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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.  ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 
 

ในปัจจุบนัมกีารน าเอาเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology) มาประยุกต์ใชก้บัการให ้
บรกิารทางการเงนิ จนเกดินวตักรรมการเงนิรูปแบบใหม่1 คอื สกุลเงนิดจิทิลั (Digital Currency) 
หรือ (Cryptocurrency) ซึ่งเป็นเงินเสมือน (Virtual Currency) ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบดิจิทลั  
ไม่มรีูปร่าง และไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมอืนเงนิตราทัว่ไปอย่างธนบตัรหรอืเหรยีญ แต่เป็นสกุลเงนิ
ที่ใชว้ธิกีารเขา้รหสัทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Cryptography) ซึ่งท าหน้าที่ในการรกัษาความปลอดภยั 
และมีมาตรการป้องกนัการปลอมแปลงโดยใช้รหสัผ่านรายบุคคลในการป้องกนัการเข้าถึง 2  
สกุลเงนิดจิทิลัไม่ได้ถูกผลติโดยรฐับาลใดๆ จงึไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรอืการรบัรองจากรฐั 
ธนาคารกลาง หรอืองคก์รใดในโลก สกุลเงนิดจิทิลั ถูกใชเ้ป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นสนิคา้และ
บรกิาร โดยไม่ขึน้กบัสกุลเงนิใดๆ และไม่มสีนิทรพัย์หนุนหลงั (Underlying Asset)3 ทัง้นี้ มูลค่า
ของสกุลเงนิดจิทิลัจะถูกก าหนดโดยกลไกตลาด ขึน้อยู่กบัความตอ้งการดา้นอุปสงคแ์ละอปุทาน4 
รวมทัง้ความเชือ่มัน่ของกลุ่มผูใ้ชใ้นตลาด 

ต่อมา สกุลเงนิดจิทิลัถูกน ามาใชใ้นการช าระเงนิ การลงทุน และการระดมทุนรูปแบบใหม่
ที่เรียกว่า การเสนอขายเหรียญดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน (Initial Coin Offering: ICO)  
ซึ่งต่อไปนี้อาจเรยีกวา่ การระดมทุนแบบ ICO เป็นการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์บนเทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งมีต้นทุนต ่า ใช้เวลาน้อย และได้เงินจ านวนมาก โดยผู้ลงทุนจะน า
สกุลงนิดจิทิลัหลกั เชน่ บทิคอยน์ (Bitcoin) หรอือเีธอรเ์รยีม (Ethereum) มาแลกกบัเหรยีญดจิทิลั 

                                                             
1 วชัรากร ร่วมรกัษ์. (2559). FinTech กบับทบาทสถาบนัการเงินในยคุ Digital [ออนไลน์]. 

สบืคน้จาก: http//www.gsb.or.th/getattachment/eaab8bae-4abb-400f-9f8b-e683fd69de0e/ 
3IN_hotissue_fintech_detail.aspx [2563, 13 มนีาคม] 

2 ศริชินก วริยิเกือ้กลู. (2561). สกลุเงินดิจิทลักบัความผิดฐานหลกัทรพัย ์[ออนไลน์]. สบืคน้จาก: 
http://library2.parliament.go.th./book/content-issue/2561/hi2561-010.pdf [2563, 13 มนีาคม] 

3 ไทยพบัลกิา้. (2561). Bitcoin เงินดิจิทลั แทนเงินตราได้จริงหรือ [ออนไลน์]. สบืคน้จาก: 
http://thaipublica.org/2018/06/kkp-financial-literacy-22/ [2563, 13 มนีาคม] 

4 พมิพธ์ญัญา ฆอ้งเสนาะ. (2561). บิทคอยน์ (Bitcoin) สกลุเงินเสมือนจริงแห่งอนาคต 
[ออนไลน์]. สบืคน้จาก: http://wwwparliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_dl_link.php?nid=47266& 
filename=house2558_2 [2563, 13 มนีาคม] 

http://library2.parliament.go.th./book/content-issue/2561/hi2561-010.pdf%20%5b2563
http://thaipublica.org/2018/06/kkp-financial-literacy-22/
http://wwwparliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_dl_link.php?nid=47266&filename=house2558_2
http://wwwparliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_dl_link.php?nid=47266&filename=house2558_2
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(Digital Coin) หรอืโทเคนดจิทิลั (Digital Token)5 โดยผูร้ะดมทุนสามารถออกแบบสทิธขิองผูถ้อื
เหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัไดห้ลากหลาย อาท ิสทิธทิี่จะไดร้บัเงนิปันผล สทิธทิีจ่ะไดร้บัสนิค้า
หรอืบรกิาร หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดของโครงการนัน้6 โทเคนดจิทิลับางลกัษณะ จงึอาจเขา้ข่าย
เป็นตราสารทางการเงินที่มีการให้ผลตอบแทนและสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกบัหลกัทรัพย์ทัว่ไป 
นอกจากนี้ ผูล้งทุนยงัสามารถน าเหรียญดจิิทลัหรือโทเคนดจิทิลันัน้ไปขายต่อในมูลค่าที่สูงขึ้น 
ภายหลงัการระดมทุนสิ้นสุดลง เช่นเดียวกบัการซื้อขายหลักทรพัย์ในตลาดรอง (Secondary 
Market)7 

การระดมทุนแบบ ICO เป็นทีน่ิยมของธุรกจิสตารท์อพั (Startup)8 เนื่องจากชว่ยลดขอ้จ ากดั
ระหว่างผูต้้องการเงนิทุนแต่เขา้ถึงแหล่งทุนยาก โดนส่วนใหญ่ธุรกจิสตาร์ทอพัมกัอยู่ในช่วงระยะ
เริม่ต้นโครงการ อาจมเีพยีงแนวคดิในการที่จะพฒันาสนิค้าหรอืบรกิารเท่านัน้ โดยยงัไม่ได้มีการ
ผลติสนิค้าหรอืบรกิารใดๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม และยงัไม่มปีระวตัทิางการเงนิกส็ามารถเขา้สู่
กระบวนการระดุมทุนแบบ ICO ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมแีผนธุรกจิที่ชดัเจน หรอืประวตักิารด าเนิน
ธุรกิจมาก่อน เพียงน าเสนอแนวคิดของตนผ่านเอกสารประกอบการเสนอขายเหรยีญดิจทิลัหรอื 
โทเคนดจิทิลั (White Paper) แก่นักลงทุนผ่านระบบออนไลน์ กส็ามารถเขา้ถงึนักลงทุนได้ทัว่โลก 
สามารถระดมทุนได้รวดเร็ว ง่าย และคล่องตวั ทัง้ยงัมคี่าใชจ้่ายในการระดมทุนต ่า เมื่อเทียบกบั 
การระดมทุนผา่นการขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย ์(Initial Public Offering: IPO) ซึ่งต่อไปอาจ
เรยีกว่า การระดมทุนแบบ IPO เป็นการระดมทุนที่ผูร้ะดมทุนต้องมกีารประกอบธุรกจิมาระยะหนึ่ง 
และมปีระวตัทิางการเงนิทีม่ ัน่คงตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแลและต้องเขา้สู่กระบวนการสอบ
ทานกิจการ (Due Diligence) เต็มรูปแบบ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน และจัดท าหนังสือชี้ชวน 
(Prospectus) ซึ่งต้องมรีายละเอยีด และเป็นไปตามขอ้ก าหนด จงึท าให้มรีะยะเวลาและค่าใชจ้่ายใน
การระดมทุนทีสู่งกว่ามาก นอกจากนี้ ในการระดมทุนแบบ ICO ผูร้ะดมทุนยงัสามารถออกแบบสทิธิ
ที่นักลงทุนผู้ถือเหรียญดิจิทลัหรือโทเคนดิจิทลัจะได้รับในรูปแบบต่างๆ ไม่จ ากดัเพียงแค่สิทธิ 
การถอืหุ้นเท่านัน้ แต่รวมถงึสทิธใินการใชเ้หรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลั เพื่อช าระค่าบรกิารของ

                                                             
5 ปรยิ เตชะมวลไววทิย.์ (2560). รู้จกั ICO ก่อนคิดลงทุน [ออนไลน์]. สบืคน้จาก: 

http://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2560/ac-post-25601106-ICO.pdf [2563, 13 มนีาคม] 
6 สุมาพร (ศรสีุนทร) มานะสนัต์. (2561). ความพิเศษของ ICO [ออนไลน์]. สบืคน้จาก: 

http://bangkokbiznews.com/blog/detail/644841 [2563, 13 มนีาคม] 
7 K-Expert. (2561). ท าความเข้าใจทางเลือกใหม่ของการลงทุนใน ICO (เหรียญ) [ออนไลน์]. 

สบืคน้จาก: http://kasikornbank.com/th/k-expert/knowledge/articles/saving/Pages/Invest_A130.adpx 
[2563, 13 มนีาคม] 

8 สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย. (2560). Initial Coin Offering (ICO)…รปูแบบใหม่ของการ
ระดมทุนยคุดิจิตอล [ออนไลน์]. สบืคน้จาก: http://www.asco.or.th./uploads/upfiles/files/ 
ASCO%20article_ICO_ed.pdf [2563, 13 มนีาคม] 

http://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2560/ac-post-25601106-ICO.pdf%20%5b2563
http://bangkokbiznews.com/blog/detail/644841
http://kasikornbank.com/th/k-expert/knowledge/articles/saving/Pages/Invest_A130.adpx%20%5b2563
http://kasikornbank.com/th/k-expert/knowledge/articles/saving/Pages/Invest_A130.adpx%20%5b2563
http://www.asco.or.th./uploads/upfiles/files/ASCO%20article_ICO_ed.pdf
http://www.asco.or.th./uploads/upfiles/files/ASCO%20article_ICO_ed.pdf
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เครอืข่ายที่จะสร้างขึน้ในอนาคต (Payment Rights) สทิธกิารเขา้ใชง้านเครอืข่าย (Access Rights) 
สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งจากรายได้ หรอืก าไรจากเครอืข่าย (Profit or Fee Rights) สทิธใินการมี
ส่วนร่วมบางอย่างกบัเครอืข่าย (Contribution Rights) สทิธใินการสร้างบลอ็ก หรอืเลอืกผูท้ี่จะมาท า
หน้าทีด่งักล่าว (Block Creation Rights) สทิธใินการเขา้ร่วมบรหิารและตดัสนิใจเกีย่วกบัทศิทางของ
แพลตฟอรม์ (Government Rights) ตลอดจนสทิธอิื่นๆ อกีมากมาย9 

เนื่องจากการระดมทุนแบบ ICO เป็นการระดมทุนที่ไม่มลีกัษณะเป็นการออกหลกัทรพัย ์
ในแบบดัง้เดิม เช่น หุ้น หุ้นกู้ พนัธบตัร ตัว๋เงิน หรือหน่วยลงทุน แต่เป็นการออกเหรียญดิจิทลั 
หรอืโทเคนดจิทิลั ซึ่งเป็นหน่วยทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ขีอ้ตกลงทีใ่หส้ทิธบิางประการแกผู่ถ้อืทีส่ามารถ
ออกแบบสทิธไิดห้ลากหลายตามความตอ้งการของผูอ้อก ทัง้นี้ ยงัไม่พบว่ามปีระเทศใดทีม่กีฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในการก ากบัดูแล หรือควบคุมการออกหรือเสนอขายเหรียญดจิทิลั 
หรอืโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน จากการศกึษาพบวา่ ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สหรฐัอเมรกิา 
และสงิคโปร์ ไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุม ICO แต่ได้ออกแนวทางการก ากบัดูแล ICO โดยใช้
วธิพีจิารณาวา่ ICO ใดมลีกัษณะและคุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิ ตามนิยามของ
กฎหมายหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายการเงนิที่ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั กจ็ะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบั
ดูแลตามกฎหมายทีม่อียู่ ในขณะทีบ่างประเทศยงัคงสงวนท่าท ีโดยยงัไม่มแีนวทางก ากบัดูแลที่ชดัเจน 
แต่กไ็ม่ไดแ้สดงท่าททีีจ่ะหา้มอย่างเดด็ขาด หรอืก ากบัควบคุมอย่างเขม้ขน้ 

ส าหรบัประเทศไทย เป็นประเทศแรกๆ ในโลกทีม่กีารออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิ
สนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อก ากบัดูแลสนิทรพัยด์จิทิลั และการประกอบ
ธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทลั โดยมุ่งเน้นการก ากบัดูแลเพื่อคุ้มครองนักลงทุน ป้องกนัการฉ้อฉลหรือ
หลอกลวงประชาชนและการฟอกเงนิ โดยแบ่งสนิทรพัย์ดจิทิลัออกเป็น 2 ประเภท คอื ครปิโท
เคอร์เรนซี10และโทเคนดิจทิลั11 และก าหนดธุรกจิสนิทรพัย์ดิจทิลัออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

                                                             
9 Smith and Crown. (2017). Token Rights: Key Consideration in Crypto-Economic 

Design [Online] Avaliable: http://sci.smithandcrown.com/research/token-rights-key-considerations-
cryptoeconomic-design [2020, 13 March] 

10 “ครปิโทเคอรเ์รนซ”ี หมายความว่า หน่วยขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ถูกสรา้งขึน้บนระบบหรอื
เครอืข่ายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคีวามประสงคท์ีจ่ะใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้ 
บรกิาร หรอืสทิธอิื่นใด หรอืแลกเปลีย่นระหว่างสนิทรพัยด์จิทิลั และใหห้มายความรวมถงึหน่วยขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

11 “โทเคนดจิทิลั” หมายความว่า หน่วยขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ถูกสรา้งขึน้บนระบบหรอืเครอืข่าย
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ก าหนดสทิธขิองบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรอืกจิการ
ใดๆ (2) ก าหนดสทิธใินการได้มาซึง่สนิค้าหรอืบรกิาร หรอืสทิธอิื่นใดทีเ่ฉพาะเจาะจง ทัง้น้ี ตามทีก่ าหนดใน
ขอ้ตกลงระหว่างผูอ้อกและผูถ้อื และใหห้มายความรวมถงึ หน่วยแสดงสทิธอิื่นตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

http://sci.smithandcrown.com/research/token-rights-key-considerations-cryptoeconomic-design%20%5b2020
http://sci.smithandcrown.com/research/token-rights-key-considerations-cryptoeconomic-design%20%5b2020
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ศนูยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั12 นายหน้าซื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั13 และผูค้า้สนิทรพัยด์จิทิลั14 โดย
มคีณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นผูว้างแนวทาง และก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการก ากบัดูแลสนิทรพัย์ดจิทิลั และการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัในภาพรวม 
รวมทัง้การเสนอขายเหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน โดยพระราชก าหนดนี้
มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ลา้ยกบักรอบการก ากบัดูแลการระดมทุนแบบ IPO ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ทัง้ในส่วนการเสนอขาย และธุรกจิที่ถูกก ากบัดูแล
และควบคุม นอกจากนี้ รฐับาลยงัไดอ้อกพระราชก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 
19) พ.ศ. 2561 เพื่อก าหนดใหก้ าไรจากโทเคนดจิทิลั ถอืเป็นรายไดบุ้คคลธรรมดา และต้องถูก
หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ซึ่งมคีวามลกัลัน่เมื่อเทยีบกบัการระดมทุนแบบ IPO เนื่องจากก าไรจากการขาย
หลกัทรพัยท์ัว่ไป จะไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

การที่ประเทศไทย ออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะส าหรบัการก ากบัดูแลสนิทรพัยด์จิทิลั และการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั 
รวมทัง้การเสนอขายเหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน ท าใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถควบคุม และก ากบัดูแลครปิโทเคอรเ์รนซแีละโทเคนดจิทิลัทุกประเภท รวมทัง้การระดมทุน
แบบ ICO ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องใชว้ธิกีารพจิารณาและตคีวามว่า เฉพาะ ICO ที่มลีกัษณะ
และคุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทางการเงนิเท่านัน้ จงึจะถูกควบคุมและก ากบัดูแลได ้
นอกจากนี้ แนวทางการก ากบัดูแล ICO ของประเทศไทย มกีฎเกณฑ์การก ากบัดูแลที่เขม้งวด 
เชน่เดยีวกบัแนวทางการก ากบัดูแล IPO ในตลาดหลกัทรพัย ์แมเ้หรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัทัว่ไป
ที่ไม่เขา้ข่ายมลีกัษณะเป็นหลกัทรพัย์ กจ็ะต้องถูกควบคุมและก ากบัดูแลอย่างเขม้งวดภายใน
พระราชก าหนดนี้ เชน่เดยีวกบัหลกัทรพัยท์ัว่ไปตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ซึ่งอาจกระทบต่อการพฒันา
ชอ่งทางการระดมทุนใหม่ๆ ส าหรบัธุรกจิสตารท์อพัและการพฒันาเทคโนโลยบีลอ็กเชนในประเทศไทย 

                                                             
12 “ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั” หมายความว่า ศนูยก์ลางหรอืเครอืข่ายใดๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้

ขาย หรอืแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลั โดยการจบัคู่หรอืหาคู่สญัญาให ้หรอืการจดัระบบ หรอือ านวยความสะดวก
ใหผู้ซ้ึง่ประสงคจ์ะซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลั สามารถท าความตกลงหรอืจบัคู่กนัได ้โดยกระท า
เป็นทางคา้ปกต ิแต่ทัง้น้ี ไม่รวมถงึศนูยก์ลางหรอืเครอืข่าย ในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

13 “นายหน้าซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั” หมายความว่า บุคคลซึง่ใหบ้รกิารหรอืแสดงต่อบุคคลทัว่ไป ว่า
พรอ้มจะใหบ้รกิารเป็นนายหน้าตวัแทน เพื่อซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลัใหแ้ก่บุคคลอื่น โดยกระท า
เป็นทางคา้ปกต ิและไดร้บัค่าธรรมเนียม หรอืค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถงึการเป็นนายหน้าหรอืตวัแทน ใน
ลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

14 “ผูค้า้สนิทรพัยด์จิทิลั” หมายความว่า บุคคลซึง่ใหบ้รกิารหรอืแสดงต่อบุคคลทัว่ไป ว่าพรอ้มจะ
ใหบ้รกิารซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลัในนามของตนเองเป็นทางคา้ปกต ิโดยกระท านอกศนูยซ์ือ้
ขายสนิทรพัยด์จิทิลั แต่ไม่รวมถงึการใหบ้รกิาร ในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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ในขณะที่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ เลอืกที่จะไม่ออกมาตรการควบคุม 
ครปิโทเคอร์เรนซีและสินทรพัย์ดจิทิลัทัง้หมด แต่มแีนวคดิในการก ากบัดูแลเฉพาะ IPO ที่ออก
เหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัทีเ่ขา้ขา่ยมลีกัษณะเป็นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทางการเงนิเท่านัน้ เพื่อ
ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมทางการเงนิใหม่ ๆ และตลาดเงนิทุนดจิทิลัใหเ้จรญิกา้วหน้า 

ในการวจิยันี้ ผูว้จิยัมุ่งเน้นการศกึษาปัญหาและอุปสรรค จากการบงัคบัใชพ้ระราชก าหนด 
การประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ.2561 โดยท าการศกึษาเปรยีบเทยีบแนวทางการก ากบัดูแล 
ICO ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอเมริกา และสิงคโปร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ
ก ากบัดูแล ICO ที่เหมาะสมกบัประเทศไทย เนื่องจากการก ากบัดูแลที่เข้มงวดเกนิไป จะส่งผลให้
ธุรกจิสตาร์ทอพัถูกกดีกนัออกจากการระดมทุน และท าให้การเติบโตของตลาดทุนเป็นไปอย่าง
จ ากดั แต่หากการก ากบัหย่อนเกนิไป กจ็ะเป็นผลเสยีต่อนักลงทุนท าใหน้ักลงทุนขาดความเชือ่มัน่
ในการลงทุนได ้
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศกึษากฎหมายเกี่ยวกบัการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัที่ออก
ใหม่ต่อประชาชนของประเทศไทย 

2.2 เพื่อศกึษา และวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบั 
การระดมทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนในประเทศไทย 

2.3 เพื่อศกึษาแนวทางการก ากบัดูแล ICO ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอเมริกา และ
สงิคโปร ์

2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางหรอืมาตรการในการพฒันากฎหมายเกีย่วกบัการระดมทุน 
ดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
3.  สมมติฐานของการศึกษา 
 

การระดมทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหมต่่อประชาชน สามารถเขา้ถงึนกัลงทนุ
ทัว่โลกเพื่อระดมทุนได้อย่างรวดเรว็ แต่ยงัคงมขีอ้กงัวลว่าจะถูกน ามาใชเ้ป็นช่องทางหลอกลวง
นกัลงทุน และผูล้งทุนอาจมขีอ้จ ากดัในการไดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมาย ปัจจุบนัประเทศไทย
ได้ออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั พ.ศ.2561 เพื่อก ากบัดูแลสนิทรพัย์
ดจิทิลัและการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั รวมทัง้การเสนอขายเหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลั
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในประเทศไทย แต่พระราชก าหนดนี้มกีารก ากบัดูแลที่เขม้งวดเกนิไป 
ส่งผลให้ธุรกจิสตาร์ทอพัถูกกดีกนัออกจากการระดมทุน และท าให้เกดิการเตบิโตของตลาดทุน
เป็นไปอย่างจ ากดั ฉะนัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าวใหเ้หมาะสมต่อไป 
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4.  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ศกึษา และวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัการระดม
ทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนในประเทศไทย และศกึษาเปรยีบเทียบ
แนวทางการก ากบัดูแล ICO ของประเทศสวติเซอร์แลนด ์สหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์โดยการวจิยันี้
จะจ ากดัเฉพาะกรณกีารระดมทุนดว้ยการเสนิขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเท่านัน้ 
 
5.  วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาโดยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ โดยศกึษาทางดา้นเอกสารเป็นหลกั 
(Documentary Research) โดยท าการศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิ 
ได้แก่ พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัย ์พ.ศ. 2561 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายดงักล่าว บทความ 
วารสาร ผลงานทางวชิาการ วทิยานิพนธท์ี่เกีย่วขอ้ง (หากม)ี ตลาดจนวธิกีารสบืคน้ขอ้มูลจาก
อนิเทอรเ์น็ต ขอ้มูลทางสื่อออนไลน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ทัง้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อน ามาวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารเขยีนแบบพรรณนา
และวเิคราะห ์(Descriptive and Analytical Method) 
 
6.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

6.1 ทราบถงึปัญหาและอุปสรรคจากการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัการระดมทุนดว้ย
การเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนในประเทศไทย 

6.2 สามารถเสนอแนะแนวทางหรอืมาตรการในการพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการระดม
ทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยในปัจจบุนั 
อนัจะชว่ยส่งเสรมิการเตบิโตของตลาดทุนดจิทิลั และสรา้งความเชือ่มัน่ในการลงทุนของนกัลงทุน 
 
7.  ค าจ ากดัความ 
 

การเข้ารหสั (Cryptography) หมายถงึ การแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของโค้ดลบั 
โดยการใชข้ ัน้ตอนวธิกีารเขา้รหสัขอ้มูลเพื่อส่งขอ้มูลผา่นเครอืขา่ยสาธารณะ 

บลอ็กเชน (Blockchain) หมายถงึ ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์มกีลไกที่ท าให้
เกดิการท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคนกลาง 
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สญัญาอจัฉริยะ (Smart Contract) หมายถงึ ชดุค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีด่ าเนินการบงัคบั
ตามขอ้ตกลงระหวา่งคู่สญัญาโดยอตัโนมตัเิมื่อเกดิเหตุการณ์ตามทีก่ าหนด 

บิทคอยน์ (Bitcoin) หมายถงึ ครปิโทเคอรเ์รนซทีีเ่กดิขึน้ตวัแรกในตลาด โดยมเีป้าหมาย
ในการท าธุรกรรม โดยไม่ตอ้งพึง่พาตวักลางอย่างธนาคารกลาง หรอืธนาคารพาณชิย ์(Nakamoto, 
2008) ซึ่งต่อมาไดร้บัความนิยมในการใช ้เพื่อช าระสนิคา้และบรกิารระหว่างกลุ่มบุคคลทีไ่ม่ตอ้งการ
เปิดเผยตวัตน 

อีเธอรเ์รียม (Ethereum) หมายถงึ ครปิโทเคอรเ์รนซทีีถู่กพฒันาเพื่อใชง้านบนอเีธอร์เรยีม
แพลตฟอร์ม (Ethereum Platform) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบเปิด 
เพื่อให้สาธารณชนทัว่ไปสามารถท าธุรกรรมระหว่างกนั แบบไม่ต้องมตีวักลาง โดยต่อยอดจาก
ระบบบลอ็กเชนใหส้ามารถเขยีนโปรแกรมหรอืสญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) ลงไปในขอ้มูล
ของสกุลเงนิอเีธอร์เรยีม เพื่อสร้างขอ้ก าหนดในสญัญาทางธุรกจิ หรอืท าธุรกรรมที่ซบัซ้อนได้
โดยอตัโนมตั ิ(Buterin, 2014)  
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.  ทฤษฎีการลงทุน 
 

1.1 ความหมายของการลงทุน 
Reilly & Brown (2003)15 กล่าววา่ การลงทุนเป็นการกนัเงนิไวจ้ านวนหนึ่ง ในชว่ง

ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตที่สามารถชดเชยให้แก่ผู้ร ับเงิน  
โดยกระแสเงนิสดรบันี้ควรคุ้มค่ากบัเวลาทีเ่สยีไปและอตัราเงนิเฟ้อ รวมทัง้ความแน่นอนทีอ่าจ
เกดิแก่กระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

Reilly & Norton (2003)16 กล่าวว่า การลงทุน คือ การน าเงินออมหรอืการกู้ยมื
เงนิเพิม่จ านวนหนึ่ง เพื่อซื้อสนิทรพัย์ของบุคคลหรอืสถาบนัในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก่อให้เกิด
รายไดใ้นอนาคตเพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นการชดเชยใหก้บันกัลงทุนส าหรบัระยะเวลาการลงทุน อตัราเงนิ
เฟ้อ และความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บั 

Bodie, Kane & Marcus (2005)17 กล่าวว่า การลงทุนเป็นการน าเงนิที่เหลอืจาก
การใชจ้่ายหรอืเงนิที่เกนิจากความต้องการปกตไิปใช ้เพื่อก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบั
ในอนาคตมากขึน้ หรอืกล่าวได้อกีนัยหนึ่งว่า เป็นการน าเงนิจ านวนหนึ่งไปใช ้ เพื่อก่อให้เกดิ
กระแสเงนิสดรบัในอนาคต โดยกระแสเงินสดรบัในอนาคตจะต้องสามารถชดเชยอตัราเงนิเฟ้อ 
และชดเชยความไม่แน่นอนทีจ่ะเกดิแก่กระแสเงนิสดรบัในอนาคตได้ 

Graham (2003)18 ได้นิยามว่า การลงทุนเป็นการกระท าที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของ 
การวเิคราะห์อย่างละเอยีด ซึ่งจะปกป้องเงนิต้น และสร้างผลตอบแทนที่เพยีงพอใหแ้ก่ผูล้งทุน 
ส่วนการกระท าใดๆ ทีน่อกเหนือจากเกณฑน์ี้ จะถอืวา่เป็นการเกง็ก าไร 

                                                             
15 Reilly, F.K. and Brown, K.c. (2003) Investment Analysis and Portfolio Management. 7th 

Edition, Thomson South-Western, Australia. 
16 Reilly, F.K. and Norton, E.A. (2003). Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th 

Edition, Ohio: South-Western. 
17 Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A.J. (2005). Investments. 6th Edition, New York: 

McGrawHill. 
18 Graham, B. (2003). The Intelligent Investor. Revised Edition, New York: Harper Collins. 
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สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2549)19 ได้ให้
ความหมายว่า การลงทุนเป็นกระบวนการทีผู่ล้งทุนเลอืกทีจ่ะชะลอการใชจ้่ายในวนันี้ เพื่อสรา้ง
ความมัง่คัง่ใหเ้พิม่สูงขึน้ในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซื้อหลกัทรพัยห์รอืตราสารการเงนิประเภทต่างๆ 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือด้วยวธิกีารอื่นๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ได้รบักระแสเงนิสดจาก 
การลงทุนนัน้ๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรพัย์หรอืตราสารการเงนิที่ได้ลงทุนไปมมีูลค่าสูงขึน้ ทัง้นี้ 
เพื่อใหคุ้ม้กบัตน้ทุนค่าเสยีโอกาส และเพื่อชดเชยอ านาจซื้อทีสู่ญเสยีไปอนัเนื่องมาจากภาวะเงนิเฟ้อ 
รวมทัง้ชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารการเงิน 
ตลอดชว่งระยะเวลาลงทุน 

สุขใจ น ้าผดุ (2543)20 กล่าววา่ การลงทุนเป็นการซื้ออสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัย์
ของบุคคลหรอืสถาบนั ซึ่งใหผ้ลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัอตัราดอกเบีย้และความเสีย่ง โดยการลงทุน
แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื การลงทุนเพื่อการบรโิภค การลงทุนในธุรกจิ และการลงทุนในหลกัทรพัย์ 
โดยมปัีจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดในการลงทุน คอื อตัราดอกเบีย้ และปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการลงทุน 

เพชร ีขุมทรพัย์ (2544)21 กล่าวว่า การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์เป็นการลงทุน
ทางอ้อม ต่างจากการลงทุนแบบธุรกจิ โดยนักลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งประกอบธุรกจิเอง กส็ามารถ
ได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ขึ้นอยู่ก ับประเภทของหลักทรพัย์ รวมทัง้
ผลตอบแทนจากก าไร (Capital Gain) หรอืขาดทุน (Capital Loss) ในการขายหลกัทรพัย์ 
 

1.2 จดุมุ่งหมายในการลงทุน 
เพชร ีขุมทรพัย์ (2544)22 กล่าวว่า ผูล้งทุนแต่ละคนต่างกม็จีุดมุ่งหมายในการลงทุน

ของตวัเองตามความตอ้งการและภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุนเอง โดยจุดมุ่งหมายดงักล่าวสามารถ 
แบ่งออกไปในลกัษณะต่างๆ ไดด้งันี้ 

1) ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายถึง การรกัษา
เงนิทุนเริม่แรกใหค้งไวต้ลอด จนสามารถรกัษาอ านาจซื้อของเงนิทุนนัน้ไวไ้ด้ 

2) เสถยีรภาพของรายได ้(Stability of Income) หมายถงึ การลงทุนในสนิทรพัย์
ทีม่รีายไดใ้หอ้ย่างสม ่าเสมอ เชน่ การจ่ายดอกเบีย้ หรอืเงนิปันผลใหแ้ก่ผูล้งทุนทุกๆ ปี เป็นตน้ 

3) ความงอกเงยของเงนิลงทุน (Capital Growth) หมายถงึ การท าใหเ้งนิทุนที่ลงทุน
ไปเพิม่พูนขึน้ ซึ่งความงอกเงยของเงนิทุนให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนหลายประการ ไดแ้ก่ ปรบัฐานะ
ทางการเงนิของผูล้งทุนใหด้ขี ึน้ รกัษาอ านาจซื้อของเงนิลงทุนใหค้งไวแ้ละสร้างสภาพคล่อง เป็นตน้ 
                                                             

19 สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2549). ทฤษฎตีลาดทุน (พมิพ์
ครัง้ที ่2). กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง. 

20 สุขใจ น ้าผุด. (2543). กลยุทธก์ารบรหิารการเงนิบุคคล. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
21 เพชร ีขุมทรพัย.์ (2544). หลกัการลงทุน (พมิพค์รัง้ที่ 12). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
22 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 21. 
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4) ความคล่องตวัในการซื้อขาย (Market Ability) หมายถงึ การลงทุนในสนิทรพัย์ 
ที่สามารถซื้อหรอืขายได้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ แต่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัราคา ขนาดของสนิทรพัย์  
ที่ลงทุน จ านวนผูล้งทุน และความสนใจทีผู่ล้งทุนมตี่อสินทรพัย์นัน้ สนิทรพัย์ทีม่รีาคาสูง มกัจะ
ขายไดย้ากกวา่สนิทรพัยท์ีม่รีาคาต ่ากวา่ 

5) ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้ทนัท ี(Liquidity) หมายถงึ ผูล้งทุน
ตอ้งการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่อง หรอืสนิทรพัยท์ีใ่กลเ้คยีงกบัเงนิสด เพราะหวงัวา่หาก
เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิใดๆ ขึน้ ผูล้งทุนจะสามารถแปลงสนิทรพัยท์ี่
ลงทุนเป็นเงนิสดไดท้นัท ี

6) การกระจายเงนิลงทุน (Diversification) หมายถงึ ความต้องการทีจ่ะกระจาย
ความเสีย่ง ซึ่งสามารถกระท าไดโ้ดยการลงทุนในสนิทรพัยห์ลายๆ อย่างทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั 
ตวัอย่างเชน่ ลงทุนในหลกัทรพัยข์องธุรกจิทีม่คีวามแตกต่างกนัทางดา้นภูมศิาสตร ์หรอืลงทุนใน
หลกัทรพัยข์องธุรกจิทีต่่างกนัแบบแนวตัง้ (Vertical) หรอืแนวนอน (Horizontal) ทัง้นี้ แบบแนวตัง้
เป็นการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ตัง้แต่กระบวนการผลติวตัถุดบิไปจนถงึสนิค้าส าเรจ็รูป ส่วนแบบ
แนวนอนเป็นการลงทุนในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 

7) ความพอใจในดา้นภาษ ี (Favorable Tax Status) หมายถงึ สทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษตี่างๆ ทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในสนิทรพัย์แต่ละประเภท ไดแ้ก่ การซื้ออสงัหารมิทรพัย์ 
การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF เป็นตน้ 
 

1.3 ประเภทของการลงทุน 
เพชร ีขมุทรพัย ์(2544)23 กล่าววา่ การลงทุนโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
1) การลงทุนเพื่อการบรโิภค (Consumer Investment) เป็นการลงทุนซื้อทรพัย์สนิ

ประเภทคงทนถาวร โดยไม่ได้หวงัก าไรในรูปแบบของตวัเงนิ แต่เพื่อความพงึพอใจในการใช้
ทรพัยส์นินัน้ 

2) การลงทุนในธุรกจิ (Business or Economic Investment) เป็นการลงทุนซื้อ
ทรพัย์สินเพื่อการประกอบธุรกจิหารายได้ โดยมีเป้าหมายในการลงทุนคอื ก าไร โดยหวงัว่า
อย่างน้อยทีสุ่ด รายไดน้ัน้เพยีงพอทีจ่ะชดเชยกบัความเสีย่งในการลงทุน 

3) การลงทุนในหลกัทรพัย์ (Financial or Securities Investment) หรอืการลงทุน
ทางการเงิน เป็นการซื้อสินทรพัย์ (Asset) ในรูปของหลกัทรพัย์ (Securities) เช่น หุ้น หุ้นกู้  
หุน้ทุน ตัว๋เงนิ พนัธบตัร เป็นตน้ การลงทุนลกัษณะนี้เป็นการลงทุนทางออ้ม โดยผูล้งทุนไม่ตอ้งการ
ที่จะเป็นผูป้ระกอบธุรกจิเอง เนื่องจากไม่ต้องการรบัความเสีย่ง หรอืยงัมเีงนิไม่มากพอ ผูล้งทุน
อาจน าเงนิไปซื้อหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยคาดหวงัผลตอบแทนก าไรในรูปแบบของเงนิปันผล 

                                                             
23 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 21. 
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นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนก าไรจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ (Capital Gain) หรือ
ขาดทุนจากการขายหลกัทรพัย ์(Capital Loss) 
 
2.  ทฤษฎีความเส่ียง 
 

Fisher & Jordan (1995)24 ได้กล่าวว่า ความเสี่ยง หมายถึง ความผนัแปรของอตัรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั หรือโอกาสที่อตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัน้อยกวา่อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

โรจนา ธรรมจนิดา (2547)25 ไดอ้ธบิายเรื่องความเสีย่งจากการลงทุน หมายถงึ โอกาสที่
จะไม่ไดร้บัอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดไว ้ซึ่งถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามไม่แน่นอน
มากขึน้ การลงทุนนัน้กย็ิง่มคีวามเสีย่งมากขึน้ ในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถอืวา่ ผูล้งทุน
เป็นบุคคลทีไ่ม่ชอบความเสีย่ง (Risk Averse) หรอืตอ้งการหลกีหนีความเสีย่ง หากการลงทุนใด
มคีวามเสีย่งสูง ผูล้งทุนย่อมตอ้งการผลตอบแทนทีสู่งขึน้เพื่อชดเชยความเสีย่ง 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2553)26 กล่าววา่ ความเสีย่งของการลงทุน หมายถงึ
เหตุการณ์ทีอ่าจจะมผีลลพัธ ์(Outcome) ทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างไปจากผลลพัธ์ทีค่าดหวงั (Expectation) 
ไม่วา่จะเป็นการเบีย่งเบนไปในทางทีด่ ีหรอืแย่ลงกวา่ทีค่าดไวก้ต็าม หากการลงทุนใดๆ มคีวาม
แน่นอนของผลลพัธ์หรอือตัราผลตอบแทน ผูล้งทุนนัน้กอ็าจจะได้รบัผลตอบแทนเท่ากบัอตัรา
ผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่ง (Risk Fee) 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2549)27 ได้กล่าววา่ 
ความเสีย่งจากการลงทุนเป็นตวัแปรส าคญั ซึ่งผูล้งทุนจะต้องพจิารณาควบคู่ไปกบัผลตอบแทน
ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการลงทุนเสมอ เมื่อกล่าวถงึ “ความเสีย่ง” คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถงึการขาดทุน 
หรือผลในทางลบเท่านัน้ แต่หากพิจารณาจากทฤษฎีการลงทุนแล้ว “ความเสี่ยง” คือ การที่
ผลตอบแทนจริงที่ได้รับจากการลงทุนเบี่ยงเบนหรือแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน
คาดหวงัไว ้ซึ่งไม่วา่จะเป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ กถ็อืวา่เป็นความเสีย่งดว้ยกนัทัง้นัน้ 

                                                             
24 Fisher, D.E. and Jordan, R.J. (1995). Security analysis and portfolio management. 6th 

Edition, New York: Prentice Hall International. 
25 โรจนา ธรรมจนิดา. (2547). การวเิคราะหก์ารลงทุน. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
26 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2553). ตลาดการเงนิและการลงทุนในหลกัทรพัย.์ กรุงเทพฯ: 

อมรนิทรพ์ริน้ติ้งแอนดพ์บัลชิชิง่. 
27 อ้างแลว้ เชงิอรรถ19 
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อญัญา ขนัธวทิย์ (2546)28 กล่าวว่า ความเสี่ยง คือ การที่ผลตอบแทนจริง (Actual 
Return) ทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากการลงทุน มโีอกาสทีจ่ะเบีย่งเบนหรอืแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่
ผู้ลงทุนนัน้คาดหวงัไว้ (Expected Return) ถ้าโอกาสที่การลงทุนเบี่ยงเบน หรือแตกต่างมาก  
กย็ิง่มคีวามเสีย่งสูงกวา่ แต่ถา้เบีย่งเบนหรอืแตกต่างน้อย กจ็ะมคีวามเสี่ยงต ่ากวา่ 

สุภาว์ จุลนาพันธ์ (2529)29 กล่าวว่า ความเสี่ยงภัยในการลงทุน หมายถึง การที่
ผลตอบแทนที่ได้รบัจริง น้อยไปกว่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวงัไว้ โดยผลตอบแทนจริง
อาจจะผนัแปรแตกต่างจากทีค่าดหวงัไว ้การวดัความเสี่ยงการลงทุนมอียู่หลายวธิ ีเช่น การวดั
ค่าพสิยั (Range) ระหว่างอตัราผลตอบแทนสูงสุดและต ่าสุดทีจ่ะเป็นไปได้ การวดัค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) หรือซิกม่า และการวดัค่าเบต้า ซึ่งเป็นการวดัค่าความเสี่ยง
โดยใชแ้นวความคดิเกีย่วกบัการท าถดถอย (Regression) เป็นตน้ 

ภัสรา ชวาลกร (2549)30 ได้กล่าวว่า การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์มโีอกาสที่ผูล้งทุน 
จะไม่ไดร้บัอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดหวงัไว ้เนื่องจากความไม่แน่นอน ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนที่
ผูล้งทุนจะไดร้บันัน้คลาดเคลื่อนหรอืแตกต่างออกไปจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนคาดวา่จะไดร้บั 

ยุวด ีไชยศริ ิและคณะ (2529)31 ได้กล่าวว่า ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีค่าดวา่ 
จะไดร้บัในอนาคต หรอืการทีมู่ลค่าของผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไม่จรงิ แตกต่างไปจากผลตอบแทน
ทีน่กัลงทุนคาดหวงัไว ้

สายสทิธิ ์ภูรพินัธุ,์ (2555)32 ความเสีย่งหรอืความไมแ่น่นอน เกดิขึน้ไดใ้นสภาพทีไ่ม่รูว้า่
ในอนาคตจะเกดิอะไรขึน้ ซึ่งผลตอบแทนอาจจะได้น้อยกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้
 
3.  แนวคิดการก ากบัดแูล 
 

พริงรอง (2556)33 กล่าวว่า ระบอบหรอืพื้นที่ทางอ านาจ และตวัเล่นในการก ากบัดูแล 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

                                                             
28 อญัญา ขนัธวทิย.์ (2546). การวเิคราะหค์วามเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย.์ กรุงเทพฯ: ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 
29 สุภาว ์จุลนาพนัธ.์ (2529). การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(พมิพค์รัง้ที ่2). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

รามค าแหง. 
30 ภสัรา ชวาลกร. (2549). รูจ้กักองทุนรวม. กรุงเทพฯ อมรนิทรพ์ริน้ติ้งแอนดพ์บัลชิชิง่. 
31 ยุวด ีไชยศริ ิและคณะ. (2529). การลงทุน. กทม. สุโขทยัธรรมาธริาช. 
32 สายสทิธิ ์ภูรพินัธุ.์ (2555). ความคดิเหน็เกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัยข์องนกัศกึษา คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
33 พริงรอง รามสตู. (2556). วทิยุชุมชนในประเทศไทยจากการปฏริปูสื่อสู่การก ากบัดแูลทีย่ ัง่ยนื. 

กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 
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1) การก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย (Statutory Regulation) 
เป็นการก ากบัดูแล โดยมพีืน้ฐานจากการใชอ้ านาจรฐั ไม่วา่จะเป็นการก ากบัดูแลจากรฐัโดยตรง 
(Pure-State) หรอืการก ากบัดูแลในรูปแบบคณะกรรมการของรฐั (State Committee) หรอืการ
ก ากบัดูแลในรูปแบบองคก์รอสิระ (State Independence Agency) 

2) การก ากบัดูแลตวัเอง (Self-Regulation) มีตัง้แต่ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัสงัคม  
ไปจนถงึระดบัอตุสาหกรรม 

3) การก ากบัดูแลร่วมกนั (Co-Regulation) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการก ากบัดูแล
ตวัเอง และการก ากบัดูแลโดยอ านาจรฐั 

มูลนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2559)34 กล่าวว่า กระบวนการหรือ
ข ัน้ตอนในการใชเ้ครื่องมอืเพื่อก ากบัดูแล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1) การก ากบัดูแลเชงิป้องกนั หรอืก ากบัดูแลก่อน (Ex-ante Regulation) เป็นการก ากบั
ดูแลทีม่วีตัถุประสงคใ์นการแทรกแซงกลไกของตลาด โดยการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ 

2) การก ากับดูแลเชิงแก้ไขปัญหา หรือก ากับดูแลภายหลัง (Ex-post Regulation) 
เป็นการก ากบัดูแลหลงัจากเกดิปัญหาในกลไกของตลาดขึน้แลว้ 

มูลนิธสิถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2559)35 กล่าววา่ แนวทางของการพจิารณา
ปัญหาและวธิกีารในการก ากบัดูแล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1) การก ากบัดูแลเชงิบวก (Positive Regulation) เป็นการส่งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ของผูป้ระกอบการ โดยใชก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ใหผู้ป้ระกอบการมคีวามสมคัรใจทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมดงักล่าว 

2) การก ากบัดูแลเชงิลบ (Negative Regulation) เป็นการจ ากดัพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการ 
โดยใชก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และบทลงโทษต่างๆ เพื่อเป็นการย ้าเตอืนไม่ใหผู้ป้ระกอบการ
มพีฤตกิรรมดงักล่าว โดยส่วนใหญ่จะใชใ้นกรณีที่มพีฤตกิรรมความร้ายแรง ผดิกฎหมาย และ
เป็นอนัตรายต่อสงัคม 
 
4.  แนวคิดการระดมทุนมวลชน 
 

องคก์ารระหวา่งประเทศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์(International Organization 
of Securities Commission: IOSCO) ใหค้วามหมายของ การระดมทุนมวลชน (Crowdfunding) 

                                                             
34 สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. (2559). โครงการศกึษาวจิยัการปฏริปูสื่อ เล่มที ่3 “การ

ก ากบัดูแลเนื้อหาของสื่อวทิยุโทรทศัน์”. 
35 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 34. 
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วา่ เป็นการใชเ้งนิจ านวนน้อย ซึ่งไดร้บัจากปัจเจกบุคคลหรอืองคก์รจ านวนมากผา่นทางเวบ็ออนไลน์ 
เพื่อเป็นทุนสนบัสนุนโครงการ กจิการ หรอืการกูเ้งนิส่วนตวั และสิง่จ าเป็นอื่น36 

การระดมทุนมวลชนมลีกัษณะส าคญั 3 ประการ กล่าวคอื 
1) มผีูอ้อกทุนจ านวนมาก 
2) ผูอ้อกทนุแต่ละคนใหเ้งนิจ านวนน้อย 
3) จดัหาเงนิทุนและไดร้บัผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
โดยสรุป การระดมทุนมวลชนมกัเป็นการระดมทุนระยะสัน้ เพื่อใชส้นบัสนุนโครงการใด

โครงการหนึ่งทีต่อ้งการทุนจ านวนไม่มาก 
การระดมทุนมวลชน อาจจดัประเภทตามลกัษณะของผลตอบแทนได ้4 รูปแบบ คอื 
1) การระดมทุนมวลชนประเภทการบริจาค (Donation-Based Crowdfunding) เป็น

การระดมทุนที่ผู้ออกทุนจะไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากการออกทุนนัน้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ด้านการเงิน หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใด โดยการระดมทุนประเภทนี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อกจิกรรมสาธารณะ การกุศล หรอืเพื่อสรา้งสนิคา้สาธารณะบางอย่าง 

2) การระดมทุนมวลชนประเภทรางวลั (Reward-Based Crowdfunding) เป็นการระดม
ทุนที่ผูอ้อกทุนจะได้รบัผลประโยชน์เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumption Goods) หรอืสทิธิ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิค้าอุปโภคบรโิภคตามเงื่อนไขที่ผูข้อรบัทุนก าหนด อาท ิได้รบัผลติภณัฑ์ฟรี 
ไดร้บัสทิธใินการซื้อผลติภณัฑก์่อน หรอืไดร้บัส่วนลดในการซื้อผลติภณัฑ ์เป็นตน้ แต่จะไม่ได้รบั
ผลประโยชน์ทางการเงนิจากการลงทุน 

3) การระดมทุนมวลชนประเภทกู้ยืม (Debt-Based Crowdfunding/Crowd Lending) 
เป็นการระดมทุนที่ผูอ้อกทุนจะสนบัสนุนเงนิส าหรบักจิการหรอืโครงการให้แก่ผูต้อ้งการเงนิทุน
ในรูปแบบการให้กู้ยมืเงนิ โดยส่วนมากไม่จ าเป็นต้องมกีารวางหลกัประกนั ทัง้นี้ ผูท้ี่ต้องการ
เงนิทุน จะต้องช าระเงนิต้นคนื และอาจต้องช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูอ้อกทุนตามเงื่อนไขทีก่ าหนด 
การระดมทุนประเภทนี้อาจมวีตัถุประสงคเ์ชงิพาณิชย ์เชงิการกุศล หรอืมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะกไ็ด้ 

4) การระดมทุนมวลชนประเภทลงทุน (Investment-Based Crowdfunding) เป็นการ
ระดมทุนที่ผูอ้อกทุนจะให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่กจิการหรอืโครงการต่างๆ โดยเจ้าของ
กจิการหรอืโครงการจะเสนอส่วนแบ่งของผลก าไร ผลตอบแทน หรอืความเป็นเจ้าของกจิการ
ใหแ้ก่ผูอ้อกทุน การระดมทุนประเภทนี้มกัมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาผลก าไร และอาจเกีย่วขอ้ง
กบัการออกหลกัทรพัย ์(Securities) แก่บุคคลจ านวนมาก37 
                                                             

36 Eleanor Kirby and Shane Womer. (2014). Crowd-funding: An Infant Industry Growing 
Fast [Online]. Avaliable: http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Growing-
Fast.pdf [2020, 14 March] 

37 ภควตั เหมรชัตานนัต์. (2558). Crowd Funding: การระดมทุนในสงัคมแห่งการแบ่งปัน 
[ออนไลน์]. สบืคน้จาก: http://lawdrafter.blogspot.com/2015/crowd-funding.htm; [2563, 14 มนีาคม] 

http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Growing-Fast.pdf%20%5b2020
http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Growing-Fast.pdf%20%5b2020
http://lawdrafter.blogspot.com/2015/crowd-funding.htm
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5.  แนวคิดการระดมทุน ICO 
 

การระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อประชาชน (Initial Coin Offering: ICO) 
เป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งทีพ่ฒันามาจากการระดมทุนมวลชน (Crowdfunding) โดยระดมทุน
ผา่นระบบออนไลน์บนเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) และน าสญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) 
มาใชใ้นกระบวนการด าเนินการใหเ้ป็นไปได้ในรูปแบบอตัโนมตั ิทีช่ว่ยลดระยะเวลาและค่าใชจ้่าย 
เมื่อเทยีบกบัการระดมทุนรูปแบบเดมิ38 

ทัง้นี้ ผู้ระดมทุนจะเสนอและก าหนดขายโทเคนที่ก าหนดสทิธหิรือผลประโยชน์ต่างๆ 
ของผูล้งทุนทีจ่ะไดร้บับนเทคโนโลยบีลอ็กเชน โดยผูล้งทุนทีต่อ้งการจะร่วมลงทุน สามารถเขา้ร่วมได้
โดยการน าครปิโทเคอร์เรนซี เช่น บทิคอยน์ (Bitcoin) หรอือเีธอร์เรยีม (Ethereum) มาแลกกบั
เหรยีญดจิทิลั (Digital Coin) หรอืโทเคนดจิทิลั (Digital Token) ตามชอ่งทางทีผู่ร้ะดมทุนระบุไว3้9 
โดยผูร้ะดมทุนจะน าครปิโทเคอรเ์รนซทีีไ่ด ้ไปใชพ้ฒันาระบบธุรกจิตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทาง
ด าเนินโครงการตามที่ระบุไวใ้นเอกสารรายละเอยีดโครงการ (White Paper) ทัง้นี้ ผูร้ะดมทุน
สามารถออกแบบสิทธิที่นักลงทุนผู้ถือโทเคนดจิิทลัจะได้รบั เช่น ส่วนแบ่งก าไรจากโครงการ 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจง หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใด40 รวมถงึสทิธใินการใช้
โทเคนดจิทิลัเพื่อช าระค่าบรกิารของเครอืขา่ยที่จะสรา้งขึน้ในอนาคต (Payment Right) สทิธกิารเขา้
ใชง้านเครอืข่าย (Access Rights) สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งจากรายได้หรอืก าไรจากเครอืข่าย 
(Profit of Fee Rights) สทิธใินการมสี่วนร่วมบางอย่างกบัเครอืขา่ย (Contribution Rights) สทิธิ
ในการสรา้งบลอ็กหรอืเลอืกผูท้ีจ่ะมาท าหน้าทีด่งักล่าว (Block Creation Rights) สทิธใินการเขา้
ร่วมบรหิารและตดัสนิใจเกีย่วกบัทศิทางของแพลตฟอร์ม (Governance Rights) ตลอดจนสทิธิ
อื่นๆ41 

5.1 ขัน้ตอนการท า ICO 
ผู้ต้องการระดมทุนจะระบุรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ของโครงการในเอกสาร

รายละเอยีดโครงการใหแ้ก่นักลงทุน เพื่อศกึษาและท าความเขา้ใจ หลงัจากนัน้ผูร้ะดมทุนจะสรา้ง
เหรยีญดจิทิลั (Digital Coin) หรอืโทเคนดจิทิลั (Digital Token) ที่อาจมกีารออกแบบใหม้ลีกัษณะ
คล้ายหลกัทรพัย์ (Asset Token) หรอืการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืโทเคนดจิทิลัในการเขา้ใชบ้รกิารต่างๆ 
                                                             

38 ศกัรนิทร ์ร่วมรงัษ.ี (2561). แนวทางในการก ากบัดูแลการระดมทุนโดยการเสนอขาย
เหรียญดิจิทลั (Initial Coin Offering) เพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตรแ์ละนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั 
[ออนไลน์]. สบืคน้จาก: http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-
2561/PDF/8535e/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf [2563, 14 มนีาคม] 

39 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 5. 
40 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 6. 
41 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 9. 

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8535e/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8535e/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf
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(Utility Token) หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการทุรกรรมช าระเงิน (Payment Token) ส าหรบัเตรียม
จดัสรรให้กบันักลงทุนที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ ซึ่งกระบวนการจดัสรรและแลกเปลี่ยนระหว่างเหรยีญ
ดิจิทลัหรอืโทเคนดจิทิลั กบัคริปโทเคอร์เรนซีนัน้ จะท าโดยสญัญาอจัฉริยะ (Smart Contract) 
ตามที่ผู้ระดมทุนก าหนด อาทิ รูปแบบเงื่อนไข ปริมาณเงินข ัน้ต ่า และระยะเวลาในการระดม
ทุน42 (ดงัทีแ่สดงในรูป) 

 
 

Investor A’s ETH address 
       1. Send ETH 
 
       2. Receive ICO Token 

 
 
 
 

Crowdsale 
ETH 

Address 

  
 

Investor B’ ETH address 
       1. Send ETH 
 
       2. Receive ICO Token 

  
 

Investor C’ ETH address 
       1. Send ETH 
 
       2. Receive ICO Token 

แหล่งขอ้มูล: Bitsonblocks.net 
 
5.2 รปูแบบการระดมทุนแบบ ICO 

การระดมทนุแบบ ICO มหีลากหลายรูปแบบดงัต่อไปนี้43 

1) การขายแบบก าหนดราคาและจ ากัดจ านวน (Capped First-Come First-
Served) เป็นการขายแบบก าหนดราคาโทเคนต่อหน่วย และก าหนดจ านวนโทเคนทีจ่ะขาย โดย
มกีารก าหนดเงนิทีจ่ะระดมทุนไวล้่างหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบทีพ่บไดบ้่ายทีสุ่ด 

2) การขายแบบก าหนดราคาแต่ไม่จ ากดัจ านวน (Uncapped) เป็นการขายแบบ 
ก าหนดราคาโทเคนต่อหน่วย แต่ไม่จ ากดัจ านวนโทเคน 

                                                             
42 ธรรมรกัษ์ หมื่นจกัษ์ และคณะ. (2561). CRYPTOCURRENCY AND FRIENDS: นวตักรรม 

พฒันาการ ความเส่ียง และการก ากบัดแูล [ออนไลน์]. สบืคน้จาก: 
http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_126.pdf [2563, 13 มนีาคม] 

43 สถาพน พฒันะคหูา. (2560). มารู้จกักบั ICO ทางเลือกใหม่ในการระดมทุน [ออนไลน์]. สบืคน้
จาก: http://techsauce.co/saucy-thoughts/ico-initial-coin-offerring [2563, 14 มนีาคม] 

http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_126.pdf%20%5b2563
http://techsauce.co/saucy-thoughts/ico-initial-coin-offerring%20%5b2563
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3) การประมูลแบบก าหนดยอดเงินระดมทุน (Capped Auction) เป็นการขาย
แบบก าหนดนักลงทุนต้องระบุราคาที่ต้องการซื้อและจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องการลงทุน เมื่อ 
ผูร้ะดมทุนไดเ้งนิครบตามทีก่ าหนดไว ้จะท าการแบ่งสดัส่วนโดยไล่จากราคาทีป่ระมลสูงสุดลงมา
เรื่อยๆ  จนหมดจ านวนหรอือตัราส่วนของโทเคนทีก่ าหนดไวว้่าจะขาย แล้วขายโทเคนในราคาที่
เสนอราคาต ่าสุด (เรียกว่า Lowest Successful Bid Price) ลักษณะคล้ายกบัการท า IPO แบบ 
Dutch Auction 

4) การประมูลแบบไม่ก าหนดยอดเงนิระดมทุน (Uncapped Auction) ผูต้้องการ
ระดมทุนจะก าหนดจ านวนโทเคนทีต่้องการขายเอาไว ้และท าการขายไปเรื่อยๆ จนกวา่จะหมด 
โดยนกัลงทุนจะตอ้งระบุราคา และจ านวนโทเคนทีจ่ะซื้อ 

5) การขายแบ่งตามสดัส่วน (Capped with Re-Distribution) ผูต้อ้งการระดมทุน 
จะก าหนดจ านวน และราคาของโทเคน โดยก าหนดเงนิทีจ่ะระดมทุนไวล้่วงหน้าและใหน้กัลงทุน
ระบุจ านวนเงินที่ต้องการลงทุน หลงัจากนัน้จึงค านวณเงินที่ต้องการลงทุนตามสดัส่วนของ
จ านวนคนทีเ่สนอมาทัง้หมด และขายโทเคนใหต้ามสดัส่วนนัน้ หากจ านวนเงนิเกนิกจ็ะคนืใหแ้ก่
นกัลงทุน ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนจะไดร้บัโทเคนทุกคน โดยวธินีี้ชว่ยกระจายการถอืครองโทเคน
ไม่ใหก้ระจุกตวัอยู่กบัผูล้งทุนใดจ านวนหนึ่ง 

6) การขายแบบจ ากดัจ านวนซื้อ (Capped with Parcel Limit) ผู้ต้องการระดม
ทุนจะก าหนดจ านวนโทเคนที่จะขายไวแ้น่นอน และจ ากดัจ านวนโทเคนที่นักลงทุนแต่ละคนจะ
ซื้อได ้โดยใชว้ธิกีารขายแบบ First-Come First-Served จนกวา่จะขายหมด 
 
6.  หลกัการก ากบัดแูลสินทรพัยข์องประเทศไทย 
 

6.1 การก ากบัดแูลก่อนและในช่วงการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก .ล.ต. และต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล (Filling) และร่างหนงัสอืชีช้วน (Prospectus) ต่อส านกังาน ก.ล.ต.44 
ซึ่งต้องมผีลใชบ้งัคบัแล้ว ก่อนที่จะมกีารเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน45 เพื่อพจิารณาและ
กลัน่กรองคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
ที่เสนอขาย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผูล้งทุนมขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอในการ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุน 
 
 

                                                             
44 มาตรา 32 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
45 มาตรา 65 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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6.2 การก ากบัดแูลภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน 
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย์ บริษัทที่ออกหลกัทรพัย์มหีน้าที่ต้องเปิดเผย

ขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะ ผลการด าเนินงาน และรายการ หรอืลกัษณะองขอ้มูลส าคญั เชน่ งบการเงนิ 
และรายงานทางการเงนิ การท าธุรกรรมทีม่สีาระส าคญั หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ที่มผีลกระทบ  
ต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการตดัสินใจลงทุน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล 
ทีจ่ะใชก้ารตดัสนิใจซื้อขายและลงทุน 
 

6.3 กลไกคุ้มครองสิทธิของผูล้งทุน 
เนื่องจากบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยม์ผีูล้งทุนที่เป็นประชาชนทัว่ไป และผูล้งทุนราย

ย่อยจึงต้องมกีลไกที่จะป้องกนัหรือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนที่อาจได้รบัผลกระทบ 
จากการด าเนินกจิการของบรษิทั เชน่ ขอ้ก าหนดการขายหุน้ทีจ่ะออกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิกอ่น 
เพื่อป้องกนัการลดสดัส่วนความเป็นเจ้าของกจิการของผูถ้อืหุ้นเดมิ (Dilution Effect) ขอ้ก าหนด 
ให้การได้มา หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินส าคัญ หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล และได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถ้อืหุ้น หรอืการก าหนดให้กรรมการหรอืผูบ้รหิาร ต้องมหีน้าที่ที่ต้องปฏบิตัดิ้วยความซื่อสตัย์
สุจรติและระมดัระวงั (Fiduciary Duties) ฯลฯ 

จะเหน็ไดว้า่ การก ากบัดูแลหลกัทรพัยม์ุ่งเน้นใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองผูล้งทนุ
อย่างมาก โดยวางกฎเกณฑ์การก ากบัดูแลทัง้ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลงัการเสนอขาย
หลกัทรพัย์ ไม่ว่าจะเป็นการกลัน่กรองกิจการและหลกัทรพัย์ที่เสนอขาย การเปิดเผยข้อมูล 
ภาคบังคับให้แก่ผู้ลงทุน และการคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน เพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และมมีาตรการคุม้ครองผูล้งทุนทีเ่พยีงพอ 
 



 
 

บทท่ี 3 
แนวทางการก ากบัดแูล ICO ของต่างประเทศ 

 
1.  ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

สวติเซอรแ์ลนดส์นบัสนุนการพฒันาและการด าเนินการต่างๆ ดว้ยบลอ็กเชนในศนูย์กลาง
ทางการเงนิของสวติเซอร์แลนด์ (Swiss Financial Centre)46 และได้รบัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางของฟินเทค (Fintect Hub)47 โดยมีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดการเงิน (Swiss 
Financial Market Supervisory Authority) เรียกว่า FINMA ซึ่งมีอ านาจในการควบคุมกิจการ
ทางการเงินทัง้หมด เมื่อว ันที่ 19 กันยายน 2017 FINMA ได้สัง่ระงับการด าเนินการของ 
ผูอ้อกเหรยีญทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตหลายราย และออกประกาศเตอืนเกี่ยวกบัครปิโทเคอร์เรนซีปลอม 
“E-Coin” และผูอ้อกเหรยีญปลอมรายอื่นๆ รวมทัง้เขา้ท าการตรวจสอบ 11 รูปแบบธุรกจิทีไ่ม่ได้
รบัอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกบัคริปโทเคอร์เรนซีปลอม48 ต่อมา FINMA ได้ออกค าแนะน า เรื่อง  
การก ากบัดูแลตามกฎระเบียบของ ICO (FINMA Guidance 04/2017 Regulatory Treatment 
of Initial Coin Offering) ลงวนัที ่29 กนัยายน 2017 โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

ปัจจุบนัสวติเซอรแ์ลนดย์งัไม่มกีฎระเบยีบทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบั ICO ทัง้นี้ การเพิม่ทนุ
ดว้ยตราสารทุนและตราสารหนี้ (Equity and Dept Capital-Raising) การรบัฝากเงนิ (Deposit-Taking) 
และกจิกรรมของตวักลางทางการเงนิ (Financial Intermediaries) ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายทีม่อียู่ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองเจา้หนี้ ผูฝ้ากเงนิ และนกัลงทุน และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ตลาดการเงนิ
ท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กฎหมายตลาดการเงนิของสวติเซอร์แลนด์ตัง้อยู่บนพื้นฐาน
ของหลกัการความเป็นกลางทางเทคโนโลย ี(Technology Neutrality) ดงันัน้ การรวบรวมเงนิทุน
เพื่อวตัถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการการออก (Issuing House) 
ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวักลางจะไมถู่กควบคุมภายใตเ้งื่อนไขทีว่า่ การรวบรวมเงนิทุนนัน้ไม่มีขอ้ผกูพนั
การช าระหนี้ ไม่มกีารออกตราสารการช าระหนี้ และไม่มกีารซื้อขายตราสารในตลาดรอง อย่างไร
กต็าม เนื่องจากวตัถุประสงคพ์ื้นฐาน และลกัษณะเฉพาะของ ICO มคีวามเชือ่มโยงทีห่ลากหลาย
                                                             

46 FINMA. (2017). Guidance 04/2017 Regulatory treatment of initial coin offering 
[Online]. Avaliable: http://www.finma.ch/ [2020, 14 March] 

47 Stacher, David. (2018). Regulation of Initial Coin Offering (ICO). 
10.13140/RG.2.2.29663.71840. 

48 FINMA. (2017). FINMA closes down coin providers and issues warning about fake 
cryptocurrencies [Online]. Avaliable: http://www.finma.ch/ [2020, 14 March] 

http://www.finma.ch/
http://www.finma.ch/
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กบักฎหมายก ากบัดูแลทีม่อียู่ ซึ่งขึน้อยู่กบัโครงสรา้งของการให้บรกิารของ ICO จงึมปีระเดน็ที่
เกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1) ขอ้ก าหนดการปราบปรามการฟอกเงนิ และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่ผูก้่อการร้าย 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัป้ิองกนัการฟอกเงนิ ใชบ้งัคบักรณทีีผู่ข้าย (ICO Vendor) สรา้งโทเคนทีม่ี
ความเกี่ยวข้องกบัการออกตราสารช าระเงิน (Payment Instrument) ซึ่งรวมถงึบุคคลที่สามที่
เกี่ยวข้อง อาทิ นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมืออาชพี (Professional Crypto Brokers) 
หรอืแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ท าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหรอืโอนโทเคน (การซื้อขายโทเคนใน
ตลาดรอง) 

2) ขอ้ก าหนดตามกฎหมายการธนาคาร ใชบ้งัคบัใกรณีที่ผูร้ะดมทุน (ICO Operator) 
มขีอ้ผูกพนัว่าจะคนืเงนิใหผู้ล้งทุน ถอืว่าเป็นการรบัฝากเงนิสาธารณะ และต้องมใีบอนุญาตการ
ธนาคาร 

3) ขอ้ก าหนดการซื้อขายหลกัทรพัย์ ได้แก่ การขอใบอนุญาตเพื่อด าเนินการในฐานะ
ผูค้า้หลกัทรพัย ์(Securities Dealer) ในกรณทีีโ่ทเคนนัน้มคีุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัย์ 

4) บทบญัญตัทิี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายโครงการจดัการลงทุน (กองทุนรวม) ใชบ้งัคบั
กรณทีีส่นิทรพัยส์่วนหนึ่งส่วนใดของ ICO ถูกบรหิารจดัการโดยบุคคลภายนอก 

ตาม FINMA Guidance 04/2017 ได้แสดงจุดยืนและขอบเขตที่ ICO อาจอยู่ภายใต ้
กฎขอ้บงัคบัของตลาดการเงนิทีม่อียู่ โดย FINMA ได้ให้ขอ้มูลแก่ผูม้สี่วนร่วมในตลาด และตอบ
ข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแล และกฎบังคับส าหรับ ICO แต่เนื่ องจาก 
มโีครงการ ICO เพิม่จ านวนมากขึน้ ท าให ้FINMA ไดร้บัขอ้ซกัถามจ านวนมากจากผูม้สี่วนร่วม
ในตลาด เกี่ยวกบัการบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัทางด้านตลาดการเงนิส าหรบั ICO และขอ้ก าหนด 
ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ดงันัน้ FINMA จงึได้ออกแนวทางส าหรบัการตอบขอ้ซกัถามในเรื่อง
กรอบการก ากบัดูแล ICO (Guideline for Enquiries Regarding The Regulatory Framework 
for Initial Coin Offering) ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2018 โดยมสีาระส าคญั ดงันี้49 

เนื่องจากมกีารเสนอขายโทเคนหลากหลายประเภทจ านวนมาก แต่ยงัไม่มกีฎหมาย 
ตามแนวบรรทดัฐานของค าพพิากษาที่เกี่ยวขอ้ง (Case Law) และไม่มหีลกัฐานทางกฎหมาย 
ที่สอดคล้อง (Legal Doctrine) FINMA จ าเป็นต้องพิจารณาแต่ละสถานการณ์อย่างละเอียด 
จงึก าหนดใหผู้อ้อกโทเคนตอ้งใหข้อ้มูลข ัน้ต ่า เพื่อประเมนิเป็นรายกรณ ีและวางกรอบการก ากบั
ดูแลส าหรบัการออกโทเคนต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั โดยการจดัประเภทโทเคน (Token Categories) 
แตกต่างกนัตามหน้าทีท่างเศรษฐกจิพืน้ฐาน (Underlying Economic Purpose) ดงันี้ 

                                                             
49 FINMA. (2017). Guideline for enquiries regarding the regulatory framework for initial 

coin offering (ICOs) [Online]. Available: http://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/ 
dokumentecenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en [2020, 14 March] 

http://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentecenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en
http://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentecenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en
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1) โทเคนการช าระเงนิ (Payment Tokens) หรอืครปิโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) 
เป็นเครื่องมอืในการช าระเงนิ เพื่อทีจ่ะรบัสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเป็นเครื่องมอืในการโอนเงนิหรอื
มูลค่า โทเคนประเภทนี้ไม่มหีน้าทีก่ารท างานทีค่ลา้ยคลงึกบัหลกัทรพัยแ์บบดัง้เดมิ จงึไม่ถอืเป็น
หลกัทรพัย ์

2) โทเคนยูทลิติี ้ (Utility Tokens) เป็นโทเคนที่ใชใ้นการเขา้ถงึดจิทิลัไปยงัแอปพลิเคชนั
หรอืบรกิารทีอ่ยู่บนโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain-Based Infrastructure) 
หากโทเคนนัน้มวีตัถุประสงคเ์พยีงอย่างเดยีว คอื การใหส้ทิธใินการเขา้ถงึดจิทิลัไปยงัแอปพลเิค
ชนัหรือบริการ และไม่เชื่อมต่อกบัตลาดทุน จะไม่ถือว่าเป็นหลกัทรพัย์ แต่หากโทเคนนัน้มี
วตัถุประสงคเ์พิม่เตมิเพื่อการลงทุน จะถอืวา่เป็นหลกัทรพัย์ 

3) โทเคนสินทรัพย์ (Asset Tokens) เป็นโทเคนที่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ เช่น 
สิทธิเรียกร้องในหนี้หรือทุน (Dept or Quality Claim) ต่อผู้ออกโทเคน ส่วนแบ่งในผลก าไร 
ของบริษัทในอนาคต (Share in Future Company Earnings) หรือกระแสเงินทุนในอนาคต 
(Future Capital Flows) ในแง่หน้าที่ทางเศรษฐกิจ โทเคนสินทรัพย์มีความคล้ายคลึงกับ 
ตราสารทุน (Equities) พนัธบตัร (Bonds) หรอืตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) รวมทัง้โทเคนที ่
มสีนิทรพัยท์างกายภาพ (Physical Assets) ทีส่ามารถซื้อขายไดบ้นบลอ็กเชน ส่วนใหญ่โทเคน
ประเภทนี้จะถอืเป็นหลกัทรพัย์ 

ทัง้นี้  โทเคนอรรถประโยชน์และโทเคนสินทรัพย์ อาจถูกจัดประเภทเป็นโทเคน 
การช าระเงนิไดใ้นเวลาเดยีวกนั เรยีกวา่ โทเคนแบบผสม (Hybrid Tokens) 

นอกจากการแบ่งประเภทของโทเคนตามหน้าที่ทางเศรษฐกจิพืน้ฐาน เพื่อพจิารณาวา่ 
โทเคนใดเข้าข่ายมคีุณสมบตัิเป็นหลกัทรพัย์ FINMA ยงัใช้เกณฑ์ข ัน้ตอนระหว่างการพฒันา 
โทเคนที่แตกต่างกนั เพื่อพิจารณาว่าโทเคนนัน้ถือเป็นหลกัทรพัย์หรือไม่ ดงัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

1) ในขัน้การจดัหาเงนิทุนล่วงหน้า (Pre-Financing Phase) ยงัไม่มโีทเคนทีซ่ื้อขายได้ 
โดยจะต้องพฒันาบล็อกเชนพื้นฐาน (Underlying Blockchain) ก่อน อาจถูกจดัประเภทเป็น
หลกัทรพัย ์หากยงัไม่มกีารออกโทเคน แต่มสีทิธเิรยีกรอ้งทีส่ามารถซื้อขายได้ 

2) ในขัน้การเสนอขายโทเคนล่วงหน้า หรอืบตัรก านัล (Pre-Sale Phase or Voucher) 
โทเคนทีอ่อกแล้วอาจเปลี่ยนเป็นโทเคนประเภทอื่นไดใ้นภายหลงั เช่น โทเคนยูลทิติี้ อาจถูกจดั
ประเภทเป็นหลกัทรพัย ์หากมฟัีงกช์นัการลงทุนหรอืเพิม่เตมิในภายหลงั 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึปัจจยัหลกัในการพจิารณา 

 Pre-financing and pre-sale/
โทเคนท่ียงัไม่มีอยู่จริง แต่
สามารถใช้อ้างสิทธิเพ่ือซ้ือ
ขายได้ 

โทเคนท่ีมีอยู่จริง 
(The token exists) 

ICO ของโทเคนการช าระเงิน = หลกัทรพัย ์
≠ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
 

≠ หลกัทรพัย ์
= เครื่องมือในการช าระเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ1 

ICO ของโทเคนยทิูลิต้ี2 ≠ หลกัทรพัย์ ถ้ามหีน้าที่การ
ท า ง าน เ ป็น เพีย ง โท เ คน
ยูทลิติีเ้ท่านัน้ 
= หลกัทรพัย ์ถา้เกีย่วขอ้งกบั
การลงทุน 
≠ เครื่องมือในการช าระเงิน
ภ า ย ใ ต้ พ ร ะ ร า ช บัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ (ถา้เกีย่วขอ้ง) 

ICO ของโทเคนส าหรบัการ
เป็นสินทรพัย2์ 

= หลกัทรพัย ์
≠ เครื่องมือในการช าระเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ 

1If the payment tokens can be technically transferred on a blockchain infrastructure. 
2Hybrid tokens can quality as both a security and means of payment. 
 

1.1 ผลทางกฎหมายของการเป็นหลกัทรพัย ์
โทเคนที่มคีุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัย์ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัทรพัย์ และ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange Act: 
SESTA)  และข้อบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange Ordinance:  SESTO)  อาทิ  
การเสนอขายโทเคนต่อสาธารณชนในตลาดหลกัทรพัย์จะต้องขอใบอนุญาตจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์50  

                                                             
50 Art. 3 para. 2 SESTO 
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การออกตราสารอนุพนัธ์ต่อสาธารณชนในตลาดแรก ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล 51 การใช้
แพลตฟอรม์ซื้อขายโทเคนทีไ่ม่ไดใ้ชว้ธิกีารจบัคู่ค าสัง่ซื้อจะตอ้งยื่นขอใบอนุญาต ฯลฯ 

หากโทเคนนัน้มลีกัษณะที่คล้ายคลงึกบัตราสารทุนหรอืพนัธบตัร อาจต้องปฏบิตัิ
ตามข้อก าหนดของหนังสือชี้ชวนภายใต้ตามพระราชบัญญัติบริหารทางการเงิน (Financial 
Services Act: FinSA) ทัง้นี้ FINMA ไม่ไดค้วบคุมในส่วนของหนงัสอืชีช้วนโดยตรง แต่คาดหวงั
ให ้ICO ชีแ้จงขอ้ก าหนดเหล่านี้ดว้ยตนเอง 
 

1.2 กฎหมายปัจจบุนัท่ีอาจเก่ียวข้องกบั ICO 
1) พระราชบญัญตักิารธนาคาร (Banking Act: BA) 

โดยทัว่ไปโครงการ ICO ต่างๆ จะมีการประกาศโฆษณาต่อสาธารณชน
ล่วงหน้าวา่จะรบัครปิโทเคอรเ์รนซเีพื่อระดมทนุโดยการออกเหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัใหแ้ก่
ผูเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการนัน้ๆ ซึ่งอาจเขา้ข่ายต้องขอใบอนุญาตการประกอบธุรกจิธนาคาร 
หากเขา้เงื่อนไขเป็นการรบัฝากเงนิจากประชาชนมากกว่า 20 บญัชขีึน้ไป52 โดยหนี้สนิที่มตี่อ
ลูกค้าจะถอืเป็นเงนิฝากจากสาธารณะทัง้สิน้53 ดงันัน้ โครงการ ICO ใดที่มขีอ้ก าหนดใหผู้ร้ะดม
ทุนรบัซื้อคนืเหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัจากผูล้งทุนตามราคาทีก่ าหนดไว ้ย่อมถอืเป็นการรบั
ฝากเงนิจากประชาชน และตอ้งขอใบอนุญาตการประกอบธุรกจิธนาคาร 

2) พระราชบญัญัติโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงิน (Financial Market Infrastructure 
Act: FMIA) 

ก าหนดนิยามของ “หลกัทรพัย์” ได้แก่ หลกัทรพัย์ที่มกีารรบัรอง (Standardised 
Certificated Securities) หลกัทรพัย์มไิด้รบัการรบัรอง (Uncertificated Securities) หลกัทรพัย์อนุพนัธ์ 
(Derivatives) และหลักทรัพย์กลาง (Intermediated Securities) ที่น ามารวมกัน และท าการซื้อขาย
จ านวนมาก54 โดยเกณฑ์ของ “น ามารวมกนัและท าการซื้อขายจ านวนมาก” จะพิจารณาจากการมี
หลกัทรพัย์เสนอขายสู่สาธารณะในโครงสร้างแบบเดียวกัน หรือถูกเสนอขาย โดยมีผู้เสนอซื้อ
มากกวา่ 20 ราย55 โดยทัว่ไป โครงการ ICO ต่างๆ มแีนวโน้มทีจ่ะเขา้เกณฑน์ี้ อย่างไรกด็ ีการที่
                                                             

51 Art. 3 para. SESTO 
52 Baker Mckenzie. (2018). Regulatory Aspects of Initial Coin Offerings (ICOs) in 

Switzerland [Online]. Available: http://www.bakemckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/ 
2018/03/regulatory-aspects-ico-switzerland/br_switzerland_regulatoryaspectsico_mar2018pdf [2020, 
14 March] 

53 Wenger&Vieli (2019). Baking/FinTech License [Online]. Avaliable: http://www. 
wengervieli.ch/getattachment/39cbfbd7-5897-4bf2-8b48-e56abede6a39/1800123_spotlight_40_EN_ 
web.pdf.aspx [2020, 14 March] 

54 Art. 2 para. b. FMIA 
55 Art. 2 para. 1 FMIO 

http://www.bakemckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2018/03/regulatory-aspects-ico-switzerland/br_switzerland_regulatoryaspectsico_mar2018pdf%20%5b2020
http://www.bakemckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2018/03/regulatory-aspects-ico-switzerland/br_switzerland_regulatoryaspectsico_mar2018pdf%20%5b2020
http://www.wengervieli.ch/getattachment/39cbfbd7-5897-4bf2-8b48-e56abede6a39/1800123_spotlight_40_EN_web.pdf.aspx%20%5b2020
http://www.wengervieli.ch/getattachment/39cbfbd7-5897-4bf2-8b48-e56abede6a39/1800123_spotlight_40_EN_web.pdf.aspx%20%5b2020
http://www.wengervieli.ch/getattachment/39cbfbd7-5897-4bf2-8b48-e56abede6a39/1800123_spotlight_40_EN_web.pdf.aspx%20%5b2020
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เหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัจะมคีุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัย์ตาม FMIA หรอืไม่ จะต้องพจิารณา
ว่าเหรียญดิจิทลัหรือโทเคนดิจิทลันัน้ เข้าข่ายเป็นหนึ่งในหลกัทรพัย์ 4 ประเภทที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้หรอืไม่ ดงันี้ 

ก. หลกัทรพัย์ที่มีการรบัรอง โดยทัว่ไปโทเคนเป็นสินทรพัย์ที่ไม่มีตัวตน  
จงึไม่มคีุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีารรบัรอง 

ข. หลกัทรพัยท์ีไ่ม่ไดร้บัการรบัรอง มนีิยามดงัต่อไปนี้ (i) อา้งองิตามกฎหมาย
ทัว่ไป (ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืเงื่อนไขการออกหลกัทรพัย)์ (ii) จดจ าหน่ายหรอืจดัตัง้ในจ านวน
มาก (iii) เหมือนกนัโดยทัว่ไป56 ตามประมวลขอ้บงัคบัของสวสิ (Swiss Code of Obligation) 
ก าหนดเงื่อนไขของหลกัทรพัย์ที่ไม่ได้รบัการรบัรองว่า ต้องมกีารเกบ็รกัษาหนังสอืจากบรษิทั 
ผูอ้อกหลกัทรพัย์ที่ระบุรายละเอยีดจ านวนและหน่วยเงนิของหลกัทรพัย์ที่ไม่ได้รบัการรับรอง57 
และตาม ICO Guidelines ฉบบัลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2018 ของ FINMA ระบุวา่เงื่อนไขนี้อาจอยู่
ในรูปแบบดจิทิลัของบลอ็กเชนได ้ดงันัน้ โทเคนจงึอาจมคีุณสมบตัเิป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ได้รบัการ
รบัรองได ้

ค. หลกัทรพัย์อนุพนัธ์ เป็นสญัญาทางการเงินประเภทหนึ่งที่มูลค่าแท้จรงิ
ขึน้อยู่กบัสนิทรพัย์อ้างองิอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง (Underlying Asset) ซึ่งไม่รวมถงึการซื้อขาย
ด้วยเงนิสด58 สญัญาทางการเงินไม่มนีิยามระบุไวใ้นกฎหมาย ในทางปฏบิตัสิญัญาทางการเงนิ
จงึเป็นตราสารที่เกี่ยวโยงกบัตลาดทางการเงนิเท่านัน้ ทัง้นี้ สนิทรพัย์ทุกประเภทสามารถถูก
น ามาใชเ้ป็นสนิทรพัยอ์า้งองิได ้จะเหน็ไดว้า่ การออกโทเคนใหผู้ล้งทุนจะถอืเป็นอนุพนัธห์รอืไมน่ัน้ 
จะตอ้งพจิารณาจากการใชง้านจรงิของโทเคน และสทิธขิองผูล้งทุนทีไ่ดร้บัจากการถอืโทเคนนัน้ 

ง. หลกัทรพัย์กลาง เป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิขององค์กรที่มีต่อผูอ้อก
หลกัทรพัย ์ซึ่งถูกลงบนัทกึในบญัชหีลกัทรพัย ์และอาจถูกจ าหน่ายออกโดยเจา้ของบญัช ีมเีพยีง
เฉพาะหน่วยงานทีถู่กก ากบับางประเภทเท่านัน้ทีส่ามารถท าหน้าที่เป็นผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และออก
หนังสือหลักทรัพย์ชนิดนี้ได้ ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์กลางของสหพนัธรัฐ (Federal 
Intermediated Securities Act: FISA) จะเหน็ได้ว่า โดยทัว่ไปโทเคนไม่ได้เป็นหลกัทรพัยก์ลาง 
เนื่องจากมลีกัษณะเป็นหน่วยลงทะเบยีนบนบลอ็กเชน และไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัผูร้บัฝากทรพัยส์นิ
ตาม FISA แต่การออกโทเคนบางรูปแบบ อาจถอืเป็นการสรา้งหลกัทรพัยก์ลางได ้เชน่ ในกรณี
ที่ผู้ระดมทุนให้ผู้เข้าร่วมลงทุนสามารถเก็บกุญแจส่วนตวั (กุญแจเข้าสู่โทเคนในบล็อกเชน) 
ในกระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto Wallet) และออกโทเคนส่งให้ในอีกบญัชแียกต่างหาก 
อย่างไรกต็าม หลกัทรพัยก์ลางมเีงื่อนไขวา่ จะตอ้งมหีน่วยงานทีถู่ก ากบัทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิเสมอ  

                                                             
56 Art. 973c para. 1 CO 
57 Art. 973c para. 1 CO 
58 Art. 2 lit. c FMIA 
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3) พระราชบญัญตัโิครงการจดัการลงทุน (Collective Investment Scheme Act: 
CISA) 

FINMA ยนืยนัว่า เฉพาะกรณีเงนิลงทุนที่ได้รบัจากการท า ICO ที่จดัการดูแล
โดยบุคคลอื่น (Third Parties) เท่านัน้ทีอ่ยู่ภายใต ้CISA 

4) พระราชบญัญตัป้ิองกนัการฟอกเงนิ (Anti-Money Laundering Act: AMLA) 
ครอบคลุมตวักลางทางการเงนิทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลทีซ่ื้อขายสนิคา้ใน

เชงิพาณิชย์ และรบัเงนิสดในการด าเนินการดงักล่าว ตลอดจนบุคคลหรอืนิตบิุคคลมอือาชพีที่
จดัเก็บ โอน ยอมรบั หรือลงทุนสินทรพัย์ของบุคคลที่สาม โดยจ าเป็นต้องเขา้ร่วมกบัองค์กร
ก ากบัดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) หรือจดทะเบียนกบั FINMA ในฐานะ
ตวักลางทางการเงนิ ภายใต้การดูแลโดยตรง (Directly Subordinated Financial Intermediary: 
DSFI) และตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)59 ทัง้นี้ ภาระผกูพนันี้จะ
มขี ึน้เมื่อถูกพจิารณาวา่เงนิทีไ่ดร้บันัน้ผา่นตวักลางทางการเงนิในสวติเซอรแ์ลนด ์แต่มขีอ้ยกเวน้
ในกรณีที่มกีารแลกเปลี่ยนครปิโทเคอร์เรนซีเป็นสกุลเงนิจรงิ (Fiat Currency) หรอืครปิโทเคอร์
เรนซอีื่นๆ ทีถู่กพจิารณาวา่มคีุณสมบตัเิป็นกจิกรรมตวักลางทางการเงนิตามแนวทางปฏบิตัขิอง 
FINMA จะไม่ต้องเข้าร่วมกบัองค์กรก ากบัดูแลตนเอง หรือจดทะเบียนกบั FINMA เนื่องจาก
ตวัแทนแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทลั (Digital Currency Exchanger) อยู่ภายใต้พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิอยู่แลว้60 

5) ขอ้ก าหนดการท าความรูจ้กัลูกคา้ (Know-Your-Customer: KYC) 
บุคคลหรอืนิตบิุคคลที่อยู่ภายใต้บงัคบัของ AMLA มีหน้าที่ต้องระบุบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งในการท าธุรกรรมเช่นเดยีวกบัเจ้าของผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ และจะต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามกีารจดัท าเอกสารที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตดิตามธุรกรรมในกรณีที่มกีารด าเนินคดี
ทางอาญาในภายหลงั นอกจากนี้ หากพบพริุธเกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืการจดัหาเงนิทุนให้
ผูก้่อการรา้ย จะตอ้งรายงานไปยงัส านกังานการฟอกเงนิแห่งสวติเซอร์แลนด ์(Money Laundering 
Reporting Office Switzerland: MROS) และปิดบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3 สรปุแนวทางการก ากบัดแูล ICO ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ในสวติเซอรแ์ลนดย์งัไม่มกีฎระเบยีบทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบั ICO และโทเคน แต่ 

FINMA ได้ออกแนวทางปฏบิตั ิซึ่งมกีารจดัประเภทโทเคนตามหน้าที่ทางเศรษฐกจิพืน้ฐานของ
โทเคน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) โทเคนการช าระเงนิ มลีกัษณะเป็นเครื่องมอืในการ
ช าระเงนิ และสามารถโอนได ้จงึไม่ถอืเป็นหลกัทรพัย ์แต่จะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบเกีย่วกบั 

                                                             
59 Art. 3 AMLA 
60 Art. 2 para 3 AMLA 
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การป้องกนัการฟอกเงนิ (2) โทเคนยูทลิติี้ มลีกัษณะเป็นการเขา้ถงึสทิธ ิในแอปพลเิคชนัดจิทิลั
ไปยงัแอปพลเิคชนัหรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว และสทิธดิจิทิลัต่างๆ ดงักล่าว สามารถใชง้าน  
ได้ทนัทใีนเวลาที่ออกโทเคนนัน้ แต่หากโทเคนยูทลิติี้นัน้มวีตัถุประสงค์อื่นเกี่ยวกบัการลงทุน  
ในเวลาที่ออกโทเคนเพิ่มเติมหรือภายหลงั จะถือเป็นหลกัทรพัย์ และ (3) โทเคนสินทรพัย์ 
มีลักษณะเป็นสินทรพัย์ เช่น หนี้  หรือสิทธิในการเรียกร้องเงินทุนจากผู้ออกหรือบุคคลอื่น 
ถอืเป็นหลกัทรพัย ์โดยจะต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดอื่นๆ 
เช่น การจดัท าหนังสือชี้ชวนตามประมวลข้อบงัคบัของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ FINMA 
ได้กล่าวถงึโทเคนแบบผสม ซึ่งเป็นโทเคนที่มลีกัษณะโทเคนมากกว่าหนึ่งประเภท โดยจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัโทเคนทุกประเภท แต่ทัง้นี้ สิทธิที่จะได้รบัโทเคน 
ทุกประเภทที่อยู่ในข ัน้การจดัหาเงินทุน (Pre-Financing) หรือการขายล่วงหน้า (Pre-Sale) 
ซึ่งจะไดร้บัโทเคนในอนาคต จะถอืเป็นหลกัทรพัย์ 
 
2.  ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 

กฎระเบียบในสหรัฐอเมริกามีความซับซ้อน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานก ากับดูแล  
ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามมาตรฐานที่แตกต่างกันในส่วนของข้อบังคับการรายงานและ
กฎระเบยีบต่างๆ ของหลายหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งผลกระทบในเรื่องค่าใชจ้่ายและภาระส าหรบั 
ICO ทัง้นี้  การบังคับใช้กฎหมายจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ สถานที่ออกเสนอขาย  
นักลงทุน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการท าการตลาด รวมถงึประเภทของการให้บริการ
หรอืขอ้เสนอการใหบ้รกิารต่างๆ 

 
2.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การเสนอและการขายเหรยีญดจิทิลัต่างๆ อาจอยู่ภายใต้กฎหมายหลกัทรพัย ์และ
ขอบเขตอ านาจของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิา (US Securities 
and Exchange Commission: SEC) โดยการใชท้ดสอบ Howey Test ว่า ICO นัน้เขา้ขา่ยเป็น “สญัญา
ลงทุน” หรอืไม่ กล่าวคอื (1) เป็นการลงทุนด้วยเงนิ61 (2) มกีารคาดหวงัผลก าไรจากการลงทุน 
(3) การลงทุนด้วยเงนินัน้ เป็นวสิาหกจิร่วม62 (4) มกี าไรทีเ่กดิจากการด าเนินการของบุคคลอื่น 
commonality) (2) ความเกือ้หนุนของกจิการในแนวตัง้แบบกวา้ง (broad vertical commonality) 

                                                             
61 ในคด ีSEC v. Shavers ศาลแขวงของสหรฐัอเมรกิาตดัสนิว่า การลงทุนดว้ยสกุลเงนิเสมอืน ถอื

เป็นการลงทุนดว้ยเงนิ 
62 การพจิารณา “วสิาหกจิร่วม (common enterprise)” ม ี3 แนวทางพืน้ฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก

ศาลในสหรฐัอเมรกิา กล่าวคอื (1) ความเกือ้หนุนของกจิการในแนวนอน (horizontal 
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และความเกื้อหนุนของกจิการในแนวตัง้แบบแคบ (narrow vertical commonality) ซึ่งเป็นการ
ประเมนิที่พฒันาโดยศาลฎีกาของสหรฐัอเมรกิาในปี 1946 เพื่อใชพ้จิารณาว่าการท าธุรกรรม
ต่างๆ เขา้คุณสมบตัเิป็นสญัญาการลงทุน (Investment Contract) หรอืหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย
หลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมริกาหรอืไม่ หากพิจารณาว่าเป็นหลกัทรพัย์ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมาย
หลกัทรพัย์ และจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและจดทะเบยีนตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ ปี 1933 และพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัย์ ปี 1934 ทัง้นี้ ผูอ้อก
และบุคคลใดๆ ทีเ่สนอขายหลกัทรพัยใ์นสหรฐัอเมรกิา จะตอ้งจดทะเบยีนการเสนอขายกบั SEC 
รวมทัง้บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ ที่ด าเนินการเป็นตวักลางแลกเปลี่ยน จะต้องจดทะเบยีนเป็น
ตัวแทนแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์แห่งชาติ (National Securities Exchange) เว้นแต่จะเข้า
ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย63 
 

2.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัการซ้ือขายสินค้าโภคภณัฑ ์
ในปี 2015 ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (US 

Commodity Futures Trading Commission: CFTC) ได้พจิารณาว่า Bitcoin สกุลเงนิดจิทิลัที่มี
ชื่อเสยีงที่สุด ถอืเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ อย่างไรกต็าม การพจิารณาดงักล่าวใชบ้งัคบักบัสกุลเงนิ 
Bitcoin เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีทัง้หมด หรือโทเคนต่างๆ โดย CFTC ระบุว่า  
จะมีการพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหพันธรัฐเป็นรายกรณี ส าหรับ 
คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนทัง้หมด เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนมีโครงสร้างและ
คุณสมบตัติ่างๆ แตกต่างกนั ในเดอืนตุลาคม ปี 2017 CFTC ได้เผยแพร่แนวทางส าหรบัสกุล
เงนิดจิทิลัต่างๆ ทีเ่รยีกวา่ปฐมบทของสกุลเงนิเสมอืนต่างๆ (Primer or Virtual Currencies) ระบุให้
การขายครปิโทเคอร์เรนซีและโทเคนทีม่ลีกัษณะเป็นสนิคา้โภคภณัฑ์อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ 
CFTC แมว้า่โทเคนยูทลิติีจ้ะไม่ถอืวา่เป็นหลกัทรพัยก์ต็าม64 
 

2.3 เครือข่ายกองบงัคบัคดีอาชญากรรมทางการเงิน 
เครอืขา่ยกองบงัคบัคดอีาชญากรรมทางการเงนิ (Financial Crimes Enforcement 

Network: FinCEN) เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลงัของสหรฐัอเมรกิาทีต่ดิตามและประเมนิ
ขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินงานทางการเงนิ เพื่อป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิระดบัประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามการจัดหาเงินทุนขององค์กรก่อการร้าย 

                                                             
63 Kramer Levin. (2018). Overview of ICO Regulations Around the World [Online]. 

Available: http://www.kramerlevin.com/images/content/4/6/v2/46184/181115-presentation-ICO.pdf 
[2020, 14 March] 

64 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 47. 

http://www.kramerlevin.com/images/content/4/6/v2/46184/181115-presentation-ICO.pdf%20%5b2020
http://www.kramerlevin.com/images/content/4/6/v2/46184/181115-presentation-ICO.pdf%20%5b2020
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และอาชญากรรมทางการเงนิอื่นๆ ในเดอืนมนีาคม ปี 2018 FinCEN ไดเ้ผยแพร่จดหมายฉบบัหนึ่ง
ทีร่องเลขาธกิารฝ่ายนิตบิญัญตัสิ่งไปยงัสมาชกิวฒุสิภาของสหรฐัอเมรกิา ในจดหมายมขีอ้ความ
ระบุว่า FinCEN เหน็ว่า ICO สอดคล้องกบัสภาพการณ์ทางกฎหมายในปัจจุบนั รวมทัง้วธิกีาร 
ที ่FinCEN ใชต้คีวามและประเมนิสภาพการณ์ โดยผูใ้หบ้รกิารทัง้หมดของ ICO เป็นผูใ้หบ้รกิาร
การโอนเงนิ และต้องอยู่ภายใต้การจดัการความลบัทางธนาคาร (Banking Secrecy) ส่งผลให้ 
ICO ตอ้งจดทะเบยีนกบัรฐับาล และปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดอื่นๆ โดย ICO จะตอ้งรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้า และจัดให้มีมาตรการป้องกันการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของ
ผูก้่อการรา้ย65 
 

2.4 สรปุแนวทางการก ากบัดแูล ICO ของประเทศสหรฐัอเมริกา 
ในสหรัฐอเมริกา การออกโทเคนดิจิทัล เหรียญดิจิทลั หรือสินทรัพย์ดิจิทลัอื่นๆ  

บนบล็อกเชน อาจถือเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหพันธรัฐ โดย SEC  
จะพจิารณาโดยใชก้ารทดสอบ Howey Test ว่า ICO นัน้ เป็นการน าเงินมาลงทุนร่วมกนั โดย
คาดหวงัผลก าไรจากการด าเนินงานของบุคคลอื่นทีเ่ขา้ข่ายเป็นหลกัทรพัยห์รอืไม่ ทัง้นี้ ผูอ้อก
และบุคคลใดๆ ทีเ่สนอขายหลกัทรพัยใ์นสหรฐัอเมรกิา จะตอ้งจดทะเบยีนการเสนอขายกบั SEC 
รวมทัง้บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ ที่ด าเนินการเป็นตวักลางแลกเปลี่ยน จะต้องจดทะเบยีนเป็น
ตวัแทนแลกเปลีย่นหลกัทรพัยแ์ห่งชาต ิเวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 
 
3.  ประเทศสิงคโปร ์
 

สงิคโปร์มกีารสนับสนุนผูค้นและบรษิทัต่างๆ ให้ขบัเคลื่อนนวตักรรม โดยการจดัให้มี
โครงสร้างพื้นฐานที่มคีุณภาพและการส่งเสริมนวตักรรม การเติบโตและความได้เปรียบและ
ไดร้บัการจดัอนัดบัร่วมกบัฮ่องกง ใหเ้ป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทีใ่หญ่ทีสุ่ดส าหรบัการด าเนินการของ 
ICO ในเอเชยีและทัว่โลก 
 

3.1 หน่วยงานทางการเงิน 
หน่วยงานทางการเงินของสิงคโปร์ (Money Authority of Singapore: MAS) 

ได้แก่ ธนาคารกลางสงิคโปร์ และหน่วยงานก ากบัดูแลด้านการเงนิ มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล
สถาบนัการเงินทัง้หมด และออกกฎระเบียบเกี่ยวกบัสกุลเงินดิจิทลัและ ICO ในสิงคโปร์ ในเดือน
มนีาคม 2014 MAS ระบุวา่ สงิคโปรไ์ม่มกีฎระเบยีบส าหรบัสกุลเงนิเสมอืน เชน่ โทเคนการช าระเงนิ โดย
สกุลเงินเสมือนที่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแลกเปลี่ยน หรอืเกบ็บนัทกึมูลค่าเป็นโทเคนดจิทิลั

                                                             
65 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 47. 
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ประเภทหนึ่งเท่านัน้ต่อมาในเดอืนสงิหาคม 2017 MAS ไดเ้ผยแพร่แนวทางเกีย่วกบัวธิกีารออก
และเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ถูกควบคุมในสิงคโปร์ แต่ยังไม่มีกฎระเบียบโดยตรงภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Securities and Future Act: SFA) เวน้
แต่โทเคนนัน้เชื่อมโยงความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์หรือสิทธิในหลกัทรพัย์ของสินทรพัย์ของ 
ผูส้่ง66 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2017 MAS ไดเ้ผยแพร่แนวทางเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินการ
ตามกฎหมายหลกัทรพัย์ของสงิคโปร ์เรื่องการออกและเสนอขายโทเคนดจิทิลั ระบุว่า การเสนอขาย
โทเคนสงิคโปรอ์ยู่ภายใตก้ารควบคุมตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์หากโทเคนดจิทิลันัน้มี
คุณสมบัติเ ป็นผลิตภัณฑ์ตลาดทุนภายใต้ขอบเขตของ SFA ทัง้นี้  ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน
ประกอบดว้ยหลกัทรพัย์67 หน่วยลงทุนในโครงการจดัการลงทุนแบบกลุ่ม (Unit in A Collective 
Investment Scheme)68 สญัญาซื้อขายล่วงหน้า69 สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศแบบส่งมอบ
ทนัท ี(Spot Foreign Exchange Contracts) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการซื้อขายแลกเปลีย่นเงนิตรา 
ดงันัน้ โทเคนดจิทิลัอาจเป็นผลติภณัฑ์ตลาดทุนเชน่หุ้นได ้หากมกีารใหด้อกเบีย้ในบรษิทั และมลีกัษณะ
ความรบัผดิของผูถ้อืโทเคนในบรษิทัทีม่ขีอ้ผกูพนัร่วมกนักบัผูถ้อืโทเคนอื่นๆ นอกจากนี้ โทเคน
ยงัสามารถมคีุณสมบตัเิป็นพนัธบตัรหุ้นกู ้ซึ่งถอืเป็นผลติภณัฑต์ลาดทุนอย่างหนึ่ง หากโทเคนมลีกัษณะ 
หรอืเป็นหลกัฐานการใหกู้ย้มืโดยผูอ้อกโทเคน ทัง้นี้ โทเคนดจิทิลัยงัสามารถมลีกัษณะเป็นหน่วยลงทุน
ใน CIS หากโทเคนนัน้ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืการมสี่วนร่วมในหน่วยลงทุนใน CIS หรอืตวัเลอืกทีจ่ะ
ได้รบัสทิธหิรอืการส่วนร่วมใน CIS โดยการเสนอขายโทเคนดจิทิลัที่มลีกัษณะเป็นผลิตภัณฑ์
ตลาดทุนในรูปแบบหุ้นหรือหน่วยลงทุนใน CIS จะต้องเผยแพร่หนังสือชี้ชวนที่ได้รบัอนุมัติ 
ตาม SFA และจดทะเบยีนกบั MAS เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งมหีนงัสอืชีช้วนดงัต่อไปนี้ 

1) หากเป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์รายย่อย (Small Offer) ของบริษัท หรือ
หน่วยลงทุนใน CIS ทีไ่ม่เกนิ 5 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์ภายในระยะเวลา 12 เดอืน 

2) หากเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยแ์บบเจาะจง (Private Placement) ที่เสนอ
ขายใหน้กัลงทุนไม่เกนิ 50 คน ภายในระยะเวลา 12 เดอืน 

                                                             
66 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 63. 
67 หุน้ หุน้กู ้และทรสัต์ทางการคา้ 
68 การจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ขา้องคป์ระกอบต่อไปน้ี: ผูเ้ขา้ร่วมไม่มอี านาจควบคุม 

การจดัการทรพัยส์นิแบบประจ าวนั โดยมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืทัง้สองอย่าง 
(i) ทรพัยส์นิทัง้หมดจดัการโดย หรอืในนามของผู้จดัการ (ii) การส่งเงนิสมทบของผูเ้ขา้ร่วมและการจ่ายก าไร/
รายไดจ้ะถูกรวมเขา้ดว้ยกนั โดยมวีตัถุประสงคห์รอืผลการจดัการ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมมสี่วนรว่มหรอืรบัผลก าไร/
รายไดท้ีเ่กดิจากทรพัยส์นิ และรวมถงึตวัเลอืกในการรบัสทิธ ิ
หรอืผลประโยชน์ใดๆ ในโครงการจดัการลงทุนแบบกลุ่ม 

69 รวมถงึตราสารอนุพนัธข์องหุน้ หุน้กู ้และทรสัต์ทางการคา้ 
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3) หากเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ( Institutional 
Investors) 

4) หากเป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์ให้นักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย (Accredited 
Investor)70 

กฎ ระเบยีบส าหรบัผูใ้ห้บรกิาร ไม่เพยีงใชบ้งัคบักบับุคคลและบรษิทัในสงิคโปร ์แต่ยงั
ใชบ้งัคบักบับุคคลที่อาศยัอยู่ในต่างประเทศที่มสี่วนร่วมในกจิกรรม ซึ่งอาจน าสาธารณชนหรอื
ส่วนหนึ่งของสาธารณชน เพื่อไปสู่การขอค าแนะน าทางการเงนิ บุคคลนัน้จะถูกพจิารณาวา่เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงนิในสิงคโปร์ โดย MAS เหน็ว่า ตวักลางและผูท้ี่อ านวยความสะดวกในการออก 
โทเคนเสมอืน เช่น ผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มซื้อขายส าหรบัโทเคน และที่ปรกึษาส าหรบักจิกรรม 
ครปิโทเคอรเ์รนซ ีจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตตลาดทุนส าหรบักจิกรรมทีม่กีารควบคุมภายใน SFA 
 

3.2 การป้องกนัการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย 
ในเอกสารเผยแพร่ของ MAS เรื่องการเสนอขายโทเคนดจิทิลั ในเดอืนพฤศจกิายน 

2017 ไดก้ล่าวถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ สถาบนัการเงนิทีไ่ม่ปฏบิตัติาม 
หรอืปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของประกาศเกีย่วกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ และการต่อต้าน
การใหเ้งนิอุดหนุนต่อการก่อการรา้ยทีใ่ชบ้งัคบั ถอืวา่กระท าความผดิทางอาญาภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หน่วยงานทางการเงนิ และจะต้องรบัผดิช าระค่าปรบัสูงสุด 1 ล้านเหรยีญสงิคโปร์ ในกรณีทีถู่ก
ตดัสนิว่ากระท าผดิ แม้บางโทเคนดจิทิลัจะมฟัีงก์ชนัอยู่นอกขอบเขตการก ากบัดูแลของ MAS 
แต่ก็อาจอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายป้องกนัการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการรา้ย กฎหมายเหล่านี้ยงัรวมถงึขอ้ก าหนดภายใต้พระราชบญัญตักิารคอร์
รปัชนั การค้ายาเสพตดิ และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (การรบิผลประโยชน์) พระราชบญัญตัิ
หรอืการก่อการรา้ย (การปราบปรามการจดัหาเงนิทุน) (Corruption, Drug Trafficking and Other 
Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act)71 
 

3.3 สรปุแนวทางการก ากบัดแูล ICO ในประเทศสิงคโปร ์
MAS จะพจิารณาโครงสร้างและลกัษณะของโทเคนดจิทิลั รวมทัง้สทิธิที่จะได้รบัจากโทเคน

ดจิทิลัว่าเป็นผลติภณัฑ์ตลาดทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ หลกัทรพัย์ หน่วยลงทุนใน CIS สญัญา
                                                             

70 Quek Li Fei, and others. Regulation of ICOs in Singapore [Online]. Available: 
http://www.cnplaw.com/regulation-of-icos-in-singapore [2020, 14 March] 

71 Monetary Authority of Singapore. (2018). A Guide to Digital Token Offerings [Online]. 
Available: http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monograps%20and% 
20Information%20Papers/Guide%20to%20Digital%20Token%20Offerings%20last%20updated%20on
%2030%20Nov.pdf [2020, 14 March] 

http://www.cnplaw.com/regulation-of-icos-in-singapore%20%5b2020
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monograps%20and%20Information%20Papers/Guide%20to%20Digital%20Token%20Offerings%20last%20updated%20on%2030%20Nov.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monograps%20and%20Information%20Papers/Guide%20to%20Digital%20Token%20Offerings%20last%20updated%20on%2030%20Nov.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monograps%20and%20Information%20Papers/Guide%20to%20Digital%20Token%20Offerings%20last%20updated%20on%2030%20Nov.pdf
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ซื้อขายล่วงหน้าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศตาม SFA หรอืไม่ หากโทเคนดจิทิลันัน้เขา้ขา่ย
เป็นหลกัทรพัย์หรือหน่วยลงทุนใน CIS จะต้องจดทะเบียนกบั MAS และจดัท าหนังสือชีช้วน 
นอกจากจะเขา้ขอ้ยกเวน้ กล่าวคอื (1) การเสนอขายรายย่อยมูลค่าไม่เกนิ 5 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สงิคโปรใ์นระยะเวลา 12 เดอืน (2) การเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจ ากดัไม่เกนิ 50 ราย ภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืน (3) การเสนอขายใหก้บัผูล้งทุนสถาบนั และ (4) การเสนอขายใหก้บันกัลงทุน
ที่มใิช่รายย่อย ซึ่งจะมขีอ้จ ากดัในการโฆษณาชีช้วน นอกจากนี้ การเสนอขายหน่วยลงทุนใน 
CIS จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอื่นๆ อาท ิการขออนุญาตหรอืการยอมรบั โดยโครงการจดัการ
ลงทุนแบบกลุ่มทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัการยอมรบั จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้หา้มในการลงทุน และ
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิดว้ย 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
กฎหมายการเสนอขายเหรียญดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนในประเทศไทย 

 
ปัจจุบนัมกีารน าครปิโทเคอร์เรนซีและโทเคนดจิทิลั มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการระดมทุน

ผา่นการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหมต่่อประชาชน รวมทัง้ใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น
และซื้อขายในศนูยซ์ื้อขายครปิโทเคอรเ์รนซแีละโทเคนดจิทิลั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพ
ทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง 72 
คณะรฐัมนตรจีงึมมีตอินุมตัหิลกัการของร่างพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิ ัล 
และร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากรซึ่งก าหนดประเภทเงนิได้จากสนิทรพัย์
ดิจิทลั เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2561 และต่อมาเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติเหน็ชอบร่าง 
พระราชก าหนดทัง้สองฉบบัดงักล่าวตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้ว ทัง้นี้  
ร่างพระราชก าหนดทัง้สองฉบบัได้ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2561 และมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อรองรบั
การน าเทคโนโลยีมาท าให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม อนัเป็นการสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัมเีครื่องมอืในการระดมทุนทีห่ลากหลาย 
รวมทัง้ช่วยให้ประชาชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้มูลทีช่ดัเจนเพยีงพอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน 
เกดิความโปร่งใสในการด าเนินการ และป้องกนัมใิหม้กีารน าสนิทรพัยด์จิทิลัทีไ่ม่มแีหล่งทีม่าไป
ใชป้ระโยชน์ หรอืกระท าการใดในลกัษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชน การฟอกเงนิ หรอืที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรม73  

ทัง้นี้  พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมาย
เฉพาะทีว่างหลกัเกณฑใ์นการท าธุรกรรมและความเคลื่อนไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยด์จิทิลัใน
ประเทศไทย ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานก ากบัดูแลและควบคุมการประกอบ
ธุรกิจและการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรพัย์ดิจิทัล โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์ดจิทิลั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
                                                             

72 ฝ่ายกฎหมายและพฒันา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย.์  (2561).  
สรปุสาระส าคญัของพระราชก าหนดการประกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 [ออนไลน์].  สบืคน้
จาก: https://www.sec.or.th/TH/Documents/DigitalAsset/digitalasset_summary.pdf  [2563, 14 มนีาคม] 

73 ดวงพร เพชรคง. (2562). การประกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั [ออนไลน์]. สบืคน้จาก : 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2170  [2563, 14 มนีาคม] 
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1.  สินทรพัยดิ์จิทลั 
 

1.1 ประเภทของสินทรพัยดิ์จิทลั 
ตามมาตรา 3 ของพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ.2561 

ก าหนดให ้สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset) ครอบคลุมสนิทรพัยต์่างๆ ดงันี้ 
“ครปิโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึน้บน

ระบบหรอืเครอืข่ายอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมคีวามประสงค์ที่จะใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิคา้ บรกิาร หรอืสทิธอิื่นใด หรอืแลกเปลีย่นระหวา่งสนิทรพัยด์จิทิลั  

“โทเคนดจิทิลั” หมายความวา่ หน่วยขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งถูกสรา้งขึน้บนระบบ
หรอืเครอืข่ายอเิลก็ทรอนิกส์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก าหนดสทิธขิองบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุน
ในโครงการหรือกิจการใดๆ ก าหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่
เฉพาะเจาะจง ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อกและผูถ้อื 

ทัง้นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดใหห้น่วยขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์อื่น
ใดที่มวีตัถุประสงคใ์นท านองเดยีวกนั เป็นครปิโทเคอร์เรนซีหรอืโทเคนดจิทิลัแล้วแต่กรณี เพื่อ
ประโยชน์ในการก ากบัดูแลเพิม่เตมิได้ 

1.1.1 คริปโทเคอรเ์รนซี 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ที่ สจ. 44/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซี ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ก าหนดให้ คริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดจิทิลั
สามารถรบัเป็นการตอบแทนหรอืในการท าธุรกรรม ได้แก่ Bitcoin (BTC) Bitcoin Cash (BCH) 
Ethereum (ETH) Ethereum Classic (ETC) Litecoin (LTC) Ripple (XRP) และ Stellar (XLM)  

ต่อมาไดม้กีารปรบัปรุงรายชือ่ครปิโทเคอรเ์รนซสี าหรบัลงทุนใน ICO และ
เทียบราคาสินทรพัย์ดิจิทลัอื่นในศูนย์ซื้อขาย ตามข่าว ก.ล.ต. ฉบบัที่ 23/2562 ลงวนัที่ 28 
กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมกีารปรบัครปิโทเคอร์เรนซีออกจากรายชื่อจ านวน 3 ตวั ได้แก่ Bitcoin 
Cash (BCH) Ethereum Classic (ETC) และ Litecoin (LTC) และตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อ 
ครปิโทเคอรเ์รนซ ีที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (ฉบบัที ่2) ก าหนดให ้ครปิโทเคอรเ์รนซี
ที่สามารถใช้เพื่อการเป็นฐานในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์ดิจิทลัอื่นๆ (Base Trading 
Pair) จ านวน 4 ตวั ไดแ้ก่ Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) 
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1.1.2 โทเคนดิจิทลั 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 

15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561 ก าหนด
นิยามของโทเคนดจิทิลั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

“โทเคนดจิทิลัเพื่อการลงทุน” (Investment Token) หมายความวา่ หน่วย
ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งถูกสรา้งขึน้บนระบบหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ก าหนดสทิธขิองบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรอืกจิการใดๆ  

“โทเคนดจิทิลัเพื่อการใชป้ระโยชน์” (Utility Token) หมายความวา่ หน่วย
ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งถูกสรา้งขึน้บนระบบหรอืเครอืขา่ยอเิล็กทรอนิกส ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ก าหนดสทิธใินการไดม้าซึ่งสนิคา้หรอืบรกิารหรอืสทิธอิื่นใดทีเ่ฉพาะเจาะจง ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนด
ในขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อกและผูถ้อื 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ที่ กจ. 12/2561 เรื่อง การก าหนดประเภทโทเคนดิจิทลัเพิ่มเติม ลงวนัที่ 7 มิถุนายน 2561 
ก าหนดให้ ครปิโทเคอร์เรนซทีีผู่อ้อกมวีตัถุประสงคใ์นการระดมทุนจากประชาชนและมลีกัษณะ
เป็นการก าหนดสทิธขิองบุคคลในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรอืกจิการใดๆ หรอืเป็นการก าหนด
สทิธใินการไดม้าซึ่งสนิคา้หรอืบรกิารหรอืสทิธอิื่นใด ใหถ้อืเป็นโทเคนดจิทิลัดว้ย 

เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนของขอบเขตในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามมาตรา 
5 ของพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ก าหนดบทบญัญตัริองรบัมิ
ให้หลกัทรพัย์ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แม้จะอยู่ในรูป
ของหน่วยขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืดจิทิลัโทเคนภายใตพ้ระราชก าหนดนี้ 
ดงันัน้ หลกัทรพัยต์ามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีแ่มจ้ะอยู่ในรูปของหน่วยขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Securities Token Offering: STO) จะไม่ถือเป็นครปิโทเคอร์เรนซีหรอืโทเคน
ดจิทิลัตามพระราชก าหนดนี้ ดงันัน้ หลกัทรพัย์ตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่
อยู่ในรูปของหน่วยขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ จะถูกก ากบัดูแลภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์เช่นเดยีวกบัการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนเป็นครัง้แรก  
 

1.2 การเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
การเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน หรอืโทเคนดจิทิลัทีผู่เ้สนอขาย

ได้ออกไวแ้ล้วและมวีตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อประชาชน จะกระท าได้เฉพาะ
นิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั และต้องได้รบัอนุญาตจากส านักงาน 
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ก.ล.ต. รวมทัง้ต้องยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดจิทิลัและร่างหนังสอืชีช้วน
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยมรีายละเอยีดตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด74 

ทัง้นี้  การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว  
จะกระท าไดต้่อเมื่อแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดจิทิลัและร่างหนงัสอืชีช้วนมผีล
ใช้บงัคบัแล้ว โดยต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด75 รวมทัง้ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO 
Portal)76 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้77 

อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดให้การเสนอขายโทเคน
ดจิทิลับางประเภทไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัใินส่วนทีว่่าดว้ยการเสนอขายโทเคนดจิทิลั
ต่อประชาชน หรอือาจยกเวน้ใหก้ารเสนอขายโทเคนดจิทิลับางประเภทหรอืบางลกัษณะ ไม่ตอ้ง
ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดจิทิลัและร่างหนงัสอืชีช้วนต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
เพื่อผ่อนปรนให้กบัโทเคนดจิทิลับางประเภทซึ่งมลีกัษณะเป็นการค้าขายสนิค้าหรอืให้บริการ
ตามปกต ิหรอืเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึ่งมไิด้มผีลกระทบต่อระบบการเงนิหรอื
ประชาชนในวงกวา้งได7้8 
 

1.3 คณุสมบติัของผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลั 
ผูเ้สนอขายโทเคนดจิทิลัตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้79 
(1) ตอ้งเป็นบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีจ่ดัตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย 
(2) ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย มหีนี้สนิล้นพ้นตวั หรอือยู่ระหว่างการยื่นหรอื

ไต่สวนค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการหรอืการฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  
(3) ตอ้งไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

                                                             
74 มาตรา 17 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
75 มาตรา 18 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
76 ภายใต้พระราชก าหนดน้ี “ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั” หมายความว่า ผูใ้หบ้รกิาร

ระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหม่ ซึง่ท าหน้าทีก่ลัน่กรองลกัษณะของโทเคนดจิทิลั
ทีจ่ะเสนอขาย คุณสมบตัขิองผูอ้อก และความครบถ้วน ถูกต้องของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโท
เคนดจิทิลัและร่างหนงัสอืชีช้วน หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่ปิดเผยผ่านผูใ้หบ้รกิารดงักล่าว 

77 มาตรา 19 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
78 มาตรา 20 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
79 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อประชาชน ลงวนัที ่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
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(4) ตอ้งไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุอนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
ผู้มีอ านาจควบคุมกิจการของผู้เสนอขายมีลักษณะขาดความน่าไว้ว างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความน่า
ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั80 

(5) ต้องมงีบการเงนิของผูเ้สนอขายและงบการเงนิรวมประจ างวดการบัญชปีี
ล่าสุด (ถา้ม)ี เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(6) ต้องไม่มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อน
วนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดจิทิลั 

(ก) เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลกัทรพัยห์รอืการเสนอขายโทเคนดจิทิลัในเรื่องทีม่นียัส าคญั  

(ข) เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ เนื่องจากมเีหตุที่มนียัส าคญัอนัควรสงสยัเกี่ยวกบักลไกการบรหิารจดัการในลกัษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้  

- อาจไม่สามารถปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมกีาร
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้
ประโยชน์มากกวา่ผูถ้อืหุน้รายอื่นโดยไม่สมควร  

- อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้รบัประโยชน์ทางการเงนินอกเหนือจากที่พงึไดต้ามปกต ิหรอืโดยท าใหบ้รษิทัเสยี
ประโยชน์ทีพ่งึไดร้บั 

(ค) เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตหรอืสัง่เพกิถอนการ
อนุญาตเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่หรอืโทเคนดจิทิลั เนื่องจากมเีหตุที่ท าใหส้งสยัเกีย่วกบั
การเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน หรอืต่อส านักงาน ก.ล.ต. ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็น
จรงิ ไม่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุน หรอืท าให้ผูล้งทุนส าคญัผดิ ซึ่งมลีกัษณะเป็นการปกปิด
หรอือ าพราง หรอืสรา้งขอ้มูลทีอ่าจไม่มอียู่จรงิในรายการ หรอืการด าเนินการทีม่นียัส าคญั  

(ง) เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่หรือโทเคน
ดจิทิลั โดยไม่มกีารชีแ้จงเหตุสงสยัตาม (ข) หรอื (ค) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืโดยมกีารชีแ้จง
แต่ไม่ได้แสดงขอ้เทจ็จรงิ หรอืเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะหกัล้างขอ้สงสยัตาม (ข) หรอื (ค) 
นัน้  

                                                             
80 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก าหนด

ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 3/2559 เรื่อง การก าหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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(7) ไม่เคยต้องค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้ลงโทษในความผดิเกี่ยวกบัทรพัยเ์ฉพาะ
ในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มลีกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติ อนัเป็นเหตุทีท่ าให้
เกดิความเสยีหายในวงกวา้ง ทัง้นี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดจิทิลั  

(8) ตอ้งไม่อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคดใีนความผดิเกีย่วกบัทรพัย์
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรอืทุจรติอนัเป็นเหตุทีท่ าให้เกดิความเสยีหายในวงกวา้ง ทัง้นี้ ไม่วา่ตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ  

(9) ตอ้งไม่เป็นบุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลทีม่ี
ลกัษณะตาม (6) (7) หรอื (8) หลกีเลี่ยงมใิห้ส านักงาน ก.ล.ต. ใชห้ลกัเกณฑ์การพจิารณาตาม 
(6) (7) หรอื (8) กบับุคคลทีม่ลีกัษณะดงักล่าวนัน้ 

(10) ตอ้งไม่มเีหตุทีท่ าใหส้งสยัวา่ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อประชาชนหรอืต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่ตรงต่อความเป็นจรงิ ไม่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุน หรอืมี
ขอ้ความทีอ่าจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผดิ  

(11) ต้องได้รบัการพจิารณาจากผูใ้ห้บรกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ICO 
Portal) แล้วว่า การเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีลกัษณะที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สามารถเสนอขายผา่นระบบของผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวได ้ 

 
1.4 คณุสมบติัของโทเคนดิจิทลั  

โทเคนดจิทิลัทีเ่สนอขายตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้81  
(1) ตอ้งเป็นโทเคนดจิทิลัเพื่อการลงทุน หรอืโทเคนดจิทิลัเพื่อการใชป้ระโยชน์  
(2) ตอ้งมคีวามชดัเจนเกีย่วกบัแผนธุรกจิ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทาง

การด าเนินโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ รวมทัง้การให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทลัที่มี
ขอ้ก าหนดอย่างน้อยดงันี้  

(ก) กรณีโทเคนดจิทิลัเพื่อการลงทุน ต้องมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจนเกี่ยวกบั
สทิธขิองผูถ้อืในการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการหรอืกจิการตามแผนธุรกจิ วธิกีารและเงื่อนไขใน
การแกไ้ขเปลีย่นแปลง ขอ้ก าหนดสทิธ ิและมาตรการในการรกัษาสทิธขิองผูถ้อือย่างเป็นธรรม  

(ข) กรณีโทเคนดิจิทลัเพื่อการใช้ประโยชน์ ต้องมีข้อก าหนดที่ชดัเจน
เกี่ยวกบัสทิธขิองผูถ้อืในการได้มาซึ่งสนิค้า บรกิาร หรอืสทิธอิื่นใด วธิกีารและเงื่อนไขในการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธ ิและมาตรการในการรกัษาสทิธขิองผูถ้อือย่างเป็นธรรม  

                                                             
81 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขาย

โทเคนดจิทิลัต่อประชาชน ลงวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
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(3) ต้องไม่มีเหตุที่ท าให้สงสยัว่าแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัโทเคนดิจิทลัและ
กลไกการให้สทิธแิก่ผูถ้อืผ่านสญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) ไม่สามารถบงัคบัได้จรงิ หรอื
เป็นการเอาเปรยีบผูล้งทุน  

(4) ต้องแสดงได้ว่ามกีารจดัท าและเปิดเผยรหสัต้นทาง (Source Code) ของ
สญัญาอจัฉรยิะ ทัง้นี้ การเปิดเผยรหสัตน้ทางใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด
บนเวบ็ไซต ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 
 

1.5 ประเภทของผูล้งทุน 
การเสนอขายโทเคนดจิทิลัที่ได้รบัอนุญาตแล้ว จะต้องเสนอขายต่อผูล้งทุนตาม

ประเภทและภายใตเ้งื่อนไขทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดงัต่อไปนี้82 
(1) ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ83 
(2) นิตบิุคคลร่วมลงทุน หรอืกจิการเงนิร่วมลงทุน84 
(3) ผูล้งทุนทีม่ใิชผู่ล้งทุนตาม (1) หรอื (2) ซึ่งเสนอขายเป็นมูลค่าไม่เกนิรายละ 

3 แสนบาทต่อการเสนอขายในครัง้นัน้ ทัง้นี้ ผูข้ออนุญาตต้องก าหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอ
ขายในแต่ละครัง้ต่อผูล้งทุนประเภทนี้รวมกนัไม่เกนิ 4 เท่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกโทเคน
ดจิทิลั หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมูลค่าทัง้หมดทีเ่สนอขายต่อครัง้ แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ 
 

1.6 คณุสมบติัของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ผูใ้ห้บรกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลัต้องมคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามเงื่อนไข

ดงัต่อไปนี้85  
(1) ตอ้งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย  
(2) ตอ้งมทีุนจดทะเบยีนซึ่งช าระแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 ลา้นบาท  
(3) ต้องไม่มีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความ

เสยีหาย หรอืมพีฤตกิารณ์อื่นทีแ่สดงใหเ้หน็วา่อยู่ในระหวา่งประสบปัญหาทางการเงนิ รวมทัง้ไม่

                                                             
82 มาตรา 18 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ประกอบกบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อ
ประชาชน ลงวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

83 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนด
บทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 

84 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กน. 20/2545 เรื่อง ก าหนดลกัษณะของค าว่า “ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั” “นิตบุิคคลร่วมลงทุน” และ “กจิการ” ลงวนัที ่28 มนีาคม 2545   

85 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 16/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารใหค้วามเหน็ชอบผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561 
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มเีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่ามขีอ้บกพร่องหรอืมคีวามไม่เหมาะสมเกีย่วกบัการควบคุมและการปฏบิตัิ 
งานอนัดขีองธุรกจิ  

(4) ต้องแสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรอืจะเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลผู้มี
อ านาจในการจดัการซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิการเป็นผูใ้ห้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดจิทิลั ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะต้องห้ามของกรรมการและผูบ้รหิารของผูป้ระกอบ
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั86 

(5) ต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจดัการระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่
เหมาะสมและเพยีงพอใหส้ามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยความรบัผดิชอบและ
เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกจิที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ การพจิารณา
ความเหมาะสมและเพยีงพอใหค้ านึงถงึลกัษณะ ขนาด ปรมิาณ ความซบัซ้อน และความหลากหลาย
ของธุรกจิและบรกิาร ตลอดจนระดบัความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและบรกิารดงักล่าวดว้ย  

(6) ตอ้งจดัใหม้บีุคลากรในจ านวนที่เพยีงพอกบัการประกอบธุรกจิ โดยบุคลากร
ดงักล่าวตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ
หน้าที ่ตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติและไม่มีประวตัใินทางทีเ่สื่อมเสยี  

(7) ตอ้งมรีะบบงานทีม่คีวามพรอ้มในการเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคน
ดจิทิลั 

(8) ในกรณีที่ผูข้อรบัความเหน็ชอบเป็นผูซ้ึ่งประกอบธุรกจิอื่นอยู่แล้วก่อนวนัที่
ยื่นค าขอรบัความเหน็ชอบ ธุรกจิอื่นของผูข้อรบัความเหน็ชอบต้องเป็นกจิการทีเ่กี่ยวเนื่อง เป็น
ประโยชน์ หรอืสนบัสนุนการประกอบธุรกจิการเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั และ
ไม่มลีกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขาย
โทเคนดจิทิลั เวน้แต่จะแสดงไดว้า่สามารถจดัใหม้รีะบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในเรื่องดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

1.7 หน้าท่ีภายหลงัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
ภายหลงัการเสนอขาย ผูเ้สนอขายโทเคนดจิทิลัตอ้งจดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบั

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ และขอ้มูลอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
โทเคนดิจิทลั หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคน
ดจิทิลัต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนและผูล้งทุนต่อไป87  

                                                             
86 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กลธ. 18/2561 เรื่อง การก าหนด

ลกัษณะต้องหา้มของกรรมการและผูบ้รหิารของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561 
87 มาตรา 25 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561  
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ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกจิมฐีานะทางการเงนิหรอืการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ประชาชน หรอืฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้
แกไ้ขหรอืสัง่ระงบัการด าเนินงานทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนเป็นการชัว่คราว เพื่อด าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง หากผูป้ระกอบธุรกจิยงัคงฝ่าฝืนหรอืกระท าผดิซ ้าอกี รฐัมนตรตีามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่เพกิถอนการอนุญาตได8้8  
 

1.8 ข้อยกเว้นการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
การเสนอขายโทเคนดจิทิลัที่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัวิ่าด้วยการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน ได้แก่ การเสนอขายโทเคนดิจิทลัที่ออกและด าเนินการโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย และการเสนอขายโทเคนดจิทิลัที่มลีกัษณะ  

(1) เป็นการก าหนดสทิธใินการไดม้าซึ่งสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจง  
(2) เป็นการก าหนดสทิธใินการไดม้าซึ่งสทิธติามขอ้ (1)  
(3) สนิค้าหรอืบรกิารตาม (1) หรอื (2) พร้อมทีจ่ะใหใ้ชป้ระโยชน์ไดท้นัทตีัง้แต่

วนัทีเ่สนอขายโทเคนดจิทิลัครัง้แรก89 
 
2. ธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
 

2.1 ประเภทของธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
ตามมาตรา 3 ของพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั พ.ศ. 2561 

ไดก้ าหนดประเภทของธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั ดงันี้ 
“ศนูยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั” หมายความวา่ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใดๆ ทีจ่ดัให้

มขี ึน้เพื่อการซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์ดจิทิลั โดยการจบัคู่หรอืหาคู่สญัญาให้ หรอืการ
จดัระบบ หรืออ านวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรพัย์ดจิทิลั
สามารถท าความตกลงหรอืจบัคู่กนัได ้โดยกระท าเป็นทางคา้ปกต ิแต่ทัง้นี้ ไม่รวมถงึศนูยก์ลาง
หรอืเครอืขา่ยในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

“นายหน้าซื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั” หมายความวา่ บุคคลซึ่งใหบ้รกิารหรอืแสดงต่อ
บุคคลทัว่ไปวา่พรอ้มจะใหบ้รกิารเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนเพื่อซื้อขายหรอืแลกเปลีย่นสนิทรพัย์

                                                             
88 มาตรา 35 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561  
89 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 10/2561 เรื่อง การไม่น า

บทบญัญตัวิ่าดว้ยการเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายโทเคนดจิทิลับาง
ลกัษณะ ลงวนัที ่7 มถุินายน 2561 
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ดจิทิลัใหแ้ก่บุคคลอื่น โดยกระท าเป็นทางคา้ปกตแิละไดร้บัค่าธรรมเนียมหรอืค่าตอบแทนอื่น แต่
ไม่รวมถงึการเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

“ผูค้า้สนิทรพัยด์จิทิลั” หมายความวา่ บุคคลซึ่งใหบ้รกิารหรอืแสดงต่อบุคคลทัว่ไป
ว่าพร้อมจะให้บรกิารซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์ดจิทิลัในนามของตนเองเป็นทางคา้ปกติ 
โดยกระท านอกศนูยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั แต่ไม่รวมถงึการใหบ้รกิารในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

นอกจากนี้ รฐัมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถออก
ประกาศก าหนดให้การประกอบธุรกิจดงักล่าว เป็นธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทลัที่จะถูกก ากับดูแล
ภายใตพ้ระราชก าหนดนี้เพิม่เตมิได ้เพื่อใหส้ามารถก ากบัดูแลธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัอื่นนอกจาก
ทีก่ าหนดไว ้
 

2.2 ประเภทใบอนุญาตของผูป้ระกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
ประเภทใบอนุญาตการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั มดีงันี้90  
(1) การเป็นศนูยซ์ื้อขายครปิโทเคอรเ์รนซ ี 
(2) การเป็นศนูยซ์ื้อขายโทเคนดจิทิลั  
(3) การเป็นนายหน้าซื้อขายครปิโทเคอรเ์รนซ ี 
(4) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดจิทิลั  
(5) การเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซ ี 
(6) การเป็นผูค้า้โทเคนดจิทิลั 
ทัง้นี้ ผูป้ระสงค์จะประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัต้องได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรี

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน91 
 

2.3 คณุสมบติัของผูป้ระกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้92  
(1) ตอ้งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย และ  

(ก) ในกรณทีีข่อรบัใบอนุญาตประเภทการเป็นศนูยซ์ื้อขายครปิโทเคอร์เรนซี 
หรอืการเป็นศนูยซ์ื้อขายโทเคนดจิทิลั ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งมใิชบ่รษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบ
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัประเภทการเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืการเป็นผูค้า้โทเคนดจิทิลั  
                                                             

90 ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ลง
วนัที ่16 กรกฎาคม 2561 

91 มาตรา 26 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561  
92 ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ลง

วนัที ่16 กรกฎาคม 2561 
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(ข) ในกรณทีีข่อรบัใบอนุญาตประเภทการเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซีหรอื
การเป็นผู้ค้าโทเคนดจิิทลั ผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องมิใช่บริษทัที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
สนิทรพัย์ดจิทิลัประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายครปิโทเคอร์เรนซีหรอืการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคน
ดจิทิลั  

(2) ต้องมทีุนจดทะเบยีนซึ่งช าระแล้วไม่น้อยกวา่จ านวนทีค่ณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด93  

(ก) 50 ล้านบาท ส าหรบัการเป็นศนูยซ์ื้อขายครปิโทเคอรซ์ ีหรอืการเป็น
ศนูยซ์ื้อขายโทเคนดจิทิลั 

(ข) 25 ล้านบาท ส าหรบัการเป็นนายหน้าซื้อขายครปิโทเคอร์เรนซ ีหรอื
การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดจิทิลั 

(ค) 10 ล้านบาท ส าหรบัการเป็นศนูยซ์ื้อขายครปิโทเคอรซ์ ีหรอืการเป็น
ศูนย์ซื้อขายโทเคนดจิทิลั กรณีที่ไม่มกีารเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของลูกค้าไวใ้นความครอบครอง 
หรอืหากมกีารเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของลูกคา้ไวใ้นความครอบครองแต่ไม่สามารถเขา้ถงึหรอืโอน
ทรพัยส์นิของลูกคา้ออกไปได ้เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้เป็นรายครัง้  

(ง) 5 ล้านบาท ส าหรบัการเป็นผูค้้าครปิโทเคอร์เรนซี หรอืการเป็นผูค้า้
โทเคนดิจิทลั และการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือการเป็นนายหน้าซื้อขาย  
โทเคนดิจทิลั กรณีที่มีการเก็บรกัษาทรพัย์สนิของลูกค้าไว้ในความครอบครองแต่ไม่สามารถ
เขา้ถงึหรอืโอนทรพัย์สนิของลูกคา้ออกไปได้ เวน้แต่ได้รบัความยนิยอมจากลูกค้าเป็นรายครัง้ 
หรอืตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(จ) 1 ล้านบาท ส าหรบัการเป็นนายหน้าซื้อขายครปิโทเคอร์เรนซี หรอื
การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดจิทิลั กรณีที่ไม่มกีารเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของลูกคา้ไวใ้นความ
ครอบครอง 

(3) ตอ้งแสดงไดว้า่จะมรีะบบงานทีม่คีวามพรอ้มในการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์
ดจิทิลัตามประเภททีข่อรบัใบอนุญาต 

(4) ตอ้งไม่มเีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่ามฐีานะทางการเงนิทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหาย 
หรอืมพีฤตกิารณ์อื่นทีแ่สดงใหเ้หน็วา่อยู่ในระหวา่งประสบปัญหาทางการเงนิ รวมทัง้ไม่มเีหตุอนั
ควรเชือ่ไดว้า่มขีอ้บกพร่อง หรอืมคีวามไม่เหมาะสมเกีย่วกบัการควบคุมและการปฏบิตังิานอนัดี
ของธุรกจิ  

                                                             
93 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง การก าหนด

ทุนจดทะเบยีนซึง่ช าระแลว้ของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561 
 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7736s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7736s.pdf
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(5) ต้องแสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารซึ่งเป็น
ผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัของผูท้ี่จะได้รบัใบอนุญาต ไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะต้องหา้มของกรรมการ
และผูบ้รหิารของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  

(6) ตอ้งแสดงไดว้า่บุคคลที่เป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ไม่มลีกัษณะตอ้งห้าม
ตามประกาศกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการก าหนดเงื่อนไขใหผู้ป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัต้อง
ขอรบัความเหน็ชอบบุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(7) ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวนัที่ยื่น
ขอรบัใบอนุญาต ตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิดงัต่อไปนี้  

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็น
ประโยชน์ หรอืสนับสนุนการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัตามประเภทที่ขอรบัใบอนุญาต และ
ไม่มลีกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั
ตามประเภทที่ขอรบัใบอนุญาต เวน้แต่จะแสดงได้ว่าสามารถจดัให้มรีะบบในการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเรื่องดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

(ข) งบการเงนิประจ าปีงวดการบญัชปีีล่าสุดของผูข้อรบัใบอนุญาตต้อง
ผา่นการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผูส้อบบญัชทีีส่ านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ 

(ค) สามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองได้ตามหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายทีจ่ดัตัง้บรษิทันัน้หรอืกฎหมายทีค่วบคุมการประกอบธุรกจิของบรษิทันัน้  

(ง) ได้รบัความยนิยอมใหป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัจากหน่วยงานที่
ควบคุมการประกอบธุรกจิอื่นของบรษิทันัน้ 
 

2.4 หน้าท่ีของผูป้ระกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด94 ไดแ้ก่ 
(1) ตอ้งจดัใหม้แีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอส าหรบัการรองรบัการประกอบธุรกจิและ

ความเสีย่งในดา้นต่างๆ95  
(ก) กรณีของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัทีม่กีารเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ

ของลูกค้าไวใ้นความครอบครอง ให้ด ารงเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธเิมื่อสิน้วนัท าการใดๆ ไม่
น้อยกว่า 15 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินของลูกค้า เว้นแต่กรณี

                                                             
94 มาตรา 30 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561  
95 ผูป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กธ. 19/2561 และ ที ่กธ. 

8/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  
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ทรพัยส์นิของลูกคา้ในสว่นทีถู่กจดัเกบ็ในระบบของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัซึง่จะเชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ยเมื่อท าธุรกรรมเท่านัน้ (Cold Wallet) ใหด้ ารงในอตัรารอ้ยละ 1  

(ข) กรณขีองผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัที่ไม่มกีารเกบ็รกัษาทรพัย์สนิ
ของลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง ใหด้ ารงส่วนของผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑด์งันี้  

- ไม่น้อยกวา่ 5 ลา้นบาท ส าหรบัการเป็นศนูยซ์ื้อขายครปิโทเคอร์เรนซี 
หรอืการเป็นศนูยซ์ื้อขายโทเคนดจิทิลั  

- ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท ส าหรบัการเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซ ี
หรอืการเป็นผูค้า้โทเคนดจิทิลั  

- ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ส าหรบัการเป็นนายหน้าซื้อขายครปิโท
เคอรเ์รนซ ีหรอืการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดจิทิลั  

(ค) กรณีของผู้ประกอบธุรกจิสินทรพัย์ดจิทิลัประเภทการเป็นนายหน้า
ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั ที่มีการเก็บรกัษาทรพัย์สนิของ
ลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง แต่ไม่สามารถเขา้ถงึหรอืโอนทรพัย์สนิของลูกคา้ออกไปได ้เวน้แต่
ไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้เป็นรายครัง้ ใหด้ ารงส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่ 2.5 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัอาจใช้วงเงนิคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยัที่ครอบคลุมความเสยีหายของทรพัย์สนิของลูกค้า เพื่อหกักลบมูลค่าทรพัย์สนิของ
ลูกคา้ทีใ่ชป้ระกอบการค านวณเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธไิด้ 

(2) ต้องจดัใหม้คีวามปลอดภยัของทรพัย์สนิของลูกคา้ ในกรณีที่ทรพัยส์นิของ
ลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลรกัษาหรอืจดัการของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั ต้องจดัท าบญัชี
ของลูกคา้แยกแต่ละรายใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิในระบบที่
มคีวามมัน่คง ปลอดภยั น่าเชือ่ถอื และตอ้งมแีผนการจดัการทรพัยส์นิของลูกคา้ทีเ่หมาะสม 

(3) ต้องจดัให้มกีารรกัษาความปลอดภยัจากการโจรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อป้องกนัระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มูลคอมพวิเตอร ์รวมถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการโจรกรรมหรอืเหตุอื่น ๆ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพซึ่งรวมถงึการดูแล
รกัษาความปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูล (Security) ความถูกต้องเชื่อถอืได้ของระบบงาน
และข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (Availability) โดยค านึงถึงความเสี่ยง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk) และความเสีย่งดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Risk) 

(4) ต้องจดัให้มรีะบบบญัชทีี่เหมาะสมกบักจิการและจดัให้มกีารสอบบญัชโีดย
ผูส้อบบญัชทีีส่ านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ  

(5) ต้องจดัให้มีมาตรการการรู้จกัลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิ
เกีย่วกบัลูกคา้ และมาตรการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยหรอืการฟอกเงนิ 

ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกจิมฐีานะทางการเงนิหรอืการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ประชาชน หรอืฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้
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แก้ไขหรอืสัง่ระงบัการด าเนินงานทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนเป็นการชัว่คราวเพื่อด าเนินการแกไ้ข
ให้ถูกต้อง หากผูป้ระกอบธุรกจิยงัคงฝ่าฝืนหรอืกระท าผดิซ ้าอกี รฐัมนตรตีามขอ้เสนอแนะของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่เพกิถอนการอนุญาตได้96 
 
3.  บทก าหนดโทษ 

 
ในกรณทีีผู่เ้สนอขายโทเคนดจิทิลัและผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัฝ่าฝืนไม่ท าตามที่

กฎหมายก าหนด จะมบีทลงโทษทัง้ทางแพ่งและอาญาทีส่ าคญั ดงันี้ 
(1) การเสนอขายโทเคนดจิทิลัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืเสนอขายโดยไม่กระท าผา่น

ผูใ้ห้บรกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัเป็นเงนิไม่
เกนิ 2 เท่าของราคาขายของโทเคนดจิทิลัทัง้หมดทีไ่ดเ้สนอขาย แต่ทัง้นี้ เงนิค่าปรบัตอ้งไม่น้อย
กวา่ 500,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั97 

(2) การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสอืชี้ชวนดว้ยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรอื
ปกปิดสาระส าคญัทีค่วรแจง้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัเป็นเงนิไม่เกนิ 2 เท่าของ
ราคาขายของโทเคนดจิทิลัทัง้หมดที่ได้เสนอขาย แต่ทัง้นี้ เงนิค่าปรบัต้องไม่น้อยกว่า 500,000 
บาท98 

(3) การเสนอขายโทเคนดจิทิลัก่อนที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชี้ชวนที่
ยื่นไวต้่อส านักงาน ก.ล.ต. มผีลใชบ้งัคบั ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ  1 ปี หรอืปรบัเป็นเงนิไม่
เกนิ 1 เท่าของราคาขายของโทเคนดจิทิลัทัง้หมดทีไ่ดเ้สนอขาย แต่ทัง้นี้ เงนิค่าปรบัตอ้งไม่น้อย
กวา่ 300,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั99 

(4) การเสนอขายโทเคนดิจิทลัในระหว่างที่ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่ระงบัแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชีช้วน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัเป็นเงนิไม่เกนิ 2 
เท่าของราคาขายของโทเคนดจิทิลัทัง้หมดที่ได้เสนอขาย แต่ทัง้นี้ เงนิค่าปรบัต้องไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั100 

                                                             
96 มาตรา 35 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561  
97 มาตรา 57 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
98 มาตรา 59 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
99 มาตรา 61 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
100 มาตรา 62 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
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(5) การเสนอขายโทเคนดจิทิลัโดยไม่รายงานฐานะทางการเงนิ และสทิธปิระโยชน์ที่
นักลงทุนจะได้รบั ต้องระวางโทษไม่เกนิ 100,000 บาท และปรบัอีกไม่เกนิวนัละ 3,000 บาท 
จนกวา่จะด าเนินการใหถู้กตอ้ง101 

(6) การท าธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุก 2 – 5 ปี 
และปรบัตัง้แต่ 200,000 – 500,000 บาท และปรบัอกีไม่เกนิวนัละ 10,000 บาท ตลอดเวลาทีท่ า
การฝ่าฝืน102 

(7) การท าธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัลที่ส่งผลต่อเสถียรภาพการเงินและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท 
ตลอดเวลาทีด่ าเนินการ103 

(8) การปล่อยขา่วเทจ็เพื่อปัน่ราคาสนิทรพัย์ดจิทิลั การคาดการณ์ราคาสนิทรพัย์โดย
ใชข้อ้มูลเทจ็จนมผีลกระทบต่อราคา การใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลภายในเพื่อเอาเปรยีบผูอ้ื่น การส่ง
ค าสัง่ซื้อขายตดัหน้าลูกคา้ การสร้างปรมิาณการซื้อขายที่ผดิปกตเิพื่อปัน่ราคา ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี ปรบั 500,000 – 2,000,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั104 

(9) การยินยอมให้บุคคลอื่นและการใช้บญัชตีวัแทน (Nominee) ซื้อขายสินทรพัย์
ดจิทิลัเพื่อหาผลประโยชน์แบบไม่ถูกตอ้ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี ปรบัไม่เกนิ 100,000 
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั105 

(10) การขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจา้หน้าที ่ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี และปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท106 

(11) การแจ้งขอ้ความ ให้ถ้อยค าอนัเป็นเทจ็ ปกปิดขอ้ความจรงิ หรอืให้ขอ้มูลอนัเป็น
เทจ็ต่อเจา้พนกังาน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี และปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท107 

(12) การที่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคล
หาผลประโยชน์จากการลงทุนสนิทรพัย์ดจิทิลัแบบไม่ถูกตอ้ง จนเกดิความเสยีหายแก่ธุรกจิและ
นกัลงทุน ตอ้งระวางโทษจ าคุก 5-10 ปี และปรบัตัง้แต่ 500,000 – 1,000,000 บาท108 
 
 
                                                             

101 มาตรา 63 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
102 มาตรา 66 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
103 มาตรา 68 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
104 มาตรา 70 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
105 มาตรา 73 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
106 มาตรา 75 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
107 มาตรา 76 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
108 มาตรา 82 พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 
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4.  สรปุกฎหมายการประกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั  
 

ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั พ.ศ. 2561 มสีนิทรพัย์ดจิทิลัที่
อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลประกอบดว้ยครปิโทเคอร์เรนซีและโทเคนดจิทิลั โดยแบ่งประเภทของ
โทเคนดิจิทลัเป็น 2 ประเภท คือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้
ประโยชน์ และประเภทของธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์
ดิจิทลั นายหน้าซื้อขายสินทรพัย์ดิจิทลั และผู้ค้าสินทรพัย์ดิจิทลั จากการศกึษาจะเหน็ได้ว่า  
พระราชก าหนดนี้มีบทบญัญัตทิี่ก าหนดกรอบการก ากบัดูแลการเสนอขายเหรียญดจิิทลัหรอื 
โทเคนดจิทิลัที่มหีลกัเกณฑ์และวธิกีารคล้ายกบักรอบการก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรพัย์
ทัว่ไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ในส่วนการเสนอขาย 
ธุรกิจที่ถูกก ากับดูแลและควบคุม คุณสมบัติของผู้เสนอขายและผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึง
คุณสมบตัขิองผูบ้รหิารธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนบทก าหนดโทษความผดิทางอาญาในท านอง
เดียวกบับทบญัญัติว่าด้วยการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ (Unfair 
Trading) ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ 
หรอืเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นเทจ็หรอืที่ท าให้ส าคญัผดิ (False Dissemination) การใชข้อ้มูลภายใน 
(Insider Trading) การซื้อขายตดัหน้าลูกค้า (Front Running) การสรา้งราคาซื้อขายให้ผดิไปจาก
สภาพปกตขิองตลาด (Market Manipulation) เป็นต้น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก ากบัดูแลการซื้อ
ขายหรอืแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์ดิจทิลั การประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั รวมทัง้การเสนอขาย
เหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัให้มคีวามเป็นธรรม โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งความ
น่าเชือ่ถอืและคุม้ครองผูล้งทุนโดยรวม 
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ตารางเปรียบเทียบกฎเกณฑ์การระดมทุนแบบ IPO และ ICO ภายใต้การก ากบัดูแลใน
ปัจจบุนั109 
รายการเปรียบเทียบ การระดมทุนแบบ IPO การระดมทุนแบบ ICO 
ผูร้ะดมทุน บรษิทัมหาชน บรษิทัจ ากดั / บรษิทัมหาชนจ ากดั 
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั หุน้ เหรยีญดจิทิลั / โทเคนดจิทิลั 
การอนุญาตใหเ้สนอขาย ขออนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และ

ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและร่าง
หนงัสอืชีช้วน (Prospectus) ทีม่ทีี่
ปรกึษาทางการเงนิ (Financial 
Advisor) เป็นผูช้่วยในการเตรยีมและ
ใหค้ าแนะน าในการด าเนินการและ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

ขออนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และ
ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและร่าง
หนงัสอืชีช้วน (White Paper) ทีผ่่าน
การพจิารณาของ ICO Portal ทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

ผลตอบแทน เงนิปันผล / ส่วนแบ่งก าไร เงนิส่วนแบ่งก าไร / สทิธทิีจ่ะไดร้บั
สนิคา้หรอืบรกิาร / สทิธปิระโยชน์อื่น
ใดทีเ่ฉพาะเจาะจง 

ผูล้งทุน ผูล้งทุนทัว่ไป - ผูล้งทุนพเิศษ  
o ผูล้งทุนสถาบนั (Institutional 

Investor) 
o ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ (Ultra-

High Net Worth Investor)110 
o นิตบุิคคลร่วมลงทุน (Venture 

Capital) หรอืกจิการเงนิร่วม
ลงทุน (Private Equity) 

o ผูล้งทุนลกัษณะเฉพาะ 
(Qualified Investor)111 

- ผูล้งทุนรายย่อย (Retail 
Investor)112 

                                                             
109 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 38. 
110 บุคคลธรรมดาทีม่สีนิทรพัยส์ุทธติัง้แต่ 70 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืมรีายไดต่้อปี 10 ลา้นบาทขึน้ไป 

หรอืมเีงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยต์ัง้แต่ 25 ลา้นบาทขึน้ไป เป็นต้น 
111 บุคคลธรรมดาทีม่ปีระสบการณ์ในการท าธุรกจิไม่น้อยกว่า 3 ปี และมเีงนิลงทุนในหุน้ไม่น้อยกว่า 

5 ลา้นบาท หรอืบุคคลธรรมดาทีม่สีนิทรพัย์สุทธติัง้แต่ 50 ลา้นบาท หรอืมรีายไดต่้อปี 4 ลา้นบาทขึน้ไป ทีม่ี
ประสบการณ์ลงทุนในหุน้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น 

112 ลงทุนแต่ละรายไม่เกนิ 3 แสนบาท ต่อการเสนอขายในแต่ละครัง้ นอกจากน้ี มกีารก าหนดมลูค่า
สงูสุดของการเสนอขายในแต่ละครัง้ต่อผูล้งทุนประเภทน้ี รวมกนัไม่เกนิมลูค่าดงัน้ี แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า  

(ก) ไม่เกนิ 4 เท่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีเ่สนอขาย  
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รายการเปรียบเทียบ การระดมทุนแบบ IPO การระดมทุนแบบ ICO 
จ านวนระดมทุน ไม่จ ากดั กรณีภายใต้ผูล้งทุนรายย่อยไดไ้ม่เกนิ 

4 เท่าของสว่นของผูถ้อืหุน้ หรอืไม่เกนิ
รอ้ยละ 70 ของมลูค่าเสนอขาย 

กรรมการและผูบ้รหิารของ
ผูร้ะดมทุน 

มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามทีก่ าหนด 

มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามทีก่ าหนด 

หน้าทีใ่นการเปิดเผย
ขอ้มลู 

บรษิทัผูร้ะดมทุนมหีน้าทีเ่ปิดเผย
ขอ้มลูทัง้ก่อนและหลงัการเสนอขาย 
หากเปิดเผยเป็นเทจ็ บรษิทัผูร้ะดมทุน 
กรรมการ และผูบ้รหิาร อาจต้องรบัผดิ
ทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย
หลกัทรพัย ์

บรษิทัผูร้ะดมทุนมหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลู
ทัง้ก่อนและหลงัการเสนอขาย หาก
เปิดเผยเป็นเทจ็ บรษิทัผูร้ะดมทุน 
กรรมการ และผูบ้รหิาร อาจต้องรบัผดิ
ทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย
สนิทรพัยด์จิทิลั 

หน้าทีเ่ฉพาะ - - การเสนอขายทีช่ าระดว้ยครปิโท
เคอรเ์รนซที าไดเ้ฉพาะครปิโท
เคอรเ์รนซทีีส่ านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด และต้องไดม้าจากการซือ้
ขายแลกเปลีย่น หรอืไดฝ้ากกบั
ผูป้ระกอบการสนิทรพัยด์จิทิลัที่
ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. เท่านัน้ 

- บรษิทัผูร้ะดมทุนต้องใหค้วาม
ร่วมมอืในการเปิดเผยขอ้มลูให ้
ICO Portal และศนูยซ์ือ้ขายโท
เคนดจิทิลั 

 
 
 
 
 
 

                                                             

(ข) ไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทัง้หมดทีเ่สนอขาย 



 
 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
1.  บทสรปุ 
 

จากการศกึษาแนวทางการก ากบัดูแล ICO ของประเทศสวติเซอร์แลนด ์สหรฐัอเมรกิา 
และสงิคโปร์ พบว่า หน่วยงานก ากบัดูแลของทัง้ 3 ประเทศ ไม่มกีฎหมายเฉพาะในการก ากบั
ดูแลและควบคุม ICO แต่หน่วยงานก ากบัดูแลของแต่ละประเทศเลือกที่จะควบคุม ICO ที่มี
ลกัษณะเป็นการลงทุนหรอืมคีุณสมบตัเิชน่เดยีวกบัหลกัทรพัยท์ัว่ไป โดยออกแนวทางปฏบิตัิใน
การก ากบัดูแล ICO ภายใต้กฎหมายหลกัทรพัย์และกฎหมายการเงินที่มอียู่ในปัจจุบนั ซึ่งมี
ความยดืหยุ่นและสามารถปรบัเปลี่ยนได้ง่ายตามความเหมาะสมของรูปแบบ ICO และโทเคน
ดจิทิลัใหม่ๆ  

เนื่องจากนิยามของ “หลกัทรพัย์” ตามกฎหมายไทยถูกบญัญัติไว้อย่างแจ้งชดัตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ได้แก่ (1) ตัว๋เงนิคลงั (2) พนัธบตัร 
(3) ตัว๋เงิน (4) หุ้น (5) หุ้นกู้ (6) หน่วยลงทุน อนัได้แก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม (7) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ (8) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้
(9) ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหน่วยลงทุน (10) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
แม้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 จะเปิดช่องให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดประเภทของหลกัทรพัย์เพิม่เตมิได้ แต่กฎเกณฑ์การก ากบัดูแลหลกัทรพัย์ของ
ประเทศไทยมคีวามเขม้งวดมาก จงึอาจไม่เหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะเฉพาะของการเสนอ
ขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนทีม่คีวามแตกต่างกบัการเสนอขายหลกัทรพัยท์ัว่ไปใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์บบดัง้เดมิ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลส าคญัในการออกพระราชก าหนดการประกอบ
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะในการก ากบัดูแลการออกและเสนอขาย
เหรยีญดจิทิลัหรอืโทเคนดจิทิลัต่อประชาชน 

อย่างไรก็ตาม พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจทิลั พ.ศ. 2561 กลบัมี
หลกัเกณฑ์และวธิกีารคล้ายกบักรอบการก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรพัย์แบบดัง้เดมิตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้ในส่วนการเสนอขาย ธุรกจิทีถู่ก
ก ากบัดูแลและควบคุม คุณสมบตัขิองผูเ้สนอขายและผูป้ระกอบธุรกจิ ตลอดจนบทก าหนดโทษ
ความผดิทางอาญา ท าให้บทบญัญัติส่วนใหญ่ของกฎหมายสนิทรพัย์ดิจทิลัมคีวามเขม้ขน้ไม่
แตกต่างจากกฎหมายหลกัทรพัย์ทัว่ไป จงึไม่เอื้อต่อผูร้ะดมทุนในการปฏบิตัติาม ดงัจะเหน็ได้
จากข้อมูลที่ประกาศบนเวบ็ไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ว่ามีการออกโทเคนดิจทิลัจ านวน 21 
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รายการ และมผีูป้ระกอบธุรกจิจ านวน 16 ราย ที่ด าเนินการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต.113 

นอกจากนี้ การใช้บงัคบัและปฏิบตัิตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสนิทรพัย์
ดจิทิลั พ.ศ.2561 และประกาศกฎเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายดงักล่าว ยงัมปัีญหาและ
อุปสรรคต่อผูร้ะดมทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนดงัต่อไปนี้ 

1) พระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 ก าหนดใหผู้ร้ะดมทุน
ตอ้งเป็นบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีจ่ดัตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย และตอ้งมแีผนธุรกจิที่
ชดัเจน รวมทัง้มีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชทีี่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เหน็ชอบ โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเหมาะที่จะใชก้บับรษิทัใหญ่ๆ ที่มกีารด าเนินงานมาแล้วระยะ
หนึ่ง จงึไม่เอือ้อ านวยต่อธุรกจิสตารท์อพั ซึ่งมกัอยู่ในชว่งระยะเริม่ตน้โครงการ อาจมเีพยีงแนวคดิ
ในการทีจ่ะพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารเท่านัน้ โดยยงัไม่ไดม้กีารผลติสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ ออกมา
อย่างเป็นรูปธรรมและยงัไม่มีประวตัทิางการเงนิ ท าให้ไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการระดมทุน
ด้วยการเสนอขายเหรียญดิจิทลัที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ ดงัจะเห็นได้จากปัจจุบนัยงัไม่มี 
ผูร้ะดมทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. แมแ้ต่รายเดยีว114  

2) ผูเ้สนอขายโทเคนดจิทิลัทีจ่ะรบัครปิโทเคอรเ์รนซเีป็นการตอบแทน หรอืผูป้ระกอบ
ธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัที่จะรบัครปิโทเคอร์เรนจากลูกค้าในการท าธุรกรรม สามารถรบัได้เฉพาะ 
ครปิโทเคอร์เรนซทีีไ่ด้จากการซื้อขาย แลกเปลีย่น หรอืฝากไวก้บัผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั
ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั พ.ศ.2561 เท่านัน้ แต่ตามประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ฉบบัล่าสุด มคีรปิโทเคอร์เรนซีที่สามารถใชเ้พื่อการเป็นฐานในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ (Base Trading Pair) จ านวน 4 ตัว ได้แก่ Bitcoin (BTC) 
Ethereum (ETH) Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) เท่านัน้115 การจ ากดัสกุลครปิโทเคอรเ์รนซี
ดงักล่าว ส่งผลต่อการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัที่ออกใหม่ต่อประชาชน เนื่องจากผูร้ะดมทุนจะม ี
คริปโทเคอร์เรนซีที่ใช้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพียง 4 สกุลเท่านัน้ ในขณะที่ปัจจุบนัม ี
ครปิโทเคอรเ์รนซจี านวนมากกวา่ 3,000 สกุลทัว่โลก  

3) การเสนอขายโทเคนดจิิทลัจะต้องท าผ่าน ICO portal ที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้ ซึ่งขดักบัหลกัการของการระดมทุนแบบ ICO ที่ถูกสร้างขึน้เพื่อ
เป็นชอ่งทางใหผู้ต้อ้งการระดมทุนและผูต้อ้งการลงทุนมาเจอกนัโดยไม่อาศยัตวักลาง แมก้ารท า 

                                                             
113 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย.์ สินทรพัยดิ์จิทลั [ออนไลน์]. 

สบืคน้จาก : https://www.sec.or.th/digitalasset#ICOP  [2563, 15 มนีาคม] 
114 อ้างแลว้ เชงิอรรถ 113. 
115 ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 12/2562 เรื่อง 

บญัชรีายชื่อครปิโทเคอรเ์รนซทีีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (ฉบบัที ่2)  
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ICO บางโครงการอาจด าเนินการผา่นผูใ้หบ้รกิารเสนอขาย (Funding Portal) แต่โครงการ ICO 
ส่วนใหญ่มกัด าเนินการผา่นระบบและชอ่งทางทีต่นเองสรา้งหรอืพฒันาขึน้ 

4) กระบวนการขัน้ตอนการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญดิจิทลัที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนที่จะต้องได้รบัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และจะต้องยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายและร่างหนงัสอืชีช้วนต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จะตอ้งผา่นกระบวนกลัน่กรองโดย 
ICO Portal อาท ิการตรวจสอบกจิการ (Due Diligence) การพจิารณาความชดัเจนของโครงการ
และความเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลกจิการและการเสนอขายเพื่อเปิดเผย
ขอ้มูลแก่ผูล้งทุน การตรวจสอบโครงสรา้งการกระจายโทเคนดจิทิลั รหสัตน้ทางของสญัญาอจัฉรยิะ
เทียบกบัเอกสารทางเทคนิค รวมทัง้ท าความรู้จกัตวัตนของผู้ลงทุน และจดัท าแบบประเมนิ
ความสามารถในการรบัความเสี่ยงส าหรบัผูล้งทุนรายย่อย ฯลฯ ซึ่งท าให้กระบวนการระดมทุน
ด้วยการเสนอขายเหรียญดจิิทลัที่ออกใหม่ต่อประชาชนมตี้นทุนค่าด าเนินการสูงและใชร้ะยะ
เวลานานเชน่เดยีวกบัการระดมทุนดว้ยการเสนอขายหลกัทรพัยท์ัว่ไปในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งขดั
กบัหลกัการของ ICO ที่เป็นระดมทุนที่มตีน้ทุนต ่าและใชเ้วลาน้อย ในขณะที่ผูต้อ้งการระดมทุน
การระดมทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนส่วนใหญ่มกัเป็นธุรกจิสตารท์อพั 
หรอืบรษิทัขนาดเลก็ ท าให้บรษิทัเหล่านี้มอีุปสรรคเพิม่ขึน้ ต่างจากผูร้ะดมทุนการระดมทุนด้วย
การเสนอขายหลกัทรพัย์ทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ จงึมคีวามสามารถ
และตน้ทุนเพยีงพอทีจ่ะด าเนินตามขัน้ตอนต่างๆ ได้ 

5) การจ ากดัเพดานใหผู้ล้งทุนรายย่อยแต่ละรายสามารถลงทุนไดสู้งสุด 300,000 บาท 
ต่อโครงการ และวงเงินที่ผู้ระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญดิจทิลัที่ออกใหม่ต่อประชาชน
สามารถเสนอขายต่อผูล้งทุนรายย่อยต้องไม่เกนิ 4 เท่าของส่วนของผูถ้อืหุ้น หรอืต้องไม่เกิน 
70% ของมูลค่าที่เสนอขายทัง้หมด แล้วแต่มูลค่าใดสูงกว่า ซึ่งขดักบัหลกัการของการเสนอขาย
เหรียญดิจิทลัที่ออกใหม่ต่อประชาชนที่ต้องการระดมทุนจากผู้ลงทุนจ านวนมากจากทัว่โลก 
เพื่อใหไ้ดเ้งนิจ านวนมากและไม่จ ากดัจ านวนเงนิ 

 
2.  ข้อเสนอแนะ 
 

1) สรา้ง Regulatory Sandbox116 เพื่อใหธุ้รกจิสตารท์อพัทีไ่ม่ไดเ้ป็นนิตบิุคคลในรูปแบบ
บรษิทัสามารถออกโทเคนทีไ่ม่มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนหรอืไม่มลีกัษณะเป็นหลกัทรพัยไ์ด้ 

                                                             
116 Regulatory Sandbox คอื การก าหนดกรอบทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมทดสอบนวตักรรมน า

เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชส้นบัสนุนการใหบ้รกิารทางการเงนิ โดยน าเสนอบรกิารทางการเงนิแก่ผูบ้รโิภคจรงิ
ภายในพืน้ทีห่รอืสภาพแวดลอ้มของการประกอบธุรกจิและการใหบ้รกิารทีจ่ดัภายใต้กรอบหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดูแลทีม่คีวามยดืหยุ่น 
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2) เพิม่สกุลเงนิครปิโทเคอร์เรนซีที่เป็นฐานในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์ดจิทิลั
อื่นๆ ในการระดมทุนดว้ยการเสนอขายเหรยีญดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน 

3) ยกเวน้การเสนอขายโทเคนดจิทิลัผา่น ICO Portal ส าหรบัโทเคนบางประเภทได ้ 
4) ผ่อนปรนหรอืยกเวน้การใชบ้งัคบักฎหมายหรอืกฎระเบยีบในบางกรณี เช่น ออก

ใบอนุญาตใหแ้บบมเีงื่อนไข ปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการเสนอขายเหรยีญ
ดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน รวมถงึการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสอื
ชีช้วนส าหรบัโทเคนบางประเภทได ้

5) ผ่อนปรนขอ้จ ากดัเพดานการลงทุนส าหรบัโครงการการเสนอขายเหรยีญดิจิทลัที่
ออกใหม่ต่อประชาชนบางโครงการทีน่่าเชือ่ถอืและมศีกัยภาพ โดยอาจพจิารณาเป็นรายกรณ ี
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มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ปี 2557 และเข้าศกึษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวชิากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี ในปีการศกึษา 2559 
ประสบการณ์ มีประสบการณ์การท างานด้านกฎหมายมากกว่า 5 ปีในฐานะทนายความและ 
ที่ปรกึษากฎหมายในส านักงานกฎหมายชัน้น าของไทยและต่างประเทศ รวมทัง้บรษิทัเอกชน
ขา้มชาต ิมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา มปีระสบการณ์ตรงและ
ความรูเ้ชงิลกึดา้นการจดทะเบยีนสทิธบิตัรภายใต้ระบบ PCT และเครื่องหมายการคา้ภายใตพ้ธิี
สารมาดรดิ (Madrid Protocol) มปีระสบการณ์และเชีย่วชาญด้านการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ความมัน่คงและปลอดภยัทางไซเบอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การท าธุรกรรมเชงิพาณิชย์ 
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบายในประเทศและต่างประเทศ และรฐักจิสมัพนัธ์ ผลงาน 
รางวลั หรอืเคยได้ทุนอะไร ทุนรตันมงคล ปีการศกึษา 2553-2557 ทุนเรยีนด ีUTCC SMART  
ปีการศกึษา 2553-2557 เกยีรตยิศคณบด ีปี 2553-2557 รางวลัชมเชยการแข่งขนัตอบปัญหา
ทางกฎหมาย ณ ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เนื่องในวนัรพ ีประจ าปี 
2556 ปัจจุบนัท างานเป็นทนายความด้านสิทธิบตัร บริษัท เอส แอนด์ ไอ อินเตอร์เนชนันัล 
บางกอก ออฟฟิศ จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิทั ลอวพ์ลสั จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิทั 
เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี่ จ ากดั ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย บรษิทั อสีท์ เวสท์ ซีด อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ผูจ้ดัการงานควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 


