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แนวทางการพิจารณาลักษณะสิ นทรัพย์ดิจิทัล
พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั กำหนดให้ “สิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมำยควำมว่ำ คริปโทเคอร์ เรนซีและโทเคนดิจิทัล
“คริปโทเคอร์ เรนซี (Cryptocurrency)” หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงถูกสร้ำงขึ้นบนระบบหรื อ
เครื อข่ำยอิเล็กทรอนิกส์โดยมีควำมประสงค์ที่จะใช้เป็ นสื่ อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ นค้ำ บริ กำร หรื อ
สิ ทธิอื่นใด หรื อแลกเปลี่ยนระหว่ำงสิ นทรัพย์ดิจิทลั และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดโดยมีควำมประสงค์ที่จะใช้เป็ นสื่ อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ นค้ำ
บริ กำร หรื อสิ ทธิอื่นใด หรื อแลกเปลี่ยนระหว่ำงสิ นทรัพย์ดิจิทลั และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น
ใดตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

“โทเคนดิจิทัล (Token Digital)” หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งถูกสร้ำงขึ้นบนระบบหรื อเครื อข่ำย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(๑) กำหนดสิ ทธิของบุคคลในกำรเข้ำร่ วมลงทุนในโครงกำรหรื อกิจกำรใด ๆ
(๒) กำหนดสิ ทธิในกำรได้มำซึ่งสิ นค้ำหรื อบริ กำรหรื อสิ ทธิอื่นใดที่เฉพำะเจำะจง ทั้งนี้ ตำมที่กำหนดในข้อตกลง
ระหว่ำงผูอ้ อกและผูถ้ ือ และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยแสดงสิ ทธิอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

การพิจารณาลักษณะสิ นทรัพย์ดิจิทัล
ปัจจัยที่ใช้ พจิ ารณา
กำรกำหนดสิ ทธิ
ในเหรี ยญ1

ลักษณะสิ ทธิ

1

Cryptocurrency
ไม่มีการกาหนดสิ ทธิใน
เหรียญ แต่ใช้เป็ นสื่ อกลาง
ในกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำ
หรื อบริ กำร (ยอมรับ
แทนเงินสำหรับใน
community)


Investment token

Utility token
ไม่พร้ อมใช้
มีการกาหนดสิ ทธิในเหรียญ

Utility token
พร้ อมใช้

กำหนดสิ ทธิของบุคคลในการ
เข้ าร่ วมลงทุนในโครงการ
หรื อกิจการ เช่น กำรได้เงิน
ปันผล ส่วนแบ่งร่ วมลงทุน
เป็ นต้น

กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่ง
สินค้าหรื อบริการหรื อสิ ทธิอื่น
ใดที่เฉพำะเจำะจง ในอนาคต
เช่น กำรกำหนดสิ ทธิ
ในกำรเข้ำรับบริ กำรใน
platform ที่ยงั สร้ำงไม่เสร็จ
เป็ นต้น

กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่ง
สินค้าหรื อบริการหรื อสิ ทธิอื่น
ใดที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งสำมำรถ
ใช้สิทธิน้ นั ได้ทันที

กรณีไม่มีกำรกำหนดสิ ทธิในเหรี ยญจะไม่ถือเป็ นโทเคนดิจิทลั ซึ่งหำกไม่มีเจตนำใช้เป็ นสื่ อกลำงด้วยจะไม่ถือเป็ นคริ ปโทเคอร์เรนซี และอำจไม่เข้ำนิยำมกำรเป็ นสิ นทรัพย์ดิจิทลั

การพิจารณาลักษณะการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ต่อประชำชน หรื อโทเคนดิจิทลั ที่ผเู ้ สนอขำยได้ออกไว้แล้วและมีวตั ถุประสงค์
ที่จะเสนอขำยเป็ นกำรทัว่ ไปต่อประชำชน จะกระทำได้เฉพำะนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด
และต้องได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องยืน่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ด้วย (มำตรำ 17)
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. จะกระทำได้ต่อเมื่อแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
โทเคนดิจิทลั และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับแล้ว (มำตรำ 19) โดยต้องเสนอขำยต่อผูล้ งทุนตำมประเภทและภำยใต้เงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด (มำตรำ 18) รวมทั้งต้องเสนอขำยผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั (ICO portal)
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เท่ำนั้น (มำตรำ 19)
ทั้งนี้ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศกำหนดให้กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั บำงประเภทไม่อยูภ่ ำยใต้บงั คับของบทบัญญัติ
ของหมวด 3 กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั ต่อประชำชน (มำตรำ 16) หรื ออำจยกเว้นให้กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั บำงประเภทหรื อ
บำงลักษณะ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. (มำตรำ 20) ได้
ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรนให้กบั โทเคนดิจิทลั บำงประเภทซึ่งเป็ นกำรใช้เพื่อซื้อขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำรโดยไม่มีลกั ษณะของกำรระดมทุน หรื อ
เป็ นกำรเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมิได้มีผลกระทบต่อระบบกำรเงินหรื อประชำชนในวงกว้ำง

การพิจารณาลักษณะการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย
ปัจจัยที่ใช้ พจิ ารณา

มีการกระทาในประเทศไทย

Investment token/
Utility token ไม่พร้อมใช้

✓

มีการเสนอขาย
(ไม่ใช่กำรแจกฟรี )3
✓

Cryptocurrency/
Utility token พร้อมใช้

✓

✓

Investment token/
Utility token ไม่พร้อมใช้

✓



Investment token/
Utility token ไม่พร้อมใช้



✓



หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ น
หลักทรัพย์ (หุน้ , หุ้นกู้ ฯลฯ)

✓

/✓

5
(แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

เช่น บริ ษทั ไทย/ภำษำไทย/เงินบำท เป็ นต้น2

(แจกฟรี )

ต้ องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการเสนอขาย
✓
4


3

เป็ นเพียงตัวอย่ำงปัจจัยพิจำรณำเท่ำนั้น
กำรพิจำรณำว่ำฟรี หรื อไม่ พิจำรณำผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
4
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2561 เรื่ อง กำรไม่นำบทบัญญัติว่ำด้วยกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั ต่อประชำชนมำใช้บงั คับกับกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทลั
บำงลักษณะ
5
พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ฯ มำตรำ 5 กำหนดให้หลักทรัพย์ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่ถือเป็ นสิ นทรัพย์ดิจิทลั
2

3

