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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อทง. 23/2561 

เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
และธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิัล  

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 

ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ 
ตามท่ีติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: aunchisa@sec.or.th; jirawut@sec.or.th; wasu@sec.or.th  

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

1. นางสาวอัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ  โทรศัพท์ 0-2033-9936 
2. นางสาวอ าพรพันธุ์ วีระพงษ์  โทรศัพท์ 0-2263-6528 

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนยซ์ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

1. นายจิรวุฒิ เฮ้งตระกูล   โทรศัพท์ 0-2033-4654 
2. นายจรัญ ใจชื่น   โทรศัพท ์0-2263-6074 

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจินายหน้าซื้อขายและผู้ค้าสินทรัพย์ดจิิทัล 

1. นางสาววสุ วุฒิสันติ   โทรศัพท์ 0-2033-9700 
2. นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์  โทรศัพท์ 0-2263-6032 

 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999   
 

mailto:aunchisa@sec.or.th
mailto:jirawut@sec.or.th
mailto:wasu@sec.or.th
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1.1 รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก.”) 
เพ่ือก ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระบบ สร้างความชัดเจนในการก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้ต้องการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสุจริตสามารถท าได้โดยถูกกฎหมาย รวมทั้งสามารถคุ้มครองผู้ลงทุนจาก 
การถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบตามสมควร และป้องกันการฟอกเงินได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พ.ร.ก ได้ก าหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วย คริปโทเคอร์เรนซี1 
และโทเคนดิจิทัล2 ซึ่งจะหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดด้วย  

1.3 พ.ร.ก. มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน”) เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ต่อประชาชน ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส านักงานเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจ 
เกณฑ์การอนุญาตให้ระดมทุน และคุณสมบัติผู้ที่จะสามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลได ้  

1.4 นอกจากนี้ พ.ร.ก. ยังมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการก าหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ (1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล   
(2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  (3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และ (4) กิจการอ่ืนที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ให้มฐีานะทางการเงิน 
ตามท่ีก าหนด มีโครงสร้างและการบริหารงานที่ชัดเจน มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ
และมีคุณภาพ มีการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer – KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงของลูกค้า (Customer Due Diligence – CDD) ตามมาตรฐานกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และให้บริการท าธุรกรรมแก่ผู้มาติดต่อที่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น 

1.5 เนื่องจาก พ.ร.ก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการอยู่เดิม 
ส านักงานจึงต้องเร่งออกเกณฑ์รองรับ เพ่ือสร้างความชัดเจนให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจให้บริการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล 

                                                           
1 “คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ 

ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล   
และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
2 “โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

    (1) ก าหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ  
    (2) ก าหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง   
    ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

I. ที่มา 
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1.6 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศยกเว้น (exempt)   
โทเคนดิจิทัลที่ก าหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง หรือสิทธิที่จะได้มาซึ่งสิทธิ
ดังกล่าว ซึ่งพร้อมที่จะให้มีการใช้ประโยชน์ได้ทันทีในสินค้าหรือบริการดังกล่าว จากบทบัญญัติว่าด้วยการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน3 

1.7 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศยกเว้น (exempt) 
ใบอนุญาตการให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่อไปนี้ 

(ก) การซื้อขายstable coin / reference coin ที่มีมูลค่าคงท่ีเทียบกับเงินบาท  

(ข) การแลกเปลี่ยนระหว่าง utility token ด้วยกัน ที่ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะ 

ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งพร้อมให้ใช้สิทธิได้ทันที 

1.8 ขณะเดียวกัน ปัจจุบันในไทยเริ่มมีผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีผ่านการระดมทุนด้วย  
Initial Coin Offering (ICO) ซ่ึงอาจมีประเด็นการคุ้มครองผู้ลงทุนจากการเปิดเผยข้อมูลหรือการโฆษณา 
ที่ไม่เหมาะสม  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงจะพิจารณาก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีที่มีลักษณะเป็น 
การระดมทุนเป็นโทเคนดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ออกจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การเสนอขายต่อประชาชน
ด้วย 

1.9 ส านักงานขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับหลักการและร่างประกาศ 
การก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือออกเกณฑ์การก ากับดูแล 
ที่เหมาะสมต่อไป (รายละเอียดร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง - เอกสารแนบ) 
 

 

 

 

2.1 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน และมีการยื่น 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (filing) และร่างหนังสือชี้ชวน (prospectus) ตามท่ีก าหนด  

โดยการเสนอขายต้องกระท าผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งนี้ ส านักงานมีสิทธิปฏิเสธการอนุญาตได้ หากเห็นว่า ICO 

issuer หรือ deal มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

(ก) ด้าน fairness & compliance: มีเหตุควรสงสัยว่าผู้ระดมทุนตั้งใจจะไม่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การก ากับดูแล หรือต้องการเอาเปรียบผู้ลงทุน 

(ข) ด้าน transparency & clarity: ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ หรือมีเหตุ 
ควรสงสัยว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด หรืออาจกระทบ 
ต่อสิทธิของผู้ลงทุน 
                                                           
3 ปรับให้ชัดเจนขึ้นจากร่างเดิม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 

II. แนวทางการก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Initial Coin Offering - 

ICO) 
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(ค) ด้าน integrity: กรรมการ / ผู้บริหารมีลักษณะต้องห้าม  
2.2 ผู้ที่จะระดมทุนต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด โดยในขั้นแรกเห็นควร 

เปิดให้เฉพาะบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง  
2.3 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน  

ควรมีการจัดรูปแบบข้อมูลเป็น 6 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1  ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ (factsheet) 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์การใช้เงิน   
ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล  
ส่วนที่ 5  ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ส่วนที่ 6  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือที่อาจท าให้ส าคัญผิด  
และไม่ขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ รวมทั้งมีรายละเอียดข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์ 
ของการเสนอขายต่อประชาชน ชื่อบริษัทที่ออกเสนอขาย ทุนของบริษัท จ านวนและประเภทที่เสนอขาย  
ราคาที่คาดว่าจะขายเสนอขายต่อหน่วย ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน (แสดงงบการเงิน 
รอบปีบัญชีล่าสุดและไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ส านักงานยอมรับ 
ถ้ามี) การด าเนินงานและข้อมูลที่ส าคัญของธุรกิจ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกเสนอขาย 
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกเสนอขาย วิธีการจอง จัดจ าหน่าย และจัดสรร และข้อมูล 
อ่ืน ๆ ที่ส านักงานก าหนด  และในกรณีที่แบบแสดงข้อมูลเป็นเท็จ ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้เสนอขายได้  

2.4 ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องระบปุระเภทของโทเคนดิจิทัลให้ชัดเจนว่าเป็นโทเคนดิจิทัล 
เพ่ือการลงทุน หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token) ซึ่งต้องมีลักษณะของสิทธิ 
ตรงตามที่ระบุ 

2.5 ICO portal 
ICO portal จะมีบทบาทท านองเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงินของการเสนอขายหลักทรัพย์ 

(financial advisor) และถูกคาดหวังให้เป็นผู้กลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของส านักงาน ตลอดจนกลั่นกรองความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูลใน filing และตรวจสอบ source 
code ของ smart contract ให้ตรงกับสิ่งที่ไดเ้ปิดเผยไว้ 
  เงื่อนไขในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ICO portal จะครอบคลุมถึง 

(1) การท า due diligence และคัดกรองผู้ระดมทุน รวมทั้งพิจารณาแผนธุรกิจ  
และโครงสร้างการกระจาย digital token  

(2) การตรวจสอบ source code ของ smart contract ที่จะใช้ enforce สัญญา
โดยอัตโนมัติเทียบกับ white paper 



 

5 

 

(3) การมีกระบวนการเพ่ือท าความรู้จักตัวตนของผู้ลงทุน (KYC) และ suitability 
test ส าหรับ retail investor 

(4) การดูแลให้ ICO issuer ปฏิบตัิตาม minimum disclosure requirements 
(5) การดูแล investment limit ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อย 
(6) การมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการซื้อขายและถือครองโทเคนดิจิทัล 
(7) การให้ความร่วมมือกับส านักงานในการก ากับดูแลภายหลังการเสนอขาย 

ทั้งนี ้ICO portal ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีทุนจดทะเบียน 
อย่างน้อย 5 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

2.6 ในเรื่องระยะเวลาในการเสนอขาย ส านักงานเห็นควรพิจารณาเป็น 2 รูปแบบ 
(ก) อนุญาตแบบขายครั้งเดียว: ผู้ที่จะระดมทุนจะต้องออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถขอผ่อนผันเพ่ือขยายระยะเวลาได้อีก 6 เดือน 
(ข) อนุญาตแบบ shelf และทยอยระดมทุน: ส านักงานขอรับฟังความคิดเห็นว่า 

สมควรเปิดให้มีการอนุญาตแบบ shelf แล้วให้ทยอยระดมทุนหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ให้ความคิดเห็นว่า
การทยอยระดมทุนเท่าที่จ าเป็น จะมีความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนน้อยกว่าการระดมทุนจ านวนมากครั้งเดียว 
อย่างไรก็ดี ช่องทางนี้ยังมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปถึงอายุการ shelf และเงื่อนไขในกรณีท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสถานะบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  

2.7  ภายหลังการเสนอขาย ผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องแก่ ICO portal ทีเ่สนอขายผ่าน และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับ list โทเคนดิจิทัล
ดังกล่าว 

2.8 ประเภทผู้ลงทุนที่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้ได้ ได้แก่  
(ก) ผู้ลงทุนสถาบัน 
(ข) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ4 (ultra high net worth investors เช่น บุคคลธรรมดา 

ที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป หรือรายได้ต่อปี 10 ล้านบาทข้ึนไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรง 
ในหลักทรัพย์ตั้งแต ่25 ล้านบาทข้ึนไป เป็นต้น) 

                                                           
4 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที ่กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผู้ลงทุนรายใหญ่ ก าหนดนยิามผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ultra high net worth investor) ไว้ดังนี ้

(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
     (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป 
     (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน

ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พจิารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแลว้ 
(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
     (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจ า 

ของบุคคลนั้น 
     (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้นไป 

         (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้ว 
มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 
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(ค) นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital fund) หรือ กิจการเงินร่วมลงทุน 
(private equity fund) 

(ง) ผู้ลงทุนลักษณะเฉพาะ5 (qualified investor) เช่น บุคคลธรรมดา 
ทีมี่ประสบการณ์ในการท าธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  
หรือบุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาท หรือรายได้ต่อปี 4 ล้านบาทข้ึนไป ที่มีประสบการณ์
ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น6 

(จ) ผู้ลงทุนรายย่อยที่มิใช่ผู้ลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท
ต่อการเสนอขายในครั้งนั้น นอกจากนี้ มีการก าหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขายในแต่ละครั้งต่อผู้ลงทุน
ประเภทนี้รวมกันไม่เกินมูลค่าดังนี้ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า 

(1) ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขาย 
(2) ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย 

2.9 ในกรณีที่ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล จะรับค่าซ้ือเป็นคริปโทเคอร์เรนซี ให้ผู้เสนอขายรับได้เฉพาะ 
คริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าท่ีได้รับ
ใบอนุญาตเท่านั้น โดยต้องเป็นคริปโทเคอร์เรนซีในรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

 

 

3.1 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ส านักงานเห็นว่าควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแล7 ได้แก่ 
3.1.1 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (“digital asset exchange”) หมายถึง ศูนย์กลาง 

หรือเครือข่ายที่จัดให้มีข้ึนเพ่ือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกระท าเป็นทางค้าปกติ  
3.1.2 นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (“digital asset broker”) หมายถึง นายหน้า 

หรือตัวแทนเพ่ือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บุคคลอ่ืน 

                                                           
5 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 70/2558 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ  
ให้รวมถึง 

  (1)  บุคคลธรรมดาซ่ึงเคยลงทุนโดยตรงในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
      (ก)  มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่หา้สิบล้านบาทขึ้นไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจ า

ของบุคคลนั้น  
      (ข)  มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ การค านวณสินทรัพยห์รือรายได้ตาม (ก) หรือ (ข) อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้ 
  (2)  ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจ 

หรือให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไมน่้อยกว่าสามปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห ์ผู้บ่มเพาะธุรกจิ (incubator) กรรมการ 
หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้น
ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป 
6 ส านักงานได้รับข้อเสนอให้พิจารณาใหผู้้ลงทุนลักษณะเฉพาะสามารถลงทุนใน ICO ได้โดยไม่ติด investment limit  
7 หลักเกณฑก์ารอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง 

III. แนวทางการก ากับดูแลธรุกิจสินทรัพย์ดิจทิัล 
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3.1.3 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (“digital asset dealer”) หมายถึง ผู้ให้บริการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระท านอกศูนย์ซื้อขาย  

3.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับคริปโทเคอร์เรนซี 
ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินบาทเท่านั้น 

3.3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะรับคริปโทเคอร์เรนซีจากลูกค้าในการท าธุรกรรม ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรับเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น   

3.4 งบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็น
จากผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้8  

(1) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) ผู้สอบบัญชีที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตาม (1) สังกัด 
ยกเว้นงบการเงินของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็น 

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ด้วย 

3.5 ศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange) 
3.5.1 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(1) Product screening: exchange มีหน้าที่ screen product  
(ท้ังโทเคนดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซี) ว่าเหมาะสม / viable (เช่น มี minimum viable product 
/service แล้ว) แม้ว่าโทเคนดิจิทัลจะได้ผ่านการอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในตลาดแรกแล้วก็ตาม โดยหลักเกณฑ์
ในการรับสินทรัพย์ดิจิทัลมาซื้อขายใน exchange ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีสิทธิปฏิเสธหรือห้ามมิให้น าคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือมีลักษณะหลอกลวง (scam) มาซื้อขายใน exchange ได้ 

(2) Proper KYC: exchange จะต้องดูแลให้มีการท าความรู้จักตัวตนลูกค้า 
โดยอาจด าเนินการเอง หรือท าผ่าน digital asset broker ที่ได้รับอนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในกรณีท่ีมีผู้น า digital asset มาฝากไว้
กับผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องด าเนินการท า KYC เช่นเดียวกันกับลูกค้าที่ท าธุรกรรมด้วย นอกจากนี้ 
exchange ต้องมีมาตรการที่ท าให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้บริการได้ท าธุรกรรมกับบุคคลที่ exchange สามารถระบุ
ตัวตนได้เท่านั้น เช่น มาตรการป้องกันการท าธุรกรรมการโอน digital asset ไปยัง eWallet อ่ืน ๆ  
ที่ exchange ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

(3) Cybersecurity: exchange จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk) และด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ตามมาตรฐานเทียบเท่า internet banking 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ 

                                                           
8 ปรับให้ชัดเจนขึ้นจากร่างเดิม เมื่อวันที ่18 พ.ค. 2561 
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ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยมีการทดสอบ 
การเจาะระบบ (penetration test) กับระบบงานส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ exchange ต้องมีมาตรการป้องกัน
ตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ หากธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีความผิดปกติ เพ่ือลดผลกระทบของลูกค้า 
จากการถูกขโมยบัญชีผู้ใช้งาน เช่น การตรวจสอบหมายเลข IP กับประวัติการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกัน 
การป้องกันการโอน digital asset ทั้งหมดไปยัง eWallet อ่ืน หรือ การโทรสอบถามผู้ใช้บริการหากพบว่า 
มีธุรกรรมที่ผิดปกติ เป็นต้น   

(4) Asset safekeeping & requirement อ่ืน ๆ: หากผู้ประกอบธุรกิจ 
มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน (รวมถึง private key ของลูกค้าที่สามารถท าให้เข้าถึงทรัพย์สินของลูกค้าได้) 
ต้องจัดท าบัญชีของลูกค้าแยกแต่ละราย เก็บรักษาทรัพย์สินในระบบที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
และมีแผนการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าท่ีเหมาะสม (segregation of client assets) 

(5) Fair marketplace: ใช้เกณฑ์ในลักษณะเดียวกับ Electronic Trading 
Platform (ETP) ดังนี้ 

(ก) กฎเกณฑ์การซื้อขาย การก ากับดูแลสมาชิก และ/หรือ market maker 
(ถ้ามีการรับสมาชิก / market maker) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ไม่ให้ exchange เป็น market maker เอง 
(ค) มีกระบวนหรือวิธีการดูแลให้สภาพการซื้อขายเป็นไปโดยระเบียบ

เรียบร้อย (surveillance) 
(ง) จัดให้มีช่องทางให้ส านักงานเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อขาย (market data)  
(จ) สามารถตรวจสอบความสามารถในการช าระราคาและส่งมอบของลูกค้า

ได้ก่อนมีการส่งค าสั่งซื้อขาย 
(ฉ) เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการซื้อขาย การให้บริการ และสารสนเทศ 

ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่น ามาซื้อขายอย่างเพียงพอ  
3.5.2 Eligibility criteria 

(1) บริษัทที่จัดตั้งในไทยที่สามารถแสดงได้ว่า สามารถปฏิบัติตาม regulatory 
objectives / requirements ของส านักงานได้ 

(2) ด ารงส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ า 50 ล้านบาทไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดท ารายงานต่อส านักงานเป็นรายเดือน  

3.5.3 ค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าใบอนุญาต 2.5 ล้านบาท ส าหรับศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี  

และ 2.5 ล้านบาท ส าหรับศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี 0.002% ของมูลค่าซื้อขาย (ขั้นต่ าปีละ 500,000 บาท 

และสูงสุดไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท) 
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3.6 นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset broker) 
3.6.1 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(1) Client suitability: ในกรณีที่มีการให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า broker มีหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าด้วย 

(2)   Proper KYC: broker ต้องท าความรู้จักตัวตนลูกค้า KYC ตามมาตรฐาน

ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในกรณีที่มีผู้น าสินทรัพย์ดิจิทัลมาฝากไว้กับผู้

ประกอบธุรกิจ จะต้องด าเนินการท า KYC เช่นเดียวกันกับลูกค้าที่ท าธุรกรรมด้วย นอกจากนี้ broker ต้องมี

มาตรการที่ท าให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้บริการได้ท าธุรกรรมกับบุคคลที่ broker สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น เช่น 

มาตรการป้องกันการท าธุรกรรมการโอน digital asset ไปยัง eWallet อ่ืน ๆ ที่ broker ไม่สามารถระบุ

ตัวตนได้ 

(3) Cybersecurity และ asset safekeeping & requirement อ่ืน ๆ:  
ให้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับ digital asset exchange                  

3.6.2 Eligibility criteria 
(1) บริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบันหรือบริษัทที่จัดตั้งในไทย ซ่ึงแสดงได้ว่า  

สามารถปฏิบัติตาม regulatory objectives / requirements ของส านักงานได้ 
(2) ด ารงส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ า 25 ล้านบาท ไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจจัดท ารายงานต่อส านักงานเป็นรายเดือน 
3.6.3 ค่าธรรมเนียม 

(1) ค่าใบอนุญาต 1.25 ล้านบาท ส าหรับนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี  
และ 1.25 ล้านบาท ส าหรับนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี 0.001% ของมูลค่าซื้อขาย (ขั้นต่ าปีละ 250,000 บาท 
และสูงสุดไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท) 

3.7 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset dealer) 
3.7.1 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(1) Proper KYC: dealer ต้องท าความรู้จักตัวตนลูกค้า KYC ตามมาตรฐานของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ dealer ต้องมีมาตรการที่ท าให้แน่ใจได้ว่า
ผู้ใช้บริการได้ท าธุรกรรมกับบุคคลที่ dealer สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น  

(2) Cybersecurity: ให้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับ digital asset exchange 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(3) ไม่ให ้dealer ท าหน้าที่เป็นตัวแทนที่ด าเนินการแทนลูกค้าในเรื่องใด ๆ  
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต broker ด้วย และไม่ให้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือ private key ลูกค้า เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาต broker ด้วย 
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3.7.2 Eligibility criteria 
(1) บริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบันหรือบริษัทที่จัดตั้งในไทย9 ซ่ึงแสดงได้ว่า สามารถ

ปฏิบัติตาม regulatory objectives / requirements ของส านักงานได้ 
(2) ด ารงส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ า 5 ล้านบาท ไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจจัดท ารายงานต่อส านักงานเป็นรายเดือน 
3.7.3 ค่าธรรมเนียม 

(1) ค่าใบอนุญาต 1 ล้านบาท ส าหรับผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี และ 1 ล้านบาท 
ส าหรับผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี 1% ของก าไรจากการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (ขั้นต่ าปีละ 
100,000 บาท และ สูงสุดไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท) 

3.7.4 Dealer ต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อขาย 
โดยอย่างน้อยต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบราคาท่ีเสนอซื้อขาย เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขาย และเหตุแห่ง
การปฏิเสธไม่รับซื้อขายอย่างชัดเจนด้วย 

                                                           
9 แก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ณ วันที่ 21 พ.ค. 2561 
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เอกสารแนบ ประกอบด้วย 

เอกสารแนบ 1 – ร่างประกาศเก่ียวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) 

เอกสารแนบ 2 – ร่างประกาศเก่ียวกับการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) 

เอกสารแนบ 3 – ร่างประกาศเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
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เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ผู้ที่สนใจเป็น ICO portal 

  ผู้ที่สนใจระดมทุน 

  ผู้ลงทุนรายย่อย 

  ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ / ผู้ลงทุนลักษณะเฉพาะ 

  ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน  

  บริษัทหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน / underwriter 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นมาที่ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : aunchisa@sec.or.th; jirawut@sec.or.th; wasu@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:aunchisa@sec.or.th
mailto:jirawut@sec.or.th
mailto:wasu@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดแนวทางการก ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาต 
จากส านักงาน และส านักงานมีสิทธิปฏิเสธการอนุญาตได้  
โดยพิจารณาจากลักษณะดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย 
 
 

ไม่เห็นด้วย 
 
 

ก. Fairness & compliance 
ข. Transparency & clarity 
ค. Integrity 

 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. ผู้ระดมทุนต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

แบบส ารวจความคดิเห็น 
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3. การก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวน (Filing) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ก. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
ข. ต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ misleading หรือไม่ครบถ้วน 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. ผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องระบุประเภทของโทเคน
ดิจิทัลให้ชัดเจนว่าเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือโทเคน
ดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token) 

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. เงื่อนไขการให้ความเห็นชอบ ICO portal 
   (กรณีไม่เห็นด้วย โปรดระบุเงื่อนไขที่ไม่เห็นด้วยและเหตุผล) 

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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6. การเปิดให้มีการอนุญาตแบบ shelf แล้วให้ทยอยระดมทุน 
 

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

ก. อายุในการ shelf ควรเป็นเท่าไร? 
ข. ควรมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการได้รับอนุญาตแบบ shelf 

อย่างไร?  
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7. ประเภทผู้ลงทุนที่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้ได้  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ก. ผู้ลงทุนสถาบัน 
ข. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
ค. นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือ กิจการเงินร่วมลงทุน 
ง. ผู้ลงทุนลักษณะเฉพาะ 
จ. ผู้ลงทุนรายย่อยที่มิใช่ผู้ลงทุนตาม ก. ข. ค. หรือ ง. 

(ลงทุนได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท / การเสนอขาย) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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8. การก าหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อย
ไม่เกินมูลค่า ดังนี้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ก. ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขาย 
ข. ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย 
    แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9. การรับค่าซื้อโทเคนดิจิทัลเป็นคริปโทเคอร์เรนซี  
ให้ผู้เสนอขายรับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีในรายชื่อ 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

เห็นด้วย 
 
 

ไม่เห็นด้วย 
 
 

ท่านเห็นว่าคริปโทเคอร์เรนซีใด ควรอยู่ในรายชื่อ 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด? 

 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ดิจิทัล กับคริปโทเคอร์เรนซีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด หรือเงินบาทเท่านั้น 

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ผู้ประกอบธุรกิจ digital asset exchange เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ก. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ข. Eligibility criteria 
ค. ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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3. ผู้ประกอบธุรกิจ digital asset broker เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ก. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ข. Eligibility criteria 
ค. ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. ผู้ประกอบธุรกิจ digital asset dealer เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ก. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ข. Eligibility criteria 
ค. ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


