ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
พ.ศ. 2561
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 26 แห่งพระราชกําหนดการประกอบธุ รกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูข้ อรับใบอนุญาต” 1 หมายความว่า ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภท ดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์ เรนซี
(2) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(3) การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็ นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทลั
(5) การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์ เรนซี
(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
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด

1

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
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หมวด 1
ผูข้ อรับใบอนุญาต
_____________________
ข้อ 3 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
(ก) ในกรณี ที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซี หรื อ
การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายโทเคนดิจิทลั ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องมิใช่บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ประเภทการเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อการเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั
(ข) ในกรณี ที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อการเป็ น
ผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องมิใช่บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ประเภทการเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อการเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วไม่นอ้ ยกว่าจํานวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) แสดงได้วา่ จะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตาม
ประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
(4) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อมี
พฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยูใ่ นระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่า
มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
(5) แสดงได้วา่ บุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ของผูท้ ี่จะได้รับใบอนุญาตไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(6) แสดงได้วา่ บุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกําหนดเงื่อนไขให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต้องขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(7) ในกรณี ที่ผขู ้ อรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยูแ่ ล้วก่อนวันที่ยนื่ ขอรับ
ใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
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(ก) ธุ รกิจอื่นของผูข้ อรับใบอนุญาตต้องเป็ นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็ นประโยชน์ หรื อ
สนับสนุนการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลกั ษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภทที่ขอรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้วา่ สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่ องดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(ข) งบการเงินประจําปี งวดการบัญชีปีล่าสุ ดของผูข้ อรับใบอนุญาตต้องผ่านการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
(ค) สามารถดํารงเงินกองทุนและกันเงินสํารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ที่จดั ตั้งบริ ษทั นั้นหรื อกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริ ษทั นั้น
(ง) ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั จากหน่วยงานที่ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั นั้น
(8) 1 ไม่เคยถูกรั ฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิ เสธการให้
ใบอนุ ญาตหรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยนื่ คําขอรับใบอนุญาต
(9) 1 ไม่เป็ นการยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตแทนคําขอรั บใบอนุ ญาตเดิมซึ่ งผูข้ อรั บ
ใบอนุญาตขอถอนเรื่ องไปในระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตนี้
(10)1 ไม่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรื ออยูร่ ะหว่างถูกดําเนินคดี
อันเนื่องจากกรณี ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ธุ รกิจหลักทรั พย์ หรื อธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อไม่ได้รับจดทะเบี ยน
(11)1 ไม่เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อไม่ได้รับจดทะเบียน
เว้นแต่จะพ้นโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
1
แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
1
แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
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(12) 1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของผูข้ อรับใบอนุ ญาตต้อง
(ก) ไม่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั ที่ถูกรัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรื อ
ในบริ ษทั ที่ขอถอนคําขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาตามที่กาํ หนดใน (8) หรื อ (9) แล้วแต่กรณี
(ข) ไม่มีหรื อเคยมีส่วนร่ วม หรื อสนับสนุ นการกระทําของผูท้ ี่อยู่ระหว่าง
ถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนิ นคดีในความผิดตาม (10)
(ค) ไม่มีหรื อเคยมีส่วนร่ วม หรื อสนับสนุนการกระทําของผูท้ ี่ศาลมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุดในความผิดตาม (11) ไม่วา่ ศาลจะมีคาํ พิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั พ้นโทษ หรื อ
พ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี ”
หมวด 2
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
___________________
ข้อ 4 ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตยืน่ คําขอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 5 ในกรณี ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร และได้รับความยินยอม
จากผูข้ อรับใบอนุ ญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํ นาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจหรื อสถานที่ต้ งั
ของผูน้ ้ นั หรื อสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะ
การเงิน การดําเนินงาน สิ นทรัพย์ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผูข้ อรับใบอนุญาตได้
ข้อ 6 ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาํ หนดในข้อ 3 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาต
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
ตามคู่มือสําหรับประชาชน และให้รัฐมนตรี พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้เป็ นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ข้อ 7 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะเริ่ มประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภทที่กาํ หนดใน
ใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(ก) มีการบริ หารงานที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้ องกัน
การล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในระหว่างหน่ วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง
ในการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภทที่ขอเริ่ มประกอบธุรกิจที่มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้ง
มีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดําเนิ นงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภท
ที่ขอเริ่ มประกอบธุ รกิจ
(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภท
ที่ขอเริ่ มประกอบธุ รกิจ
(2)1 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามที่กาํ หนดในใบอนุญาต
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรซึ่งทําให้ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดง
ความพร้อมในการประกอบธุ รกิจตามข้อ 7 (1) (ค) หรื อ (ง) อันเป็ นเหตุให้ไม่อาจเริ่ มประกอบธุรกิจได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตอาจยื่นคําขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่ มประกอบธุรกิจ
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผัน
กําหนดเวลาการเริ่ มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
(3) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องดํารงคุณสมบัติตามข้อ 3 และดําเนินการในเรื่ องที่ได้แสดงไว้
ใน (1) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(4) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธุรกิจที่มีผลต่อทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วตามข้อ 3 (2) จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
1
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ต้องยืน่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสําหรับประชาชน และให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้
รับคําขออนุญาตดังกล่าว
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในวรรคหนึ่ง
รัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้
ข้อ 8 ในกรณี ที่ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นบุคคลตามมาตรา 100 ที่มีการประกอบธุ รกิจ
ในลักษณะเดียวกับประเภทของธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับใบอนุญาต ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ความพร้อมในการประกอบธุ รกิจตามข้อ 7 (1) พร้อมกับการพิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตเริ่ มประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทนั้นได้
ข้อ 9 คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศนี้
ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตในวันที่ยนื่ คําขอรับ
ใบอนุญาตและให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

