
 
ประกาศกระทรวงการคลงั 

เร่ือง  การก าหนดเงื่อนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั 
ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ฉบบัประมวล) 
_____________________ 

โดยที่การประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัตอ้งไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัจากกระทรวงการคลงัและเงื่อนไขส าคญัประการหน่ึงในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยด์ิจิทลั คือ คุณสมบตัิและความเหมาะสมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั  ดงันั้น เพื่อเป็นการพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถ
ก ากบัดูแลผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัด ารงไวซ่ึ้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นที่
น่าเช่ือถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัต่อไป อาศยัอ านาจ 
ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั  
พ.ศ. 2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนด
เงื่อนไขให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัตอ้งปฏิบตัิ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั”  หมายความว่า   ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สินทรัพยด์ิจิทลัประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ดังต่อไปน้ี  เวน้แต่บริษทัที่อยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนอยู่แลว้ก่อนไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัล  

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

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 



(10)  การเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
(11)  การเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยด์ิจิทลั 
“ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า   บุคคลที่ถือหุ้นในผูป้ระกอบธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลั

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยด์ิจิทลันั้น 

ขอ้ 2   ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัยอมใหบุ้คคลใดมีอ านาจครอบง าการ
บริหารงานหรือการจดัการบริษทั  เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือ 
เป็นการบริหารงานตามสัญญาของบุคคลที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการ
และผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั  

ขอ้ 3   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัยื่นค าขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดย 

(1)  กรณีที่การเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดงักล่าวจะเกิดข้ึนเน่ืองจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัมีการเพิ่มทุน ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัยื่นค าขอรับความเห็นชอบก่อน
วนัที่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัจะขายหุ้นเพิ่มทุนอนัเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัยื่นค าขอรับความ
เห็นชอบภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้ว่ามีบุคคล 
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยยงัไม่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 4   ส านกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัค าขอ 
รับความเห็นชอบ เอกสาร และหลกัฐานครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ขอ้ 5   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6 และขอ้ 7 บุคคลที่จะไดร้ับความเหน็ชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามดงัต่อไปน้ี 

(1)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 



(ก)  กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทลัหรือการบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(ข)  กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
การบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  

(2)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น 

(3)  เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
ที่กระท าโดยทุจริต 

(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระท าความผิดตาม (1)  
หรือ (2) 

(5)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อนัเน่ืองจากการกระท าโดยทุจริต 
(6)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ 

ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

(7)  มีการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
(8)  จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็น

สาระส าคญัที่ควรบอกให้แจง้ในการขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยด์ิจิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือในรายงานอ่ืนใดที่ตอ้งยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9)  มีการท างานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน 

(10)  อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงิน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ส่ังพกัการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้
การก ากบัดูแล 

(11)  ถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศส่ังเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผูบ้ริหาร หรือการให้ความเห็นชอบในการเป็น 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล และปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ับอนุญาตให้กลบัมา
ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผูบ้ริหาร หรือเป็นผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

 



(12)  มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่หน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจ 
ทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไมใ่ห้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 
ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดใน (1) ถึง (12) ดว้ย 

ขอ้ 6   ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยด์ิจิทลัมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
มีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัโดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี  
ทั้งน้ี ระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าวตอ้งไม่เกินห้าปีนบัแต่วนัที่บุคคลนั้นพน้โทษตามค าพิพากษาหรือ 
นบัแต่วนัที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีค าส่ังเปรียบเทียบปรบับุคคลนั้น หรือนบัแต่วนัที่มีค าวินิจฉัย
ของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากบัดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าว 

ให้น าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบับุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัและปรากฏลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ในภายหลงั
ดว้ยโดยอนุโลม 

ปัจจยัที่อาจน ามาใชใ้นการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหน่ึง  
ให้เป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ขอ้ 7   เมื่อขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลใดเขา้ข่ายที่ก าหนดในขอ้ 5(3) (4) 
(5) (6) (7) (8) หรือ (9) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อไดพ้ิจารณาตามปัจจยัที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามขอ้ 6 แลว้ อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน
หน่ึงปีส าหรับการห้ามมิให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั ส านกังาน ก.ล.ต. 
อาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวมิไดเ้ป็นลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดในขอ้ 5  
หากไม่มีเหตุอนัควรเช่ือว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั 
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะท าให้ผูล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ต่อ 
ภาคธุรกิจสินทรัพยด์จิิทลั 

ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจทิลัใดมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามที่ก าหนดในขอ้ 5 ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลันั้นตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงดงักล่าวเป็นหนงัสือ
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่รูห้รือมเีหตุอนัควรรู้ถึงลกัษณะตอ้งห้ามของผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่นั้น 



เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัว่าบุคคลที่ส านกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัใดมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5 ให้ส านกังาน ก.ล.ต. มี
อ านาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ไดใ้ห้ไวแ้ลว้ได ้

ขอ้ 9   ในกรณีที่บุคคลใดตอ้งห้ามมิให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยด์ิจิทลัอนัเน่ืองจากบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9)    
เมื่อพน้ระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 6 หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามขอ้ ๖ แลว้ มิให้
ส านกังาน ก.ล.ต. น าพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) 
ที่ไดเ้คยใชเ้ป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัในครั้ งก่อนมาเป็นเหตุในการห้ามโดยอาศยัลกัษณะตอ้งห้ามในวงเล็บเดียวกนันั้นในครั้ งหลงัอีก 

ขอ้ 10   เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจทิลัใดมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ที่ไม่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพราะเหตุที่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5 หรือถูก
ส านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบตามขอ้ 8 ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลันั้นด าเนินการ
แกไ้ขเหตุที่มิชอบดงักล่าวภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้ับแจง้จากส านกังาน ก.ล.ต. หากไม่สามารถ 
แกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจส่ังให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย  ์
ดิจิทลันั้นงดเวน้การขยายการประกอบธุรกิจหรือระงบัการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
การชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี จนกว่าผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะแก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่าวขา้งต้นได้
แลว้เสร็จ ในการน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัด าเนินการ 
อ่ืนใดเพื่อคุม้ครองและรักษาประโยชน์ของลูกคา้ 

ขอ้ 11   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
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 (นายอภิศกัดิ์   ตนัติวรวงศ)์ 
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