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▪ เกี่ยวขอ้งกนัแตไ่มใ่ชส่ิ่งเดียวกนัเกี่ยวขอ้งกนั แตไ่มใ่ชส่ิ่งเดียวกนั
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คริปโทเคอรเ์รนซี

ใชเ้ป็นสื่อกลาง

การแลกเปลี่ยน

กระบวนการเสนอขาย

token token
token แลกกบัคริปโทฯ

เทคโนโลยีเบ้ืองหลงั

Bitcoin / ICO
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▪ ICO เป็นวิธีการระดมทนุของผูป้ระกอบธรุกิจ startup

▪ จดุเดน่ 

▪ ไมม่ ีtrack record 

▪ disruptive technology

▪ โอกาสลม้เหลวสงู

▪ ประเมนิโอกาสประสบความส าเร็จไดย้าก
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พระราชก าหนด

การประกอบธรุกิจสินทรพัยด์จิิทลัฯ



▪ ก ากบัดแูลการระดมทนุผา่นสินทรพัยด์จิิทลั / การประกอบธรุกิจ / การด าเนนิ

กิจกรรมที่เกี่ยวกบัสินทรพัยด์จิิทลั

▪ เนือ่งจากอาจสง่ผลกระทบตอ่เสถียรภาพทางการเงนิ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และประชาชนในวงกวา้ง

▪ สนบัสนนุการนาเทคโนโลยีมาพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยืนและเพิ่ม

เคร่ืองมอืในการระดมทนุใหแ้กก่ิจการที่มศีักยภาพ

▪ คุม้ครองผูล้งทนุมใิหถ้กูหลอกลวง / มขีอ้มลูที่ชดัเจนเพียงพอประกอบการ

ตดัสินใจลงทนุ
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▪ป้องกนัการน าสินทรพัยด์จิิทลัไปใชใ้น illegal activities

▪ดแูลใหก้ารซ้ือขายใน Digital Asset Exchange มคีวามเป็นธรรม / 

โปร่งใส / ตรวจสอบได้

▪ เพิ่มกลไกในการดแูลรักษาเสถียรภาพและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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I. สินทรพัยด์จิิทลั
(DIGITAL ASSETS)



▪ พ.ร.ก. สินทรพัยด์จิิทลัฯ ก าหนดมใิห ้“หลกัทรพัย”์ ตาม 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ที่แมจ้ะอยู่ในรปูของหนว่ยขอ้มลู

อิเล็กทรอนกิส ์เป็น “คริปโทเคอรเ์รนซี” หรือ “โทเคนดจิิทลั”

ภายใต ้พ.ร.ก. สินทรพัยด์จิิทลัฯ
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Cash 

/Coi

ns

e-

Money

Central 

Bank 

Digital 

Currencies 

(CBDC)

ธนาคารกลางเป็นผู้ออก 
เทียบมูลค่ากับสกุลเงินจริง

แบบ 1 ต่อ 1

Privately-

Issued 

Cryptocurren

cies

Decentraliz

ed 

Cryptocurren

cies

ออกโดยเอกชนและระบุ
ผู้ออกและวัตถุประสงค์
ในการออกไว้ชัดเจน

ไม่ทราบผู้ออกชัดเจน
มีความผันผวนสูง

ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง
เช่น Bitcoin Ethereum

เงินตรา ประเภทของ Cryptocurrency 
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ให้สิทธิผู้ถือได้รับ
ส่วนแบ่งจาก
การลงทุน

ให้สิทธิผู้ถือใช้
สินค้า / บริการ โดย
ยังไม่สามารถใช้สิทธิ

ได้ ณ วันที่ออก

Securities / Equity Token Utility Token แบบ I Utility Token แบบ II

ให้สิทธิผู้ถือใช้
สินค้า / บริการ

โดยใช้สิทธิได้แล้ว 
ณ วันที่ออก

ประเภทของ 
Digital 

Token

มีลักษณะคล้าย “หลักทรัพย์” มีลักษณะคล้าย
การซื้อสินค้า/ บริการ



ประเภทของสินทรัพยด์ิจิทัลตาม พรก. 

คริปโทเคอร์เรนซี (ม.3)
• หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสรา้งขึ้น

บนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

• โดยมีความประสงค์ใชเ้ป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน ให้ได้มาซึ่งสินค้า / บริการ / 
สิทธิอื่นใด / แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์
ดิจิทัล

โทเคนดิจิทัล (ม.3)
• หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสรา้งขึ้นบน

ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

• โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดสิทธขิองบุคคล
ในการเข้าร่วมลงทนุในโครงการ /กิจการใด ๆ 
หรือก าหนดสิทธิในการไดม้าซึ่งสินค้า / 
บริการ / สิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

16คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดเพิ่มเติมให้หน่วยอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดให้เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลได้



II. กลไกการซ้ือขายสินทรพัยด์จิิทลั



▪ การเสนอขายโทเคนดจิิทลัที่ออกใหมต่อ่ประชาชน / โทเคนดจิิทลัที่ผ ูเ้สนอขายได้

ออกไวแ้ลว้และมวีตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายเป็นการทัว่ไปตอ่ประชาชน

▪ จะกระท าไดเ้ฉพาะนติบิคุคลประเภทบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจากดั + ตอ้ง

ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. + ตอ้งยื่น filing และ prospectus ตอ่
สานกังาน ก.ล.ต.

▪ หลงัจากที่ filing และ prospectus มผีลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งเสนอขายต่อ

ผูล้งทนุตามประเภทและเงือ่นไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด+ ตอ้งเสนอขายผา่น 

ICO Portal ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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▪ หนา้ที่ภายหลงัการเสนอขาย issuer ตอ้งจดัท าและสง่รายงานเกี่ยวกบัผล
การด าเนนิงานและฐานะการเงนิ / ขอ้มลูอ่ืนใดที่อาจมผีลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์

ของผูถื้อโทเคนดจิิทลั / การตดัสินใจลงทนุ / การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมลูคา่ของ

โทเคนดจิิทลัตอ่สานกังาน ก.ล.ต.

▪ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดใหก้ารเสนอขายโทเคนดจิิทลับางประเภทไมอ่ยู่

ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญตัใินสว่นที่ว่าดว้ยการเสนอขายโทเคนดจิิทลัต่อประชาชน 

หรืออาจยกเวน้ใหก้ารเสนอขายโทเคนดจิิทลับางประเภทหรือบางลกัษณะ ไมต่อ้งยื่น

filing และ prospectus ตอ่สานกังาน ก.ล.ต.
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ตลาด cryptocurrency

เงินบาท

Broker

Cryptocurrency Cryptocurrency
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เงินบาท
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ผู้ลงทุน

ICO
Portal

ตลาดแรก

DT

Brokerผู้ออก DT

DT

Cryptocurrency Cryptocurrency
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DT

Exchange / Dealer

ตลาดรอง DT
DT

DT

Broker

Cryptocurrency 
/ บาท

DT

Cryptocurrency 
/ บาท

Electronic 
Wallet

Broker



ผู้ลงทุน

ICO
Portal

ตลาดแรก
Crypto-
currency

Broker
ผู้ออก 
DT

Crypto-
currency

ผู้ลงทุน

Exchange / Dealer

ตลาดรอง DTCryptocurrency 
/ บาท

DTDT DT

Broker

Cryptocurrency 
/ บาท

DT

Broker

ตลาดแรก ตลาดรอง
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Digital Asset 

Exchange

Digital Asset 

Dealer

Digital Asset 

Broker
ICO Portal



✓ ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. (ม.17) 

✓ ยื่น filing (ม.17)

✓ มหีนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขาย (ม.25)

✓ เปิดเผยขอ้มลูภายหลงัการเสนอขาย 

(ม.25)
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เหมือน พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพ่ิมเติม
➢ ต้องเสนอขายผ่าน ICO Portal

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (ม.19)

➢ ต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภท
และภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด (ม.18)

➢ การเสนอขาย digital token ที่รับ Crypto 
ต้องเป็น Crypto ที่ได้มาจากการซื้อขายกับ 
licensed intermediary เท่านั้น (ม.9)
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ได้รับอนุญาตจาก รมว. 
(ม.26) 

ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ รมว. ก าหนดใน
ภายหลังได้ (ม. 27)

กก. ผู้บริหาร ต้องมี
คุณสมบัติ/ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม/ 
ขอความเห็นชอบ (ม.28) 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจ
ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(ม.30, ม.31) 

ในกรณีที่รับ crypto จากลูกค้า ต้องรับ
crypto ที่ได้มาจากการซื้อขายกับ licensed 
intermediary เท่านั้น (ม.9)

รมว. โดยค าแนะน าของ 
ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งเพิก
ถอนการอนุญาต ผปก. 
ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ได้ 
(ม.34)

รมว. โดยความเห็นชอบ ครม. สั่งห้าม/ระงับ 
การท าธุรกรรม ที่อาจผลส่งกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ (ม.37)

เหมือน พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม



III. การบงัคบัใชก้ฎหมาย



▪ การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม (ม.38 – ม.50)

ก าหนดบทบัญญตัเิร่ือง Market Misconduct ท านองเดียวกบั 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

▪พนกังานเจา้หนา้ที่ (ม.51 – ม.56)

ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของพนกังานเจา้หนา้ที่ ท านองเดียวกบั 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์

▪ โทษทางอาญา (ม.57- ม.95)

ก าหนดฐานความผดิและอตัราโทษท านองเดียวกบั พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ ทัง้อาญา / เปรียบเทียบปรบั และ มาตรการ

ลงโทษทางแพ่ง
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เหมือน พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม
➢ เพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใน

การตรวจสอบระบบ/ ข้อมูล/ อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ (ม.51(3))

➢ ก าหนดความผิด
• การรับ crypto ที่ไม่ได้มาจากการซื้อ

ขายกับ licensed intermediary
(ม.69) 

• การเปิดความลับของ ผปก. ธุรกิจ 
โดยเหตุที่เป็น กก. พนักงานของ 
ผปก. ธุรกิจ (ม.93)


