
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 

(ICO Portal)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบตอ่ส ำนักงำนตำมแบบ พรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำนทีก่ ำหนดไวใ้นแบบค ำขอ

ดงักลำ่วและตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนจัดไวใ้นระบบงำนอเิล็กทรอนกิส ์

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์เมือ่แสดงใหเ้ห็นไดว้ำ่มี

คณุสมบัตดิงัตอ่ไปนี ้ 

 

3.1 มทีนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ไมต่ ำ่กวำ่จ ำนวนทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดในวันทีย่ืน่ค ำขอ 

 

3.2 ไมม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดว้ำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย หรอืมพีฤตกิำรณ์อืน่ทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่อยู่

ในระหวำ่งประสบปัญหำทำงกำรเงนิ รวมทัง้ไมม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดว้ำ่มขีอ้บกพร่องหรอืมคีวำมไมเ่หมำะสมเกีย่วกบักำร

ควบคมุและกำรปฏบิตังิำนอนัดขีองธรุกจิ 

 

3.3 กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบคุคลผูม้อี ำนำจในกำรจัดกำร ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่

ดว้ยกำรก ำหนดลักษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล 

 

3.4 มโีครงสรำ้งกำรบรหิำรจัดกำร ระบบงำน ตลอดจนบคุลำกรทีเ่หมำะสมและเพยีงพอในกำรประกอบธรุกจิ 

 

3.5 ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอมกีำรประกอบธรุกจิอืน่อยูแ่ลว้กอ่นวนัทีย่ืน่ค ำขอรับควำมเห็นชอบ ธรุกจิอืน่ของผูข้อรับควำม

เห็นชอบตอ้งเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วเนือ่ง เป็นประโยชน ์หรอืสนับสนุนกำรประกอบธรุกจิเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคน

ดจิทิัล และไมม่ลีกัษณะทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เวน้แตจ่ะแสดงไดว้ำ่สำมำรถจัดใหม้รีะบบในกำร

ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

 

ทัง้นี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรใหค้วำม

เห็นชอบผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 

 

หมำยเหต ุ

 

(1) กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำให ้

ผูย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี ้ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่

เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน หำกเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ  

 

(2) ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

(3) กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบวุนัทีเ่ริม่พจิำรณำ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 02 033 9999/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.1 เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  
1.2 กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะออกเอกสำรรับค ำ

ขอและใหช้ ำระคำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ) 

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

2.1 เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของรำยละเอยีดใน
แบบค ำขอ และเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 

2.2 ตรวจสอบขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิหรอืเอกสำรหลกัฐำน พรอ้ม
ทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3 หำรอื สอบถำมขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอ

เกีย่วกบัขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิในแบบค ำขอและเอกสำร รวมทัง้
เขำ้ตรวจสอบระบบงำนของผูย้ืน่ค ำขอ 

2.4 ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง
เพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ 

2.5 เจำ้หนำ้ทีว่เิครำะหแ์ละสรุปขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัผลกำร

พจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

84 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยงำนทีรั่บผดิชอบน ำเสนอขอ้มลูตอ่ผูม้อี ำนำจ

พจิำรณำตำมล ำดบัชัน้เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -) 

5 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) แบบค ำขอรบัควำมเห็นชอบ (แบบ 19-1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ - ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มประทบัตรำ

ผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ - ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

งบกำรเงนิในรอบปีบญัชลีำ่สดุ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ - ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัโครงสรำ้งกำรจดัองคก์ร  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ - ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองประวตัแิละการไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม 

(ตามเอกสารแนบทา้ยแบบ 19-1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ - ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของกรรมกำร ผูจ้ัดกำร และบคุคลผูม้อี ำนำจในกำรจัดกำรแตล่ะ
คน - ลงนำมโดยเจำ้ของประวัต)ิ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

6) 

 

หนงัสอืเดนิทำง (กรณีไมม่สีญัชำตไิทย) 

ฉบบัจรงิ - ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของกรรมกำร ผูจ้ัดกำร และบคุคลผูม้อี ำนำจในกำรจัดกำรแตล่ะ
คน – เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทกุหนำ้) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

7) 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัข ัน้ตอนในกำรท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบ
เสนอขำยโทเคนดจิทิลั แนวทำงในกำรจดัท ำขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอขำย

โทเคนดจิทิลัและนโยบำยกำรคดิคำ่ตอบแทน และรำยละเอยีด
เกีย่วกบัระบบงำนตำ่ง ๆ ตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ - ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) (เฉพำะกรณีประกอบธุรกจิอืน่อยูก่อ่นวนัทีข่อรบัอนุญำต) 
เอกสำรทีแ่สดงไดว้ำ่ธุรกจิอืน่ของผูข้อรบัควำมเห็นชอบมคีวำม

เกีย่วเนือ่ง เป็นประโยชน ์หรอืสนบัสนุนกำรประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิำร

ระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั และไมม่ลีกัษณะทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรอืแสดงไดว้ำ่สำมำรถจดัใหม้รีะบบในกำร

ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ - ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) รำยละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อรบัใบอนุญำตประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ - ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำต 

(หมำยเหต:ุ ช ำระในวนัทีย่ืน่ค ำขอ)  

ฉบับละ 50,000 บำท 

 

2) คำ่ธรรมเนยีมรำยปี 

(หมำยเหต:ุ ช ำระในวนัทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบ และส ำหรับปีแรก หำก

ระยะเวลำจนถงึสิน้ปีปฏทินิเหลอืนอ้ยกวำ่ 6 เดอืน ใหช้ ำระคำ่ธรรมเนยีม
เป็นเงนิจ ำนวน 50,000 บำท) 

100,000 บำท 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดี

รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) โทรศพัท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 

(หมำยเหต:ุ ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)   
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)  

 
 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิัล (แบบ 19-1)  

(หมำยเหต:ุ -) 

2) หนังสอืรับรองประวตัแิละกำรไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้ม (ตำมเอกสำรแนบทำ้ยแบบ 19-1)  

(หมำยเหต:ุ -) 

3) รำยชือ่เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 


