ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง กาหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ให้เป็ นธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพิม่ เติม
พ.ศ. 2563
(ฉบับประมวล)
_______________________________________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจทิ ลั พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ เป็ นธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตาม (4) ของบทนิยาม
คาว่า “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ” ในมาตรา 3 แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
พ.ศ. 2561
(1) ผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) ที่ปรึ กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(3) ผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อ 2 ผูจ้ ดั การเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 1 (1) หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าจัดการ
เงินทุน หรื อแสดงต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์
จากสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยกระทาเป็ นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงการจัดการเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในลักษณะ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 3 ที่ปรึ กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 1 (2) หมายความว่า บุคคลซึ่งให้คาแนะนาแก่
ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อความเหมาะสมในการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้น หรื อที่เกี่ยวกับการซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ใด ๆ
เป็ นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับ ค่ าธรรมเนี ยมหรื อค่ าตอบแทนอื่ น แต่ ไม่ รวมถึง การให้คาแนะนา
อันเป็ นส่วนหนึ่ งหรื อเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของศู นย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั นายหน้าซื้ อขาย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กาหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลั ให้เป็ นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

SEC Classification : ใช ้ภายใน (Internal)

สิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูค้ า้ สิ นทรัพย์ดิจิท ัล หรื อผูจ้ ัดการเงินทุ นสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อการให้ คาแนะนาแก่
ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 3/1 ผูใ้ ห้บริ การรับ ฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อ 1 (3) หมายความว่า บุ คคล
ซึ่ งให้บริ การหรื อแสดงต่อบุ คคลทัว่ ไปว่ าพร้อมจะให้บริ การอย่ างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่ าง
ดังต่อไปนี้ โดยกระทาเป็ นทางค้าปกติ และได้รับค่ าธรรมเนี ยมหรื อค่ าตอบแทนอื่ น
(1) รับฝากหรื อเก็บรั กษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) บริ หารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cryptographic Key) หรื อสิ่ งอื่นใดที่ตอ้ งเก็บรักษา
เป็ นความลับ เพื่อใช้อนุมตั ิการโอนหรื อการทาธุรกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยมีอานาจเบ็ดเสร็ จ
หรื อบางส่ วน
การให้บริ การตามวรรคหนึ่ ง ไม่รวมถึงการให้บริ การอันเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
ประกอบการของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั นายหน้าซื้ อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูค้ า้ สิ นทรัพย์ดิจิทลั
หรื อผูจ้ ัดการเงินทุนสิ นทรัพย์ดิจิท ัล หรื อการให้บริ การในลักษณะที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กาหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลั ให้เป็ นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

SEC Classification : ใช ้ภายใน (Internal)

