตอ้งเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมทั้งแนวปฏิบติั 
ท่ีออกตามประกาศดงักล่าวดว้ย 

(5)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบหรือเครือข่ายท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ  
(6)  ระบบส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัหรือระหวา่ง

สมาชิกกบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตอ้งดูแลระบบดงักล่าว  
ไม่ใหส้มาชิกใชเ้พื่อการเสนอขายหลกัทรัพยข์องตนเอง 

(7)  ระบบส ารองการจดัเก็บขอ้มูลบนระบบหรือเครือข่ายท่ีเช่ือถือได ้โดยอยา่งนอ้ย 
ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิง และขอ้มูลภายหลงั 
การเสนอขายไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

(8)  ระบบงานรับส่งขอ้มูลอตัโนมติัทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(9)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(10)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง 

(compliance) ตามแนวทางท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
(11)  ระบบการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงบัขอ้พิพาทอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
(12)  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงมีการใหบ้ริการดา้นเสนอขายหุน้กู้ 

คราวดฟั์นดิง ตอ้งมีระบบงานในการประเมินความน่าเช่ือถือและระดบัความเส่ียง (creditworthiness) 
ของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้กูค้ราวดฟั์นดิง และการเปิดเผยปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาดว้ย 

  ขอ้ 32   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี เพื่อป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (1)  ก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์
อกัษรอยา่งชดัเจนซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง หรือ
คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง  
  (2)  ส่ือสารนโยบายตาม (1) ใหท้ัว่ถึงในองคก์ร  
  (3)  ด าเนินการและควบคุมดูแลใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงปฏิบติังานให้
เป็นไปตามนโยบายตาม (1)   
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  ขอ้ 33   การกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 32 ใหห้มายความถึง
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี  

(1)  ผลประโยชน์ของสมาชิกกบัผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจ 

(2)  ผลประโยชน์ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัหรือระหวา่งสมาชิกกบัลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการ 
ระบบคราวดฟั์นดิง ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงใหบ้ริการหลายประเภทหรือหลายลกัษณะ
ธุรกิจซ่ึงสมาชิกหรือลูกคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนั 

ส่วนท่ี 3 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

______________________ 

ขอ้ 34   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงปฏิบติัตามความในส่วนน้ีต่อผูล้งทุนท่ีแสดง
ความสนใจใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง 

ขอ้ 35   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณาตอ้งด าเนินการ 
ใหก้ารโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้
สมาชิกไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง 
หรือต่อการตดัสินใจลงทุน โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 
(2)  ไม่เร่งรัดให้สมาชิกตดัสินใจใช้บริการของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงหรือ

ตดัสินใจลงทุน 
(3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน  เวน้แต่ไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากส านกังาน 
(4)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนอยา่งเหมาะสม และมีการแจง้วิธีการ

ส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการลงทุน 
(5)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 

ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 

ขอ้ 36   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ  
ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ 
และตอ้งใหค้วามส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูล 
ส่วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 
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ขอ้ 37   ผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดสมาชิกโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหส้มาชิก
ตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงหรือตดัสินใจลงทุน โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็น
พื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 

(2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 

(3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสมาชิกจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสม และเป็นธรรม 

(4)  มีการแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการขาย  

ส่วนท่ี 4 
การรับ การติดต่อและการให้บริการแก่สมาชิก 

______________________ 

ขอ้ 38   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งจดัใหส้มาชิกท าขอ้ตกลงอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  การตกลงและยอมรับวา่การท่ีสมาชิกใชป้ระโยชน์จากระบบคราวดฟั์นดิงดงักล่าวนั้น 

ก็เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน และการให้บริการของผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงในการจดัให้
มีมาตรการต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการแก่สมาชิกนั้น ไม่ถือเป็นนายหนา้หรือตวัแทนของสมาชิก 

(2)  ผูใ้หบ้ริการระบบคราวด์ฟันดิงมีความผกูพนัในการใหบ้ริการแก่สมาชิกตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ผา่นระบบคราวดฟั์นดิง และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 39   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่สมาชิกรายใหม่  ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหส้มาชิกทราบ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ และพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการดงักล่าว 
  (1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง 
  (2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเสนอต่อสมาชิก 
  (3)  ช่องทางการใหบ้ริการ และการติดต่อส่ือสาร 
  (4)  สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และเง่ือนไข ท่ีสมาชิกมีหรือตอ้งปฏิบติัเม่ือใชบ้ริการ 
  (5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
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  (6)  วิธีปฏิบติัระหวา่งผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงกบัสมาชิกไม่วา่จะเป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีปฏิบติัท่ีผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงก าหนดขึ้น 
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตามวรรคหน่ึง  ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนแปลงใหส้มาชิกทราบก่อนการจองซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย 

ขอ้ 40   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่สมาชิก การแจง้เตือนเร่ืองต่าง ๆ หรือการใหส้มาชิก 
ลงนามรับทราบหรือยอมรับการใหบ้ริการหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการ 
ระบบคราวดฟั์นดิงอาจจดัให้อยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเก็บรักษาขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลได ้
ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  

  ขอ้ 41   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก 

ท่ีมีระบบการควบคุมดูแลอยา่งเหมาะสม รวมทั้งกระท าในเวลาท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

ตอ้งชดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่ท าใหส้มาชิกส าคญัผิด 

ส่วนท่ี 5 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของสมาชิก 

______________________ 

ขอ้ 42   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่สมาชิก ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งรวบรวม 
และประเมินขอ้มูลของสมาชิกเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ท าความรู้จกัสมาชิก 
(2)  จดัประเภทสมาชิก 
(3)  พิจารณาความสามารถของสมาชิกในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 

ขอ้ 43   ในการท าความรู้จกักบัสมาชิก ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงพิจารณาขอ้มูล 
ท่ีไดต้ามขอ้ 42 เพื่อระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของสมาชิกหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 

ในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้ไม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของ
สมาชิกหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงได ้ให้ผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงปฏิเสธการใหบ้ริการ   

ขอ้ 44   ในการจดัประเภทสมาชิก ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงพิจารณาขอ้มูล 
ท่ีไดต้ามขอ้ 42 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทสมาชิก รวมทั้งการใหข้อ้มูล 
และการแจง้เตือนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสมาชิกแต่ละประเภท 
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ในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีอาจท าให้ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงไม่สามารถ 
จดัประเภทสมาชิกได ้ ใหผู้ใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงจดัใหเ้ป็นสมาชิกประเภทผูล้งทุนรายบุคคล  

เม่ือไดท้ าการจดัประเภทสมาชิกแลว้ ให้ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงแจง้ใหส้มาชิก
ทราบถึงผลการจดัประเภทของสมาชิก และตอ้งแจง้ให้ทราบถึงสิทธิ ขอ้จ ากดัสิทธิของสมาชิกแต่ละ
ประเภทดว้ย  

ขอ้ 45   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงขอ้มูล 
ท่ีไดรั้บตามขอ้ 42 ใหเ้ป็นปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้น 
ไม่ถูกตอ้งหรือมีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวท่ีท าให ้
ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงสามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระกอบการใหบ้ริการกบัสมาชิกไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนท่ี 6 
ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่สมาชิก 

_______________________ 

ขอ้ 46   ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามควรในการพิจารณา
และด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  สอบทานความมีตวัตน (identity) บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี จะตอ้ง 
ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงเก่ียวกบับริษทัดงักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ตลอดระยะเวลา 2 ปีก่อน 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์

(ก)  เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 
(ข)  ไม่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการระบบคราวด์ฟันดิงในการเผยแพร่

ขอ้มูลเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยไ์วใ้นระบบคราวดฟั์นดิง 
(ค)  ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอบนระบบคราวดฟั์นดิงอยา่งต่อเน่ืองไปภายหลงั 

การเสนอขายหลกัทรัพย ์  
(2)  ใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ตามประกาศน้ี 
(3)  สอบทานลกัษณะการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งตอ้งเป็นไปตามภาค 2 และในกรณีท่ี 

ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตรวจพบหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามประกาศหรือกฎหมาย ให้ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง
ปฏิเสธการให้บริการพร้อมทั้งแจง้ให้ส านกังานทราบโดยไม่ชกัชา้ 
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(4)  จดัท าขอ้ตกลงกบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวด์ฟันดิงโดยมีขอ้ก าหนด 
ขั้นต ่าใหบ้ริษทัดงักล่าวมีหนา้ท่ีหรือด าเนินการดงัน้ี รวมทั้งติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าดว้ย 

(ก)  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอบนระบบคราวดฟั์นดิงทั้งก่อนและต่อเน่ืองไป
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะกระท าในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ลกัษณะใดก็ได ้แต่จะตอ้ง
ชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและไม่ท าใหส้ าคญัผิด  ทั้งน้ี ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อเน่ืองไปภายหลงั
การเสนอขายหลกัทรัพย ์อาจมีการตกลงกนัใหส้ิ้นสุดหนา้ท่ีนั้นไดต้ามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 

(ข)  การใหสิ้ทธิแก่สมาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นการยกเลิกการจองซ้ือได ้
ตลอดระยะเวลา (cooling-off period)  เวน้แต่ระยะเวลาการเสนอขายเหลือนอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 

(ค)  การแจง้ผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงโดยไม่ชกัช้าเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกับขอ้มูลของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการเสนอขายหลกัทรัพย ์  
ทั้งน้ี เพื่อท่ีผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงจะไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใหส้มาชิกทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(ง)  ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงตาม (ค) ปรากฏในช่วงท่ีระยะเวลาการเสนอขาย 
เหลือนอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยใ์หสิ้ทธิแก่สมาชิกในการ
ยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไดแ้จง้ขอ้มูล
ดงักล่าวให้สมาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบ    

(จ)  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ 

(5)  สอบทานมูลค่าการลงทุนในหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงท่ีสมาชิกแต่ละรายสามารถ
ลงทุนได ้(investment limit) โดยหากสมาชิกเป็นผูล้งทุนรายบุคคลตอ้งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินกวา่  
1 ลา้นบาทภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกูค้ราวด์ฟันดิงท่ีมี  
การช าระหน้ีตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแลว้)  ทั้งน้ี ตอ้งจดัให้สมาชิกเป็นผูรั้บรองขอ้มูลดงักล่าว  
(self-declaration) ผา่นระบบคราวดฟั์นดิงทุกคร้ังก่อนจองซ้ือหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง  

(6)  ดูแลใหบ้ริษทัท่ีเสนอขายหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงมีขอ้ก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
และประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 47   ในการด าเนินการเพื่อสมาชิก ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงมีหนา้ท่ี 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อใหค้วามรู้แก่สมาชิกผ่านระบบคราวดฟั์นดิง 
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ี 
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(ก)  ขั้นตอนและวิธีการจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
(ข)  ความเส่ียงของหลกัทรัพย ์และความเส่ียงท่ีเกิดจากประเภทของหลกัทรัพย  ์
(ค)  การเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบคราวดฟั์นดิงเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ง)  ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัมูลค่าการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย 
(จ)  สิทธิในการยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
(ฉ)  ค  าเตือนว่าหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายอาจมีสภาพคล่องนอ้ย เน่ืองจากช่องทาง  

ในการเปล่ียนมืออาจมีจ ากดั 
(ช)  เง่ือนไขการโอนค่าจองซ้ือใหแ้ก่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณี

ท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิงตอ้งเปิดเผยเง่ือนไขการโอนค่าจองซ้ือตามท่ีก าหนดในขอ้ 49(2) (ข) 
ใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งชดัเจนดว้ย 

(2)  แจง้สรุปขอ้มูลดงัน้ีเป็นอยา่งนอ้ยใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบทนัที 
เม่ือไดรั้บใบจองซ้ือดงักล่าว 

(ก)  ลกัษณะของหลกัทรัพย ์
(ข)  มูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย ์จ านวนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งช าระ  

และค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด (ถา้มี) 
(ค)  ราคาหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(ง)  ช่ือบริษทัท่ีเสนอหลกัทรัพย ์
(จ)  สิทธิในการยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์

(3)  แจง้ยนืยนัใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบเม่ือการเสนอขายถึงมูลค่า 
ท่ีก าหนดตามขอ้ 49(2) โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  วนัท่ียนืยนัการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
        (ข)  ลกัษณะ ราคา และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกท าการจองซ้ือ  รวมทั้ง 

จ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ 
คราวดฟั์นดิง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ 
คราวดฟั์นดิง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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(4)  แจง้ใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยค์ราวดฟั์นดิงทราบโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีกรณี 
ตามขอ้ 46(4) (ค) เพื่อใหส้มาชิกดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 46(4) (ข) หรือ (ง)  ทั้งน้ี การแจง้ดงักล่าว 
จะกระท าโดยใชว้ิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนก็ได ้

(5)  กรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิง ใหผู้ใ้หบ้ริการ
ระบบคราวดฟั์นดิงมีหนา้ท่ีเพิ่มเติมดงัน้ี 

(ก)  ประเมินความน่าเช่ือถือและระดบัความเส่ียงของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้กู ้
คราวดฟั์นดิง และแสดงระดบัความน่าเช่ือถือและระดบัความเส่ียงของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้กู ้
คราวดฟั์นดิง โดยผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งเปิดเผยปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาดว้ย 

(ข)  ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถจดัประชุม 
ผูถื้อหุน้กูไ้ด ้ในกรณีท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงผิดนดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ   

ขอ้ 48   ก่อนการจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง  
ตอ้งจดัใหส้มาชิกท าแบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิก ซ่ึงตอ้งปรากฏวา่สมาชิก
สามารถท าแบบทดสอบดงักล่าวไดถู้กหมดทุกขอ้  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่สมาชิก
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  สมาชิกเป็นผูล้งทุนสถาบนั กิจการเงินร่วมลงทุน หรือนิติบุคคลร่วมลงทุน 
(2)  สมาชิกเป็นผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงแสดงเจตนาท่ีจะไม่ท าแบบทดสอบดงักล่าว 
(3)  สมาชิกท่ีเป็นผูล้งทุนรายบุคคลซ่ึงเคยผา่นการทดสอบก่อนการจองซ้ือในคร้ังนั้นแลว้ 

ไม่เกินกวา่ 3 เดือน  ทั้งน้ี ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงตอ้งแสดงค าถามและค าตอบของแบบทดสอบ 
ท่ีสมาชิกเคยท าไปแลว้ และตอ้งให้สมาชิกยืนยนัการใช้ผลการทดสอบนั้นก่อนการจองซ้ือหลกัทรัพย ์

แบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิกตามวรรคหน่ึงอย่างนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  อตัราความเส่ียงท่ีสูงในการไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์

(2)  ในกรณีท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งเลิกกิจการอนัเป็นผลมาจาก 
การประกอบธุรกิจท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ สมาชิกท่ีเป็นผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนกลบัคืน 

(3)  หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายอาจมีช่องทางในการเปล่ียนมือท่ีจ ากดั  ดงันั้นจึงมีโอกาส 
ท่ีจะมีสภาพคล่องนอ้ย 

(4)  การจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนใด ๆ ยอ่มเป็นไปตามขอ้บงัคบัหรือขอ้ก าหนด
สิทธิของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
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  (5)  การสอบทานขอ้มูลการเสนอขายและลกัษณะการเสนอขายซ่ึงผูใ้หบ้ริการระบบ
คราวดฟั์นดิงไดด้ าเนินการนั้น อยูบ่นพื้นฐานของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(self-declaration) 
  (6)  สมาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยไ์ม่สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ในกรณีท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์การเปิดเผยขอ้มูล 
อนัเป็นเทจ็ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 

(7)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูค้ราวดฟั์นดิง ตอ้งครอบคลุมเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น 
อาจไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) 
เม่ือบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์การออกหุ้นเพิ่มทุน 

  ขอ้ 49   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงด าเนินการเก่ียวกบัเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การเก็บรักษาเงินค่าจองซ้ือตามระบบท่ีก าหนดตามขอ้ 31 วรรคหน่ึง (4) 
  (2)  จดัใหมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีให้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยแ์ลว้ 

      (ก)  เม่ือเงินค่าจองซ้ือหุน้คราวดฟั์นดิงครบตามมูลค่าท่ีเสนอขาย  
      (ข)  เม่ือเงินค่าจองซ้ือหุน้กูค้ราวดฟั์นดิงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่มูลค่าท่ีผูใ้หบ้ริการ

ระบบคราวดฟั์นดิงก าหนด  ทั้งน้ี จ านวนดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีเสนอขายทั้งหมด  
  (3)  จดัใหมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยค์ืนใหแ้ก่สมาชิกผูจ้องซ้ือหลกัทรัพย์
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  สมาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยย์กเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
(ข)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเสนอขายหลกัทรัพยไ์ดต้าม 

มูลค่าท่ีก าหนดใน (2) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ 
คราวดฟั์นดิง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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(ค)  เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์พฤติการณ์อนัมีลกัษณะ
เป็นการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั หรือมีการกระท าอนัไม่เป็นธรรม 
ท่ีเป็นการเอาเปรียบสมาชิก (fraud protection) 

ส่วนท่ี 7 
การเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขาย 

หลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวด์ฟันดิง 
_________________________ 

  ขอ้ 50   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงจดัท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรม 
การเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบคราวดฟั์นดิงของตน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

หมวด 3 
มาตรการบงัคบั 

_________________________ 

  ขอ้ 51   ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไป
ตามขอ้ 18 หรือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีอย่างไม่เหมาะสมดว้ยความบกพร่อง หรือ 
ไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี กบัผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 
  (1)  ใหช้ี้แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2)  ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนด 
  (3)  ใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
  (4)  พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
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 ขอ้ 52   ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดระยะเวลาการพกัการให้ความเห็นชอบอนัเป็นผลให้ 
ผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงไม่สามารถประกอบธุรกิจตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบไดอี้กตลอดระยะเวลา
การใหค้วามเห็นชอบท่ียงัเหลืออยู ่หรือในกรณีท่ีส านกังานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ  ส านกังานอาจ
ก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง
รายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังาน
พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 

ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 53   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2558  
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  ลงวนัที่  
2 เมษายน พ.ศ. 2558  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ี 
ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออก 
หรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 54   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ใหก้ารอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 55   ให้บริษทัท่ีได้เสนอขายหลกัทรัพยผ์่านผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558   
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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ขอ้ 56   ใหถื้อวา่ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558   
เป็นผูใ้หบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ี โดยจ ากดัขอบเขตการใหบ้ริการไว ้
เฉพาะการเสนอขายหุ้นคราวดฟั์นดิง และใหถื้อวา่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้เป็นผูใ้ห้บริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีส านกังานเคยใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ตามประกาศน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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