บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากัด

คาอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจทิ ลั ทีจ่ ะนามาซือ้ ขาย
(Listing and Delisting Rules)
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด (“บริษัทฯ”) ได้กาหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและเพิก
ถอนโทเคนดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.

การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

การดาเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัล อยู่ภายใต้การบริหารงานด้านการจดทะเบียนซื้อขาย
บนศู น ย์ ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล (Listing) ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยฝ่ า ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น Marketing & Business
Development ซึ่งจะให้คาแนะนาแก่ผู้สนใจออกโทเคนดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่จะ
นามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัทฯ และเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ ขอนาโทเคนจิทัลเข้ามาจดทะเบียน
เพื่อนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ แล้ว ฝ่ายงานดังกล่าวจะนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในข้อ 3 (การพิจารณาคัดเลือกและการรับจดทะเบียนโทเคนดิจิทัล)
2.

การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจทิ ลั

เมื่ อ ฝ่ ายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ าน Marketing & Business Development (“ฝ่ า ยจั ด การ”) เห็ น ควรให้ มี ก ารปรั บ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ฝ่ า ยจั ด การจะน าเสนอหลั ก การดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ
หลักเกณฑ์ฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบในลาดับต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การดาเนินการจะเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย1
นอกจากนี้ ในกรณีที่การปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักเกณฑ์นั้น อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรือประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าวและ
เสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย2

1 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กม.

023/2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอเกี่ยวกับการกาหนด
ลักษณะกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่จะขอความเห็นชอบในหลักการโดยให้ถือว่า ได้รับ Pre-approve แล้ว จาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และเอกสารหรือ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎคม 2561
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3.

การพิจารณาคัดเลือกและการรับจดทะเบียนโทเคนดิจิทัล

3.1

ขั้นตอนการคัดเลือกและการรับจดทะเบียนโทเคนดิจิทัล
(1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ยื่นคาขอจดทะเบียนผ่าน
ช่องทางที่บริษัทฯ กาหนด [1]

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

(2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing & Business Development
พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
(3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง พิจารณาโทเคนดิจิทัลที่ยื่นคาขอจดทะเบียนต่อบริษัทฯ ก่อน
นาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ [2] [3]
(ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโทเคนดิจทิ ัลไม่เกิน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง)

(4) คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาสั่งรับโทเคนดิจิทัล

คาอธิบายขัน้ ตอนการคัดเลือกและการรับจดทะเบียนโทเคนดิจทิ ลั
• ขั้นตอนที่ (1)
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะขอนาโทเคนดิจิทัลเข้ามาจดทะเบียนเพื่อทาการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิ จิ ทั ล ของบริ ษั ท ฯ (“ผู้ ยื่ น ค าขอ”) จะต้ อ งยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นต่ อ ฝ่ า ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น Marketing &
Business Development โดยอาจแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ โดยตรง หรือดาเนินการผ่านช่องทางการ
ติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออาจแจ้งความประสงค์ผ่านผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset
Tokenizer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่มีการเชื่อมต่อบนระบบงานของ TDX
• ขั้นตอนที่ (2)
ฝ่ ายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ าน Marketing & Business Development จะพิ จ ารณาความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของ
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยจะดาเนินการดังนี้
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง: เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้ยื่นคาขอเพื่อขอให้ดาเนินการแก้ไข หรือนาส่งเอกสาร
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง:

เจ้ าหน้ าที่ จ ะตรวจสอบคุ ณ สมบั ติเ บื้ อ งต้ น ของผู้ ยื่ น ค าขอเพื่ อ เตรี ย ม
นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อพิจารณาการรับโท
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เคนดิ จิ ทัล ของผู้ยื่ นคาขอ ก่ อ นน าเสนอความเห็น ของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่โทเคนดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียนมีลักษณะของโครงการที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับโทเคนดิจิทัลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เคย
พิจารณาสั่งรับโทเคนดิจิทัลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้
พิจารณาให้ความเห็นแล้วนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานภายในโดยมอบหมายให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน
Marketing & Business Development นาเสนอคาขอจดทะเบียนโทเคน
ดิจิทัลของโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
รับโทเคนดิจิทัลนั้นเป็นโทเคนดิจิทัลจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิ จิ ทั ล ของบริ ษั ท ฯ ได้ โดยให้ ถื อ เสมื อ นว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณา
กลั่ น กรองได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในหลั ก การส าหรั บ การรั บ โทเคน
ดิจิทัลลักษณะดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
• ขั้นตอนที่ (3)
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจะตรวจสอบคุณสมบัติของโทเคนดิจิทัลตามคาขอจดทะเบียนและเอกสารที่
ได้รับจากผู้ยื่นคาขอ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอและโทเคนดิจิทัลที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์
การคั ด เลื อ กและเพิ ก ถอนโทเคนดิ จิ ทั ล ที่ จ ะน ามาซื้ อ ขายในศู น ย์ ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ไทย (Listing and
Delisting Rules) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอาจใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เพื่อนาเสนอความเห็นสาหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของ
บริษัทฯ
• ขั้นตอนที่ (4)
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาค าขอจดทะเบี ยน ประกอบความเห็ น ของคณะกรรมการพิจ ารณา
กลั่นกรอง (ถ้ามี) หากคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคาขอและโทเคนดิจิทัลที่ยื่น ขอจด
ทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อ
ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิทั ลไทย (Listing and Delisting Rules) จะมี ก ารด าเนิ น การให้ผู้ ยื่น คาขอลงนามใน Listing
Agreement และคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาสั่งรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นโทเคนดิจิทัลจดทะเบียน
ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอ
และโทเคนดิจิทัลมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัล ที่จะ
นามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Listing and Delisting Rules)
3.2

เอกสารประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลต่อบริษัทฯ
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลต่อบริษัทฯ จะต้องนาส่งเอกสารประกอบการยื่นคาขออย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ออกโทเคนจิทัลมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Listing
and Delisting Rules) เช่น
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(1.1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

หนั งสื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ อ อกโดยกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ หรื อ หนั งสื อ หรื อ
หลักฐานอื่นใดที่รับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจ (Competent Authority)
ในประเทศที่นิติบุคคลนั้นได้จัดตั้งขึ้น
(1.2) เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะการเงินมั่นคง อาทิ งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้น
พ้นตัว หรืออยู่ระหว่างยื่นหรือไต่สวนคาร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย โดยอาจพิจารณาจากการตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรม
บังคับคดี
(1.3) เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล เช่น หนังสือชี้ชวน (White paper) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนธุรกิจ หรือบริการ
ต้นแบบ และรายละเอียดการเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยบริษัทฯ อาจกาหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องแสดง
ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
(2.1) กรณีโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมที่จะให้ผู้ถือใช้
ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก (“Utility
Token แบบไม่ พ ร้ อ มใช้ ง าน”) ผู้ อ อกโทเคนดิ จิ ทั ล ต้ อ งแสดงข้ อ มู ล สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารต้ น แบบ
(Prototype) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับ Minimum Viable Product (MVP) และระดับความสาเร็จของ
โครงการ (Milestone) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และ/หรือ
(2.2) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือการเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงผลสาเร็จหรือผลประเมินความสาเร็จของโครงการหรือกิจการนั้น ๆ
และ/หรือ
(2.3) ในกรณีที่หนังสือชี้ชวนกาหนดให้มีการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ผู้ออกโทเคน
ดิจิทัลต้องแสดงกระบวนการตรวจสอบและการเก็บรักษาสินทรัพย์อ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและ
เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะแล้ว
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงได้วา่ ระบบงานที่เกี่ยวข้องของผู้ออกโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี) ได้ผ่านการตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 12
เดือนก่อนวันยื่นคาขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทลั กับบริษัทฯ
เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลโทเคนดิจทิ ัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้แก่ผถู้ ือโทเคน
ดิจิทัล เช่น ทาง website, email หรือ social media ต่าง ๆ เป็นต้น
ข้อมูลของผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet Provider) เพื่อรองรับโทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียน
เพื่อนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและโท
เคนดิจิทัลตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลไทย (Listing and Delisting Rules)
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3.3

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นจะเป็นไป
ตามอัตราค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กาหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินขนาดของตลาดธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและการหารือร่วมกับผู้ ที่สนใจและ market participant ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มี
นโยบายให้การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักความเป็นธรรม ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขัน และสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล และจะต้องไม่เป็นการสร้าง
ภาระให้แก่ผู้ลงทุนเกินสมควร
3.4

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรอง (Listing Consultative Committee) คื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ ง จาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสินทรัพย์
ดิจิทัล และ (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่นามาใช้อ้างอิง
ตามบทนิยามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลไทย (Listing and Delisting Rules) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
โดยหากคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ และงดออกเสียงในเรื่องที่
ตนมีส่วนได้เสียนั้น
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจะมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9 คน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสินทรัพย์ดิจิทัล และมีความรู้ในแต่ละด้าน ดังนี้
(1.1) ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน
(1.2) ด้านกฎหมาย 1 คน
(1.3) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
(2) กรรมการที่มาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย 1 คน
(3) ผู้เชีย่ วชาญด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่นามาใช้อ้างอิง 1 คน
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนจานวนและองค์ปรกอบของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองได้ตามความเหมาะสมในอนาคต
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอและโทเคนดิจิทัลจากเอกสารที่ผู้ยื่นคา
ขอได้จัดทาและนาส่งเพื่อประกอบการยื่นคาขอ โดยผู้ยื่นคาขอและโทเคนดิจิทัลที่จะขอจดทะเบียนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 (คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอและโทเคนดิจิทัล) ของหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคน
ดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Listing and Delisting Rules) ไม่ว่าจะเป็นโทเคนดิจิทัลที่ผู้ยื่น
คาขอได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือโทเคนดิจิทัลที่บริษัทฯ ให้ความ
สนใจในการนามาจดทะเบียนเพื่อทาการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ก็ตาม
ในขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอและโทเคนดิจิทัล บริษัทฯ ได้กาหนดปัจจัยการคัดเลือกโทเคน
ดิจิทัลออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่
(1) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
(2) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของโทเคนดิจิทัล และ
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(3) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของระบบการปฏิบัติการและการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
โดยในแต่ละปัจจัย บริษัทฯ ได้แบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : เกณฑ์พื้นฐานสาหรับการคัดเลือกโทเคนดิจิทัล และ
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การคัดเลือกแบบเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
สาหรับหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตามปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา ผู้ยื่นคาขอจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา
ส่วนที่ 1 : เกณฑ์พื้นฐานสาหรับการคัดเลือกโทเคนดิจิทัล ครบทุกข้อ จึงจะมีการพิจารณาให้คะแนนในส่วนที่ 2 : เกณฑ์การ
คัดเลือกแบบเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องได้คะแนนรวมในส่วนที่ 2 นี้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองจะนาคะแนนดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณานาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาสั่งรับหรือไม่รับโทเคนดิจิทัลของผู้ยื่นคาขอเป็นโทเคนดิจิทัลจดทะเบียนต่อไป
เกณฑ์การพิจารณาและการให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนโทเคนดิจทิ ลั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ส่วนที่ 1 เกณฑ์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การคัดเลือก
(1) ความน่าเชื่อถือของโท
เคนดิจิทัล
(2) ความน่าเชื่อถือของผู้
ออกโทเคนดิจิทัล
(3) ปัจจัยอื่นๆ

โทเคนดิจทิ ลั ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดอืน่ (Secondary
Listing)
ต้องผ่านทุกข้อ
40%
(พิจารณาจากข้อ 1.1)

โทเคนดิจทิ ลั ทีไ่ ม่เคยจดทะเบียนในตลาดอืน่
Investment Token & Utility
Utility Token ไม่พร้อมใช้
Token พร้อมใช้
ต้องผ่านทุกข้อ
ต้องผ่านทุกข้อ
ต้องไม่ต่ากว่า 70%
40%
40%
(พิจารณาจากข้อ 1.2.1)
(พิจารณาจากข้อ 1.2.2)

40%

40%

40%

20%

20%

20%

ส่วนที่ 1 : เกณฑ์พื้นฐานสาหรับการคัดเลือกโทเคนดิจิทัล
(ใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลทุกประเภท)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

ผ่าน/
ไม่ผา่ น

วิธกี ารพิจารณา

(1) ความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
(1.1) เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน พิจารณาหนังสื อรับ รองบริ ษัทที่ อ อกโดยกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ
จากัด
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือหรือหลักฐานอื่นใดที่
รั บ รองการเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจ
(Competent Authority) ในประเทศที่นิติบุคคลได้จัดตั้งขึ้น
(1.2) เป็นผู้มีฐานะการเงินมั่นคง
พิจารณาทุนจดทะเบียนและงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการรับรอง
แล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น อย่างไม่มีเ งื่อนไขต่ อ งบ
การเงินดังกล่าว
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

ผ่าน/
ไม่ผา่ น
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(1.3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สิน พิจารณาจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่
ล้นพ้นตัว
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่อยู่ในระหว่างยื่นหรือไต่สวนคา
ร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย
(1.4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจ พิจารณาประวัติการทางาน ประวัติอาชญากรรมว่าต้องไม่ได้
ควบคุ ม กิ จ การของผู้ ยื่ น คาขอต้ อ งไม่มี อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีประวัติการกระทาความผิดหรือประวัติ
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
การทุ จ ริ ต หรื อ ประวั ติการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุน ทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น
(2) ความน่าเชื่อถือของโทเคนดิจิทัล
(2.1) เป็นโทเคนดิจิทัลที่สามารถออกได้ พิจารณาจากเอกสารที่ แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้ท าการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ออกและ/หรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากหน่วยงานกากับดูแลที่
กั บ ธุ ร กิ จ ที่ ผิ ด กฎหมาย และไม่ มี ส่ ว น เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล
เกี่ ย วข้ อ งอาจท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ นั้ น ว่ า ไม่ มี ลั ก ษณะที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การหลอกลวงประชาชน
ความน่าเชื่อถือต่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ (scam)
ดิจิทัล
ทั้งนี้ กรณีโทเคนดิจิทัลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทาให้เกิดผล
กระทบต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ ศู น ย์ ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล
จะต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองเป็นรายกรณี
(3) ความน่าเชื่อถือของระบบปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูล
(3.1) มีสัญญาอัจฉริยะ (Smart
พิจารณาเอกสารที่แสดงได้ว่าสัญญาอัจฉริยะ (Smart
Contract) ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดย
Contract) ของผู้ออกโทเคนดิจิทลั ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชีย่ วชาญการตรวจสอบสัญญา
ผู้เชีย่ วชาญการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะที่เป็นที่ยอมรับใน
อัจฉริยะ
อุตสาหกรรม และไม่มีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในรายงานหรือ
เอกสารที่จัดทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ
(3.2) มีระบบการป้องกันการโจมตีทางไซ พิจารณาเอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
เบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สารสนเทศของผู้ออกโทเคนดิจิทลั ว่าสามารถป้องกันการ
โจมตีทางไซเบอร์และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่มีเหตุอันควรสงสัยปรากฏใน
รายงานจากการตรวจสอบ ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าว
จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันยื่นคาขอจดทะเบียน
โทเคนดิจิทลั กับบริษัทฯ
(3.3) มีระบบหรือช่องทางในการเผยแพร่ (1) กรณีผู้ออกโทเคนดิจทิ ัลยื่นคาขอจดทะเบียนต่อศูนย์ซื้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือโท
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นแห่งแรก (Primary
เคนดิจิทัล
Listing) : พิจารณาหนังสือชี้ชวน (White paper) และ
เอกสารทีแ่ สดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
โทเคนดิจิทลั ของผู้ออกโทเคนดิจทิ ัลให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
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เช่น ทาง website, email หรือ social media
ต่าง ๆ เป็นต้น
(2) กรณีผู้ออกโทเคนดิจทิ ัลมีโทเคนดิจิทัลจดทะเบียนในศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และต่อมายื่นคาขอจดทะเบียนต่อ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทลั ของบริษัทฯ (Secondary
Listing) : พิจารณาเช่นเดียวกับกรณี (1) โดยผู้ออกโทเคน
ดิจิทัลจะต้องแสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลโทเคนดิจิทลั
ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่ง
อื่นเพิ่มเติม รวมทั้งแสดงให้บริษัทฯ เห็นว่าผูล้ งทุนในศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลที่
เปิดเผยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับการเปิดเผยข้อมูลใน
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทลั แห่งอื่น
(3.4) มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารกระเป๋ า สิ น ทรั พ ย์ พิจารณาว่าผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะต้องได้รับ
ดิ จิ ทั ล (Wallet Provider) อย่ า งน้ อ ย 1 อนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลที่
ราย
เกี่ยวข้อง หรือสามารถให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลได้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(3.5) มี ร ะบบเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบงานของ พิ จ ารณาว่ ามี ม าตรฐาน Smart Contract หรื อ มี ร ะบบงาน
TDX
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบงานของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การคัดเลือกแบบเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
วิธกี ารพิจารณา
(1) ความน่าเชื่อถือของโทเคนดิจิทัล
(1.1) โทเคนดิจิทัลมีสภาพ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยสภาพคล่องของโทเคน (Liquidity) ย้อนหลัง
คล่องในการซื้อขายจริง (ใช้ ใน Primary Listing โดยพิ จ ารณาจากหลายปั จ จั ย ประกอบ เช่ น
เฉพาะกรณีที่เป็น
สภาพตลาดและผู้เล่นในตลาด ความถี่ในการซื้อขาย ปริมาณการซื้อ
Secondary Listing)
ขาย และความผันผวนของราคาการซื้อขาย เป็นต้น

น้าหนักคะแนน
40%

Scale (1-3)
3 = Trading Volume ต่อวัน เฉลี่ย ย้ อนหลัง 30 วัน มากกว่า 100 ล้า นบาท /
หรือ 20-100 ล้านบาท โดยมีสภาพตลาดและผู้เล่นหลากหลาย เช่น มีผู้ดูแล
สภาพคล่อง เป็นต้น
2 = Trading Volume ต่อวัน เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน 20-100 ล้านบาท
1 = Trading Volume ต่อวัน เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่
มีข้อมูล

(1.2) เกณฑ์เฉพาะสาหรับโท
เคนดิจิทัลแต่ละประเภท
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จนสาเร็จ

วิธกี ารพิจารณา
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของ MVP อย่างน้อย 25%

(1.2.2) Investment
Token หรือ Utility Token
แบบพร้อมใช้งาน มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
สามารถซื้อขายได้

พิจารณาจากแผนธุรกิจ อัตราการเติบโตของมูลค่าโทเคนดิจิทัล ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยดูจากจานวนมูลค่าการซื้อขายที่ผู้เสนอขายโท
เคนดิจิทัลคาดว่าจะได้รับ ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับ หรือ
แนวทางในการใช้ สิ ท ธิ ข องสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร หรื อ สิ ท ธิ อื่ น ใดที่
เฉพาะเจาะจงตามที่ระบุไว้

น้าหนักคะแนน

Scale (1-3)
3 = มากกว่า 50%
2 = 25-50%
1 = ต่ากว่า 25%

Scale (1-3)
3 = แผนธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสูง และมีผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ
2 = แผนธุ ร กิ จ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ปานกลาง และมี ผ ลการทดสอบที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1 = มีแผนธุรกิจ แต่ไม่มีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

(2) ความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการบริหารโครงการทีเ่ ป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
บริหารการพัฒนาโทเคน
แผนธุรกิจ หนังสือชี้ชวน (White Paper) เช่น จานวน man-days ที่
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้จริงกับที่ประมาณการ งบประมาณที่เกิดขึ้นจริง กับที่ประมาณการ
หรืออัตราการจ่ายผลตอบแทนย้อนหลัง หรือมีระดับความสาเร็จของ
โครงการเป็นไปตามแผนงาน (milestone) ทีค่ าดหวัง เป็นต้น

40%

Scale (1-3)
3 = บริหารโครงการเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้
2 = บริหารโครงการ มีความล่าช้า จากแผนธุรกิจที่วางไว้บางส่วน หรือเกินกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้
1 = บริหารโครงการ มีความล่าช้าจากแผนธุรกิจที่วางไว้และเกินกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้

(3) ปัจจัยอื่นๆ
(เป็นอานาจของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองในการกาหนดปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ด้าน
เศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม (3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ (4) ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของโท
เคนดิจิทัลนั้น เพื่อนามาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจ
กาหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาโทเคนดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งเพิ่มเติม)
รวม

20%

100%

หน้า 9 จาก 13

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากัด
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การเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

โทเคนดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนออกจากการจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1
(1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยื่นขอเพิกถอนโดย
สมัครใจ (Voluntary Delisting)

กรณีที่ 2
(1) บริษัทฯ พิจารณาเพิกถอน
เนื่องจากมีเหตุเสียหาย (Mandatory Delisting)

(2) ดาเนินการตามหนังสือชี้ชวน

(2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็น

(3) คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเพิกถอนโทเคนดิจิทัล
4.1

การแจ้งการเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision จะติดตามดูแลโทเคนดิจิทัลที่ซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยหากพบว่าโทเคนดิจิทัลใดมีลักษณะที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากการจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลที่จะนามาซื้อขายใน
ศู น ย์ ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ไทย (Listing and Delisting Rules) ฝ่ ายงานดั งกล่ าวจะด าเนิ น การตรวจสอบข้ อมู ลและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาในการสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนออกจากการจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้ 2
กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลยื่นขอเพิกถอน (Voluntary Delisting)
เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล ขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ และ
ภายหลังคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวแล้ว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งการเพิก
ถอนให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาสั่งเพิกถอนโท
เคนดิจิทัล โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลใช้สาหรับ การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารไปยังผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision ของบริษัทฯ จะแจ้งการเพิกถอน
โทเคนดิจิทัลดังกล่าวให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ
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กรณีที่ 2 กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีเหตุอันควรให้เพิกถอน (Mandatory Delisting)
เมื่ อ มี เ หตุ ส มควรเพิ ก ถอนโทเคนดิ จิ ทั ล ใดออกจากศู น ย์ ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ของบริ ษั ท ฯ ตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลือ กและเพิ กถอนโทเคนดิจิ ทั ล ที่ จะนามาซื้ อ ขายในศูน ย์ ซื้อ ขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทั ลไทย ( Listing and
Delisting Rules) เช่น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโทเคนดิจิทัลที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เข้าข่าย
หลอกลวงผู้ลงทุน หรือมีเหตุที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าสัญญาอัจฉริยะ (Smart
Contract) ของโทเคนดิจิทัลนั้น มีการทางานไม่เป็นไปตามที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น โดยในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าโทเคนดิจิทัลใดเข้าข่ายที่อาจถูกเพิกถอน ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ได้ทราบข้อเท็จจริงมาด้วยตนเอง หรือมีผู้แจ้งมายัง
บริ ษั ท ฯ ฝ่ า ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น Marketing & Business Development จะติ ด ตามเพื่ อ รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยจะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หลายแหล่งประกอบกัน รวมทั้งอาจให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจ ารณา
กลั่นกรองเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ภายหลังคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัล ใดออกจากศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation & Supervision ของบริษัทฯ จะแจ้งการสั่งเพิกถอนโท
เคนดิจิทัลดังกล่าวให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบโดยไม่ชักช้าพร้อมกาหนดวันให้มีผลเป็นการเพิกถอน
โดยจะแจ้งให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลทราบผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือโท
เคนดิจิทัลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัล
ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ
4.2

ผลของการเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาสั่งเพิกถอนโทเคนดิจิทัลใดออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท
ฯ บริษัทฯ จะระงับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเมื่อถึงระยะเวลาตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กาหนด โดยเมื่อบริษัท
ฯ ได้ระงับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ใดแล้ว ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่สามารถทาการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวผ่านศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้อีก โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีเวลา 30 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการสั่งเพิก
ถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าว เพื่อทาการซื้อขายหรือโอนโทเคนดิจิทัล ไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือโอนไปยัง
กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) อื่น แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะมีการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลนั้นออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี หลังจากทีโ่ ทเคนดิจิทัลใดได้ถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ แล้ว หากผู้ถือ
โทเคนดิจิทัลยังไม่ประสงค์ที่จะซื้อขายหรือโอนโทเคนดิจิทัลนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลยังคงสามารถเก็บโทเคนดิจิทัลดิจิทัลดังกล่าวไว้กับบริษัทฯ ได้ต่อไป แต่จะไม่สามารถทาธุรกรรมใด ๆ หรือ
ใช้บริการของบริษัทฯ ทีเ่ กี่ยวกับโทเคนดิจิทัลนั้นได้ เว้นแต่เป็นการโอนโทเคนดิจิทัลไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือ
กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) อื่น แล้วแต่กรณี
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5.

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน
คณะกรรมการ/ฝ่ายงาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ
ซึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วย
(1) กรรมการและผูจ้ ัดการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
(3) ผู้บริหารสายงานด้านการเงินในฐานะ
CFO
(3) กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
(Managing Director)
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
(Listing Consultative Committee)

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Marketing and
Business Development

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้าน Operation &
Supervision

หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 กาหนดนโยบายการคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัล
 พิจารณาสั่งรับหรือเพิกถอนโทเคนดิจิทัล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดเลือกและเพิกถอนโทเคนดิจิทัลให้
เป็นไปนโยบายของคณะกรรมการของบริษัทฯ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 พิจารณาคัดกรองโทเคนดิจิทัลที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัล
ของบริษัทฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ดูแลและจัดการงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล รวมถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การแผยแพร่ข้อมูลในการสร้ าง
ความตระหนักรู้และจูงใจผู้ที่สนใจออกโทเคนดิจิทัล
 กาหนดกลยุทธ์ของการเข้า จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริษัทฯ
 ดูแลการยื่นคาขอจดทะเบียนเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ของบริษัทฯ รวมถึงการรับและตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอและ
คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของผู้ ยื่ น ค าขอและโทเคนดิ จิ ทั ล เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการของบริษัทฯ
 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ดูแลกระบวนการ ติดตามการดาเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ในด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ครบถ้วน
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คณะกรรมการ/ฝ่ายงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ประสานกับฝ่าย Marketing & Business Development ในการ List /
Delist โทเคนดิจิทัลบนระบบซื้อขาย

-------------------------------------------
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