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พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลั ก ำหนดให ้“สินทรัพยดิ์จิทลั” หมำยควำมวำ่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

 

“คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)”   หมำยควำมวำ่ หน่วยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนบนระบบหรือ

เครือข่ำยอิเลก็ทรอนิกส์โดยมีควำมประสงคท่ี์จะใชเ้ป็นส่ือกลำงในกำรแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสินคำ้ บริกำร หรือ

สิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปล่ียนระหวำ่งสินทรัพยดิ์จิทลั และใหห้มำยควำมรวมถึงหน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตำมท่ี

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดโดยมีควำมประสงคท่ี์จะใชเ้ป็นส่ือกลำงในกำรแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสินคำ้ 

บริกำร หรือสิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปล่ียนระหวำ่งสินทรัพยดิ์จิทลั และใหห้มำยควำมรวมถึงหน่วยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน

ใดตำมท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

“โทเคนดิจิทัล (Token Digital)” หมำยควำมวำ่ หน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนบนระบบหรือเครือข่ำย

อิเลก็ทรอนิกส์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

(๑) ก ำหนดสิทธิของบุคคลในกำรเขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรหรือกิจกำรใด ๆ 

(๒) ก ำหนดสิทธิในกำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้หรือบริกำรหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีเฉพำะเจำะจง  ทั้งน้ี ตำมท่ีก ำหนดในขอ้ตกลง 

ระหวำ่งผูอ้อกและผูถื้อ และใหห้มำยควำมรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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การพจิารณาลกัษณะสินทรัพย์ดิจิทัล 

ปัจจัยท่ีใช้พจิารณา Cryptocurrency Investment token Utility token  
ไม่พร้อมใช้ 

Utility token  
พร้อมใช้ 

กำรก ำหนดสิทธิ 
ในเหรียญ1 

ไม่มีการก าหนดสิทธิใน
เหรียญ แต่ใชเ้ป็นส่ือกลาง
ในกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้
หรือบริกำร (ยอมรับ 
แทนเงินส ำหรับใน 
community) 

มีการก าหนดสิทธิในเหรียญ 
 

ลกัษณะสิทธิ  ก ำหนดสิทธิของบุคคลในการ
เข้าร่วมลงทุนในโครงการ
หรือกจิการ เช่น กำรไดเ้งิน
ปันผล ส่วนแบ่งร่วมลงทุน  
เป็นตน้ 

ก ำหนดสิทธิในการได้มาซ่ึง
สินค้าหรือบริการหรือสิทธิอ่ืน
ใดท่ีเฉพำะเจำะจง ในอนาคต 
เช่น กำรก ำหนดสิทธิ 
ในกำรเขำ้รับบริกำรใน 
platform ท่ียงัสร้ำงไม่เสร็จ 
เป็นตน้ 

ก ำหนดสิทธิในการได้มาซ่ึง
สินค้าหรือบริการหรือสิทธิอ่ืน
ใดท่ีเฉพำะเจำะจง ซ่ึงสำมำรถ
ใชสิ้ทธินั้นได้ทันที 

 

 

 
1 กรณีไมมี่กำรก ำหนดสิทธิในเหรียญจะไม่ถือเป็นโทเคนดิจิทลั ซ่ึงหำกไมมี่เจตนำใชเ้ป็นส่ือกลำงดว้ยจะไม่ถือเป็นคริปโทเคอร์เรนซี และอำจไม่เขำ้นิยำมกำรเป็นสินทรัพยดิ์จิทลั 



การพจิารณาลกัษณะการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชำชน หรือโทเคนดิจิทลัท่ีผูเ้สนอขำยไดอ้อกไวแ้ลว้และมีวตัถุประสงค ์

ท่ีจะเสนอขำยเป็นกำรทัว่ไปต่อประชำชน จะกระท ำไดเ้ฉพำะนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั  

และตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทั้งตอ้งยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลัและร่ำงหนงัสือช้ีชวน
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ดว้ย (มำตรำ 17) 

กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. จะกระท ำไดต่้อเม่ือแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย 

โทเคนดิจิทลัและร่ำงหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ (มำตรำ 19) โดยตอ้งเสนอขำยต่อผูล้งทุนตำมประเภทและภำยใตเ้ง่ือนไข 

ท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด (มำตรำ 18) รวมทั้งตอ้งเสนอขำยผำ่นผูใ้หบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั (ICO portal)  

ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เท่ำนั้น (มำตรำ 19)  

ทั้งน้ี คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศก ำหนดให้กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลับำงประเภทไม่อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของบทบญัญติั

ของหมวด 3 กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลัต่อประชำชน (มำตรำ 16) หรืออำจยกเวน้ใหก้ำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลับำงประเภทหรือ 

บำงลกัษณะ ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลัและร่ำงหนงัสือช้ีชวนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. (มำตรำ 20) ได ้

ทั้งน้ี เพื่อผอ่นปรนใหก้บัโทเคนดิจิทลับำงประเภทซ่ึงเป็นกำรใชเ้พื่อซ้ือขำยสินคำ้หรือบริกำรโดยไม่มีลกัษณะของกำรระดมทุน หรือ
เป็นกำรเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงมิไดมี้ผลกระทบต่อระบบกำรเงินหรือประชำชนในวงกวำ้ง 



การพจิารณาลกัษณะการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย 

ปัจจัยที่ใช้พจิารณา มีการกระท าในประเทศไทย 
เช่น บริษทัไทย/ภำษำไทย/เงินบำท เป็นตน้2 

มีการเสนอขาย 
(ไม่ใช่กำรแจกฟรี)3 

ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ฯ 
ในเร่ืองการเสนอขาย 

Investment token/  
Utility token ไม่พร้อมใช ้

✓ 
 

✓ ✓ 
 

Cryptocurrency/ 
Utility token พร้อมใช ้

✓ 
 

✓ 
 

   4 

 
Investment token/  

Utility token ไม่พร้อมใช ้
✓ 

 
 

(แจกฟรี)3 
  

 

Investment token/  
Utility token ไม่พร้อมใช ้

 
 

✓ 
 

  
 

หน่วยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็น
หลกัทรัพย ์(หุน้, หุ้นกู ้ฯลฯ) 

✓ 
 

 / ✓ 
 

   5 
(แต่ตอ้งปฏิบติัตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์) 

 
2 เป็นเพียงตวัอยำ่งปัจจยัพิจำรณำเท่ำนั้น 
3 กำรพิจำรณำวำ่ฟรีหรือไม่ พิจำรณำผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
4 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 10/2561  เร่ือง กำรไม่น ำบทบญัญติัว่ำดว้ยกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลัต่อประชำชนมำใชบ้งัคบักบักำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั 
บำงลกัษณะ 
5 พ.ร.ก. สินทรัพยฯ์ มำตรำ 5 ก ำหนดให้หลกัทรัพยต์ำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ไม่ถือเป็นสินทรัพยดิ์จิทลั 



ปัจจัยที่ใช้พจิารณา มีการกระท าในประเทศไทย 
เช่น บริษทัไทย/ภำษำไทย/เงินบำท เป็นตน้2 

มีการเสนอขาย 
(ไม่ใช่กำรแจกฟรี)3 

ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ฯ 
ในเร่ืองการเสนอขาย 

หน่วยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
ลกัษณะเป็น digital file  

(ไฟลภ์ำพ, ไฟลเ์สียง ฯลฯ)6 

 / ✓ 
 

 / ✓ 
 

 

 

 
6 ไม่ก ำหนดสิทธิของบุคคลในกำรเขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรหรือกิจกำรใด ๆ  
   ไม่ก ำหนดสิทธิในกำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้หรือบริกำรหรือสิทธิอื่นใดท่ีเฉพำะเจำะจง  ทั้งน้ี ตำมท่ีก ำหนดในขอ้ตกลงระหว่ำงผูอ้อกและผูถื้อ 
   ไม่มีควำมประสงคท่ี์จะใชเ้ป็นส่ือกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินคำ้บริกำร หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่ำงสินทรัพยดิ์จิทลั 
 


