ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง การกาหนดเงื่อนไขให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(ฉบับประมวล)
_____________________
โดยที่การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั จากกระทรวงการคลังและเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั คือ คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังนั้น เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถ
กากับดูแลผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดารงไว้ซ่ ึงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นที่
น่ าเชื่ อถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่ การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต่อไป อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
พ.ศ. 2561 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกาหนด
เงื่อนไขให้ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทใดประเภทหนึ่ งหรื อหลายประเภท ดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริ ษทั ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิท ัล
(1) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(2) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(3) การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็ นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั
(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


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การกาหนดเงื่อนไขให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

(10) การเป็ นที่ปรึ กษาโทเคนดิจิทลั
(11) การเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
“ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นในผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้น
ข้อ 2 ห้ามมิให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ยอมให้บุคคลใดมีอานาจครอบงาการ
บริ หารงานหรื อการจัดการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้นในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อ
เป็ นการบริ หารงานตามสัญญาของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อ 3 ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ยื่นคาขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดย
(1) กรณี ที่การเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั มีการเพิ่มทุน ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ยื่นคาขอรับความเห็นชอบก่อน
วันที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั จะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็ นผลให้บุคคลนั้นเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ยื่นคาขอรับความ
เห็นชอบภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั รู ้หรื อมีเหตุอนั ควรรู ้ว่ามีบุคคล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 4 สานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั คาขอ
รับความเห็นชอบ เอกสาร และหลักฐานครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ข้อ 5 ภายใต้บงั คับข้อ 6 และข้อ 7 บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การกาหนดเงื่อนไขให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การกาหนดเงื่อนไขให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

(ก) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
(ข) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอานาจตาม
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น
(3) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต
(4) เคยต้องคาพิพากษาหรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับเนื่องจากกระทาความผิดตาม (1)
หรื อ (2)
(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทาโดยทุจริ ต
(6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรื อมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(7) มีการทางานอันส่ อไปในทางไม่สุจริ ต
(8) จงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อในรายงานอื่นใดที่ตอ้ งยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) มีการทางานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรื อขาดมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
(10) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอานาจในการกากับดูแลธุรกิจทางการเงิน
ในประเทศหรื อต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรื อการเป็ นผูบ้ ริ หารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแล
(11) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอานาจในการกากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรื อ
ต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรื อการเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อการให้ความเห็นชอบในการเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล และปัจจุบนั ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมา
ประกอบธุรกิจ หรื อเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล

(12) มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอานาจในการกากับดูแลธุรกิจ
ทางการเงินในประเทศหรื อต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรื อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ในกรณี ที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็ นนิติบุคคล กรรมการหรื อหุ้นส่ วนของนิติบุคคลนั้น
ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน (1) ถึง (12) ด้วย
ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรื อ (9) ให้สานักงาน ก.ล.ต.
มีอานาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั โดยคานึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็ นรายกรณี
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามคาพิพากษาหรื อ
นับแต่วนั ที่คณะกรรมการเปรี ยบเทียบมีคาสั่งเปรี ยบเทียบปรับบุคคลนั้น หรื อนับแต่วนั ที่มีคาวินิจฉัย
ของหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลหรื อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และปรากฏลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรื อ (9) ในภายหลัง
ด้วยโดยอนุโลม
ปัจจัยที่อาจนามาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 7 เมื่อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่กาหนดในข้อ 5(3) (4)
(5) (6) (7) (8) หรื อ (9) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได้พิจารณาตามปัจจัยที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดตามข้อ 6 แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสู งสุ ดไม่เกิน
หนึ่งปี สาหรับการห้ามมิให้เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั สานักงาน ก.ล.ต.
อาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็ นลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ 5
หากไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรื อจะทาให้ผูล้ งทุนขาดความเชื่ อมัน่ ต่อ
ภาคธุ รกิจสินทรัพย์ดจิ ิทลั
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจทิ ลั ใดมีผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อ 5 ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้นต้องรายงานข้อเท็จจริ งดังกล่าวเป็ นหนังสื อ
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่รูห้ รื อมีเหตุอนั ควรรู ้ถึงลักษณะต้องห้ามของผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่น้ นั

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังว่าบุคคลที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้เป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ใดมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ให้สานักงาน ก.ล.ต. มี
อานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้
ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลใดต้องห้ามมิให้เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั อันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรื อ (9)
เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 6 หรื อกรณี เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อ ๖ แล้ว มิให้
สานักงาน ก.ล.ต. นาพฤติกรรมอันเป็ นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรื อ (9)
ที่ได้เคยใช้เป็ นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ในครั้งก่อนมาเป็ นเหตุในการห้ามโดยอาศัยลักษณะต้องห้ามในวงเล็บเดียวกันนั้นในครั้งหลังอีก
ข้อ 10 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจทิ ลั ใดมีผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพราะเหตุที่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5 หรื อถูก
สานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบตามข้อ 8 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้นดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน ก.ล.ต. หากไม่สามารถ
แก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั นั้นงดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจหรื อระงับการประกอบธุ รกิจทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ น
การชัว่ คราวได้ ทั้งนี้ จนกว่าผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะแก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่าวข้างต้นได้
แล้วเสร็ จ ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดาเนินการ
อื่นใดเพื่อคุม้ ครองและรักษาประโยชน์ของลูกค้า
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง

