เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) ของบทนิยามคาว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาต” ของข้อ ๒
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาต
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
“(๑๑) การเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “บริษัทหลักทรัพย์” และคาว่า “ธนาคารพาณิชย์” ต่อจาก
บทนิยามคาว่า “บริษัท” ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบ
ธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
““บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรั พย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ค) และ (ง) ใน (๑) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“(ค) ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษทั
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝาก
สินทรัพย์ดิจิทัล และต้องมิใช่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น
(ง) ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นนอกจาก (ค) ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องมิใช่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับ
ฝากสินทรัพย์ดิจิทัล”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองใน (๗) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

“ความในวรรคหนึ่ ง (ง) ให้ ใช้บังคับกับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล
ประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินด้วย”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาต
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๖ ผู้ให้ บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ หากประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคั บ และเมื่อได้ยื่นคาขออนุญาตแล้ว
ให้ดาเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามทีก่ าหนดในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาต
การประกอบธุรกิจสิน ทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขอ
รับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อม
ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๗ (๑) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจ
สิน ทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกับการพิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
๑. ค่าธรรมเนียมคาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
๑.๑ ค่าธรรมเนียมคาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑.๒ คาขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าธรรมเนียมคาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล คาขอละ ๕๐,๐๐๐ 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

-2๒.๔ 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 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือ ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้ว
๒.๖ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
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