
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ำมประกำศเกีย่วกบักำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลั

ตอ่ประชำชน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. การขอผ่อนผันหลกัเกณฑต์ามประกาศเกีย่วกับการเสนอขายโทเคนดจิทิลัตอ่ประชาชนม ี5 เรือ่ง ดงันี้ 

1.1 หลกัเกณฑเ์กีย่วกับการอนุญาตออกและเสนอขายโทเคนดจิทิลั 

1.2 การเปิดเผยรายละเอยีดของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดจิทิัล 

1.3 การขอผ่อนผันการลงลายมอืชือ่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดจิทิลั 

1.4 ระยะเวลาการเสนอขายโทเคนดจิทิัลทีไ่ดรั้บอนุญาต 

1.5 การเปิดเผยรายละเอยีดหรอืไมจั่ดท าและจัดสง่รายงานทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน งบการเงนิประจ ารอบ

ปีบญัช ีงบการเงนิรายไตรมาส (ถา้ม)ี เอกสารประกอบการจัดสง่งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงาน

เหตกุารณ์ส าคญั  

 

2. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

2.1 กรณี 1.1-1.3 : ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นผูข้ออนุญาตเสนอขายโทเคนดจิทิลั 

2.2 กรณี 1.4-1.5: ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายโทเคนดจิทิัล 

 

3. ผูย้ืน่ค าขอผ่อนผันตอ้งยืน่ค ำขอผ่อนผันพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอผ่อนผันตอ่ส ำนักงำน ตามหลักเกณฑด์งันี้ 

 3.1 กรณี 1.1 : ยืน่กอ่นวนัทีส่ ำนักงำนจะเริม่พจิำรณำค ำขออนุญำต 

 3.2 กรณี 1.2 : ยืน่กอ่นทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูจะมผีลใชบ้งัคบั 

 3.3 กรณี 1.3 : ยืน่กอ่นวนัยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลู  

 3.4 กรณี 1.4 : ยืน่กอ่นวนัครบก าหนดระยะเวลาอนุญาตใหเ้สนอขายตามทีก่ าหนดในประกาศ 

 3.5 กรณี 1.5 : ยืน่กอ่นวนัครบก าหนดระยะเวลาจัดท าและจัดสง่รายงานตามทีก่ าหนดในประกาศ 

4. ผูย้ืน่ค าขอผ่อนผันตอ้งแสดงไดว้า่กรณีทีข่อผอ่นผันดงักลา่วมเีหตจุ าเป็นและสมควรในการขอผ่อนผันการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑต์ามประกาศเกีย่วกับการเสนอขายโทเคนดจิทิลัตอ่ประชาชน 

 

 ทัง้นี ้หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอผ่อนผันใหม้รีายละเอยีดตามทีก่ าหนดในประกาศเกีย่วกับการเสนอขายโทเคนดจิทิลัตอ่

ประชาชน 

 

5.  ส านักงานจะเริม่นับระยะเวลาเพือ่ด าเนนิการสอบทานขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการพจิารณาตัง้แตว่นัทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ

เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้  

 

หมายเหต ุ

* กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบค าขอไมถู่กตอ้งหรอืครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดข้ณะนัน้ ส านักงานจะแจง้

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานนัน้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ หากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ส านักงานจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบค าขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค าขอ 

** ส านักงานจะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิการ จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
- วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กทม 02-033-9999 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :  : 90 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อผ่อนผันยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบตอ่

ส านักงาน ตามแนวทางทีก่ าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน 
(หมายเหต:ุ)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพย ์

และตลำดหลกัทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

- พจิำรณำเหตผุลควำมจ ำเป็นและผลกระทบตอ่บรษัิทและ 
ผูล้งทนุประกอบกำรขอผ่อนผัน 

-ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไมช่ดัเจนหรอืมเีหตสุงสยัในประเด็นที ่
กระทบตอ่กำรพจิำรณำส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็น 

ดงักลำ่วเพือ่ใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิทีค่รบถว้นเพยีงพอตอ่กำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ ระยะเวลาพจิารณาส าหรับการขอผอ่นผัน

หลกัเกณฑเ์กีย่วกับการอนุญาตออกและเสนอขายโทเคนดจิทิลั 

เป็น 79 วนั สว่นระยะเวลาพจิารณาส าหรับการขอผอ่นผันกรณี
อืน่เป็น 19 วนั 

ทัง้นี ้ระยะเวลำทีก่ ำหนดเป็นระยะเวลำสงูสดุ อยำ่งไรก็ด ี
ระยะเวลำกำรพจิำรณำจะขึน้อยู่กบัชว่งเวลำทีย่ืน่ค ำขอผอ่นผัน)  

79 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์

 

    

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับขัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพย ์

และตลำดหลกัทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืขอผอ่นผนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

เอกสารอา้งองิหรอืประกอบการขอผอ่นผนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

3) 
 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ. วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขต จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์: 1207 
หรอื 02-033-9999 e-mail : complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

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

(หมายเหต:ุ (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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 
 


