
 
ประกาศกระทรวงการคลงั 

เร่ือง  การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ฉบบัประมวล) 
_____________________ 

โดยท่ีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัจากกระทรวงการคลงัและเง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั คือ คุณสมบติัและความเหมาะสมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  ดงันั้น เพื่อเป็นการพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชนและเพื่อใหท้างการสามารถ
ก ากบัดูแลผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัด ารงไวซ่ึ้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นท่ี
น่าเช่ือถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัต่อไป อาศยัอ านาจ 
ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
พ.ศ. 2561  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความว่า   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สินทรัพยดิ์จิทลัประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่บริษทัท่ีอยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนอยูแ่ลว้ก่อนไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

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

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 



(10)  การเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
(11)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
“ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลท่ีถือหุน้ในผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลันั้น 

ขอ้ 2   หา้มมิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัยอมใหบุ้คคลใดมีอ านาจครอบง าการ
บริหารงานหรือการจดัการบริษทั  เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือ 
เป็นการบริหารงานตามสัญญาของบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ
และผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

ขอ้ 3   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัยืน่ค  าขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดย 

(1)  กรณีท่ีการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบุคคลดงักล่าวจะเกิดขึ้นเน่ืองจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีการเพิ่มทุน ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัยืน่ค  าขอรับความเห็นชอบก่อน
วนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะขายหุน้เพิ่มทุนอนัเป็นผลใหบุ้คคลนั้นเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัยืน่ค าขอรับความ
เห็นชอบภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้วา่มีบุคคล 
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยยงัไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 4   ส านกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอ 
รับความเห็นชอบ เอกสาร และหลกัฐานครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ขอ้ 5   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6 และขอ้ 7 บุคคลท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(1)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 



(ก)  กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทลัหรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(ข)  กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  

(2)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น 

(3)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย  ์
ท่ีกระท าโดยทุจริต 

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

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

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

(7)  มีการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
(8)  จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็น

สาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ในการขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือในรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9)  มีการท างานท่ีแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 

(10)  อยู่ระหวา่งถูกหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงิน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพกัการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแล 

(11)  ถูกหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผูบ้ริหาร หรือการใหค้วามเห็นชอบในการเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล และปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมา
ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผูบ้ริหาร หรือเป็นผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 

 



(12)  มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจ 
ทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ใหป้ระกอบธุรกิจหรือเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุน้ส่วนของนิติบุคคลนั้น 
ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดใน (1) ถึง (12) ดว้ย 

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีปรากฏวา่บุคคลท่ีจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
มีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัโดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี  
ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าวตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีบุคคลนั้นพน้โทษตามค าพิพากษาหรือ 
นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีค าสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนบัแต่วนัท่ีมีค าวินิจฉยั
ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าว 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบับุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัและปรากฏลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ในภายหลงั
ดว้ยโดยอนุโลม 

ปัจจยัท่ีอาจน ามาใชใ้นการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหน่ึง  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ขอ้ 7   เม่ือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลใดเขา้ข่ายท่ีก าหนดในขอ้ 5(3) (4) 
(5) (6) (7) (8) หรือ (9) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาตามปัจจยัท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามขอ้ 6 แลว้ อยูใ่นกลุ่มของพฤติกรรมท่ีมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน
หน่ึงปีส าหรับการหา้มมิใหเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ส านกังาน ก.ล.ต. 
อาจพิจารณาใหถื้อวา่พฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวมิไดเ้ป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้ 5  
หากไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่การท่ีบุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะท าให้ผูล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ต่อ 
ภาคธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัใดมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 5 ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลันั้นตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงดงักล่าวเป็นหนงัสือ
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้ถึงลกัษณะตอ้งหา้มของผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่นั้น 



เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัวา่บุคคลท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบใหเ้ป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัใดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5 ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มี
อ านาจเพิกถอนความเห็นชอบท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้ได้ 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีบุคคลใดตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัอนัเน่ืองจากบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9)    
เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 6 หรือกรณีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามขอ้ ๖ แลว้ มิให้
ส านกังาน ก.ล.ต. น าพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) 
ท่ีไดเ้คยใชเ้ป็นเหตุในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัในคร้ังก่อนมาเป็นเหตุในการหา้มโดยอาศยัลกัษณะตอ้งหา้มในวงเลบ็เดียวกนันั้นในคร้ังหลงัอีก 

ขอ้ 10   เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัใดมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพราะเหตุท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5 หรือถูก
ส านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบตามขอ้ 8 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลันั้นด าเนินการ
แกไ้ขเหตุท่ีมิชอบดงักล่าวภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากส านกังาน ก.ล.ต. หากไม่สามารถ 
แกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย ์
ดิจิทลันั้นงดเวน้การขยายการประกอบธุรกิจหรือระงบัการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
การชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี จนกว่าผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัจะแกไ้ขเหตุท่ีมิชอบดงักล่าวขา้งตน้ได้
แลว้เสร็จ ในการน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัด าเนินการ 
อ่ืนใดเพื่อคุม้ครองและรักษาประโยชน์ของลูกคา้ 

ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
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