เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาต” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ ข อรับใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผู้ ข อรั บใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จสิ นทรั พย์ดิจิทัล
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
(๒) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
(๔) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
(๕) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
(๖) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
(๗) การเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
(๘) การเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
(๙) การเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
(๑๐) การเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล”
ข้อ ๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ของข้ อ ๓
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิ ทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“(๘) ไม่เคยถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๙) ไม่เป็นการยื่นคาขอรับใบอนุญาตแทนคาขอรับใบอนุญาตเดิมซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขอถอนเรื่อง
ไปในระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตนี้
(๑๐) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอันเนือ่ งจากกรณี
ที่สานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์
หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๑๑) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่
จะพ้นโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๑๒) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
(ก) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอน
คาขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดใน (๘) หรือ (๙) แล้วแต่กรณี
(ข) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทาของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ
หรือถูกดาเนินคดีในความผิดตาม (๑๐)
(ค) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทาของผู้ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ในความผิดตาม (๑๑) ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นพ้นโทษ หรือ
พ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของข้ อ ๗ แห่ ง ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งประกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ตามที่ ก าหนดในใบอนุ ญ าต
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรซึ่งทาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการ
ประกอบธุร กิจ ตามข้ อ ๗ (๑) (ค) หรื อ (ง) อั น เป็ น เหตุใ ห้ไ ม่อ าจเริ่ม ประกอบธุร กิจ ได้ ภ ายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รั บใบอนุญาตอาจยื่นคาขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผัน
กาหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาต
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ใน
วันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากจะดาเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วั นที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และเมื่อได้ยื่นคาขออนุญาตแล้ว ให้ดาเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง
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๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศนี้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่ วันที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเดีย วกับประเภทของ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต ให้สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
ตามข้อ ๗ (๑) แห่ งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกับการพิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อได้ รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
เริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนั้นได้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
๑. ค่าธรรมเนียมคาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คาขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
๒.๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ทีม่ ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้ว
๒.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒
๒.๔ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี หรือ
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้ว
๒.๕ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
๑๕,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล
๑๕,๐๐๐ บาท
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี หรือ การเป็นที่ปรึกษา
ไม่มีค่าธรรมเนียม
โทเคนดิจิทัล ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้ว

