
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 15/2561 
เร่ือง  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10(1) และ (2) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 
มาตรา 21 และมาตรา 25 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ.2561  คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี   
“โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุน” (investment token)  หมายความวา่   หน่วยขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดสิทธิ
ของบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ  

“โทเคนดิจิทลัเพื่อการใชป้ระโยชน์” (utility token)  หมายความวา่   หน่วยขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดสิทธิ
ในการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูอ้อกและผูถื้อ   
  ยกเลิก 
  ยกเลิก 

 “ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั” (ICO portal)  หมายความวา่   ผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  “สัญญาอจัฉริยะ” (smart contract)  หมายความวา่   ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีด าเนินการ
บงัคบัตามขอ้ตกลงระหวา่งคู่สัญญาโดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนด   

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2565  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 
2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2565  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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 “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า   
  “อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่     
  (1)  การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  (2)  การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคล
หน่ึง ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด   
  (3)  การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตส์ าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 4/2564  เร่ือง การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนท่ีใหใ้ชท้รัสตไ์ด ้ 
(ฉบบัท่ี 5 ) ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564ก 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”   หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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ภาค 1 
บททัว่ไป 

________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตการใชบ้งัคบัประกาศ 

________________ 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูอ้อกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัดงัต่อไปน้ี   
(1)  โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุน 

  (2)  โทเคนดิจิทลัเพื่อการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่พร้อมท่ีจะให้ 
ผูถื้อใชป้ระโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทลันั้น ๆ ไดท้นัทีตั้งแต่วนัท่ีเสนอขายโทเคนดิจิทลัคร้ังแรก 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีก าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การอนุญาตและวิธีการยื่นค าขออนุญาตใหเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั ให้เป็นไปตาม
ภาค 2  
  (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ใหเ้ป็นไปตามภาค 3 
  (3)  การเปิดเผยขอ้มูลของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ให้เป็นไปตามภาค 4 
  (4)  ค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขออนุญาต การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามภาค 5 

หมวด 2  
อ านาจของส านกังาน ก.ล.ต. 

_________________ 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทลัตามประกาศน้ีได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายโทเคนดิจิทลันั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ประกาศน้ี หรือประกาศอ่ืน   
  (2)  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
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  (3)  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อ 
ตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี ส านกังาน 
ก.ล.ต. อาจผอ่นผนัไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไข 
ตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงให้ค  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายหลงัการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวปรากฏต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการอนุญาตให้ 
เสนอขายโทเคนดิจิทลันั้น อาจท าให้การพิจารณาของส านักงาน ก.ล.ต. เปล่ียนแปลงไป หรือ 
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในประกาศน้ีหรือตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้ว ้
ในค าขออนุญาต ส านกังาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาต 
ไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  (2)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหยดุการเสนอขายโทเคนดิจิทลัในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขาย
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัในส่วนท่ีไดเ้สนอขายหรือมีผูจ้องซ้ือแลว้ 
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  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่เอกสารหรือรายงานท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
จดัส่งใหมี้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือมีขอ้ความคลุมเครือหรือไม่ชดัเจน หรือมีเหตุจ าเป็นและสมควร
เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ต่อการตดัสินใจลงทุน  
หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาโทเคนดิจิทลัอย่างเพียงพอ ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดให้  
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการดงัต่อไปน้ีภายในระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  (1)  เปิดเผยขอ้มูล รายงาน หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
   (2)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล 
  (3)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบ  
   ในกรณีท่ีเอกสารหรือรายงานตามวรรคหน่ึงคือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ก.ล.ต. อีกต่อไป 

ในการก าหนดใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังาน ก.ล.ต.  
อาจก าหนดใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัเปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน ก.ล.ต. หรือ 
ค าช้ีแจงของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 9   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลในเอกสาร
ดงัต่อไปน้ีได ้ หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถแสดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้นเอกสารนั้นหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 
  (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามท่ีก าหนดในภาค 3 
  (2)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 1 ของภาค 4 

  ขอ้ 10   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถจดัท าและ
ส่งรายงานท่ีก าหนดในภาค 4 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจมีหนงัสือขอผ่อนผนัการส่งรายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและ 
แจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะจดัส่งรายงานนั้น 
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  ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไม่ผอ่นผนัให้ตามท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัร้องขอตาม 
วรรคหน่ึง ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งรับผิดเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 25 แห่งพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  นบัแต่วนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดในการส่งรายงาน
ดงักล่าวตามท่ีก าหนดในภาค 4 

ขอ้ 11   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพียงพอท่ีผูข้ออนุญาตหรือผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวเดียวกนั 
ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวอาจก าหนดตามลกัษณะของโทเคนดิจิทลั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  
ผูล้งทุน หรือการเสนอขายก็ได ้
   (2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูข้ออนุญาตหรือ 
ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าวมีการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 
  ในการด าเนินการของส านกังาน ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง ใหน้ าปัจจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี มาประกอบการพิจารณาด าเนินการดว้ย 

(1)  การส่งเสริมให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความรับผิดชอบต่อผูล้งทุน 
  (2)  ความไดส้ัดส่วนระหวา่งภาระของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี กบัประโยชน์ 
ท่ีผูล้งทุนโดยรวมจะไดรั้บ 
  (3)  การส่งเสริมให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน 
  (4)  การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดยรวม 
  (5)  การส่งเสริมการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมของภาคเอกชน 

  ขอ้ 12   เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้หรือจะสั่งการเป็นรายกรณี 
โดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อบุคคลนั้นจนเกินสมควร  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนดให้เป็นไป
ตามกรอบดงัน้ี 
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(1)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ผูล้งทุน หรือ 
ตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดใหด้ าเนินการภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณีดงักล่าวได ้

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหก้ าหนดระยะเวลาอยา่งสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์ 
เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวด 3  
การจดัท า ยืน่ ส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูล 

และเอกสารตามประกาศ 
_________________ 

ขอ้ 13   เวน้แต่ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การจดัท า ยืน่ ส่ง หรือ
เปิดเผยขอ้มูลตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี 

ขอ้ 14   ภาษาท่ีใชใ้นการจดัท า ยืน่ ส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารตามประกาศน้ี  
ใหใ้ชภ้าษาไทย   
  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีอาจจดัท า ยืน่ ส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึง 
เป็นภาษาองักฤษดว้ยก็ได ้โดยมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างจากขอ้มูลหรือเอกสารฉบบัภาษาไทย   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการยืน่หรือส่งต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งยืน่หรือส่งค ารับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
มาพร้อมกนัดว้ย   

ขอ้ 15   การยืน่หรือส่งขอ้มูลหรือเอกสารตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและ
วิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.   

ภาค 2  
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและ 
วิธีการยืน่ค าขออนุญาต 
_________________ 

หมวด 1  
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 16   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีเขา้ลกัษณะ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
  (2)  การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดอ้อกไวแ้ลว้และมีวตัถุประสงค ์
ท่ีจะเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อประชาชน 

  ขอ้ 17   การเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อเม่ือเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
   (2)  ผูข้ออนุญาตไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรืออยู่ระหวา่งการยืน่ 
หรือไต่สวนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการหรือการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
  (2/1)   ผูข้ออนุญาตไม่เคยจดัสรรและส่งมอบโทเคนดิจิทลัท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
ใหแ้ก่บุคคลใด  เวน้แต่เป็นการจดัสรรและส่งมอบโทเคนดิจิทลัโดยชอบตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3)  เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 

(ข)  ผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนตาม (ก) ซ่ึงเสนอขายเป็นมูลค่าไม่เกินรายละ  
3 แสนบาทต่อการเสนอขายในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ผูข้ออนุญาตตอ้งก าหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขาย 
ในแต่ละคร้ังต่อผูล้งทุนประเภทน้ีรวมกนัไม่เกินมูลค่าดงัน้ี แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ 

1.  ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
2.  ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดท่ีเสนอขายต่อคร้ัง 

  (4)  ผูข้ออนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 18 
  (5)  โทเคนดิจิทลัท่ีขออนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 19 
  (6)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อประชาชนหรือต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความท่ี 
อาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 
  (7)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO portal)  
ไดพ้ิจารณาแลว้วา่การเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีลกัษณะท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี  
และสามารถเสนอขายผา่นระบบของผูใ้หบ้ริการดงักล่าวได ้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 13/2562  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2565  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามวรรคหน่ึง (7) ตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ดงักล่าวขาดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

(8)  ยกเลิก 

ขอ้ 17/1   ยกเลิก 

  ขอ้ 18   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เห็นไดว้า่มีคุณสมบติัเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   
  (2)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจ
ควบคุมกิจการของผูข้ออนุญาตมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
โดยอนุโลม 
  (3)  งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด (ถา้มี) 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัน้ี และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์

        1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินในอดีตของผูข้ออนุญาตมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การออกโทเคนดิจิทลัท่ีขออนุญาต 

        2.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ย
วิชาชีพบญัชี ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1. 

(ข)  ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
ใหส้ามารถตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  เวน้แต่เป็นงบการเงินท่ีจดัท า
ขึ้นตามหลกัเกณฑใ์น (ก) 2. 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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(ค)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม  

หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของผูข้ออนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 
(4)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตาม 

ภาค 4 ของประกาศน้ี หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตอ้งไม่อยู่
ระหวา่งการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามหมวด 1 ของภาค 4 
ของประกาศน้ี หรือตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(ข)  คา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหมวด 2  
ของภาค 4 ของประกาศน้ี หรือตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามภาค 4 ของประกาศน้ี 
หรือตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. แจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

(ง)  ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. ตามขอ้ 8 หรือตามมาตรา 58  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (5)  ผูข้ออนุญาตไม่มีลกัษณะตามขอ้ 20 

ขอ้ 19   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เห็นไดว้า่ โทเคนดิจิทลัท่ีขออนุญาต
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  แสดงไดว้า่โทเคนดิจิทลัท่ีขออนุญาตเป็นโทเคนดิจิทลัประเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุน  
         (ข)  โทเคนดิจิทลัเพื่อการใชป้ระโยชน์  
  (2)  โทเคนดิจิทลัท่ีขออนุญาตมีความชดัเจนเก่ียวกบัแผนธุรกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
และแนวทางการด าเนินโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ  รวมทั้งการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
ท่ีมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยดงัน้ี โดยผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีการพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นแลว้   
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   (ก)  กรณีโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุน ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิ 
ของผูถื้อในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ วิธีการและเง่ือนไขในการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และมาตรการในการรักษาสิทธิของผูถื้ออยา่งเป็นธรรม 
   (ข)  กรณีโทเคนดิจิทลัเพื่อการใชป้ระโยชน์ ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบั 
สิทธิของผูถื้อในการไดม้าซ่ึงสินคา้ บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด วิธีการและเง่ือนไขในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดสิทธิ และมาตรการในการรักษาสิทธิของผูถื้ออยา่งเป็นธรรม 
  (3)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยว่าแผนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลั และกลไกการใหสิ้ทธิ
แก่ผูถื้อผา่นสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) ไม่สามารถบงัคบัไดจ้ริง หรือเป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน 

ในกรณีท่ีสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) ไม่สามารถบงัคบัตามท่ีก าหนดใน 
ร่างหนงัสือช้ีชวนไดท้ั้งหมด ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกลไกอ่ืนท่ีน ามาใชท้ดแทนสัญญาอจัฉริยะ (smart contract)
ทั้งน้ี ตอ้งแสดงไดว้า่กลไกอ่ืนดงักล่าวสามารถใชบ้งัคบัไดจ้ริง และไม่เป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน 
  (4)  แสดงไดว้า่มีการจดัท าและเปิดเผยรหสัตน้ทาง (source code) ของสัญญาอจัฉริยะ 
(smart contract)  ทั้งน้ี การเปิดเผยรหสัตน้ทางใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดบน
เวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 20   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 21   
  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั   
         (ข)  เคยถูกส านกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
เน่ืองจากมีเหตุท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจัดการในลกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดงัน้ี 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์
มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอ่ืนโดยไม่สมควร   
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง 
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 10/2563  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  
17 เมษายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 



 

 

12 

 

         (ค)  เคยถูกส านกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่หรือโทเคนดิจิทลั เน่ืองจากมีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ต่อประชาชนหรือต่อส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีไม่ครบถว้น ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ 
ลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มี
อยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั   
         (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่หรือโทเคนดิจิทลั  
โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ได ้
แสดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น   
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ผูข้ออนุญาตเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง   
ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 
ท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) 
กบับุคคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น   

  ขอ้ 21   มิใหน้ าความในขอ้ 20(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
ซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให้
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 20(1) และ (2) แลว้ 

หมวด 2 
วิธีการยืน่ค าขออนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 22   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั ใหย้ืน่ค าขออนุญาตและ
เอกสารหลกัฐานอ่ืนต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวบ้น 
เวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.   

  ขอ้ 23   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นภาค 5 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ 
ค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้   



 

 

13 

 

  ขอ้ 24   เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ด าเนินการดงัต่อไปน้ี   

(1)  สอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและ 
แจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อใหบ้ริษทัช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
  (2)  แจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บ 
ค าช้ีแจงตามขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. จะเร่ิมพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง โดยปฏิบติัตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน  เวน้แตส่ านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับค าขอผอ่นผนัเม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวในกรณีมีเหตุจ าเป็น
และสมควร  ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบั
การพิจารณาการอนุญาต 

หมวด 3  
เง่ือนไขการอนุญาต 

_________________ 

  ขอ้ 25   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการขายโทเคนดิจิทลัให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน 
นบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. แจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลา
ดงักล่าวและยงัประสงคจ์ะเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงส านกังาน ก.ล.ต. 
ก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตอ้งแจง้เหตุผลของ 
การขอขยายระยะเวลา และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตและโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาต
ตามหมวด 1 ของภาคน้ี ในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี)  ในกรณีน้ี ใหส้ านกังาน 
ก.ล.ต. มีอ านาจขยายระยะเวลาใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นควร แต่ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่
วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. แจง้ผลการอนุญาตคร้ังแรก 
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  ขอ้ 25/1   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
ต่อบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากการเสนอขายต่อประชาชนซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี และเป็น 
การเสนอขายในราคาต ่า ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้กลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรร 
จะไม่สามารถโอนโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายในราคาต ่าตามจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างของราคา  
โทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายต่อประชาชนกบัราคาโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายในราคาต ่า  เวน้แต่พน้ระยะเวลา 
6 เดือนนับแต่วนัสุดทา้ยท่ีมีการส่งมอบโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาต 
  การเสนอขายในราคาต ่าตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความถึง การเสนอขายในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (1)  การเสนอขายในราคาต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายต่อประชาชนซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายในราคาเดียวกบัราคาท่ีเสนอขายต่อประชาชนโดยมีการให้โทเคนดิจิทลั
โดยไม่คิดค่าตอบแทนดว้ย 

ขอ้ 25/2   ยกเลิก 

  ขอ้ 26   ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นภาค 4  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
และร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไม่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัอยา่งมีนยัส าคญั  
หรือกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยชอบตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผา่นการพิจารณาจากส านกังาน ก.ล.ต. 

หมวด 4  
หลกัเกณฑก์ารเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาต  

การเผยแพร่ขอ้มูล และการโฆษณาช้ีชวน  
_________________ 

ขอ้ 27   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายโทเคนดิจิทลัผา่นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัท่ีเป็นผูพ้ิจารณาลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตและโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 17(7) 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 13/2562  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

15 

 

ขอ้ 28   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจะรับคริปโทเคอร์เรนซี เป็นการตอบแทน ใหรั้บได้
เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. และไดม้าจากการซ้ือขาย แลกเปล่ียน หรือฝากไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดรั้บ
อนุญาตตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  ซ่ึงไม่อยูร่ะหวา่งถูกระงบั 
การประกอบธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น   

ขอ้ 29   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ระท าไดห้ลงัจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ และใหป้ฏิบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั โดยอนุโลม   

 ขอ้ 30   นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัใหมี้การโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลัโดยวิธีการอ่ืน
นอกจากการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการโฆษณาอยา่งนอ้ยตอ้งจดัท าเป็นภาษาไทยและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิด 
ในสาระส าคญั  

 (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูล 
ท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัน้ี   
  (1)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
  (3)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง หรือ 
ไม่ท าใหส้ าคญัผิด   
  (4)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจ บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
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  ขอ้ 31   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ช่องทางในการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนไม่วา่ในรูป
เอกสารส่ิงพิมพห์รือในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเหมาะสม  เวน้แต่จะมีการแสดงเจตนาโดยสมคัรใจ
ท่ีจะไม่รับหนงัสือช้ีชวน 

ในกรณีท่ีมีการแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายหรือจดัส่งสรุป
ขอ้มูลส าคญัของโทเคนดิจิทลั (factsheet) ไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ป้ระสงคท่ี์จะซ้ือโทเคนดิจิทลั
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวก่อนท าการจองซ้ือ 

  ขอ้ 32   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตรายงานผลการขายโทเคนดิจิทลัต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหร้ายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. 

หมวด 5 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย ์

_________________ 

  ขอ้ 32/1   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับ 
จากอสังหาริมทรัพย ์ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ีเพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 32/2   การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ 
จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ก่อสร้างแลว้เสร็จ พร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์  
และไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ   เวน้แต่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดพ้ิจารณา 
โดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่การอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้น 
ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการไดม้า 
ซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม  
  (2)  มีจ านวนหรือมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวน 
หรือมูลค่าโครงการนั้น หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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  (3)  แสดงไดว้า่ไดต้รวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย์
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 32/3 และเปิดเผยขอ้มูลและความเส่ียงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
  (4)  ตอ้งผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ  
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกินกวา่ 6 เดือน 
ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ย 2 รายท่ีผูข้ออนุญาตและผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
ใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอและมีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
  (ข)  ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 32/4 

(5)  แสดงไดว้า่การท าสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่มีขอ้ตกลง 
หรือขอ้ผกูพนัใด ๆ ท่ีอาจมีผลใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยใ์นราคายติุธรรม (ในขณะท่ีมี 
การจ าหน่าย)  

(6)  แสดงไดว้า่จะไม่มีการน าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไปใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อ
ศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
  (7)  มีร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ส าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิง 
หรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กร. 4/2564  เร่ือง การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนท่ีให้ใช้ทรัสต์ได ้(ฉบบัท่ี  5)  
ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564ก 
  (8)  แสดงไดว้่ามีกลไกควบคุมให้ผูข้ออนุญาตโอนทรัพยสิ์นท่ีจะเป็นกองทรัสต์
ใหแ้ก่ทรัสตีตามขอ้ 32/6 
  (9)  ในกรณีท่ีมีการแบ่งโทเคนดิจิทลัออกเป็นหลายชนิด ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         (ก)  โทเคนดิจิทลัชนิดเดียวกนัตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 
         (ข)  โทเคนดิจิทลัแต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได้
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1.  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
 2.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
 3.  กรณีอ่ืนใดที่ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่าเป็นการแบ่งชนิดโทเคนดิจิทลั  
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม  ตลอดจนผลกระทบ 
ท่ีผูถื้อโทเคนดิจิทลัแต่ละชนิดจะไดรั้บแลว้  
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  (10)  ผูข้ออนุญาตมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(ก)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูข้ออนุญาตมีฐานะทางการเงิน

ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ประสบปัญหาทางการเงิน มีขอ้บกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเก่ียวกบั
การควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

(ข)  แสดงไดว้่ามีหรือจะมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ค)  แสดงไดว้า่มีหรือจะมีความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดูแลจดัการทรัพยสิ์น ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์
ดา้นบริหารจดัการลงทุนหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

(ง)  แสดงไดว้่ามีการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(จ)  แสดงไดว้า่มีความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1.  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่กลไกการบริหารจดัการทรัพยสิ์นจะไม่สามารถ
รักษาสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัหรือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลัอยา่งเป็นธรรม 
 2.  ไม่มีเหตุท่ีท าให้สงสัยว่าขาดระบบงานท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลั 
 3.  มีการบริหารจดัการดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ  
ความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลัอยา่งเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ 
ผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม  รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกองทรัสต ์และมติของ 
ผูถื้อโทเคนดิจิทลั   

4.  มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์น  
  (11)  ในกรณีท่ีจะมีการประกนัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 32/5 

  ขอ้ 32/3   ในการตรวจสอบและสอบทานอสังหาริมทรัพย ์(การท า due diligence)  
อยา่งนอ้ยตอ้งมีการตรวจสอบและสอบทานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สภาพของอสังหาริมทรัพย ์เช่น สภาพท่ีตั้ง ทางเขา้ออก โอกาสในการจดัหารายได ้
และภาระผกูพนัต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพยน์ั้น เป็นตน้ 
  (2)  ความสามารถของคู่สัญญาในการเขา้ท านิติกรรม ตลอดจนความครบถว้น ถูกตอ้ง 
และบงัคบัไดต้ามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
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  (3)  ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นต่างประเทศ ตอ้งตรวจสอบและสอบทาน
ความชอบดว้ยกฎหมายของการไดม้าและถือครองอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายของประเทศดงักล่าว 
โดยตอ้งจดัใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญในกฎหมายของประเทศนั้น
ประกอบการตรวจสอบและสอบทานดว้ย  

ขอ้ 32/4   ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นอาจเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศ 
อนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยก์ าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ได ้  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักล่าว ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
อยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (2)  เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ีเป็นสากล 
  (3)  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล (international firm) 

ขอ้ 32/5   ในกรณีท่ีจะไดรั้บหรือมีการแสดงต่อผูล้งทุนวา่จะไดรั้บการประกนัผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยท่ี์โทเคนดิจิทลัอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับ การประกนั
ดงักล่าวตอ้งมีหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ระบุวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาประกนั 
  (2)  ผูรั้บประกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงรายตอ้งเป็นนิติบุคคล 
  (3)  มีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูรั้บประกนัยอมผกูพนัตนทั้งในฐานะผูรั้บประกนัและ 
ในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกบัผูใ้หผ้ลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนดงักล่าว เช่น ผูเ้ช่า เป็นตน้ 
  (4)  มีรายละเอียดของขอ้ตกลงระหวา่งผูรั้บประกนั ผูข้ออนุญาต และผูใ้หผ้ลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน  รวมทั้งตอ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขในลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  ขอ้ตกลงท่ีเป็นการยกเวน้ความรับผิดของผูรั้บประกนั  เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัยหรือมิใช่ความผิดของผูรั้บประกนั  

(ข)  เง่ือนไขท่ีเกินความจ าเป็นในลกัษณะท่ีจะท าใหก้ารเรียกร้องตามสัญญาประกนั 
เป็นไปไดย้ากหรือเป็นการสร้างภาระเกินสมควร  
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ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขการอนุญาต 

______________________ 

  ขอ้ 32/6   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัท าสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์มีรายละเอียดตามท่ีไดย้ืน่ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามขอ้ 32/2(7) อยา่งชา้ภายในวนัท่ีมีการโอนทรัพยสิ์นท่ีจะเป็นกองทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตี
ตามวรรคสอง  
  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการโอนทรัพยสิ์นท่ีจะเป็นกองทรัสตแ์ก่ทรัสตีภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

  ขอ้ 32/7   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทรัสตีของกองทรัสตต์ามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรือกฎหมายก าหนด ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตแจง้การเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และใหแ้จง้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาเดียวกนั 
นั้นดว้ย 

ขอ้ 32/8   ในการขอมติผูถื้อโทเคนดิจิทลั ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วิธีการขอมติ อาจด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลัหรือการส่ง
หนงัสือขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั   
  (2)  เหตุในการขอมติ ตอ้งระบุกรณีท่ีตอ้งขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 36 และขอ้ 37 ไวใ้หช้ดัเจน 
  (3)  การด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลั และการส่งหนงัสือขอมติ
ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัดงัน้ี ให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยอนุโลม 
        (ก)  การจดัท าหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติ  
        (ข)  การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติ 
        (ค)  การประกาศวนันดัประชุมหรือวนัสุดทา้ยของการรับหนงัสือแจง้มติ  
        (ง)  องคป์ระชุม 
        (จ)  การด าเนินการประชุม 
        (ฉ)  วิธีการนบัคะแนนเสียง 
        (ช)  การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  (4)  การขอมติผูถื้อโทเคนดิจิทลั การประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลั หรือการส่งหนงัสือ 
ขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั อาจด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดยตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั และจดัใหมี้ระบบงานรองรับการด าเนินการดงักล่าวท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยั  
ทั้งน้ี ใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยอนุโลม 
  (5)  มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ีส่งกลบัหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  เวน้แต่กรณีท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลั อาจก าหนด 
ใหต้อ้งไดค้ะแนนเสียงท่ีมากกวา่นั้นได ้

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการขาย 

______________________ 

  ขอ้ 32/9   ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือ 
มีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพยไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทลั โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 
  (5)  ไม่คิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากผูซ้ื้อโทเคนดิจิทลั 

การส่งเสริมการขายตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   การให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูล้งทุน เพื่อจูงใจใหผู้ล้งทุนตดัสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทลั 
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ส่วนท่ี 4 
การจดัสรรโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือ 
มีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย ์

_________________ 

ขอ้ 32/10   ในการจดัสรรโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์
ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลัท่ีเป็นผูก่้อตั้งทรัสต์หรือทรัสตี 
ของกองทรัสต์ ให้จดัสรรโทเคนดิจิทลัใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ร้อยละ 50 ของจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
(ข)  ร้อยละ 50 ของจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโทเคนดิจิทลั

แต่ละชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของโทเคนดิจิทลั 
การค านวณอตัราการถือโทเคนดิจิทลัตามวรรคหน่ึง ให้นบัรวมโทเคนดิจิทลั 

ท่ีถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูก่้อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีดว้ย 
  (2)  ในกรณีท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  หากกฎหมาย กฎ  
หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้นก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทนุต่างดา้วไว ้ 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรโทเคนดิจิทลัแก่ผูล้งทุนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึงหลายโครงการและบรรดา
กฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้นมีการก าหนดสัดส่วนการลงทุนของ 
ผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรโทเคนดิจิทลัตามสัดส่วนท่ีก าหนดไวต้ ่าสุด  
ของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 
  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแบ่งแยกโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์
ท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาตออกจากโทเคน
ดิจิทลัที่จะจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปไวอ้ย่างชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึง
จ านวนท่ีจะจดัสรรไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 32/11   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตวา่บุคคลใดตามขอ้ 32/10  
ถือโทเคนดิจิทลัไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียง 
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตรู้หรือ 
ควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 

ภาค 3 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________ 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไปและวิธีการยืน่ 

_________________ 

  ขอ้ 33   การเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะกระท าไดต้่อเม่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามภาค 2 และไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้   

  ขอ้ 34   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามท่ีก าหนดในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัส้ินสุดลงแลว้ หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัประสงคจ์ะเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายคร้ังก่อน ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่โดยวิธีการตามท่ีก าหนดในขอ้ 35 

  ขอ้ 35   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
และร่างหนงัสือช้ีชวน ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 ของภาคน้ีต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ตามแนวทาง
และวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
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หมวด 2 
แบบและขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________ 

  ขอ้ 36   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ียืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ใหแ้บ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลตามขอ้ 37 
  (1)  ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั (factsheet) ซ่ึงสรุปสาระส าคญัของโทเคนดิจิทลั  
รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของโทเคนดิจิทลั และสรุปสาระส าคญัของผูอ้อก 
โทเคนดิจิทลัโดยยอ่ เพื่อใหเ้ขา้ใจภาพรวมของโทเคนดิจิทลัและผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

(2)  ส่วนขอ้มูลผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัท่ีระบุในส่วนน้ี ใหร้วมถึงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัดว้ย 
  (3)  ส่วนขอ้มูลแผนธุรกิจ ซ่ึงแสดงสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในขอ้ 19(2) โดยอนุโลม 

(4)  ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลั ซ่ึงแสดงสาระส าคญัของโทเคนดิจิทลั  
สัญญาอจัฉริยะ (smart contract) ลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญั การออกเสียงลงคะแนนและ 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั  รวมทั้งขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนน 
และการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว (ถา้มี) 
 (5)  ส่วนขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
 (6)  ส่วนการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงเป็นไปตามหมวด 3 

  ขอ้ 37   ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตอ้งมี
รายละเอียดท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัท่ีเปิดเผยในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1  
ของภาค 4 โดยอนุโลม 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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  (3)  ในกรณีเป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทลัพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศอ่ืนดว้ย ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีพึงเปิดเผยต่อผูล้งทุนไม่นอ้ยกวา่ 
ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 

(3/1)  รายละเอียดของกลไกอ่ืนท่ีน ามาใชท้ดแทนสัญญาอจัฉริยะ (smart contract)  
ตามขอ้ 19(3) วรรคสอง (ถา้มี) 

(3/2)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (ถา้มี) 
(3/3)  รายละเอียดของการประกนัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน (ถา้มี) 

  (4)  มีขอ้มูลตามรายการท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม   
  (5)  ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไว  ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 38   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งยืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ใหอ้นุโลมใชต้ามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหนา้ท่ียืน่ตาม
ขอ้ 36 และขอ้ 37 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย   
  (1)  ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. อยา่งนอ้ยตอ้งมีร่างท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 
  (2)  รายการในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีตรงกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั ตอ้งมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างกนั 
  (3)  ตอ้งมีค าเตือนท่ีระบุไวใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่  “การลงทุนในโทเคนดิจิทลัมี 
ความเส่ียงสูง ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซีท่ีลงทุนกลบัคืน  ดงันั้น ก่อนลงทุน  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และประเมินความเส่ียง
จากการลงทุนดว้ยความระมดัระวงั  รวมทั้งควรตระหนกัถึงขอ้จ ากดัในการเปล่ียนมือของโทเคนดิจิทลัดว้ย 
ส่ิงส าคญั คือ ไม่ควรลงทุนดว้ยเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมดท่ีมีอยู่  ทั้งน้ี การเผยแพร่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่ไดเ้ป็นการแสดงวา่ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุน หรือประกนัราคาหรือผลตอบแทนของ 
โทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขาย หรือรับรองความส าเร็จของโครงการ” 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 10/2563  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  
17 เมษายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 10/2563  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  
17 เมษายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 39   ก่อนปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
ไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัและหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของการลงทุนในโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทลั 
ท่ีเสนอขาย ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัมีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

หมวด 3 
การรับรองขอ้มูล 

_________________ 

 ขอ้ 40   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมิใช่บริษทัจดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน  
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 
 (2)  กรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนั หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุด หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมี 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย   

ขอ้ 41   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 40 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจาก 
การท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูล 
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(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีผลใชบ้งัคบัไดต้าม 
ขอ้ 42 

หมวด 4 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________ 

  ขอ้ 42   ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวน
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้   
  (1)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งไดรั้บอนุญาตตามภาค 2 
   (2)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามภาค 5 

(3)  เม่ือพน้ 5 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัตามขอ้ 36(5) หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังาน ก.ล.ต. ผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้  
  (4)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้นแลว้   

ภาค 4  
การเปิดเผยขอ้มูลของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

_________________ 
หมวด 1  

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 
และฐานะการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

_________________ 

ส่วนท่ี 1  
วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดหนา้ท่ี 

_________________ 

  ขอ้ 43   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัตามประกาศน้ีมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามประเภทขอ้มูลท่ีก าหนดในหมวดน้ี เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
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การเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามหมวด 2 มีผลใชบ้งัคบั  เวน้แต่มีเหตุท่ีท าให้ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัส้ินสุดหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้ 44   

ขอ้ 44   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัส้ินสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัต่อส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ไดข้ายโทเคนดิจิทลัภายในระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
อนุญาตใหเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน   
  (2)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดช้ าระหน้ีตามโทเคนดิจิทลั (ถา้มี) จนครบถว้นแลว้ 
  (3)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ 
  (4)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
  (5)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการด าเนินกิจการตามค าสั่ง 
ของเจา้พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  

(6)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพื่อการใชป้ระโยชน์แสดงไดว้า่โครงการตามแผนธุรกิจท่ีได้
น าเสนอไวใ้นการเสนอขายคร้ังแรก ด าเนินการแลว้เสร็จและเปิดใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัสามารถใชสิ้ทธิ
ในการไดม้าซ่ึงสินคา้ บริการ หรือสิทธิอ่ืนใดไดแ้ลว้   

  ขอ้ 45  ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัแจง้เหตุท่ีท าใหส้ิ้นสุดหนา้ท่ีการจดัท าและส่งรายงาน
ตามขอ้ 44 ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนถึงก าหนดเวลาส่งรายงานดงักล่าว   

ส่วนท่ี 2  
ประเภทและรายละเอียดขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 46   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัจดัท ารายงานท่ีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานจากการออกหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัดงักล่าวจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 4/2566  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  
27 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกบัท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายดงักล่าว และใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 
ใน (2) (ค) (ง) และ (จ) ขอ้ 47 ขอ้ 48 ขอ้ 49 ขอ้ 50 และขอ้ 51 ดว้ย 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัจดัท าและส่งขอ้มูลต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ดงัน้ี 
   (ก)  งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 47 ขอ้ 48 และขอ้ 49 และเอกสารท่ีตอ้งจดัส่งพร้อมกบังบการเงินตามขอ้ 50   
ทั้งน้ี ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี  

(ข)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแบบ  
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ียืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งปรับปรุง
ใหเ้ป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 51  ทั้งน้ี ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี   

(ค)  รายงานการใชเ้งินและความคืบหนา้ของโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลัทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีตามแนวทางท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ 
ของส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาดงักล่าว  
 (ง)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและรายงานสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีมีการจดัท าล่าสุด เฉพาะกรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับ  
จากอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีการประเมินหรือการสอบทานแลว้เสร็จ  
 (จ)  รายงานการวิเคราะห์และค าอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim 
Management Discussion and Analysis) เฉพาะกรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแส
รายรับจากอสังหาริมทรัพย ์เม่ือปรากฏวา่รายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่าง
จากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงถึงสาเหตุและปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่าง  รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัดงักล่าว และส่งต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
พร้อมกบัการจดัส่งงบการเงิน  
  ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. แลว้  
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัทราบผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม 

   ขอ้ 47   งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี และงบการเงินรายไตรมาส (ถา้มี) ของผูอ้อก 
โทเคนดิจิทลัตอ้งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบใหส้ามารถ
ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั   
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ในกรณีท่ีเป็นงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี และงบการเงินรายไตรมาส (ถา้มี)  
ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัท่ีมีการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อผูล้งทุนตามขอ้ 17(3) (ข) รายงานของ 
ผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดังต่อไปน้ี 

(1)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 

(2)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

  ขอ้ 48   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑต่์อไปน้ี  
  (1)  เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ 
  (2)  ในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินตาม (1) ไม่ครอบคลุมถึงการจดัท าหรือ 
การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองใด ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัรายการ
นโยบายบญัชีท่ีใชป้ฏิบติัส าหรับการบนัทึกบญัชีรายการนั้น และค าอธิบายวา่นโยบายบญัชีดงักล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

  ขอ้ 49   หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามขอ้ 46 ตอ้งแสดง 
งบการเงินของโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลัดว้ย   
  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายโทเคนดิจิทลัหลายชนิด ใหแ้สดงงบการเงินตามวรรคหน่ึง 
โดยแยกตามชนิดของโทเคนดิจิทลั   

 ขอ้ 50   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัส่งหนงัสือรับรองงบการเงินต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
พร้อมกบัการจดัส่งงบการเงิน  ทั้งน้ี ใหอ้นุโลมใชต้ามแบบ 56-3 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2565  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 28/2563  เร่ือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 51   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามขอ้ 46  
ตอ้งมีขอ้มูลสรุปการใชเ้งินและความคืบหนา้ของโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
โทเคนดิจิทลัดว้ย  ทั้งน้ี ให้น าความในวรรคสองของขอ้ 49 มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

หมวด 2 
การรายงานเหตุการณ์ส าคญั 

_________________ 

  ขอ้ 52   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัรายงานพร้อมดว้ยเหตุผลต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน  
3 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีการฟ้ืนฟูกิจการ 
  (2)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (3)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัหยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (4)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
  (5)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัท าสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วน 
ในการบริหารงานของบริษทั 
  (6) ผูอ้อกโทเคนดิจิทลักระท าหรือถูกกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือ 
ถูกครอบง ากิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (7)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัผิดขอ้ตกลงในการช าระหน้ีตามโทเคนดิจิทลั  
  (8)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลั 
ในสาระส าคญั  
  (9)  เหตุการณ์ท่ีท าให้หรืออาจท าใหต้อ้งยกเลิกโทเคนดิจิทลั หรือเลิกโครงการ กิจการ 
หรือแผนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลั 

ขอ้ 53   การรายงานตามขอ้ 52 ใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลั เช่น ช่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ช่ือและประเภทของ 
โทเคนดิจิทลั วนั เดือน ปี ท่ีเสนอขายโทเคนดิจิทลั จ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวน 
โทเคนดิจิทลัท่ียงัเหลืออยู ่  
  (2)  รายละเอียดของเหตุการณ์ตามขอ้ 52 เช่น วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ และเหตุท่ีท าใหเ้กิด 
เหตุการณ์ เป็นตน้ 
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ภาค 5  
ค่าธรรมเนียม 

_________________ 

  ขอ้ 54   ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัช าระค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี ตามอตัราท่ี 
ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
  (1)  ค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
  (2)  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (3)  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

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


