ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กลธ. 18/2561
เรื่ อง การกาหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับประมวล)
___________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10(1) มาตรา 28 และมาตรา 30 แห่งพระราชกาหนด
การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้ และรวมถึงตารางแนบท้ายที่กาหนดตามประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทใดประเภทหนึ่ งหรื อหลายประเภท ดัง ต่อไปนี้
(1) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์ เรนซี
(2) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(3) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายโทเคนดิจิทลั
(5) การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซี
(6) การเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั
(7) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซี
(8) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
(9) การเป็ นที่ปรึ กษาคริ ปโทเคอร์เรนซี
(10) การเป็ นที่ปรึ กษาโทเคนดิจิทลั
“ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ” หมายความว่า ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน
“ผูล้ งทุน” หมายความว่า ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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“ลูกค้า” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริ หารงานของบริ ษทั
“ผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับส่วนงาน
ภายในบริ ษทั
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(2) ธุรกิจหลักทรัพย์
(3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ธุรกิจประกันภัย
(5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ข้อ 3 สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียด
ของข้อกาหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
ตามประกาศนี้ และหากผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้แล้ว
หมวด 1
การแต่งตั้งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 4 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องแต่งตั้งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้
(1) เป็ นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
หรื อคุณสมบัติอื่นตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(2) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน หมวด 2 และหมวด 3
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ข้อ 5 ผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 4 ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่ทาหน้าที่ต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริ หาร กาหนด ควบคุมและกากับดูแลนโยบาย
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การลูกค้า
(3) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จะนามาให้บริ การ
(5) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเงินลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อลูกค้า
หมวด 2
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 6 กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริ ต
(3) เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่น เว้นแต่จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
(6) เป็ นข้าราชการการเมือง
(7) เป็ นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อสานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่
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(ก) เป็ นกรณี ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดาเนินงานของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ข) เป็ นกรณีของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หมวด 3
การมีลกั ษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 7 กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามอื่นดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) มีความบกพร่ องในด้านความสามารถตามกฎหมาย หรื ออยูร่ ะหว่างถูกดาเนินการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกากับธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 8 เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
(2) มีประวัติการถูกลงโทษหรื อถูกดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9 เป็ นลักษณะต้องห้าม
กลุ่มที่ 2
(3) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ผูล้ งทุน บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม หรื อตลาดเงิน ตลาดทุนหรื อตลาดสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยรวม
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10 เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
ข้อ 8 ให้กรณี ดงั ต่อไปนี้เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
(1) เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็ นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน ก.ล.ต. หรื ออยู่ระหว่า ง
ถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรื อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในความผิดตามมาตรา 66 ประกอบกับมาตรา 26 (เฉพาะที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน)
หรื อมาตรา 82 ถึงมาตรา 91 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561
(4) เป็ นบุคคลที่สานักงาน ก.ล.ต. ปฏิ เสธหรื อถอนการแสดงรายชื่อของบุคคล
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจให้เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั
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(5) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 103(1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(6) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ข้อ 9 ให้กรณี ดงั ต่อไปนี้เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
(1) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยศาลมีคาพิพากษา
ให้รอการลงโทษ และพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
(2) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ น
ของแผ่นดิน
(3) เป็ นบุคคลที่ไม่สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน
เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ และอยูร่ ะหว่างเวลาที่ยงั ไม่สามารถกลับมาดารงตาแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อทุจริ ต หลอกลวง หรื อฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(ข) การบริ หารงานที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
หน่วยงานกากับดูแล หรื อบริ หารงานหรื อจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
(ค) การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อ
เป็ นการเอาเปรี ยบ
(4) เป็ นบุคคลที่อยูร่ ะหว่างถูกดาเนินการอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกาหนดมาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง หรื อศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็ นกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารในผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อถูกสานักงาน ก.ล.ต.
สั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรื อมีลกั ษณะที่ทาให้การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ด หรื อ
ถูกดาเนินการอื่นในทานองเดียวกัน อันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ข) การดาเนินการตาม (ก) สื บเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่มี
ผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่พิจารณา
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(ค) เหตุของการดาเนินการตาม (ก) เป็ นเรื่ องการกระทาความผิดตาม
พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่ องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริ ต
เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรื อขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริ ต
(5) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ข้อ 10 ให้กรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เป็ นลักษณะต้องห้าม
กลุ่มที่ 3
(1) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรื อการให้บริ การ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรี ยบผูล้ งทุน
หรื อขาดจรรยาบรรณหรื อมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพซึ่งกาหนดโดยสานักงาน
ก.ล.ต. สมาคม หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรื อตลาดสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่สานักงาน ก.ล.ต.
ยอมรับ หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(2) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการละเลยการตรวจสอบดูแล
ตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจการที่ตนมีอานาจในการจัดการ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งอยู่
ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทาการใดหรื องดเว้นกระทาการใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัด
ต่อพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 หรื อประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยรวม หรื อ
ความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง ฐานะ การดาเนิ นธุรกิจ หรื อลูกค้าของธุรกิจนั้น
(3) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมอันส่ อไปในทางไม่สุจริ ตที่ส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือในการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม หรื อสนับ สนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรื อ
เบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อบุคคลอื่น
โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ที่ตนดารงอยู่ เป็ นต้น
(4) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
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หมวด 4
การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
___________________
ส่วนที่ 1
การขอรับความเห็นชอบ
___________________
ข้อ 11 ในการยืน่ คาขอรับความเห็นชอบเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
ส่วนที่ 2
การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลง
___________________
ข้อ 12 การให้ความเห็นชอบกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั สิ้ นสุ ดลงเมื่อบุคคลนั้นมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้
ในหมวด 7
หมวด 5
หน้าที่ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 13 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายงานการแต่งตั้งและการสิ้ นสุ ด
การแต่งตั้งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณี ดงั กล่าว
หมวด 6
หน้าที่ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 14 กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
และปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อดูแลให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
(4) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. สมาคม หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนที่สานักงาน ก.ล.ต.
ยอมรับ
ข้อ 15 ในกรณีที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 14 ให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สาหรับการมีลกั ษณะต้องห้ามในกลุ่มที่ 3 ตามหมวด 7
หมวด 7
ผลของการมีลกั ษณะต้องห้าม
___________________
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดทัว่ ไปในการพิจารณาลักษณะต้องห้าม
___________________
ข้อ 16 ในกรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทลั
ได้ยนื่ คาขอรับความเห็นชอบเป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้สานักงาน ก.ล.ต.
ใช้เหตุแห่งการมีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวได้
ข้อ 17 ในกรณี ที่ผมู ้ ีลกั ษณะต้องห้ามเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้สานักงาน ก.ล.ต. ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(1) ให้การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลง
(2) กรณี เป็ นลักษณะต้องห้ามตามหมวด 2 หมวด 3 ลักษณะต้องห้ามตามกลุ่มที่ 1
ตามข้อ 8 หรื อลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 9(1) หรื อ (2) ให้สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ
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(3) กรณี เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 9(3) (4) หรื อ (5) ให้สานักงาน ก.ล.ต.
สั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลกั ษณะต้องห้ามนั้น
(4) กรณี เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 10 สานักงาน ก.ล.ต. อาจสัง่ พักหรื อ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี
ข้อ 18 ในการใช้ดุลยพินิจปฏิเสธการให้ความเห็นชอบตามข้อ 16 พักหรื อเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบตามข้อ 17(3) และ (4) แล้วแต่กรณี ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้แทนหรื อประกอบการดาเนินการดังกล่าวได้
(1) กาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบหรื อ
ห้ามการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไป โดยระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 10 ปี
สาหรับการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามในแต่ละกรณี
(2) กาหนดระยะเวลาการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ในตาแหน่งเดิมต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งยืน่ คาขอความเห็นชอบ
(3) ในกรณีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 10
มีลกั ษณะไม่ร้ายแรง หรื อเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงาน ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ยกกรณี ดงั กล่าวขึ้นพิจารณาเป็ นเหตุในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
การพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรื อห้ามการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื ออาจลดระดับการดาเนินการ
เป็ นการเปิ ดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก็ได้
ส่วนที่ 2
การพิจารณาลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
___________________
ข้อ 19 ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการมี
ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 10 หรื อการพิจารณาดาเนินการตามข้อ 16 ให้สานักงาน ก.ล.ต.
นาปัจจัยดังต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการพิจารณา
(1) บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา
(2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว
(3) ผลกระทบหรื อความเสี ยหายต่อลูกค้า ผูล้ งทุน บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ตลาดเงิน ตลาดทุน หรื อตลาดสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยรวม หรื อผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริ ง
หรื อพฤติกรรมที่พิจารณา
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(4) การแก้ไขหรื อการดาเนินการอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า ผูล้ งทุน บริ ษทั
หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ตลาดเงิน ตลาดทุน หรื อตลาดสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยรวม หรื อแก้ไข เยียวยา
หรื อป้ องกันมิให้เกิดข้อเท็จจริ งหรื อพฤติกรรมทานองเดียวกันนั้นซ้ าอีก
(5) พฤติกรรมอื่นของผูถ้ ูกพิจารณาที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานหรื อขัดขวาง
การปฏิบตั ิงานของสานักงาน ก.ล.ต.
(6) ประวัติหรื อพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อ 20 ให้สานักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็น
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการพักหรื อเพิกถอน การให้ความเห็นชอบกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารที่มีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 10 หรื อพิจารณาให้ความเห็นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ในเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามความในหมวดนี้ หรื อพิจารณาวางแนวทางและให้ความเห็น
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.ในการดาเนินการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากตลาดเงิน ตลาดทุน
หรื อตลาดสิ นทรัพย์ดิจิทลั จานวนไม่เกิน 5 คนซึ่งไม่เป็ นเลขาธิการหรื อพนักงานของสานักงาน ก.ล.ต.
โดยจานวนนี้ อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นผูแ้ ทนของผูล้ งทุนจานวน 1 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั หลักทรัพย์ หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจานวน 2 คน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการและให้สานักงาน
ก.ล.ต. แต่งตั้งพนักงานของสานักงาน ก.ล.ต. คนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
กรรมการรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาในลักษณะที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการให้ความเห็นอย่างเป็ นกลาง ให้ผนู ้ ้ นั แจ้งการมีส่วนได้เสี ยนั้นและห้ามมิให้เข้าร่ วมพิจารณา
ในเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 21 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสั่งการของสานักงาน ก.ล.ต. ตามหมวดนี้
มีความชัดเจนและผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการแจ้งเหตุในการสั่งพักหรื อเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบเนื่องจากการมีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 10 สานักงาน ก.ล.ต. จะกระทา
ได้ตอ่ เมื่อได้ดาเนิ นการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริ ง
(2) เสนอข้อเท็จจริ งรวมทั้งคาชี้แจงของผูถ้ ูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และหากคณะกรรมการ
ประสงค์จะให้ผถู ้ ูกพิจารณาชี้แจงเพิ่มเติม ให้สานักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีการชี้แจงเช่นนั้น

11
ในการปฏิบตั ิอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อ 22 สานักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ดาเนินการตามข้อ 21 วรรคหนึ่งได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ดงั กล่าวได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาอื่นที่ทาให้ผถู ้ ูกพิจารณามีโอกาสชี้แจง
และเคยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นในรู ปองค์คณะที่มีผมู ้ ีความรู ้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุนเป็ นองค์คณะด้วยหรื อโดยองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องมาอย่างเพียงพอแล้ว หรื อ
(2) คณะกรรมการได้กาหนดแนวทางพิจารณาดาเนินการสาหรับกรณีที่มีขอ้ เท็จจริ ง
ทานองเดียวกันกับกรณีที่พิจารณานี้ไว้ชดั เจนเพียงพอแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

