
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 12/2562 
เร่ือง  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10(1) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และ
มาตรา 20 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี   
  “บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ความสัมพนัธ์ดา้นธุรกิจและการลงทุน เช่น ลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้  าหน่ายสินคา้  
บุคคลท่ีจะเขา้มาร่วมธุรกิจ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และผูถื้อหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด เป็นตน้ 
  (2)  ความสัมพนัธ์ดา้นการบริหารและการจดัการ เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา และ
พนกังานของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และผูก่้อตั้งโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายในคร้ังนั้น ๆ 
เป็นตน้ 
  (3)  ความสัมพนัธ์ในดา้นการเป็นเครือญาติของผูก่้อตั้งโครงการตาม (2) และพนกังาน  
  “บริษทัใหญ่”  หมายความว่า   บริษทัท่ีถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกโทเคนดิจิทลันั้น 
  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่   บริษทัท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น   

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่  
ต่อบุคคลในวงจ ากดัหรือการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดอ้อกไวแ้ลว้และมีวตัถุประสงค์ 
ท่ีจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั   
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หมวด 1  
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

_________________ 

  ขอ้ 4   การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อบุคคลในวงจ ากดั  หมายถึง   การเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
บทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 50 รายภายในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั   
  (3)  การเสนอขายท่ีมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 20 ลา้นบาทภายในรอบระยะเวลา  
12 เดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าการเสนอขายดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายโทเคนดิจิทลันั้นเป็นเกณฑ ์ 

  ขอ้ 5   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทลัในวงจ ากดัตามขอ้ 4 ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 4(2) หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
มีการออกโทเคนดิจิทลัใหบุ้คคลใด ๆ ดว้ยวิธีการอ่ืนใดนอกเหนือจากการเสนอขาย ใหน้บับุคคลดงักล่าว
รวมในจ านวนผูล้งทุนดว้ย   
  (2)  การนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 4(2) หรือการค านวณมูลค่ารวมการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัตามขอ้ 4(3) ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายและแจกต่อผูล้งทุนตามขอ้ 4(1)  ทั้งน้ี ไม่วา่ 
การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั    

หมวด 2 
การอนุญาตและเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

_________________ 

  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัต่อบุคคลในวงจ ากดัไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และใหไ้ดรั้บยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 13/2565  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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ขอ้ 7   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เสนอขายโทเคนดิจิทลัผ่านผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผูใ้ห้บริการดงักล่าวตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย
กบัผูไ้ดรั้บอนุญาตในลกัษณะท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ี   
  (2)  ส่งมอบโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายทั้งหมดใหแ้ก่ผูซ้ื้อในวงจ ากดัพร้อมกบัผูซ้ื้อในรอบ
ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  หรือส่งมอบโทเคนดิจิทลัโดยจดัใหมี้กลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
ผูซ้ื้อในวงจ ากดัจะไม่สามารถโอนโทเคนดิจิทลัไปยงับุคคลอ่ืนก่อนการส่งมอบในรอบท่ีเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไป เวน้แต่เป็นการโอนท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  การโอนโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตามขอ้ 4(1) หรือขอ้ 4(2) ใหแ้ก่
บุคคลท่ีมีลกัษณะเดียวกบับุคคลตามขอ้ 4(1) หรือขอ้ 4(2) แลว้แต่กรณี  
         (ข)  การโอนโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บมาจากการเสนอขายตามขอ้ 4(3) ท่ียงัเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 4(3) 
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นการทัว่ไป และในกรณี
ท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะแจกจ่ายขอ้มูลเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลัท่ีจะเสนอขายหรืออยู่ระหวา่งการเสนอขาย  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายขอ้มูลให้เฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือจ านวนตามขอ้ 4(1) หรือ (2)  
หรือแจกจ่ายเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใหมู้ลค่าการเสนอขายเป็นไปตามขอ้ 4(3) เท่านั้น   
  (4)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทน ใหรั้บไดเ้ฉพาะ 
คริปโทเคอร์เรนซีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
และไดม้าจากการซ้ือขาย แลกเปล่ียน หรือฝากไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดรั้บอนุญาต
ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  ซ่ึงไม่อยู่ระหว่างถูกระงบั 
การประกอบธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น    

  ขอ้ 8   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ตามแนวทางท่ีจดัไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
  (1)  รายงานผลการขายโทเคนดิจิทลั 
  (2)  ขอ้มูลการถือโทเคนดิจิทลัของผูล้งทุนแต่ละลกัษณะตามขอ้ 4   
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หมวด 3  
อ านาจของส านกังาน 
_________________ 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจสั่งระงบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัตามขอ้ 6 ไวก่้อน หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ในกรณี
ดงักล่าวได ้  
  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ภายหลงัการอนุญาตได ้
  (2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน   
  (3)  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียง
กฎเกณฑอ่ื์นท่ีออกภายใตพ้ระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังาน ก.ล.ต.  
อาจผ่อนผนัไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามขอ้ 6 ได ้  
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่เง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้ไม่มีนัยส าคญั 
และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าว  
  (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั   
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต.  
อาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้  

ขอ้ 11   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพียงพอท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวเดียวกนั 
ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวอาจก าหนดตามลกัษณะของโทเคนดิจิทลั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  
ผูล้งทุน หรือการเสนอขายก็ได ้
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  (2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือ
ผูมี้หน้าท่ีตามประกาศน้ีปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวมีการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น   
  ในการด าเนินการของส านกังาน ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง ใหน้ าปัจจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งดงัน้ี มาประกอบการพิจารณาด าเนินการดว้ย  
  (1)  การส่งเสริมให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความรับผิดชอบต่อผูล้งทุน 
  (2)  ความไดส้ัดส่วนระหวา่งภาระของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี กบัประโยชน์ 
ท่ีผูล้งทุนโดยรวมจะไดรั้บ 
  (3)  การส่งเสริมให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน 
  (4)  การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดยรวม 
  (5)  การส่งเสริมการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมของภาคเอกชน 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


