
 
 

ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) 
วนัทีพ่มิพ์      

 
ขา้พเจา้ บริษทั             
ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) 
ประเภท 
  ขอความเห็นชอบคร้ังแรก 
  ขอความเห็นชอบในกรณีอ่ืน (ระบุเหตุ)        
 
 
 
1.1 ช่ือบริษทั (ภาษาไทย)           
    (ภาษาองักฤษ)           
1.2 ท่ีอยูบ่ริษทั 
 เลขท่ี        อาคาร       ชั้น    
 หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย      ถนน    
 ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต       
 จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์       
 โทรศพัท ์     โทรสาร        
 Website              

ผูติ้ดต่อ (contact  person)           
โทรศพัท ์     โทรสาร        
E-mail              

 

 
2.1 กำรก่อตั้งบริษทั 
 2.1.1 วนัท่ีจดทะเบียนก่อตั้งบริษทั           
 2.1.2 กลุ่มผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทั          
 2.1.3 วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งบริษทั         
 2.1.4 ปีท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจ (เร่ิมมีรายได)้         
 
 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

ส่วนที ่2  ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

แบบ 19-1 



 

 
2.2 โครงสร้ำงรำยได้ในระยะ 5 ปีทีผ่่ำนมำและงวดล่ำสุด 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ลกัษณะรายได ้ ปี 25XX ปี 25XX ปี 25XX งวดล่าสุด 
  สดัส่วน  สดัส่วน  สดัส่วน  สดัส่วน 
1.       
2.      
3.      

 
 

       

 
2.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 ใหแ้สดงรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
ขอ้มูลล่าสุด ณ      ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดไม่เกิน 30 วนัก่อนยื่นค าขอ 

ช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 
  
  
  

 
2.4 โครงสร้ำงกำรจดักำร 
 2.4.1 (แนบ file) ท่ีแสดงแผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์ร  

2.4.2       แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการซ่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ณ วนัท่ี      

ช่ือ-สกุล1/ อาย ุ(ปี)/ คุณวฒิุ สัดส่วน ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ต าแหน่ง2 สัญชาติ /  

เลขบตัร
ประชาชนหรือ
เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง  

ทางการศึกษา3 การถือหุน้
ในบริษทั
(%) 

ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง2 ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

       
       
       
1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2      ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั หรือกรรมการบุคคลภายนอก 
3   ให้ระบุคุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษา  ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป   

 
2.5 หลกัเกณฑ์ และวธีิกำรในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล  

2.5.1     อธิบายขั้นตอนในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
2.5.2       อธิบายแนวทางในการจดัท าขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั และนโยบายการคิดค่าตอบแทน 

แบบ 19-1 แบบ 19-1 



 

 
2.5.3      แนบ file ท่ีอธิบายรายละเอียดของระบบงาน ไดแ้ก่ 

(ก)  ระบบงานในการกลัน่กรองโทเคนดิจิทลัท่ีจะเสนอขาย 
(ข)  ระบบในการติดต่อและใหบ้ริการกบัผูล้งทุน 
(ค)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ  
(ง)  ระบบการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทุกดา้นอยา่งรัดกุม  
(จ)  ระบบการเสนอขายและจดัการค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ  
(ฉ)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภยัของ

ระบบงานและขอ้มูล (security) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องระบบงานและขอ้มูล (integrity) และความพร้อมใช้
ของระบบงาน (availability) โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเส่ียงดา้นภบั
คุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  

(ช)  ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และ
ปลอดภยั โดยเฉพาะการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือขดักบักฎหมาย 

(ซ)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(ฌ)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

(compliance)  
(ญ)  ระบบการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของผูล้งทุนเพ่ือระงบัขอ้พิพาทอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
2.6 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคัญเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิ กำรบริหำรงำน ในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
  (นอกจากการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั) 

วนั เดือน ปี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำร 
  
  
  

 
2.7 ประวตัเิป็นผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิัล (กรณีขอควำมเห็นชอบในกรณีอ่ืน) 
 แสดงประวติัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ประวติัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ปี รายช่ือผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั ผลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัของผูเ้สนอขาย 

   
   
   
 
 
 
 

แบบ 19-1 



 

 
 
 
 
   
 

บริษทัรับทราบวา่ส านกังานจะน าลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบ 
การใหค้วามเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
  3.1  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย              ใช่   ไม่ใช่ 
  3.2  เคยไดรั้บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าคุกในความผิดเก่ียวกบั         ใช่   ไม่ใช่ 
ทรัพยท่ี์กระท าโดยทุจริต 
  3.3  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อานาจในการจดัการของสถาบนั          ใช่   ไม่ใช่ 
การเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  3.4  เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อานาจในการจดัการของ           ใช่   ไม่ใช่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืน เวน้แต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
  3.5  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการ          ใช่   ไม่ใช่ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน 
  3.6  เป็นขา้ราชการการเมือง              ใช่   ไม่ใช่ 
  3.7  เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั      ใช่   ไม่ใช่ 
พนกังานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสานกังาน ก.ล.ต. เวน้แต่ 
   (ก)  เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพ่ือเขา้ไปช่วยเหลือในการดาเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
   (ข)  เป็นกรณีของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
  3.8  มีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
   ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 
   3.8.1   เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์                 ใช่   ไม่ใช่ 
   3.8.2  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ                  ใช่   ไม่ใช่ 
   3.8.3  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรืออยูร่ะหวา่ง        ใช่   ไม่ใช่ 
ถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคาพิพากษา 
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดตามมาตรา 66 ประกอบกบัมาตรา 26 (เฉพาะท่ีมีลกัษณะ 
เขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 82 ถึงมาตรา 91 แห่งพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 
 

ส่วนที ่3  ประวตัิกำรท ำผดิกฎหมำยหรือลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจ
ในกำรจัดกำรซ่ึงเป็นผู้รับผดิชอบเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิกำรเป็นผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำย 
โทเคนดิจิทลั (ตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำหลกัทรัพย์ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรให้ควำมเห็นชอบผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล) 

แบบ 19-1 



 

 
   3.8.4  เป็นบุคคลท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือ        ใช่   ไม่ใช่ 
ของบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกสินทรัพยดิ์จิทลั  
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจให้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารตาม 
ประกาศคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ 
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 
   3.8.5  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์         ใช่   ไม่ใช่  
และตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือพระราชบญัญติัทรัสต์ 
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
   ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
         3.8.6  เป็นบุคคลท่ีศาลมีคาพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอาญา               ใช่   ไม่ใช่ 
แผน่ดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอ 
การลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี  
   3.8.7  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน        ใช่   ไม่ใช่ 
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้ 3 ปี 
นบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสัง่ใหท้รัพยสิ์นตกเป็น ของแผน่ดิน   

3.8.8  เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ        ใช่   ไม่ใช่ 
ผูมี้อานาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหค้ าแนะน า 
เก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการหรือรับเงินทุนของลูกคา้ เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศ และอยูร่ะหวา่งเวลาท่ียงัไม่สามารถกลบัมาด ารงตาแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ี 
ดงักล่าวไดอี้ก ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉอ้โกง 
เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

(ข)  การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม 
ค าสัง่ของหน่วยงานกากบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม 

(ค) การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ี 
ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ    

3.8.9  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกดาเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถ            ใช่   ไม่ใช่ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนด 

มาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ก าหนดมาตรการลงโทษ 
ทางแพ่ง หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์ 
หรือถูกส านกังาน ก.ล.ต.สัง่พกัหรือเพิกถอน การใหค้วามเห็นชอบ หรือมีลกัษณะท่ีท าให ้
การใหค้วามเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืน ในท านองเดียวกนั อนัเป็นผลให ้
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือ 
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือกรรมการของศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสานกัหกับญัชี 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้

(ข) การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานในต าแหน่ง 
ท่ีมีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีพิจารณา 

(ค) เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิด 
ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง ทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือขาดความระมดัระวงั ขาดความ 
ซ่ือสตัยสุ์จริต 
   ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 
   3.8.10  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ี               ใช่   ไม่ใช่ 
หรือการให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ  
และความรอบคอบ เอาเปรียบผูล้งทุนหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท า 
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   3.8.11  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลย                        ใช่   ไม่ใช่ 
การตรวจสอบดูแลตามสมควรเพ่ือป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจ 
ในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบดูแล (ถา้มี) กระท าการใด 
หรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อพระราชก าหนดการประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 พระราชบญัญติัทรัสต ์
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย 
ดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือธุรกิจทรัสตโ์ดยรวม หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง  
ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 
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   3.8.12  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่สุจริต         ใช่   ไม่ใช่ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนบัสนุนการกระท า 
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบงัผลประโยชนใ์ดโดยมิชอบเพ่ือ 
ตนเอง ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือบุคคลอ่ืน โดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตน 
ด ารงอยู ่เป็นตน้ 
 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

4.1  ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัถูกตอ้ง ครบถว้น
และไม่เป็นเทจ็ 

4.2  กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบั 
การประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีประกาศก าหนด
ไวทุ้กประการ  

4.3  ขา้พเจา้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์
และวิธีปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นอยา่งดี  รวมทั้งเขา้ใจถึง
ขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  

4.4  เพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาระบบงานการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานหรือบุคคลท่ีส านกังานมอบหมาย เขา้ตรวจระบบงาน ณ สถานท่ีประกอบการ  
หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีระบบงานดงักล่าวติดตั้งอยู ่ ทั้งน้ี ใหค้วามยินยอมของขา้พเจา้มีผลตลอดระยะเวลาภายหลงั
จากท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัดว้ย 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ใหค้วามยินยอมหรือไม่ใหค้วามร่วมมือแก่ส านกังานหรือบุคคลท่ีส านกังาน
มอบหมายในการเขา้ตรวจระบบงานดงักล่าวอาจเป็นเหตุใหส้ านกังานน ามาพิจารณาวา่ขา้พเจา้ไม่สามารถ 
แสดงไดว้า่ระบบต่าง ๆ ของขา้พเจา้มีลกัษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย  
โทเคนดิจิทลั 

4.5  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถด ารงลกัษณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ
ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัอยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศดงักล่าว ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานด าเนินการประการใดประการ
หน่ึงหรือหลายประการดงัน้ี  

 
 

ส่วนที ่4  ค ำรับรองและกำรให้ควำมยนิยอมของผู้ย่ืนค ำขอ 
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4.5.1  ใหช้ี้แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.5.2  ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพ่ือใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
4.5.3  ใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
4.5.4  พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
เพ่ือรักษาประโยชนข์องประชาชนหรือเพ่ือคุม้ครองผูล้งทุน ส านกังานอาจเปิดเผยการด าเนินการตาม

วรรคหน่ึงต่อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 15 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
      

(ลงช่ือ) .........................................................................   
(........................................................................) 

 
หมายเหตุ 
  - ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัผูย้ื่นค าขอลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี)  
     - ในการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ใหบ้ริษทั 
ยื่นต่อส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และจดัพิมพค์ าขอ
ดงักล่าวจากระบบอิเลก็ทรอนิกส์และยื่นต่อส านกังานพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีบริษทัยื่นค าขอดงักล่าวผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
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เอกสารประกอบค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

 
    หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

   งบการเงินในรอบปีบญัชีล่าสุด (ถา้มี) 
   แผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์รตามขอ้ 2.4  
   หนงัสือรับรองประวติัและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามส่วนท่ี 3 ซ่ึงลงลายมือช่ือของกรรมการ

และบุคลากรแต่ละคนตามขอ้ 2.4 ของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั   
    ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามขอ้ 2.4 ของผูใ้หบ้ริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลั 

   รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แนวทาง
ในการจดัท าขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัและนโยบายการคิดค่าตอบแทน และรายละเอียดเก่ียวกบั
ระบบงานต่าง ๆ ตามขอ้ 2.5 

   (เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่ก่อนวนัท่ีขอรับอนุญาต) เอกสารท่ีแสดงไดว้า่ธุรกิจอ่ืน 
ของผูข้อรับความเห็นชอบมีความเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน ์หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจผูใ้หบ้ริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั และไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือแสดงไดว้า่สามารถ
จดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 


