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หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและเพกิถอนโทเคนดจิทิลัทีจ่ะน ามาซือ้ขาย 
ในบรษิทั ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัย์ดจิทิลัไทย จ ากดั 

(Listing and Delisting Rules) 
 

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนโทเคนดิจิทัล โดยมีนโยบายเปิดกว้างในการรับโทเคนดิจิทัลที่มีความหลากหลายเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการระดมทุนและให้โอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการน าโทเคนดิจิทัลเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี โทเคนดิจิทัลที่จะสามารถน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้นั้น 
จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้บริการแก่ผู้ลงทุนและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 บทนิยาม 

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด 

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง” (Listing Consultative Committee) หมายความว่า บุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่มี
ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่น ามาใช้อ้างอิง 

“โทเคนดิจิทัล” “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” และ “ส านักงาน ก.ล.ต.” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

“สัญญาอัจฉริยะ” (Smart Contract) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 

 “ผู้ยื่นค าขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลเพื่อน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 
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“ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ” หมายความว่า ผู้มีประสบการณ์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียนเพื่อน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

“ผู้ออกโทเคนดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอที่มีโทเคนดิจิทัลจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ 

 “ระบบงานของ TDX” หมายความว่า ระบบงานที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
ในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ  

 
ขอ้ 2 คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ค าขอและโทเคนดจิทิลั 

ในการยื่นค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลต่อบริษัทฯ ผู้ยื่นค าขอและโทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียนนั้น
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

(2) ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินมั่นคง ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างยื่นหรือไต่สวนค าร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมกิจการของผู้ยื่นค าขอต้องไม่มีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจ โดยให้น าความในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(4) ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่จะจดทะเบียนเพื่อน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

(4.1) มีแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีแนวทางการด าเนินโครงการหรือกิจการ
ตามแผนธุรกิจ (Road map) ที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายละเอียดสินค้าหรือ
บริการต้นแบบ (Prototype) หรือระดับ Minimum Viable Product (MVP) และระดับความส าเร็จของโครงการ
ที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าและน าส่งเพื่อประกอบการยื่นค าขอ หรือชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 
หรือการเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น   

(4.2) เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีมูลค่าการเสนอขายเหมาะสมส าหรับการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 
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 (4.3) มีสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม โดยสามารถเปิดเผยรหัสต้นทาง (Source Code) 
ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ได้เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ  

  (4.4) มีระบบการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการตรวจสอบ
มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลกับบริษัทฯ โดยผู้ยื่นค าขอจะต้อง
น าส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าระบบงานที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน  

  (4.5) มีระบบที่เชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ในการน าโทเคนดิจิทัลเข้ามาจดทะเบียน 

  (4.6) มีระบบหรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

  (4.7) มีผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet Provider) เพื่อรองรับโทเคนดิจิทัลที่จะ
ขอจดทะเบียนเพื่อน ามาซื้อขายในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ราย โดยผูใ้ห้บริการกระเป๋า
สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือ
สามารถให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และจะต้อง
เป็นผู้ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX รวมถึงมีกลไกในการเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลของผู้ถือโทเคน
ดิจิทัล และสามารถจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้ 

  (4.8) เป็นโทเคนดิจิทัลที่สามารถออกได้โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจท าให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การออกและ/หรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลใดจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการดังกล่าว ผู้ยื่นค าขอจะต้องแสดงได้ว่าโทเคน
ดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียนนั้นเป็นโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้ท าการออกและ/หรือเสนอขายจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว  

(4.9)  เป็นโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไมม่ีลักษณะที่
ไม่สามารถน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต . ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

(4.10) ในกรณีที่หนังสือชี้ชวนก าหนดให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผู้
ยื่นค าขอจะต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและเก็บรักษาสินค้าอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตาม
มาตรฐานของอุตสาหกรรม  
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ขอ้ 3 การยืน่ค าขอ 

(1) ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลที่จะน ามาซื้อขายในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และช าระค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

(2) ให้ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับโทเคนดิจิทัลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามอัตรา
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ 
ก าหนด 
 
ขอ้ 4 การพจิารณารบัโทเคนดจิทิลั 

(1) ในระหว่างพิจารณาค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลที่จะน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ หากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อบริษัทฯ ให้ยื่นขอแก้ไข
เพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่
เป็นสาระส าคัญ อาจก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่  

(2) ในระหว่างการพิจารณาค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจ ิท ัลที ่จะน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเรียกให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควรภายในเวลาที่ก าหนด 

(3) บริษัทฯ อาจจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดกรองโทเคน
ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 รวมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโท
เคนดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียน และ/หรือเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการในการสั่งรับโทเคนดิจิทัลนั้น 

(4) คณะกรรมการอาจปฏิเสธค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลได้ หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นค า
ขอและโทเคนดิจิทัลมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้  

(5) ในการพิจารณาสั่งรับโทเคนดิจิทัล คณะกรรมการอาจน าความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้   

(6)  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาค าขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอและโทเคน
ดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจด
ทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อน ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ คณะกรรมการจะสั่งรับโท
เคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นโทเคนดิจิทัลจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร 
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ขอ้ 5 การเปดิเผยขอ้มลู 

เมื่อคณะกรรมการได้สั่งรับโทเคนดิจิทัลของผู้ยื่นค าขอเป็นโทเคนดิจิทัลจดทะเบียน ผู้ยื่นค าขอซึ่งเป็นผู้
ออกโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบหรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเพื่อให้ผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรือมูลค่าการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เช่น รายงานการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ รายงานความคืบหน้าโครงการ รายงานฐานะทางการเงิน หรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศ
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านระบบหรือช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ออกโทเคน
ดิจิทัล โดยบริษัทฯ อาจจัดให้มีระบบงานที่เชื่อมโยงไปยังช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล
ดังกล่าวของผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

 
ขอ้ 6 การเพกิถอน 
 (1)  โทเคนดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนออกจากการจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1.1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือโทเคนดิจิทัลครบก าหนดอายุโครงการตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

(1.2) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโทเคนดิจิทัลที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ เข้าข่ายหลอกลวงผู้ลงทุน หรือมีเหตทุี่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน  

(1.3) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ของโทเคนดิจิทัลนั้น มี
การท างานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
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(1.4) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวน หรือ
กรณอีื่นใดอันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้โทเคนดิจิทัลไม่สามารถใช้งานได้ตามสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)  

(2)  เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  
หรือแสดงให้บริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 
ได้ 

(3) คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ
บริษัทฯ โดยอาจจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการ
สั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ด้วยก็ได้   

(4)  ในการสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัล คณะกรรมการอาจก าหนดขั้นตอนด าเนินการเพื่อเพิกถอนโท
เคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติ
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร  

 
ขอ้ 7 เบด็เตลด็ 

ให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อ
น ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ตลอดจนหนังสือเวียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 

คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์นี้  

 
 


