
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 16/2561 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการใหค้วามเห็นชอบ 
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

(ฉบบัประมวล) 
______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10(1) และ (2) และมาตรา 19 วรรคสาม  
แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศ
ไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั”  หมายความวา่   ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามประกาศเก่ียวกบั 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
  “ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ”  หมายความวา่   การซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการให้บริการลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั 
  “วงเงินจดัสรร”  หมายความวา่   วงเงินการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ  
ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เป็นผูจ้ดัสรรวงเงิน 

“สัญญาอจัฉริยะ” (smart contract)  หมายความวา่   ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีด าเนินการ
บงัคบัตามขอ้ตกลงระหวา่งคู่สัญญาโดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนด 

“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั  
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 14/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 31/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 31/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
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  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ 

“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  

“ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “บริษทัในเครือ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยมี
โครงสร้างการถือหุ้นระหวา่งกนัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (2)  บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัดว้ยการมี
อ านาจควบคุมระหวา่งกนั 
  (3)  บริษทัท่ีมีผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมกิจการ 
ของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่  
(1)  การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(2)  การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึง  

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 
(3)  การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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ยกเลิก 
ยกเลิก 

ขอ้ 3   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพียงพอท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวทาง
เดียวกนั  ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว อาจก าหนดตามประเภทโทเคนดิจิทลัหรือผูล้งทุนก็ได ้

(2)  ส านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียด
ของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตาม
ประกาศน้ี และหากผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ 
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออก
แนวทางนั้น 

(3)  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลักระท าการท่ีอาจ
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอความเห็นชอบการด าเนินการใดตามประกาศน้ีก่อนการด าเนินการนั้นก็ได ้

(4)  เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ใหส้ านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีโดยตอ้งไม่เป็นภาระ 
ต่อผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจนเกินสมควร  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนด 
ใหเ้ป็นไปตามกรอบ ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั ผูล้งทุน หรือตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดใหด้ าเนินการ
ภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณีดงักล่าวได ้

(ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหก้ าหนดระยะเวลาอยา่งสมเหตุสมผล 
ตามสภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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หมวด 1 
การขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ 
เป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

_______________________ 

  ขอ้ 4   บุคคลท่ีประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั ให้ยื่นค าขอรับความเห็นชอบต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามแบบค าขอท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือประชาชน  

ขอ้ 5   ค่าธรรมเนียมค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ค าขอละ 50,000 บาท โดยให้ผูย้ืน่ค  าขอรับความเห็นชอบเสียค่าธรรมเนียมในวนัท่ียื่นค าขอ  

  ขอ้ 6   คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหค้วามเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั  เม่ือบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัและเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 
  (3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงให้เห็นว่าอยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้งไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่า 
มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 
  (4)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจ 
ในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (5)  แสดงไดว้า่จะมีโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร  
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรับผิดชอบ  
และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงลกัษณะ 
ขนาด ปริมาณ ความซบัซอ้น และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 7/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
 ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6492a0.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6494p.doc
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  (6)  แสดงไดว้า่จะมีบุคลากรในจ านวนท่ีเพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากร
ดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อย่างเหมาะสมซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่มีประวติัในทางท่ีเส่ือมเสีย 

(7)  แสดงไดว้า่จะมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   

        (ก)  ระบบงานในการกลัน่กรองโทเคนดิจิทลัท่ีจะเสนอขาย 
        (ข)  ระบบในการติดต่อและใหบ้ริการกบัผูล้งทุน 
        (ค)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ 
        (ง)  ระบบการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นทุกดา้นอยา่งรัดกุม 
        (จ)  ระบบการเสนอขายและจดัการค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ  
        (ฉ)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา 

ความปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูล (security) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องระบบงานและขอ้มูล 
(integrity) และความพร้อมใชข้องระบบงาน (availability) โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk) และความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีออกตามประกาศดงักล่าวดว้ย 

        (ช)  ระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตรวจสอบได ้และปลอดภยั โดยเฉพาะการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือ 
ขดักบักฎหมาย  

        (ซ)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
        (ฌ)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลั (compliance) ตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
        (ญ)  ระบบการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของผูล้งทุนเพื่อระงบัขอ้พิพาท 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 7/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 7/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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  (8)  ในกรณีท่ีผูข้อรับความเห็นชอบเป็นผูซ่ึ้งประกอบธุรกิจอ่ืนอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี 
ยืน่ค  าขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจอ่ืนของผูข้อรับความเห็นชอบตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ 
หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัและไม่มีลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  เวน้แต่ 
จะแสดงไดว้า่สามารถจดัให้มีระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองดงักล่าวได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้ 7   คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลัภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอรับความเห็นชอบ   
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายใด ใหส้ านกังาน 
ก.ล.ต. แสดงช่ือผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลันั้นไวใ้นลกัษณะท่ีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากผูใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลัมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 6 ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. แจง้ผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเหตุผลแก่ผูย้ืน่ค  าขอ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของผูใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลัรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 10 ปี
นบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. แจง้การไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคสองแลว้ หากผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลันั้นประสงคจ์ะ 
ยืน่ค าขอความเห็นชอบใหม่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่น าเหตุท่ีท าใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ให ้
ความเห็นชอบในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบอีก 

  ขอ้ 8   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 7 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะค านึงถึงขอ้เท็จจริง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือบุคคลตามขอ้ 6(4) เป็นรายกรณี
ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. น ามาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึง 
  (1)  ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน 
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นตน้ 
  (2)  นยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 
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  (3)  ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม 
  (4)  ความเก่ียวขอ้งของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน เป็นตน้ 
  (5)  ความซบัซอ้นของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท า เช่น  
การใชช่ื้อบุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 
  (6)  ประวติัพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมคร้ังแรก หรือเป็นพฤติกรรม 
ท่ีเกิดซ ้าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้ 
  (7)  ความตระหนกัของผูก้ระท าในเร่ืองดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
อยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 

(8)  ขอ้เทจ็จริงอ่ืน เช่น การใหข้อ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการพิจารณาหรือด าเนินการ การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
การใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ เป็นตน้ 

  ขอ้ 8/1   ผูไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้ง
ประกอบกิจการภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  ทั้งน้ี จะเร่ิมประกอบ
กิจการไดต้่อเม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ผูไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถแสดงไดถึ้งความพร้อมของระบบงานตามขอ้ 6(5) (6) และ (7)  

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ไม่สามารถประกอบกิจการภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบได ้

  ขอ้ 9   ใหผู้ไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจปีละ 100,000 บาท 
  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามปีปฏิทินภายในวนัท่ี 
31 มกราคมของปีนั้น  เวน้แต่ในปีแรกของการเร่ิมประกอบกิจการ ใหช้ าระค่าธรรมเนียมใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ 
  ในกรณีท่ีระยะเวลาจนถึงส้ินปีปฏิทิน ส าหรับปีแรกท่ีเร่ิมประกอบกิจการเหลือนอ้ยกวา่ 
6 เดือน ให้ผูไ้ดรั้บความเห็นชอบช าระค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ 
ตามวรรคหน่ึง 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 7/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 7/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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หมวด 2 
มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
______________________ 

  ขอ้ 10  ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหบ้ริการแก่ผูล้งทุนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้ความสามารถ และ
ความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะ
เดียวกนัจะพึงกระท า 
  (2)  ด าเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั  รวมทั้งรักษาความน่าเช่ือถือของตลาดทุนเป็นส าคญั ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ย 
ความสมเหตุสมผลซ่ึงเหมาะสมกบัเวลา ลกัษณะหรือสภาพของธุรกิจ และการใหบ้ริการ 
  (3)  ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ และปฏิบติัต่อผูล้งทุนอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขของผูล้งทุน 
  (4)  ไม่กระท าการใดท่ีจะเป็นผลให้ผูล้งทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือ
หนา้ท่ีตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามท่ีผูล้งทุนแจง้วา่มีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น 
  (5)  ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือท่ีจะท าให้ 
การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกันจะพึงกระท า   
เวน้แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ
เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าตามกฎหมาย 
  (6)  ไม่รับหรือใหค้่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน คริปโทเคอร์เรนซี 
ดิจิทลัโทเคน ส่ิงของ หรือบริการยิง่กวา่ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บหรือใหเ้น่ืองจาก 
การให้บริการ  

(7)  ดูแลไม่ใหมี้การน าทรัพยากรของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

ขอ้ 10/1    เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ หา้มมิใหผู้ใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีมีประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้ 
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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ใหถื้อว่าการมีลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
มีประโยชนท่ี์ขดัแยง้กบัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามวรรคหน่ึง   

(1)  ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นผูถื้อหุน้ในผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2)  ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นผูถื้อหุน้  
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(3)  ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการกลัน่กรองโทเคนดิจิทลัท่ีจะเสนอขาย หรือพนกังานซ่ึงปฏิบติังาน 
ในการกลัน่กรองโทเคนดิจิทลัท่ีจะเสนอขาย เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการของผูอ้อก 
โทเคนดิจิทลั 

(4)  ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด
กบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขาดความเป็น
อิสระในการท าหนา้ท่ี 

ขอ้ 10/2   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามขอ้ 10/1 วรรคสอง ให้เป็นดงัต่อไปน้ี 
(1)  การพิจารณาการมีลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลักบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ใหห้มายความรวมถึงการมีลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกทา้ยประกาศน้ี 

(2)  การพิจารณาประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบัการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  
ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกทา้ยประกาศน้ี  

(3)  การค านวณอตัราการถือหุน้ตามขอ้ 10/1 วรรคสอง (1) และ (2) ใหน้บัรวมจ านวน
หุน้ท่ีจะเกิดจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้รวมทั้งหุน้ท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิงส าหรับส่งมอบ
ในการช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงดว้ย   

 
 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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ขอ้ 10/3   มิใหน้ าความในขอ้ 10/1 วรรคสอง มาใชก้บักรณีการถือหุน้ การส่งบุคคล 
เขา้เป็นกรรมการ หรือการมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นการด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยจดัระเบียบทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์ 
หรือของส่วนราชการ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต.   

(2)  กรณีท่ีเป็นการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นท่ีมิใช่บริษทั
ท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ขอ้ 11   ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งไม่ท าขอ้ตกลงกบัผูล้งทุน 
ในลกัษณะเป็นการตดัหรือจ ากดัความรับผิดของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเม่ือมี 
ความเสียหายเกิดขึ้นกบัผูล้งทุน อนัเน่ืองจากการท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กรรมการ  
หรือผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจหรือ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี 

  ขอ้ 12   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 6  
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่สามารถด ารงคุณสมบติั 
ตามวรรคหน่ึง ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบ  พร้อมแสดงเหตุ
ท่ีท าใหไ้มส่ามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าว และมาตรการแกไ้ขภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถ
ด ารงคุณสมบติันั้นได ้

  ขอ้ 13   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งด าเนินการให้การเสนอขาย 
และการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งปฏิบติัตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 14/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
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   ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตรวจพบหรือมีเหตุอนัควร
สงสัยวา่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัหรือการเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัปฏิเสธการใหบ้ริการ
พร้อมทั้งแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ขอ้ 14/1   ในกรณีประสงคจ์ะท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลัปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ขอรับวงเงินจดัสรรจากส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี การขอรับการจดัสรรวงเงิน
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.  

(2)  ด าเนินการตรวจสอบวงเงินก่อนท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่
ยงัคงอยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรตาม (1) 

  ขอ้ 15   หา้มมิใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัประกอบธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากการใหบ้ริการเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  เวน้แต่ ผูใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลัจะขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเร่ิมประกอบกิจการอ่ืนใดดงักล่าว  
ทั้งน้ี กิจการนั้นตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็น 
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัและไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบัการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัโดยผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้ง
แสดงไดว้า่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  ขอ้ 16   ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวกบัการกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหวา่งผูล้งทุนกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งตอ้งด าเนินการและควบคุมดูแลใหก้รรมการ หรือผูมี้อ  านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ เปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงดงักล่าวดว้ย  

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 31/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564)  
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  ขอ้ 16/1   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งปฏิบติัตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัใหมี้
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีออกตามประกาศดงักล่าว 

  ขอ้ 16/2   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัประสงคจ์ะหยดุ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีไม่วา่ชัว่คราวหรือถาวร ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีประสงคจ์ะหยดุการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  พร้อมทั้ง 
แสดงรายการของงานท่ียงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ (ถา้มี) และการด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ท่ีอาจมีต่อลูกคา้ดงักล่าว 
   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามวรรคหน่ึงประสงคจ์ะกลบัมา
ใหบ้ริการต่อไป ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้ความประสงคต์่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ล่วงหนา้ก่อนกลบัมาใหบ้ริการ โดยตอ้งแสดงรายละเอียดของการแกไ้ขสาเหตุท่ีหยดุปฏิบติัหนา้ท่ี  
และขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มูลท่ีเคยยืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. (ถา้มี)  ทั้งน้ี หากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่ทกัทว้ง
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. แจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายนั้นเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
พน้ระยะเวลาทกัทว้งดงักล่าวเป็นตน้ไป 

หมวด 2/1 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ 

__________________ 

ขอ้ 16/3   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีประสงคจ์ะมอบหมายใหบุ้คคล
อ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
  (1)  มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติัในการมอบหมาย ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 7/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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  (2)  มีการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 2 
  (3)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 1 
นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติัในการมอบหมาย 

__________________ 

  ขอ้ 16/4   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
วิธีปฏิบติัในการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี และผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งปฏิบติัและดูแลใหบุ้คลากรของตนปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 

(1)  ก าหนดนโยบายในการมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงตอ้งมีรายละเอียด 
อยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในขอ้ 16/5 และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  รวมทั้งผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งพิจารณาทบทวน
ความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของนโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือในทนัที 
เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญั   
  (2)  ก าหนดมาตรการรองรับการใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  หากผูรั้บด าเนินการ 
ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้
  (3)  ก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
มอบหมายงาน  
  (4)  ก าหนดมาตรการตรวจสอบดูแลใหผู้รั้บด าเนินการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวมทั้ง
ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนดขึ้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว โดยตอ้งสามารถควบคุมใหผู้รั้บด าเนินการไม่มีลกัษณะท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีขอ้บกพร่อง
หรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของการใหบ้ริการ  
  (5)  จดัใหมี้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในจ านวนท่ีเพียงพอ  
เพื่อใหส้ามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานของผูรั้บด าเนินการและบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  (6)  พิจารณาคดัเลือกผูรั้บด าเนินการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพ 
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  ขอ้ 16/5   นโยบายในการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการตามขอ้ 16/4(1)  
ตอ้งระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีขอบเขตและลกัษณะงานท่ีจะใหด้ าเนินการ 
  (2)  มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูรั้บด าเนินการ โดยตอ้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัน้ี 
เป็นอยา่งนอ้ย 
        (ก)  ฐานะทางการเงิน ซ่ึงตอ้งไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่ 
ผูรั้บด าเนินการมีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน 
        (ข)  ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบติังาน โดยผูรั้บด าเนินการตอ้งมี
ระบบงานในการด าเนินการท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

      (ค)  ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และช่ือเสียงในทางธุรกิจ 
        (ง)  ความพร้อมในการด าเนินการกรณีท่ีรับมอบหมายจากผูใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลัหลายราย 
        (จ)  ประวติัการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานท่ีจะ 
ใหด้ าเนินการ 
        (ฉ)  ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั 
  (3)  หลกัเกณฑก์ารทบทวนและการเปลี่ยนตวัผูรั้บด าเนินการ 
  (4)  กรณีผูรั้บด าเนินการจะใหบุ้คคลอ่ืนรับด าเนินการช่วง (ถา้มี) ตอ้งมีขั้นตอน 
การขออนุมติัจากผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นรายกรณีทุกคร้ังก่อนด าเนินการดงักล่าว 
  (5)  แนวทางการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระดบัความส าคญัของงาน 
ท่ีใหด้ าเนินการ  
  (6)  ระบบรักษาความปลอดภยัของผูรั้บด าเนินการในการดูแลรักษาขอ้มูลของ 
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัและลูกคา้ 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารมอบหมายงาน 

__________________ 

  ขอ้ 16/6   ในการมอบหมายงานใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ ผูใ้หบ้ริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งด าเนินการดว้ยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบ
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ธุรกิจ และตอ้งเป็นไปตามหลกัการในการมอบหมายงานดงัต่อไปน้ี ไม่วา่จะมีการมอบหมายก่ีทอด 
ก็ตาม 

(1)  มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อลูกคา้และด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

(2)  ด าเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท าใหป้ระสิทธิภาพในการก ากบัดูแลของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
และส านกังาน ก.ล.ต. ลดลง 

(3)  มอบหมายไดเ้ฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไดแ้ก่  
งานติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และงานสนบัสนุนดา้นการเสนอขายและการจองซ้ือโทเคนดิจิทลั 
โดยตอ้งไม่มอบหมายงานท่ีเป็นงานหลกัของการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เช่น  
การกลัน่กรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เป็นตน้ 

ขอ้ 16/7   ใหผู้ใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัพิจารณาคดัเลือกผูรั้บด าเนินการ 
ท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีความพร้อมในดา้นบุคลากรและระบบงานอย่างเพียงพอท่ีจะท าใหง้านท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  รวมทั้งระเบียบ
วิธีปฏิบติัท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
โดยตอ้งมีระบบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ระบบการบริหารความเส่ียง 
 (ข)  ระบบการควบคุมภายใน 
 (ค)  ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลท่ีไม่มีอ านาจ
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ล่วงรู้ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล รวมทั้งเพือ่ป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผย
ระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร 

(ง)  ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซ่ึงมีการก าหนดขั้นตอนและ
ผูรั้บผิดชอบในแต่ละกรณีไวอ้ยา่งชดัเจน 

(2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน 

(3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบั  
การควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

ขอ้ 16/8   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งก ากบัดูแลการมอบหมายงาน 
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  จดัใหมี้การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการด าเนินการของ 
ผูรั้บด าเนินการเป็นประจ า โดยอย่างนอ้ยตอ้งทบทวนทนัทีเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี หรือคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มของผูรั้บด าเนินการ  
        ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บด าเนินการขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือ 
ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นผูรั้บด าเนินการอีกต่อไป ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ตอ้งเปล่ียนตวัผูรั้บด าเนินการ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพือ่ใหผู้รั้บด าเนินการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหมวดน้ีหรือขอ้ก าหนดท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศยัอ านาจตามหมวดน้ี  ทั้งน้ี  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

(2)  จดัท าสรุปการใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
ใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั เสนอต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินงานของผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
  (3)  จดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการไวใ้หค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมให้
ส านกังาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
  (4)  จดัใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เขา้ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูรั้บด าเนินการได ้ 
เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในการมอบหมายงาน 

__________________ 

  ขอ้ 16/9   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งจดัใหมี้การท าสัญญาเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรในการมอบหมายงานใหผู้รั้บด าเนินการ โดยสัญญาดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บด าเนินการ โดยตอ้งระบุรายละเอียดอยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัน้ี 

      (ก)  ความรับผิดต่อผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัอนัเน่ืองมาจาก 
การกระท าหรือการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูรั้บด าเนินการ 

      (ข)  มาตรการรองรับการด าเนินการในงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูใ้หบ้ริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

      (ค)  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การรักษาความลบั และความเป็นส่วนตวั 
ของขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และขอ้มูลของลูกคา้  
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         (ง)  การก าหนดใหผู้รั้บด าเนินการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบติั 
ท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนดขึ้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

(2)  ใหผู้รั้บด าเนินการยนิยอมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เขา้ตรวจสอบการปฏิบติังาน 
ของผูรั้บด าเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(3)  เหตุ เง่ือนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงบัการด าเนินการ 
(4)  ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายท่ีมีการเรียกเก็บ 
ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการช่วง ผูใ้หบ้ริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งด าเนินการใหผู้รั้บด าเนินการจดัใหมี้ขอ้สัญญาซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย  ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการมอบหมายงานกนัก่ีทอดก็ตาม 

ขอ้ 16/10   ในกรณีท่ีบริษทัในเครือของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
เป็นผูท้  าสัญญามอบหมายงานกบัผูรั้บด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งมัน่ใจไดว้า่สัญญาดงักล่าวจะรองรับสิทธิ หนา้ท่ี  
และความรับผิดชอบท่ีผูรั้บด าเนินการมีต่อผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเช่นเดียวกบั 
กรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นผูท้  าสัญญาดว้ยตนเอง และผูใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑอ์ย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการใหบ้ริษทัในเครือมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 16/5(2) 
  (2)  ด าเนินการใหบ้ริษทัในเครือก าหนดสาระส าคญัในสัญญาให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 16/9 และเพิ่มเติมขอ้สัญญาท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ีไวใ้นสัญญาดว้ย 
         (ก)  ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นผูรั้บประโยชน์ในงาน 
ท่ีบุคคลอ่ืนจะด าเนินการให้ 
         (ข)  ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา 
จากผูรั้บด าเนินการได ้

(3)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจดัเก็บส าเนาสัญญา
ดงักล่าวใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เรียกดู 
หรือตรวจสอบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ขอ้ 16/11   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้รายละเอียดเก่ียวกบั 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมี 
การมอบหมายงานดงักล่าว และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ผูใ้ห้บริการระบบ 
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เสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งแจง้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนเวลา ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการช่วงไม่วา่จะมี 
การมอบหมายงานกนัก่ีทอดก็ตาม ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งแจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเร่ิมการด าเนินการดงักล่าว  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนเวลา  
ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 16/12   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งรายงานสรุปการมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัแลว้ ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน 

หมวด 3 
การท าหนา้ท่ีกลัน่กรองขอ้มูลเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลั 

________________ 

 ขอ้ 17   ในการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี   
 (1)  ตรวจสอบและสอบทานขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั (due diligence)  
และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจนเป็นท่ีเขา้ใจและด าเนินการจนเช่ือมัน่วา่  
       (ก)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
โทเคนดิจิทลัตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง มีแผนธุรกิจตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศก าหนด และไม่มีเหตุอนัควร
เช่ือไดว้่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลัดงักล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชน 
       (ข)  ค  าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน รวมถึงเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
ไม่มีขอ้มูลท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. และต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุน  รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลส าคญัผิด  ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 14/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
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       (ค)  ชุดรหสั (source code) ในสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) หรือกลไกอ่ืน 
ท่ีน ามาใชท้ดแทนสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) (ถา้มี) มีรายละเอียดตรงกบัขอ้มูลในร่างหนงัสือช้ีชวน 

(2)  ใหค้วามเห็นต่อส านกังาน ก.ล.ต. วา่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีคุณสมบติัครบถว้น 
ตาม (1) และรับรองต่อส านกังาน ก.ล.ต. ถึงการท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  ใหค้วามรู้ ค  าแนะน า หรือกระท าการใด ๆ เพื่อใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัไดท้ราบถึง
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจดัการและการด าเนินการ 
ท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูล้งทุนเป็นส าคญั 
 (4)  ติดต่อประสานงานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม (2) และ (3)  
 (5)  ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ตอ้งด าเนินการตามสมควรเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การเผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลัหรือ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน
จนถึงวนัปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี   
       (ก)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  รวมทั้ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไม่ท าการเผยแพร่ 
หรือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลัหรือผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดยท่ีไม่ปรากฏขอ้มูลดงักล่าว 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือร่างหนงัสือช้ีชวน และขอ้มูลนั้นอาจมีผล 
ต่อการตดัสินใจจองซ้ือโทเคนดิจิทลัของผูล้งทุน หรือต่อการคาดการณ์เก่ียวกบัราคาหรือผลตอบแทน 
ของโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขาย  
       (ข)  ในกรณีท่ีการเผยแพร่ขอ้มูลกระท าโดยการแจกจ่ายเอกสารหรือจดัสัมมนา  
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งดูแลใหเ้อกสารหรือการช้ีแจงขอ้มูลดงักล่าวมีสาระส าคญั 
ของขอ้มูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนังสือช้ีชวน  
และตอ้งแจกจ่ายไปพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 ขอ้ 18   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ เพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และตอ้งเก็บขอ้มูลดงักล่าวไว ้
อยา่งนอ้ย 3 ปี เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 (2)  ในกรณีท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ก าหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไวเ้ช่นใด ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดดว้ย 
 (3)  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายใดไม่ไดรั้บความร่วมมือ 
จากผูอ้อกโทเคนดิจิทลั หรือเห็นวา่ขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี  
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายนั้นตอ้งแจง้รายละเอียดของการไม่ไดรั้บความร่วมมือดงักล่าว 
เป็นหนงัสือไปยงัส านกังาน ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมิไดแ้จง้รายละเอียด 
ดงักล่าว และหากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะถือวา่ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลันั้นปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องไม่เหมาะสม หรือ 
ไม่ครบถว้น  
 (4)  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายใดไม่มีความเช่ียวชาญ 
ในขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเตรียมหรือร่วมจดัท าหรือใหค้วามเห็นในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายนั้นอาจน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนที่มี 
ความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิงได ้ ทั้งน้ี ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งตรวจสอบ 
จนเช่ือไดว้า่ผูเ้ช่ียวชาญรายนั้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี 

 ขอ้ 19   เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน ให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัร่วมกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัช้ีแจงเป็นหนงัสือต่อส านกังาน ก.ล.ต. และต่อประชาชน 
โดยไม่ชกัชา้ เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นเอกสารแสดงขอ้มูล 
อยา่งมีนยัส าคญั  
 (2)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีการใชเ้งินหรือคริปโทเคอร์เรนซีท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นเอกสารแสดงขอ้มูลอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการยกเลิก 
เล่ือนก าหนดเวลา หรือเปล่ียนแปลงโครงการลงทุน เป็นตน้ 
 (3)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบุคคลดงักล่าว ไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและหนงัสือช้ีชวน  
 ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง เฉพาะในกรณีท่ี
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัและหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
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 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัในระหวา่ง
ระยะเวลาตามวรรคสอง ให้น าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัรายใหม่ท่ีเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีแทนผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายเดิม 
ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทนดว้ย 

หมวด 4 
การติดต่อและการใหบ้ริการแก่ผูล้งทุน 

_________________________ 

  ขอ้ 20   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่ผูล้งทุน ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ตอ้งจดัใหมี้การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของผูล้งทุนเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าความรู้จกัผูล้งทุน 
  (2)  จดัประเภทผูล้งทุน 
  (3)  พิจารณาความสามารถของผูล้งทุนในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 
  ในกรณีท่ีผูล้งทุนปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริง 
ของผูล้งทุนหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงได ้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัปฏิเสธ 
การใหบ้ริการ 

  ขอ้ 21   ในการจดัประเภทผูล้งทุนใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
พิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 20 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทผูล้งทุน  
รวมทั้งการใหข้อ้มูลและการแจง้เตือนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนแต่ละประเภท 
  ในกรณีท่ีผูล้งทุนปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีอาจท าให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ไม่สามารถจดัประเภทผูล้งทุนได ้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจดัให้เป็นผูล้งทุนประเภท
ผูล้งทุนรายบุคคล  
  เม่ือไดท้ าการจดัประเภทผูล้งทุนแลว้ ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
แจง้ใหผู้ล้งทุนทราบถึงผลการจดัประเภทของผูล้งทุน และตอ้งแจง้ใหท้ราบถึงสิทธิ ขอ้จ ากดัสิทธิ 
ของผูล้งทุนแต่ละประเภทดว้ย 
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  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง “ผูล้งทุนรายบุคคล”  หมายความถึง   ผูล้งทุนอ่ืน 
ท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

  ขอ้ 22   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ผูล้งทุน ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหผู้ล้งทุนทราบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการดงักล่าว 

(1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
  (2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเสนอต่อผูล้งทุน 
  (3)  ช่องทางการใหบ้ริการ และการติดต่อส่ือสาร 
  (4)  สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และเง่ือนไข ท่ีผูล้งทุนมีหรือตอ้งปฏิบติั 
เม่ือใชบ้ริการ 
  (5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
  (6)  วิธีปฏิบติัระหวา่งผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลักบัผูล้งทุน  
ไม่วา่จะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีปฏิบติัท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัก าหนดขึ้น 
  (7)  ความเส่ียงของการลงทุน ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

       (ก)  ความเส่ียงท่ีการประกอบธุรกิจของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจไม่ 
ประสบความส าเร็จ 
         (ข)  ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งเลิกกิจการหรือโครงการอนัเป็นผล 
มาจากการประกอบธุรกิจท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซี 
ท่ีลงทุนกลบัคืน  ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อกโทเคนดิจิทลักบัผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
         (ค)  โทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายอาจมีช่องทางในการเปล่ียนมือท่ีจ ากดั ดงันั้น 
จึงมีโอกาสท่ีจะมีสภาพคล่องนอ้ย  

       (ง)  การสอบทานขอ้มูลการเสนอขายและลกัษณะการเสนอขายซ่ึงผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดด้ าเนินการนั้น อยูบ่นพื้นฐานของการเปิดเผยขอ้มูลของผูอ้อก 
โทเคนดิจิทลั  
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตามวรรคหน่ึงนั้น ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนแปลงให้ผูล้งทุนทราบก่อนการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัดว้ย 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 



23 

 

ขอ้ 23   ก่อนการจองซ้ือโทเคนดิจิทลั ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ตอ้งจดัใหผู้ล้งทุนท าแบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน ซ่ึงตอ้งปรากฏว่าผูล้งทุนสามารถ 
ท าแบบทดสอบดงักล่าวไดถู้กหมดทุกขอ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (2)  ผูล้งทุนท่ีผา่นแบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนนั้นแลว้ ไม่เกินกวา่ 
3 เดือน  ทั้งน้ี ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งแสดงค าถามและค าตอบของแบบทดสอบ 
ท่ีผูล้งทุนเคยท าไปแลว้ และตอ้งให้ผูล้งทุนยนืยนัการใชผ้ลการทดสอบนั้น 

  ขอ้ 24   การติดต่อหรือใหบ้ริการแก่ผูล้งทุน การแจง้เตือนเร่ืองต่าง ๆ หรือการให้ 
ผูล้งทุนลงนามรับทราบหรือยอมรับการใหบ้ริการหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการ  
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถจดัใหอ้ยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะท่ี 
สามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลได ้  

  ขอ้ 25   ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งมีช่องทางส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อใชใ้นการเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูล้งทุนดว้ยกนั ระหวา่งผูล้งทุนกบัผูใ้หบ้ริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือระหวา่งผูล้งทุนกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  

  ขอ้ 26   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุง
ขอ้มูลของผูล้งทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือเม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้น
ไม่ถูกตอ้งหรือมีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าว 
ท่ีท าให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระกอบการใหบ้ริการ 
กบัผูล้งทุนไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

หมวด 5 
การเปิดเผยขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

ผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
_________________________ 

  ขอ้ 27   ในการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อผูล้งทุนผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัตอ้งด าเนินการ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (1)  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีเป็นปัจจุบนัแก่ผูล้งทุน  
โดยกระท าผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ซ่ึงอยา่งนอ้ย 
ตอ้งมีขอ้มูลดงัน้ีก่อนการจองซ้ือโทเคนดิจิทลั 
          (ก)  ขั้นตอนและวิธีการจองซ้ือโทเคนดิจิทลั 
          (ข)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) 
          (ค)  ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัมูลค่าการลงทุนของผูล้งทุนแต่ละราย (ถา้มี) 
          (ง)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัการโอนโทเคนดิจิทลั (ถา้มี)  

 ทั้งน้ี ตอ้งจดัใหผู้ล้งทุนลงนามรับทราบขอ้มูลตามวรรคหน่ึงก่อนการจองซ้ือทุกคร้ัง  
  (2)  แจง้ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี ใหผู้ล้งทุนท่ีจองซ้ือโทเคนดิจิทลัทราบทนัทีเม่ือมี 
ผูล้งทุนด าเนินการจองซ้ือส าเร็จ  

(ก)  ช่ือของโทเคนดิจิทลั และช่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
(ข)  จ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีจองซ้ือ และราคาต่อหน่วยของโทเคนดิจิทลั จ านวนค่า

จองซ้ือโทเคนดิจิทลัทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด (ถา้มี) 
(ค)  ช่ือผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลั 

 (3)  แจง้ใหผู้ล้งทุนท่ีจองซ้ือโทเคนดิจิทลัทราบ เม่ือปรากฏวา่มีผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลั
ครบถว้นตามจ านวนท่ีเสนอขาย หรือไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดค้รบตามมูลค่าภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หมวด 6 
ระบบการเสนอขายและจดัการค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลั 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
________________________ 

ขอ้ 28   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัด าเนินการเก่ียวกบัค่าจองซ้ือ 
โทเคนดิจิทลั ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การจดัการค่าจองซ้ือตามระบบท่ีก าหนด 
  (2)  จดัใหมี้การโอนค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัใหแ้ก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเม่ือปรากฏวา่ 
การจองซ้ือโทเคนดิจิทลัครบตามมูลค่าท่ีก าหนดไว ้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 14/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
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(3)  จดัใหมี้การโอนค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัคืนใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือโทเคนดิจิทลั
ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดค้รบตามมูลค่า 
และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ข)  เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีพฤติการณ์อนัมีลกัษณะเป็น
การเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั หรือมีการกระท าอนัไม่เป็นธรรมท่ีเป็น
การเอาเปรียบผูล้งทุน (fraud protection) 

ขอ้ 29   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งจดัให้มีระบบการจดัการ 
ค่าจองซ้ือท่ีมีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

(1)  ในกรณีท่ีค่าจองซ้ือเป็นคริปโทเคอร์เรนซีใหจ้ดัใหมี้การจดัการโดยใชส้ัญญา
อจัฉริยะ (smart contract) 

(2)  ในกรณีท่ีค่าจองซ้ือเป็นเงินบาทใหจ้ดัใหมี้ระบบการจดัการทรัพยสิ์น  
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
         (ก)  จดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซ้ือ 
โทเคนดิจิทลัของผูล้งทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agent) 
         (ข)  จดัใหมี้บุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงท าหนา้ท่ี 
เก็บรักษาเงินจองซ้ือโทเคนดิจิทลัของผูล้งทุน โดยการด าเนินการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 
ของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

       (ค)  จดัใหมี้ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสามารถเก็บรักษาทรัพยสิ์นไดเ้พื่อเก็บรักษาเงินจองซ้ือโทเคนดิจิทลัของผูล้งทุน  

 ขอ้ 30   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะรับคริปโทเคอร์เรนซี 
จากผูล้งทุนหรือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในการท าธุรกรรม ให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ตอ้งรับเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. และไดม้าจากการซ้ือขาย แลกเปล่ียนหรือฝากไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  ซ่ึงไม่อยูร่ะหวา่ง 
ถูกระงบัการประกอบธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น  
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 ขอ้ 31   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งจดัใหมี้กลไกการควบคุม 
มูลค่าการซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทลัของผูล้งทุนแต่ละรายใหไ้ม่เกินกวา่ขอ้จ ากดัการลงทุน 
(investment limit) (ถา้มี) และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งปฏิบติัตามประกาศ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวด 7 
การโฆษณาการใหบ้ริการระบบ 

______________________ 

  ขอ้ 32   ในส่วนน้ี   
“การโฆษณา”  หมายความวา่   การท าใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรือ 

การใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยทางขอ้ความ ภาพ เสียง เคร่ืองหมาย 
หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไม่วา่จะกระท าผา่นส่ือ หรือเคร่ืองมือใด ๆ 

ขอ้ 33   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัปฏิบติัตามความในส่วนน้ี 
ต่อผูล้งทุนท่ีแสดงความสนใจใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัดว้ย 

  ขอ้ 34   ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณา 
ตอ้งด าเนินการใหก้ารโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการ
น าเสนอ เพื่อท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือต่อการตดัสินใจลงทุน โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิด 
ในสาระส าคญั 
  (2)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัหรือตดัสินใจลงทุน 
  (3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน  เวน้แต่ 
ไดรั้บการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 14/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 



27 

 

  (4)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนอยา่งเหมาะสม และมีการแจง้วิธีการ
ส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการลงทุน 
  (5)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 

หมวด 8 
การยืน่รายงานและขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

______________________ 

  ขอ้ 35   ยกเลิก 

  ขอ้ 35/1   เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถติดตามสภาพตลาดและความเส่ียงของ
สินทรัพยดิ์จิทลัและการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลัไดท้นัต่อเหตุการณ์ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัและการประกอบธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยดิ์จิทลั การป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทลั การทุจริต หลอกลวง หรือฉอ้โกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลตามกฎหมาย  รวมทั้งการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
เก็บรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลตามตารางแนบทา้ยประกาศน้ี ต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยใหมี้รายละเอียด
ของรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลา ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 35/2   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงบุคคล 
ท่ีด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น โดยใชแ้บบ 19-2 พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
ไวใ้นแบบดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนเวลา ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 27/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 22/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคมคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2566  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการ 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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หมวด 9 
มาตรการบงัคบั 

_______________________ 

ขอ้ 36   เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นไป
ตามประกาศน้ี เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ ใหผู้บ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัช้ีแจง ส่งเอกสาร
หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 37   ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่สามารถปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ 
หลายอยา่งกบัผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
  (2)  ใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
  (3)  พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
  เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจเปิดเผยการด าเนินการตามวรรคหน่ึงและขอ้ 38 ต่อบุคคลใด ๆ ได ้

  ขอ้ 38   ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดระยะเวลาการพกัการใหค้วามเห็นชอบ
อนัเป็นผลใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่สามารถประกอบธุรกิจตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ไดอี้กตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบท่ียงัเหลืออยูห่รือในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพจิารณา 
ค าขอความเห็นชอบของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้ 
โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. พกัหรือเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบ 
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  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงแลว้ หากผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลันั้นประสงค ์
จะยืน่ค าขอความเห็นชอบใหม่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่น าเหตุท่ีท าใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ไม่ใหค้วามเห็นชอบในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบอีก 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


