
 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กลธ. 18/2561 
เร่ือง  การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและ 

ผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลั 
(ฉบบัประมวล) 

___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10(1) มาตรา 28 และมาตรา 30 แห่งพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และรวมถึงตารางแนบทา้ยท่ีก าหนดตามประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท  ดังต่อไปน้ี   

(1)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
(3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
(5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั  
(7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
(8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
(9)  การเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี 
(10)  การเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 

(11)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กลธ. 33/2563  เร่ือง การก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กลธ. 22/2565  เร่ือง การก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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“การใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   การใหบ้ริการลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(1)  การรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลั หรือ 
(2)  การบริหารจดัการกุญแจเขา้รหสั (cryptographic key) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้ง 

เก็บรักษาเป็นความลบั เพื่อใชอ้นุมติัการโอนหรือการท าธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั โดยมีอ านาจ
เบด็เสร็จหรือบางส่วน 

“ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั”  หมายความวา่   ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 
  “ผูล้งทุน”  หมายความวา่   ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 
  “ลูกคา้”  หมายความวา่   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

“ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั 

“ผูอ้  านวยการฝ่าย”  หมายความวา่   บคุคลซ่ึงรับผิดชอบงานในระดบัส่วนงาน 
ภายในบริษทั 

“สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
  (1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
  (2)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์
  (3)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (4)  ธุรกิจประกนัภยั 
  (5)  ธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

  ขอ้ 3   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียด
ของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
ตามประกาศน้ี และหากผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กลธ. 22/2565  เร่ือง การก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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หมวด 1 
การแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
___________________ 

  ขอ้ 4   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศน้ี 

(1)  เป็นบุคคลซ่ึงมิไดมี้คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  
หรือคุณสมบติัอ่ืนตามตารางแนบทา้ยประกาศน้ี  เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(2)  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้น หมวด 2 และหมวด 3 

ขอ้ 5   ผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ 4 ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ  
รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  
ท่ีท าหนา้ท่ีต่อไปน้ี 

(1)  รับผิดชอบงานเก่ียวกบัการบริหาร ก าหนด ควบคุมและก ากบัดูแลนโยบาย 
ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ 
  (3)  รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (4)  รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจะน ามาใหบ้ริการ 
  (5)  รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์ 

ในสินทรัพยดิ์จิทลัเพื่อลูกคา้ 

  (6)  รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั  ทั้งน้ี ในกรณี 

ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กลธ. 10/2562  เร่ือง การก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กลธ. 33/2563  เร่ือง การก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กลธ. 22/2565  เร่ือง การก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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หมวด 2 
ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
___________________ 

  ขอ้ 6   กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งไม่มี 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี   

(1)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  
(2)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ 

ท่ีกระท าโดยทุจริต  
(3)  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของสถาบนั 

การเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(4)  เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

สินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืน เวน้แต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
(5)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการ  

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน  
(6)  เป็นขา้ราชการการเมือง  
(7)  เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

พนกังานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านกังาน ก.ล.ต. เวน้แต่  
       (ก)  เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. เพื่อเขา้ไปช่วยเหลือในการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
       (ข)  เป็นกรณีของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  

หมวด 3 
การมีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
___________________ 

ขอ้ 7   กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งไม่มีลกัษณะ 
ตอ้งหา้มอ่ืนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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  (1)  มีความบกพร่องในดา้นความสามารถตามกฎหมาย หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการ 
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 8 เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1   
  (2)  มีประวติัการถูกลงโทษหรือถูกด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานท่ีมี
ลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 เป็นลกัษณะตอ้งหา้ม
กลุ่มท่ี 2 
  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการปฏิบติัต่อลูกคา้  
ผูล้งทุน บริษทัหรือผูถื้อหุน้โดยรวม หรือตลาดเงิน ตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพยดิ์จิทลัโดยรวม  
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10 เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

  ขอ้ 8   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1  
  (1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ 

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3)  เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่าง 
ถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
ในความผิดตามมาตรา 66 ประกอบกบัมาตรา 26 (เฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉอ้โกงประชาชน) 
หรือมาตรา 82 ถึงมาตรา 91 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคล 
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกสินทรัพยดิ์จิทลัเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจให้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 
  (5)  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103(1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 
  (6)  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

ขอ้ 9   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบั 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น โดยศาลมีค าพิพากษา 
ใหร้อการลงโทษ และพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี 
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(2)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็น 
ของแผน่ดิน 
  (3)  เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน 
เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ และอยูร่ะหวา่งเวลาท่ียงัไม่สามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ที่
ดงักล่าวไดอี้ก  ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  การทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
         (ข)  การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งของ 
หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม 
         (ค)  การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมหรือ 
เป็นการเอาเปรียบ 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนดมาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารในผูอ้อกโทเคนดิจิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือถูกส านกังาน ก.ล.ต. 
สั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลกัษณะท่ีท าให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุด หรือ 
ถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกนั อนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในผูอ้อกโทเคนดิจิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

      (ข)  การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีมี 
ผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีพิจารณา 

      (ค)  เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิดตาม 
พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
แห่งกฎหมายดงักล่าว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริต 
เก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือขาดความระมัดระวงั ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต  

(5)  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
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ขอ้ 10   ใหก้รณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม 
กลุ่มท่ี 3 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการ
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผูล้งทุน 
หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบติังานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงก าหนดโดยส านกังาน 
ก.ล.ต. สมาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (2)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล 
ตามสมควรเพื่อป้องกนัมิให้นิติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดั  
ต่อพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัโดยรวม หรือ 
ความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 
  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่สุจริตท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเช่ือถือในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอยา่งมีนยัส าคญั 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือ  
เบียดบงัผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั หรือบุคคลอ่ืน  
โดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนด ารงอยู ่เป็นตน้ 

(4)  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

หมวด 4 
การขอรับความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ 

___________________ 

ส่วนท่ี 1 
การขอรับความเห็นชอบ 
___________________ 

  ขอ้ 11   ในการยืน่ค  าขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั 
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ส่วนท่ี 2 
การใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลง 

___________________ 

  ขอ้ 12   การใหค้วามเห็นชอบกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัส้ินสุดลงเม่ือบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไว้
ในหมวด 7 

หมวด 5 
หนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

___________________ 

  ขอ้ 13   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุด 
การแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผา่นระบบ 
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

หมวด 6 
หนา้ท่ีของกรรมการหรือผูบ้ริหารของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
___________________ 

  ขอ้ 14   กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2)  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ  

และปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส่ ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
(3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือดูแลให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 

พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
แห่งกฎหมายดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

(4)  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
ท่ีก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. สมาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตลาดทุนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ยอมรับ 
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  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 14 ให้ส านกังาน ก.ล.ต. พจิารณาและด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ส าหรับการมีลกัษณะตอ้งหา้มในกลุ่มท่ี 3 ตามหมวด 7 

หมวด 7 
ผลของการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

___________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไปในการพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้ม 

___________________  

  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยสิ์นทรัพยดิ์จิทลั
ไดย้ืน่ค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ใชเ้หตุแห่งการมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวในการปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบบุคคลดงักล่าวได้ 

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4(1) ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลง 
  (2)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 2 หมวด 3 ลกัษณะตอ้งหา้มตามกลุ่มท่ี 1  
ตามขอ้ 8 หรือลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มท่ี 2 ตามขอ้ 9(1) หรือ (2) ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบ 
  (3)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 ตามขอ้ 9(3) (4) หรือ (5) ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
สั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามแตเ่หตุแห่งการมีลกัษณะตอ้งหา้มนั้น 
  (4)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 10 ส านกังาน ก.ล.ต. อาจสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี 

  ขอ้ 18   ในการใชดุ้ลยพินิจปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 16 พกัหรือเพิกถอน
การใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 17(3) และ (4) แลว้แต่กรณี ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจด าเนินการ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีแทนหรือประกอบการด าเนินการดงักล่าวได ้
  (1)  ก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบหรือ 
หา้มการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าวในคราวต่อไป โดยระยะเวลาท่ีก าหนดตอ้งไม่เกิน 10 ปี 
ส าหรับการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มในแต่ละกรณี 
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  (2)  ก าหนดระยะเวลาการสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงเม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้
ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ในต าแหน่งเดิมต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งยืน่ค าขอความเห็นชอบ   
  (3)  ในกรณีพฤติกรรมท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 10  
มีลกัษณะไม่ร้ายแรง หรือเกิดขึ้นมาแลว้เกินกวา่ 10 ปีนบัถึงวนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ส านกังาน ก.ล.ต. อาจไม่ยกกรณีดงักล่าวขึ้นพิจารณาเป็นเหตุในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ  
การพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบหรือหา้มการปฏิบติัหนา้ท่ี หรืออาจลดระดบัการด าเนินการ 
เป็นการเปิดเผยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าวก็ได ้

ส่วนท่ี 2 
การพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

___________________ 

  ขอ้ 19   ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการมี 
ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 10 หรือการพิจารณาด าเนินการตามขอ้ 16 ใหส้ านกังาน ก.ล.ต.  
น าปัจจยัดงัต่อไปน้ี มาใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  บทบาทความเก่ียวขอ้งและพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกพิจารณา 
  (2)  การลงโทษท่ีบุคคลนั้นไดรั้บไปแลว้ 
  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายต่อลูกคา้ ผูล้งทุน บริษทั หรือผูถื้อหุน้โดยรวม  
ตลาดเงิน ตลาดทุน หรือตลาดสินทรัพยดิ์จิทลัโดยรวม หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้เทจ็จริง 
หรือพฤติกรรมท่ีพิจารณา 
  (4)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ ผูล้งทุน บริษทั  
หรือผูถื้อหุน้โดยรวม ตลาดเงิน ตลาดทุน หรือตลาดสินทรัพยดิ์จิทลัโดยรวม หรือแกไ้ข เยยีวยา  
หรือป้องกนัมิให้เกิดขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท านองเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (5)  พฤติกรรมอ่ืนของผูถู้กพิจารณาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือขดัขวาง
การปฏิบติังานของส านกังาน ก.ล.ต. 
  (6)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
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ขอ้ 20   ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน  รวมทั้งเสนอความเห็น 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกบัการพิจารณาเหตุของการพกัหรือเพิกถอน การใหค้วามเห็นชอบกรรมการ
หรือผูบ้ริหารที่มีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 3 ตามขอ้ 10 หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อส านกังาน ก.ล.ต.
ในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามความในหมวดน้ี หรือพิจารณาวางแนวทางและใหค้วามเห็น
ต่อส านกังาน ก.ล.ต.ในการด าเนินการ 
  ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากตลาดเงิน ตลาดทุน
หรือตลาดสินทรัพยดิ์จิทลัจ านวนไม่เกิน 5 คนซ่ึงไม่เป็นเลขาธิการหรือพนกังานของส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูแ้ทนของผูล้งทุนจ านวน 1 คน และผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั หลกัทรัพย ์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จ านวน 2 คน 
  ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและใหส้ านกังาน 
ก.ล.ต. แต่งตั้งพนกังานของส านกังาน ก.ล.ต. คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  กรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาในลกัษณะท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อการให้ความเห็นอยา่งเป็นกลาง ใหผู้น้ั้นแจง้การมีส่วนไดเ้สียนั้นและหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณา 
ในเร่ืองดงักล่าว 

  ขอ้ 21   เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสั่งการของส านกังาน ก.ล.ต. ตามหมวดน้ี 
มีความชดัเจนและผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการแจง้เหตุในการสั่งพกัหรือเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากการมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 10 ส านกังาน ก.ล.ต. จะกระท า
ไดต้อ่เม่ือไดด้ าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เปิดโอกาสใหผู้ถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
  (2)  เสนอขอ้เท็จจริงรวมทั้งค  าช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา (ถา้มี) ให้คณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน และเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และหากคณะกรรมการ
ประสงคจ์ะใหผู้ถู้กพิจารณาช้ีแจงเพิ่มเติม ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. จดัใหมี้การช้ีแจงเช่นนั้น 
  ในการปฏิบติัอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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ขอ้ 22   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจไม่ด าเนินการตามขอ้ 21 วรรคหน่ึงได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณีดงักล่าวไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาอ่ืนท่ีท าให้ผูถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจง 

และเคยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นในรูปองคค์ณะท่ีมีผูมี้ความรู้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุนเป็นองคค์ณะดว้ยหรือโดยองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาอยา่งเพียงพอแลว้ หรือ 

(2)  คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางพิจารณาด าเนินการส าหรับกรณีท่ีมีขอ้เทจ็จริง
ท านองเดียวกนักบักรณีท่ีพิจารณาน้ีไวช้ดัเจนเพียงพอแลว้ 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


