ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 32/2563
เรื่ อง การกาหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วของผูข้ อรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับประมวล)
___________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 3(2) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุ ญาต
การประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 20/2561 เรื่ อง การกาหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูข้ อรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ประเภทใดประเภทหนึ่ งหรื อหลายประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์ เรนซี
(2) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(3) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายโทเคนดิจิทลั
(5) การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซี
(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
(11) การเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษและ
ผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 3 ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตมีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่าจานวนดังต่อไปนี้
(1) 50 ล้านบาท สาหรับกรณี ดงั นี้
(ก) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์ เรนซีหรื อการเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(ข) การเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(2) 25 ล้านบาท สาหรับกรณี ดงั นี้
(ก) การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
โทเคนดิจิทลั
(ข) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
ที่ให้บริ การผูล้ งทุนประเภทอื่นนอกจากผูล้ งทุนสถาบัน หรื อมีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า
ไว้ในความครอบครอง
(3) 10 ล้านบาท สาหรับกรณี ดงั นี้
(ก) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์ เรนซีหรื อการเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
กรณีที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองหรื อหากมีการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของลูกค้าไว้ในความครอบครองแต่ไม่สามารถเข้าถึงหรื อโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็ นรายครั้ง
(ข) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
ที่ให้บริ การเฉพาะกับผูล้ งทุนสถาบันและไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(4) 5 ล้านบาท สาหรับกรณี ดงั นี้
(ก) การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อการเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั
(ข) การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์ เรนซีหรื อการเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
โทเคนดิจิทลั กรณีที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองแต่ไม่สามารถเข้าถึงหรื อ
โอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็ นรายครั้ง
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(5) 1 ล้านบาท สาหรับกรณี ดงั นี้
(ก) การเป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
โทเคนดิจิทลั กรณีที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(ข) การเป็ นที่ปรึ กษาคริ ปโทเคอร์ เรนซีหรื อการเป็ นที่ปรึ กษาโทเคนดิจิทลั
ข้อ 4 ในกรณี ที่ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั หลายประเภท
ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตมีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่น้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้สาหรับประเภท
ที่กาหนดสูงสุ ด
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายพิชิต อัคราทิตย์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

