
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กร. 5/2564 

เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นทรัสตีของทรัสตส์ าหรับ 
ธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือ 

มีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย ์
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8(1) มาตรา 13 วรรคหน่ึง มาตรา 30 วรรคสอง  
มาตรา 56 วรรคหน่ึง มาตรา 57(7) และมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. 2550  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตส์ าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิง
หรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 
  “ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิง
หรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือเป็น
หุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แตท่ั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลท่ีถือหุน้ของนิติบุคคลใดไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
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  “กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   พระราชบญัญติัทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. 2550  และพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัและการเปิดเผยขอ้มูล  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  “ประกาศ ท่ี กข. 9/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 9/2552  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ประกาศดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น 
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณี 
ท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การค านวณและการรายงานการค านวณเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจและขอ้ก าหนดในกรณีท่ี 
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้

  ขอ้ 2   ส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 
ใหถื้อวา่ทรัสตีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 

  ขอ้ 3   ทรัสตีตอ้งมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต ์และ 
รับเป็นทรัสตีของกองทรัสตเ์ฉพาะกรณีท่ีมัน่ใจวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสตไ์ด ้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 
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  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีทรัสตีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
ใหถื้อวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสตมิ์ได ้
  (1)  เป็นผูถื้อหุน้ในผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัดงักล่าว 
  (2)  มีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นผูถื้อหุน้ในทรัสตีเกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของทรัสตีดงักล่าว 
  (3)  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในผูอ้อก 
โทเคนดิจิทลั 
  (4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารของทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
  (5)  มีความเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในลกัษณะ
ท านองเดียวกบั (1) (2) (3) และ (4) หรือในลกัษณะอ่ืนอย่างมีนยัส าคญัในประการท่ีอาจเป็นเหตุให้ 
ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
  หากปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัจากการเขา้รับเป็นทรัสตีของกองทรัสตว์า่ทรัสตี 
ขาดความเป็นอิสระตามวรรคหน่ึง ใหท้รัสตีแจง้กรณีดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดง 
มาตรการท่ีสมเหตุสมผลและน่าเช่ือไดว้า่จะท าใหท้รัสตีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระภายใน 
15 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงักล่าว และใหด้ าเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไวน้ั้น  เวน้แต่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 5   ทรัสตีจะถือโทเคนดิจิทลัท่ีตนท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสตน์ั้นไดไ้ม่เกิน
อตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละ 50 ของจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
  (2)  ร้อยละ 50 ของจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโทเคนดิจิทลั 
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของโทเคนดิจิทลั 
  การค านวณอตัราการถือโทเคนดิจิทลัตามวรรคหน่ึง ให้นบัรวมโทเคนดิจิทลัท่ีถือ 
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีดว้ย 

  ขอ้ 6   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 7 วรรคสองแห่งประกาศ ท่ี กข. 9/2552  ในกรณี 
ท่ีทรัสตีเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประกาศการด ารงเงินกองทุน และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตาม 
ท่ีก าหนดในประกาศ ท่ี กข. 9/2552  ใหท้รัสตีดงักล่าวด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นประกาศการด ารง
เงินกองทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ 
โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 7   ทรัสตีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ไปของทรัสตี และหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดขั้นต ่าตามวรรคหน่ึงมีสาระท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
ใหท้รัสตีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีเป็นส าคญั 

  ขอ้ 8   ทรัสตีตอ้งติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน และแผนธุรกิจ  
รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลักระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ จนก่อใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหท้รัสตีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
  (2)  ด าเนินการเพื่อแกไ้ข ยบัย ั้ง หรือเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามท่ีเห็นสมควร 

  ขอ้ 10   ทรัสตีตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลัดว้ยทุกคร้ัง และหากมี 
การขอมติท่ีประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึง ทรัสตีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าววา่เป็นไปตาม 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
  (2)  ทกัทว้งและแจง้ให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถ 
กระท าได ้ในกรณีท่ีการด าเนินการนั้นไม่เป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
และร่างหนงัสือช้ีชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
  ในกรณีท่ีเป็นการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ทรัสตีตอ้งจดัใหมี้ช่องทาง
ส าหรับการตอบขอ้ซกัถาม ใหค้วามเห็น ทกัทว้งและแจง้ต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามวรรคหน่ึงดว้ย  

  ขอ้ 11   ทรัสตีจะกระท าการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต ์
หรืออาจท าใหท้รัสตีขาดความเป็นอิสระมิได ้ เวน้แต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของ 
ธุรกรรมดงักล่าว 
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  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต ์ 
ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยบุคคลดงักล่าว 
ไม่คดัคา้นหรือคดัคา้นในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่หลกัเกณฑต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผูถื้อโทเคนดิจิทลัในกองทรัสต์ท่ีตนท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตี 
หากตอ้งมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อโทเคนดิจิทลั ใหท้รัสตีค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม และตั้งอยูบ่นหลกัแห่งความซ่ือสัตยสุ์จริตและ 
ความรอบคอบระมดัระวงั  รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ 
ทรัสตีของกองทรัสตด์งักล่าว 

  ขอ้ 13   ทรัสตีตอ้งดูแลใหส้ัญญาก่อตั้งทรัสตมี์สาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ทรัสตีตอ้งดูแลใหก้ารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหส่้งส าเนาซ่ึงไดแ้กไ้ขนั้นใหส้ านกังานภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัท่ีลงนามหรือวนัท่ีมีการแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายพชิิต  อคัราทิตย)์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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