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หลกัเกณฑก์ารเพิ�มสนิทรัพยด์จิทิลับน Satang Pro

1 Whitepaper และ
ผลติภณัฑ์

ผลติภณัฑม์คีณุภาพหรอืไม?่ นํ �าหนกั
(10/10)

นวตักรรม ผลติภณัฑม์นีวตักรรมใหมท่ี�ตอบสนองความตอ้งการของตลาด
หรอืสรา้งตลาดใหม่

3

ผลติภณัฑ/์Minimum viable
product (MVP)

ผลติภณัฑต์อ้งมกีารพัฒนาจนเสร็จหรอือยูใ่นสถานะที�สามารถ
ทดลองใชง้านได ้

5

แผนการบรรลเุป้าหมาย บรษัิทมแีผนการดําเนนิงานเพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งชดัเจน 2

2 ทมีผูพ้ฒันา ทมีผูพ้ฒันามคีวามสามารถหรอืไม ่? นํ �าหนกั
(10/10)

ความสามารถและชื�อเสยีง ทมีผูพั้ฒนามเีชื�องเสยีงในการพัฒนาผลติภณัฑอ์ื�นๆ 1

Open-source &
Governance

ทมีพัฒนาผลติภณัฑใ์นรปูแบบโมเดลของ Open-source
Governance Model

1

ผลติภณัฑแ์ละคณุภาพของ
Source code

ผลติภณัฑแ์ละ Source code ของผลติภณัฑนั์�นมคีณุภาพ 2

ที�ปรกีษา ทมีผูพั้ฒนาควรมทีี�ปรกึษาที�ดแีละมปีระสบการณเ์พื�อชว่ยใน
แนวทางการพัฒนาผลติภณัฑ์

2

เคยมกีารซื�อขายบนศนูย์
ซื�อขายอื�นมากอ่น

ผลติภณัฑด์งักลา่วเคยมกีารซื�อขายอยูบ่นศนูยซ์ื�อขายฯที�มชีื�อ
เสยีง

4

3 กฏหมายและกฏเกณฑท์ี�
เก ี�ยวขอ้ง

ผลติภณัฑน์ ั�นสอดคลอ้งตอ่กฏหมาย และ กฏเกณฑท์ี�
เก ี�ยวขอ้ง หรอืไม ่?

นํ �าหนกั
(10/10)

ก.ล.ต. ผลติภณัฑส์อดคลอ้งกบักฏเกณฑข์อง ก.ล.ต. 3

ปปง. ผลติภณัฑส์อดคลอ้งกบักฏเกณฑข์อง ปปง.และไมม่สีว่น
เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิ

4

อตุสาหกรรมสนิทรัพยด์จิทิลั ผลติภณัฑผ์า่นกฏเกณฑแ์ละเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรม
สนิทรัพยด์จิทิลั

3

4 การเสนอขายตอ่ตลาด ผลติภณัฑม์โีมดลการเสนอขายที�เหมาะสม? นํ �าหนกั
(10/10)

ราคาเสนอขายครั�งแรก ผลติภณัฑม์รีาคาเสนอขายครั�งแรกที�สมเหตสุมผล 3

ปรมิาณสนิทรัพยห์มนุเวยีน ผลติภณัฑป์รมิาณสนิทรัพยห์มนุเวยีนที�สมเหตสุมผล 3
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ปรมิาณซื�อขายในศนูยซ์ื�อขาย
ฯ

ควรมผีลติภณัฑเ์พยีงพอสําหรับการซื�อขายบนศนูยซ์ื�อขายสนิ
ทรัพยด์จิทิลั

4

5 ความตอ้งการของตลาด ผลติภณัฑเ์ป็นที�ตอ้งการของตลาดหรอืไม ่? นํ �าหนกั
(10/10)

ความตอ้งการของตลาด ผลติภณัฑเ์ป็นที�ตอ้งการของตลาดและมปีรมิาณการซื�อขายที�
เหมาะสม

2

การสนับสนุนของผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑค์วรเปิดเผย Source code และเป็นที�ยอมรับของ
open source community

8

6 โครงสรา้งการใหบ้รกิาร
ของผลติภณัฑ์

ผลติภณัฑม์โีครงสรา้งการใหบ้รกิารของผลติภณัฑท์ี�ดหีรอื
ไม่

นํ �าหนกั
(10/10)

คา่ธรรมเนยีมการทําธรุกรรม การคดิคา่ธรรมเนยีมตอ้งสมเหตสุมผล 1

การตรวจสอบธรุกรรม
(Staking)

ผลติภณัฑม์โีมเดลระบบ Staking ที�สมเหตสุมผล 1

การนําไปใชป้ระโยชน์ ผลติภณัฑม์โีมเดลการนําไปใชป้ระโยชนท์ี�ดี 3

รางวลัและบทลงโทษ ผลติภณัฑม์โีมเดลการแจกรางวลัและการลงโทษที�เหมาะสม
(ถา้ม)ี

1

โครงสรา้งจากขายและการ
แจกจา่ย

ผลติภณัฑค์วรมโีครงสรา้งการเสนอขาย และ โครงสรา้งการ
แจกจา่ยที�เหมาะสม (เชน่ สว่นของการตลาดตอ้งมสีดัสว่นที�
เหมาะสม เป็นตน้)

2

ความโปรง่ใสในการใหบ้รกิาร การใชง้านของผลติภณัฑค์วรมคีวามโปรง่ใสในการใหบ้รกิาร 2
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การประเมนิ (Evaluation)

คะแนนรวมทั �งสิ�น คอื 60 คะแนน ซึ�งจะแบง่เป็น 6 หวัขอ้ยอ่ย หวัขอ้ละ 10 คะแนน

● 40 คะแนน หรอืตํ�ากวา่จะถอืวา่ไมผ่า่นเกณ ์และสนิทรัพยฯ์ดงักลา่วจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาเพื�อ

เพิ�มบน Satang Pro

● 41 คะแนน หรอืมากกวา่ จะไดรั้บการพจิารณาเพื�อเพิ�มบน Satang Pro

กระบวนการเพิ�มสนิทรพัยด์จิทิลับน Satang Pro (Listing Process)

○ ผูท้ี�สนใจเพิ�มสนิทรัพยฯ์ บน Satang Pro สามารถนําสง่ขอ้มลูเกี�ยวกบัสนิทรัพยด์จิทิลัไดท้ี�

https://forms.gle/J9zaJ9ca8ZGnyaLH7

○ เมื�อไดรั้บขอ้มลูแลว้ ทมีผูป้ระเมนิจะทําการประเมนิสนิทรัพยฯ์ ตามเกณฑท์ี�กลา่วมาในขา้งตน้

○ หากสนิทรัพยฯ์ ผา่นการประเมนิ ผลการประเมนิและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งจะสง่ใหก้บัคณะผูบ้รหิาร

เพื�อพจิารณา

○ บรษัิทจะประกาศวนัที�จะเพิ�มสนิทรัพยฯ์ บนศนูยซ์ื�อขาย เมื�อไดรั้บการอนุมตัจิากคณะผูบ้รหิาร

การเพิ�มสนิทรพัยด์จิทิลันอกเหนอืจากการยื�นขอเพิ�มสนิทรพัยฯ์ จากภายนอก

บรษัิทอาจเพิ�มสนิทรัพยฯ์ เองตามความสนใจในสนิทรัพยบ์างชนดิและเล็งเห็นวา่เป็นที�ตอ้งการของ

ตลาด  ซึ�งสนิทรัพยฯ์ดงักลา่วนั�นผา่นการประเมนิดว้ยหลกัเกณฑก์ารเพิ�มสนิทรัพยด์จิทิลัเดยีวกนั และ

อนุมตัดิว้ยกระบวนการเดยีวกนัเชน่เดยีวกบัสนิทรัพยฯ์อื�นๆ

การเพกิถอนสนิทรพัยด์จิทิลั (Delisting)

เพื�อปกป้องประโยชนข์องนักลงทนุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพจิารณาและเพกิถอนสนิทรัพย์

ดจิทิลัจากศนูยซ์ื�อขายสนิทรัพยด์จิทิลั Satang Pro เมื�อบรษัิทฯ พบวา่โครงการหรอืธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบั

สนิทรัพยด์จิทิลันั�นเขา้สูเ่งื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการเพกิถอนสนิทรัพยด์จิทิลั (Delisting) โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�ไมจํ่ากดัเฉพาะหลกัเกณฑท์ี�กําหนดดงัตอ่ไปนี�

https://forms.gle/J9zaJ9ca8ZGnyaLH7
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● เมื�อศนูยซ์ื�อขายพบวา่ผูอ้อกสนิทรัพยด์จิทิลัไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�ปรากฎใน ไวทเ์ปเปอร์

(Whitepaper) และหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งในสาระสําคญั

● การยกเลกิการพัฒนาโครงการ การลม้เลกิกจิการ หรอืทมีผูพั้ฒนาลม้เลกิการพัฒนาโครงการ

หรอืธรุกจิที�เกี�ยวขอ้ง

● โครงการหรอืกจิการประสบปัญหาทางกฎหมาย

● โครงการหรอืกจิการปรับทศิทางเขา้สูก่ารใหบ้รกิารรปูแบบลกูโซห่รอืธรุกจิเครอืขา่ย

● สนิทรัพยด์จิทิลัประสบปัญหาขาดแคลนสภาพคลอ่งอยา่งหนัก

● เกดิเหตกุารณห์รอืสถานการณข์อ้มลูภายในเกี�ยวกบักจิการหรอืโครงการรั�วไหล

● เกดิการเปลยีนแปลงในโครงสรา้งทางเทคโนโลยขีองโครงการ กจิการ หรอืตวัสนิทรัพย์

ดจิทิลัอยา่งมนัียสําคญั

ข ั�นตอนการเพกิถอนสนิทรพัยด์จิทิลั (Delisting Process)

บรษัิทฯ จะดําเนนิการประเมนิและพจิารณาภายในเพื�อเพกิถอนสนิทรัพยด์จิทิลัและเมื�อไดรั้บขอ้สรปุรวม

ถงึการอนุมตักิารเพกิถอนแลว้ บรษัิทฯ จะดําเนนิการประกาศเพกิถอนสนิทรัพยด์จิทิลันั�นๆ แกส่าธารณะ

ลว่งหนา้เป็นเวลา 30 วนั กอ่นปิดใหบ้รกิาร

ผูล้งทนุจะมเีวลา 30 วนัในการถอนสนิทรัพยด์จิทิลัออไปจากศนูยซ์ื�อขายของบรษัิท

รายการสนิทรพัยด์จิทิลัตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ที� กธ. 18/2564 เร ื�อง หลกัเกณฑ ์เง ื�อนไข และวธิกีารประกอบธรุกจิ

สนิทรพัยด์จิทิลั (ฉบบัที� 11)

1. สนิทรัพยด์จิทิลัที�ไมม่วีตัถปุระสงคห์รอืสาระชดัเจนหรอืไมม่สี ิ�งใดรองรับโดยมรีาคาขึ�นอยูก่บั

กระแสในโลกโซเชยีล (Meme Token)

2. สนิทรัพยด์จิทิลัเกดิจากกระแสความชื�นชอบสว่นบคุคล (Fan Token)

3. โทเคนดจิทิลัที�เกดิจากการนําเทคโนโลยมีาใชแ้สดงความเป็นเจา้ของหรอืใหส้ทิธใินสิ�งใดสิ�ง

หนึ�ง หรอืที�เฉพาะเจาะจง โดยไมส่ามารถใชโ้ทเคนดจิทิลัประเภทและชนดิเดยีวกนั และจํานวน

เทา่กนัแทนกนัได ้(Non - Fungible Token : NFT)
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4. โทเคนดจิทิลัที�ออกโดยผูป้ระกอบธรุกจิการเป็นศนูยซ์ื�อขายสนิทรัพยด์จิทิลัเองหรอืบคุคลซึ�งมคี

วามเกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบธรุกจิการเป็นศนูยซ์ื�อขายสนิทรัพยด์จิทิลัดงันี� เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการ

ใชป้ระโยชนสํ์าหรับธรุกรรมที�เกดิขึ�นบนบล็อกเชน (Blockchain)

○ (ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคมุกจิการ

○ (ข) คูส่มรสหรอืผูท้ี�อยูก่นิดว้ยกนัฉันสามภีรยิาของบคุคลตาม (ก)

○ (ค) นติบิคุคลซึ�งบคุคลตาม (ก) มอํีานาจควบคมุกจิการ

○ (ง) บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม


