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CRYPTOCURRENCY

ระ ทศไทย กั การ ็น ระ ทศ รกในอา ซียน ที่ออกกฎหมายว่าด้วย รื่อง สินทรัพย์ดิจิทัล
THAILAND AS THE FIRST IN ASEAN TO REGULATE THE USE OF DIGITAL ASSETS LAW
Regulators in Thailand have enacted
two laws that regulate cryptocurrencies
and initial coin ofe ings ICO ,
being the Emergency Decree on
Digital Assets Business B.E. 2561
and the Emergency Decree
Amending the Re enue Code issue
B.E.
.

[

The two royal decrees, issued b
the Cabinet of Thailand, came into
efect on 4 Ma
8.
“the Decree also aims to protect the public
from being misled and from computer crimes
e.g. information theft and money laundering”

]

ในปี 2561 นี้ ประเทศไทยได้มีการ
ออกกฎหมาย 2 ฉบั บ เพื ่ อ
กำ า กั บ คริปโทเคอร์เรนซี
(Cryptocurrency) และการระดม
ทุนโดยการออกโทเคนดิจิทัล หรือ
Initial coin offering (ICO) ได้แก่
พระราชกำาหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ
พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561
ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ได้มีผลบังคับ
ใช้ แ ล้ ว เมื ่ อ วั น ที ่ 1 4 พ ฤ ษ ภ า ค ม
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

THE EMERGENCY DECREE ON DIGITAL AwwET BUwINEww
The Eme genc Dec ee on Digital Assets Business B.E.

the Dec ee is cu entl the onl la that egulates t ans-

actions and acti ities in ol ing c ptocu encies and digital tokens in Thailand. The Dec ee as a esponse to the need fo egulation on ICO and digital assets elated businesses and acti ities in Thailand. The Dec ee aims to p omote and facilitate business
ope ato s as ell as p o ide them ith additional tools, and to p o ide the public ith cla it and suicient info mation. It also
aims to p otect the public f om being misled and f om compute c imes, such as info mation theft and mone launde ing, as ell
as p e enting the use of digital assets c ptocu encies and digital tokens fo illegal t ansactions1. The Decree regulates two
pa ticula acti ities, ope ating an ICO and ope ating a digital assets business, each ith its o n set of e ui ements and ules.
พระราชกำาหน การ ระกอ ธุรกิจสินทรัพย์ ิจิทัล พ.ศ.
พระราชกำาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (“พระราชกำาหนดสินทรัพย์ดิจิทัล”) เป็นกฎหมายฉบับ
เดียวที่วางหลักเกณฑ์ในการทำาธุรกรรมและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ได้แก่ คริป
โทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล โดยเหตุผลที่ต้องประกาศใช้พระราชกำาหนดฉบับนี้ คือ เพื่อให้มีการกำากับและควบคุม
การประกอบธุรกิจและการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ทั้งยังเป็นการสนับสนุนและ
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้มีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย และเป็นการป้องกันประชาชน
จากการถูกหลอกลวงหรือจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยข้อกำาหนดของพระราชกำาหนดสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับนี้
สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. การระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทัล (ICO) และ 2. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(digital assets business) ซึ่งในแต่ละส่วนมีการกำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังที่จะได้อธิบายต่อไป
1

BBC, ‘Crypto-cash investors duped in funding scam’, published 22 August 2017, <https://www.bbc.com/news/technology-41011658> last accessed 8/06/18
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การระดมทุนโดย
การออกโทเคนดิจิทัล
(ตลาดแรก)

1

ICO is a c o

dfunding p ocess in the p ima ma ket b hich digital tokens a e issued to inesto s in e change fo eithe Thai Baht o the c ptocu encies app o ed b wecu it E change
Commission wEC . The app o ed c ptocu encies cu entl include Bitcoin, Bitcoin Cash,
Ethe eum, Ethe eum Classic, Litecoin, Ripple and wtella . The Dec ee e ui es that token
issue s i st obtain pe mission f om the wEC p io to an ICO. To obtain pe mission f om the wEC, an
applicant must be a ju istic pe son, eithe a limited compan o a public compan , and must submit
a egist ation statement along ith a p ospectus. 9u the , once a compan has completed ICO,
it must submit epo ts on unde takings, inancial status, and othe ele ant info mation hich ma
afect the ights and beneits, p ice, o alue of tokens, o afect the decision to in est in such tokens.

ICO เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่งในตลาดแรกโดยการออกโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินบาทไทย หรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งหมด 7 สกุลเงิน ได้แก่
Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ
Stellar

ทั้งนี้ พระราชกำาหนดสินทรัพย์ดิจิทัล กำาหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อนที่จะสามารถดำาเนิน
การระดมทุนได้ โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำากัด หรือบริษัทมหาชนจำากัด และจะ
ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในระหว่างการดำาเนินการระดมทุน
ดังกล่าวผู้ออกโทเคนดิจิทัลยังมีหน้าที่ต้องจัดทำาและส่งข้อมูลให้แก่ ก.ล.ต.ด้วย เช่น รายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ การตัดสินใจลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มูลค่าของโทเคนดิจิทัล เป็นต้น
Restriction on Token wales
P io to the issuance of the Dec ee the e as no est iction on
the sale of tokens, hich meant that an one could pu chase
tokens di ectl f om a compan aising funds th ough ICO. This
left in esto s open to f aud and deception b un egulated and
potentiall un ualiied companies. Conse uentl , the Dec ee
has introduced a new entity in the digital assets arena called
the se ice p o ide fo the sales of digital tokens ICO Portal ,

hich is deined as a “se ice p o ide of elect onic s stems

fo the sale of ne l issued digital tokens, hose dut is to
e ie tokens, e amine ualiications of the issuing compan ,

and inspect the accu ac and completeness of the egist ation

statement and p ospectus, o othe info mation as disclosed to

such ICO Po tal.”
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ข้อจำากั ในการเสนอขายโทเคน ิจิทัล
ก่ อ นที่ พ ระราชกำ า หนดสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ฉบั บ นี้ จ ะมี ผ ลใช้
บังคับ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถทำาได้อย่างเสรี
ประชาชนสามารถซื้ อ โทเคนดิ จิ ทั ล จากบริ ษั ท ที่ ต้ อ งการ
ระดมทุนนั้นได้โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิ ดปัญหาที่ผู้ลงทุนราย
ย่ อ ยมั ก จะถู ก หลอกลวงหรื อ โดนฉ้ อ โกงเนื่ อ งจากไม่ มี
หน่ ว ยงานในการกำ า กั บ ดู แ ลหรื อ กลั่ น กรองบริ ษั ท ที่ มี ก าร
เปิ ด ให้ มี ก ารระดมทุ น โดยการออกโทเคนดิ จิ ทั ล แต่ อ ย่ า ง
ใด จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น พระราชกำาหนดสินทรัพย์
ดิจิทัลฉบับนี้จึงได้กำาหนดให้มีตัวกลางในการเสนอขายโท
เคนดิจิทัล คือ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
(“ผู้ให้บริการระบบเสนอขายฯ”) หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ
ของ ICO Portal โดยกฎหมายได้ให้นิยาม ICO Portal
ว่าเป็น “ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสนอขาย
โทเคนดิ จิ ทั ล ที่ อ อกใหม่ โ ดยทำ า หน้ า ที่ ก ลั่ น กรองลั ก ษณะ
ของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายคุณสมบัติของผู้เสนอขาย
และความถู ก ต้ อ งของแบบแสดงรายการข้ อ มู ล การเสนอ
ขายและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่าน
ผู้ให้บริการดังกล่าว”

Initial Coin
Ofering ICO

Restrition on token sales continued
Ho e e , ICO Po tal must be app o ed b the wEC and all token sales must be made th ough
such ICO Po tal. The Notiication of the wecu it E change Commission No.
App o al C ite ia, Condition, and P ocedu e fo the ICO Po tal dated Jul

Primar Market

ides that ICO Po tal must be a compan established unde Thai la

การระดมทุนโดย
การออกโทเคนดิจิทัล

capital of at least ,

Re: The
fu the p o-

ith a paid up egiste ed

Baht. 9u the , the Dec ee and the Notiication of the wecu it

E change Commission No. Ko . Jo .
Jul

(ตลาดแรก)

,

/

/

Re: Ofe ing of Digital Tokens to the Public, dated

Notiication on Ofe ing of Digital Tokens to the Public has also made it clea that

not e e one ill be able to pu chase tokens issued b ICO companies, limiting such acti ities to
the follo ing t pes of in esto s:

1

•

Institutional in esto s o special high net o th indi iduals;

•

Ventu e capital o p i ate e uit i ms; and

•

Othe in esto s not mentioned abo e, but subject to a
,
Baht limit fo each
ofe , and in an case the total amount aised f om this catego of in esto s must not
be g eate than fou times the alue held b sha eholde s of the issuing compan , o not
g eate than

การเสนอขายโทเคน ิจิทัล

% of the total alue of tokens issued in an ofe ing.

่อ

กฎหมายฉบับนี้กำาหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องทำาโดยผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โดยผู้ที่จะให้บริการระบบ
เสนอขายฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ 16/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้
กำาหนดคุณสมบัติให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายฯ จำาต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนซึ่ง
ชำาระแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (“ประกาศฯ เรื่อง การเสนอขายโท
เคนดิจิทัลต่อประชาชน”) ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อโทเคนดิจิทัลได้ โดยได้จำากัดให้การซื้อโทเคนดิจิทัล
สามารถกระทำาได้เฉพาะผู้ลงทุนบางประเภทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
•

ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

•

ผู้ลงทุนอื่น ๆ แต่มูลค่าการเสนอขายครั้งนั้นจะต้องไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยมีการกำาหนด
มูลค่าสูงสุดของการเสนอขายในแต่ละครั้งต่อผู้ลงทุนประเภทนี้รวมกันไม่เกินมูลค่า ดังต่อไปนี้ คือ ไม่

•

นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการร่วมลงทุน

เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขาย หรือไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขายต่อ
ครั้ง แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า
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Unde the Notiication on Ofe ing of Digital Tokens to the Public the di ecto s, e ecuti es, o
other persons with controlling interest in the applicant company must not possess the prohibited cha acte istics contained in the Notiication of the wecu it E change Commission No. Ko
Jo . /

การระดมทุนโดย
การออกโทเคนดิจิทัล
(ตลาดแรก)

1
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Restrictions on Directors, E ecuti es, and Persons ith controlling interest

Re: The Dete mination of Unt ust o th Cha acte istics of Compan Di ecto s and

E ecuti es, dated

Janua

, such as di ecto s ith a histo of f audulent o deceitful

management, o dishonest committed against p ope t .
ลักษณะ ้องห้ามของกรรมการ ผู้ ริหาร หรือผู้มีอำานาจคว คุมกิจการ
ภายใต้ประกาศฯ เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ยังได้กำาหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมกิจการของบริษัทที่จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน โดย
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้มีการกำาหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เช่น การมี
ประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น

Digital Asset
Business
wecondar Market
ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล
(ตลาดรอง)

พระราชกำาหนดฉบับนี้ได้กำาหนดให้
Unde the Dec ee, a digital assets business hich ลักษณะการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
operates in the secondary market includes the
เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
follo ing:
(Digital Assets Business)
• Hub fo the bu ing and selling of digital assets;
• ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
• B oke fo the bu ing and selling of digital assets;
• นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
• Digital assets deale s; and
• ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
• Othe acti ities elated to digital assets as
• กิจการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
contained in the ministe ial notiication
ประกาศกำาหนด (อยู่ระหว่าง
pending elease f om the wEC .
รอการอนุมัติจาก ก.ล.ต.)

2
All those ho ish to unde take a digital assets business, including digital assets business ope ato s e isting p io to the Dec ee
taking efect, must obtain pe mission f om the wEC. The Notiication of the Minist of 9inance Re: App o al fo the Unde taking
of Digital Assets Business B.E.
p o ides the p elimina ualiication fo appl ing fo such pe mission. In pa ticula ,
applicants seeking pe mission ith the wEC must be eithe a limited o public compan established unde Thai la ith a paid
up egiste ed capital as speciied fo each t pe of digital assets business, and also ith the ualiied sha eholde s, di ecto s and
e ecuti es. The applicant must also ha e suitable inte nal s stems in place fo the ope ation of the digital assets business it is
seeking to unde take, be inanciall stable, and ha e the app op iate inances fo such digital assets business.
As pa t of the application p ocess, the applicant must pa the ele ant fees fo conside ation of the application, issuance of
license, as ell as make annual pa ments to the wEC. The applicable fees ma a depending on the t pe of digital assets
business the applicant is seeking to undertake.
โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้ และรวมถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ก่อนหน้าที่พระราชกำาหนดนี้
จะมีผลบังคับใช้ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะขออนุญาต
ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลรูปแบบบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชน จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทุนจด
ทะเบียนซึ่งชำาระแล้วไม่น้อยกว่าจำานวนที่กำาหนดไว้ในแต่ละประเภทธุรกิจ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริ ษ ั ท จะต้ อ งไม่ ม ี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
โดยบริษัทจะต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทของธุรกิจ รวมถึงมีความมั่นคงทางการเงิน หรือมีความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุม
และปฏิบัติงานสำาหรับการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ขออนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคำาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ก.ล.ต. โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามแต่
ประเภทของผู้ประกอบกิจการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
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wimila to the wecu ities and E change Act B.E.
in Thailand, the bu ing and selling of
digital assets a e subject to egulation unde the Dec ee. 9o e ample, the Dec ee p ohibits:
• the use of false info mation, o an info mation hich ma lead to a misunde standing as
to inancial status, epo t on unde takings, o ma ket p ice;
• the use of false o incomplete info mation fo the anal sis o e aluation of inancial status,
epo t on unde taking, and othe info mation pe taining to digital assets;
• the bu ing, selling, and disclosu e of info mation b those in possession of inside info mation elating to the token issue ; and
• sales and pu chase o de s hich ma lead to a misconception as to the p ice o uantit
of tokens, and hich a e aimed at alte ing the p ice o uantit of such tokens f om its
no mal ma ket p ice o uantit .
เช่นเดียวกับมาตรการป้องกันการกระทำาอันไม่เป็นธรรมภายใต้พระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล ซึ่ง
เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการกระทำาอันไม่เป็นธรรมภายใต้พระราช
กำาหนดฉบับนี้เช่นกัน ตัวอย่างของข้อกำาหนดดังกล่าวมีดังนี้
• การห้ามไม่ให้มีการให้ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่อาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน หรือราคาที่ซื้อขาย
• ห้ามเอาข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมาใช้วิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล
• ห้ามมิให้บุคคลที่รู้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล ทำาการซื้อ ขาย หรือ
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
• ห้ามส่งคำาสั่งซื้อขายที่จะทำาให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา หรือปริมาณการซื้อขายโดย
มุ่งหมายให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล หรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิด
ไปจากสภาพปกติของตลาด

In the e ent companies engaging in ICO o ICO Po tal fail to compl ith the p o isions of the
Dec ee, such iolato s ill eithe face c iminal o ci il penalties o both as the case ma be .
Mo eo e , ICO Po tal and digital assets business ope ato s a e deemed inancial institutions fo
the pu poses of applicable anti-mone launde ing la s. Acco dingl , both digital assets business
ope ato s and companies engaging in ICO Po tal ma also face legal liabilit unde ele ant la s
that egulate inancial institutions.

Penalties

มาตรการ
การลงโทษ

ในกรณีบริษัทที่เป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชกำาหนดฉบับนี้ ย่อมมีโทษ
ทางอาญา หรือมีมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามแต่ละกรณีด้วย นอกจากนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ยังถือเป็นสถาบันการเงินซึ่งส่งผลให้บริษัทอาจมีความรับผิดเพิ่ม
ขึ้นในฐานะสถาบันการเงินตามกฎหมายดังกล่าวอีกด้วย
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Another important legislative development regarding digital assets is the Emergency Decree
Amending the Re enue Code issue
B.E.
Eme genc Dec ee amending the
Re enue Code . As the public became mo e inte ested and in ol ed in the bu ing, selling, and
in esting in digital assets such as c ptocu encies, as ell as the ambiguit in the Re enue Code
ega ding such matte s, the go e nment as faced ith a situation he e ta as not being app op iatel collected on gains a ising f om digital assets elated t ansactions. Conse uentl , the
go e nment issued the Eme genc Dec ee amending the Re enue Code to p omptl add ess the
situation. The amendment ende s p oits and othe beneits of the same manne a ising f om the
possession of digital tokens, as ell as beneits a ising f om the t ansfe of digital assets, a ta able
gain unde the Re enue Code. As a esult, such p oits a ising f om such t ansaction o possession
a e subject to % ithholding ta . In this espect, the Eme genc Dec ee amending the Re enue
Code has made ta collection of digital assets mo e eicient.
กฎหมายที่สำาคัญอีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล คือ พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 จากการที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจซื้อขาย

หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ มากขึ้น แต่ด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนของประมวลรัษฎากรทำาให้ภาครัฐไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน รัฐบาลจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องประกาศใช้พระราชกำาหนดฉบับนี้ โดยกำาหนดให้กำาไรหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการครอบครองโทเคนดิจิทัล
และ
การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องถูกหักภาษีไว้ทุกคราวที่จ่ายใน
อั ต ราร้ อ ยละ 15 ของกำ า ไรหรื อ ผลประโยชน์ ด ั ง กล่ า วซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ข องภาครัฐในปัจจุบันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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In connection ith subsc ibe s of tokens issued b ICO companies, the Notiication on Ofe ing of
Digital Tokens to the Public speciied that the issued tokens can onl be ofe ed to ce tain in esto s, including institutional in esto s . Acco ding to the Notiication of the wecu it and E change
Commission No. Ko Jo . /
Re: the Dete mination of Deinitions of Institutional In esto s,
wpecial High Net Wo th In esto s, and High Net Wo th In esto s, dated 9eb ua
, institutional in esto s include man t pes of businesses, including comme cial banks, inance companies
and c edit inancie companies, hich a e deemed 9inancial Institutions egulated b the Bank of
Thailand BOT unde the 9inancial Institutions Businesses Act B.E.
. Acco dingl ,
the acti ities of 9inancial Institutions, including those elating to digital assets, a e no unde the
supe ision of the BOT.

FINANCIAL
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สถาบันการเงิน และ
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In its ole as egulato , the BOT issued Lette No. Tho Po To . Pho No wo .
Wo .
/
.
Re: Guideline fo Ope ating Digital Assets Businesses of 9inancial Institutions and G oup of
9inancial Companies, dated August
Guideline Lette to impose est ictions and conditions
on ICO o digital assets acti ities conducted b 9inancial Institutions.

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามประกาศฯ เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ได้กำาหนดให้การซื้อโทเคนดิจิทัล
จากบริษัทที่ต้องการระดมทุนนั้นสามารถทำาได้แต่กับเฉพาะนักลงทุนบางประเภท ซึ่งรวมถึ ง ผู ้ ล งทุ น ที ่ เ ป็ น สถาบั น โดย
ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กำาหนดให้ ผู้ลงทุนสถาบัน หมายความถึงผู้
ลงทุนในหลายประเภท ซึ่งรวมถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยที่สถาบันดังที่กล่าวนี้
ล้วนถือเป็นสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ดังนั้น การดำาเนินการของสถาบันการเงินอันรวมไปถึงการดำาเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจึง
ตกอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ ธปท. ด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ ธปท.ในฐานะผู้กำากับดูแล จึงได้ประกาศใช้หนังสือเวียน ธปท.ฝนส. (23) ว.1759/2561 เรื่องแนวทางการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 261 (“หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจ”) เพื่อกำาหนดเงื่อนไขและข้อจำากัดเกี่ยวกับ
การระดมทุนโดยการออกโทเคดิจิทัล (ICO) หรือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำาเนินการโดยสถาบันการเงิน ทำาให้ผู้
ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิตามตามเงื่อนไขและข้อจำากัดต่าง ๆ ด้วย
Financial Institutions
Unde the Guideline Lette , 9inancial Institutions in Thailand
a e not pe mitted to pe fo m the follo ing digital asset- elated
acti ities:
• Ope ating businesses as a digital token issue , o p o ide
ICO Po tal se ice;
• Ope ating businesses as a digital assets business
E change/B oke /Deale ;
• In esting in digital assets, both digital tokens and
c ptocu encies;
• P ospecting o ad ising an client ho is not an
institutional in esto , special high net- o th in esto o
high net- o th in esto ; and
• Allo ing clients to use an issued c edit ca d to pu chase
digital assets.
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สถา ันทางการเงิน
ภายใต้หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจข้าง
ต้น สถาบันการเงินในประเทศไทยถูกห้ามไม่ให้ดำาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ดังต่อไปนี้
• เป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือ ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัล
• ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange/
Broker/Dealer)
• ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งโทเคนดิจิทัล และคริป
โทเคอร์เรนซี
• ทำาหน้าที่เป็นผู้ชี้ชวนหรือแนะนำาให้มีการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และ
• อนุญาตให้ลูกค้าของสถาบันการเงินใช้บัตรเครดิต
เพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

Ho e e , in the e ent that 9inancial Institutions ish to engage in the business of an ICO Issue
o in est in digital assets fo the pu pose of inancial inno ation in inancial ma kets to inc ease
the eicienc o ualit of inancial se ices e.g. an in estment in digital assets as a means fo
c oss-bo de mone t ansfe , 9inancial Institutions a e e ui ed to join a Regulato wandbo ,
hich is a f ame o k c eated b the BOT allo ing 9inancial Institutions, 9inTech sta tups and
other innovators to conduct live experiments in a controlled environment under the
BOT s supe ision2.
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถาบันการเงินประสงค์ที่จะออกโทเคนดิจิทัลหรือลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้
เป็นวิธีหนึ่งในการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยสถาบันการเงินนั้น ๆ จะต้องเข้าทดสอบตาม
แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตรกรรมที่นำาเทคโนโลยีใหม่มาส
นับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนดให้สถาบันทางการเงิน ฟินเทคสตาร์ทอัพ (FinTech Startup) และ

ผู้พัฒนาอื่น ๆ เพื่อดำาเนินการทดลองในสภาพแวดล้อมที่ถูกจำากัดผลกระทบไว้ภายใต้การควบคุมของ ธปท. เอง
FINANCIAL CONGLOMERATEw
A inancial conglome ate efe s to inancial companies in the same conglome ate g oup of a 9inancial Institution.
9inancial conglome ates ecei e dife ent t eatment unde the Guideline Lette and ma ca out digital assets acti ities
i.e. ICO issue , ICO Po tal, Digital Assets E change/B oke /Deale o in esting in digital assets as follo s:
inancial conglome ates supe ised b a speciic egulato , such as secu ities companies, assets management
companies and insu ance o life insu ance companies can pe fo m digital asset- elated acti ities in acco dance ith
the egulations of the wEC o the Oice of Insu ance Commission OIC as applicable and p o ided that the obtain the
ele ant app o al p esc ibed in the Dec ee; and
inancial conglome ates othe than those speciied in abo e including ne l established companies, companies
ope ating inance businesses, o suppo ting companies of 9inancial Institutions can engage in t ansactions elating to
digital assets p o ided that thei pa ent compan obtains the BOT s p io app o al.
ริษัทในกลุ่มธุรกิจของสถา ันการเงิน
ทั้งนี้ ภายใต้หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจฉบับเดียวกัน แม้ว่าสถาบันการเงินจะถูกห้ามไม่ให้
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล แต่บริษัทในกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงินกลับสามารถดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลได้ เช่น การออกโทเคนดิจิทัล การให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange/Broker/Dealer) หรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล กล่าวคือ
• กรณีของบริษัทลูกที่มีหน่วยงานกำากับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต สามารถทำาธุรกรรมหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนดแล้วแต่กรณี และจะต้องได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราช
กำาหนดสินทรัพย์ดิจิทัล
• กรณีที่บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ (1) ทั้งบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่และ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดย
การให้บริษัทแม่ขออนุญาตจาก ธปท.
http://www.cgap.org/blog/regulatory-sandboxes-potential-inancial-inclusion
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ANALYSIS OF
THE DECREE AND
POSSIBLE
DEVELOPMENTS
บทวิเคราะห์และแนว
โน้มในการพัฒนา
กฎหมายในอนาคต

ANALYwIw OF THE DECREE AND POwwIBLE DEVELOPMENTw
The Dec ee has p o ided the ICO p ocess, and digital assets businesses, ith a legal f ame o k.
It has also int oduced a p ocess unde the issue p ocedu es and e ui ements fo companies
engaging in ICO and digital assets businesses to adhe e to. This p o ides g eate t anspa enc ,
ce taint , and legitimac , and has p o ided in esto s, especiall ine pe ienced in esto s, ith some
deg ee of p otection f om c be c imes. 9u the , the Dec ee has p o ided cla it conce ning the
legalit of digital assets in Thailand, a topic long debated and subject to cont o e s . It has in efect
legalized digital assets and p o ided in esto s, t ade s and companies engaging in ICO ith legal
ce taint . Mo eo e , the Eme genc Dec ee amending the Re enue Code has p o ided the go e nment ith the means to collect ta on t ansactions in ol ing digital assets, in a mo e efecti e
manner.

เมื่อพระราชกำาหนดสินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีผลบังคับใช้ การระดมทุนด้วยการออกโทเคนดิจิทัล
(ICO) และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงต้องดำาเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งได้กำาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขแก่ทั้งบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้การดำาเนินการต่าง ๆ นั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงมีจุดประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนรายย่อยซึ่งไม่มีประสบการณ์
ป้องกันการถูกหลอกลวงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ พระราชกำาหนดฉบับนี้ยังทำาให้สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้รับการถก
เถียงจากความไม่ชัดเจนทางกฎหมายกันมาอย่างยาวนานกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายซึ่งส่งผลให้นักลงทุน
หรือผู้ที่ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีความมั่นใจในการลงทุนหรือดำาเนินกิจการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดัง
กล่าวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าวยังช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีในการทำาธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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9 om anothe pe specti e, the p otection of in esto s could come at a cost, as the Dec ee undoubtedl e e ts p essu e on
companies to compl ith the ules and egulations of the wEC, esulting in mo e time and costs being spent in the
p ocess, blu ing the distinction bet een aising funds th ough ICO and the t aditional Initial Public Ofe ing IPO . Imposing a
% ithholding ta on capital gains is seen b man as an agg essi e mo e b the go e nment in hat is conside ed a ne and
unstable ma ket. This ma ad e sel afect in estment in digital assets in Thailand, as in esto s ma choose to in est in digital
assets in a mo e in esto -f iendl ju isdition, such as in wingapo e, he e no capital gains ta is collected .
อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมกำากับดูแลของคณะกรรมการก.ล.ต. ในกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นส่งผลให้ต้นทุนในการดำาเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้ และทำาให้การระดมทุนแบบ ICO เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้น Initial
public offering (IPO) ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ การกำาหนดอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ 15 ของผลกำาไร
หรือ ผลประโยชน์จากการถือครองหรือโอนซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดของประเทศไทยที่ยังจัดเป็นตลาดใหม่และไม่ได้
มีความมั่นคงเท่าใดนักย่อมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในบางประเทศ เช่น ในประเทศสิงคโปร์ที่ผลกำาไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการครอบ
ครอง โอน หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการยกเว้นภาษี นโยบายด้านภาษีดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนได้
มากกว่า
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