เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำสั่งกระทรวงกำรคลัง
ที่ 1909/2564
เรื่อง เพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด
ด้วยปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำบริษัท บิทคอยน์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐำนะผู้ได้รับใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล ตำมพระรำชกำหนดกำรประกอบธุ รกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรได้รบั ใบอนุญำตตำมข้อ 7 (3) ประกอบกับ
ข้อ 3 (2) ของประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรอนุญำตกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 (“ประกำศกระทรวงกำรคลั ง”) โดยเมื่อวันที่
13 มกรำคม 2563 และวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัทได้ลดทุนจนทำให้ทุนจดทะเบียน
ซึ่งชำระแล้วของบริษัทเหลือเพียง 12.5 ล้ำนบำท และ 3.125 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งข้อ 2 (1)
ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง กำรกำหนด
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 24 กรกฎำคม
พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 3 (1) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 32/2563 เรื่อง กำรกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ต้ อ งมี ทุ น จดทะเบี ยนซึ่งชำระแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่ำจ ำนวน 50 ล้ ำ นบำท ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ งไม่สำมำรถ
ด ำรงคุ ณ สมบั ติ ใ นเรื่ อ งกำรมี ทุ น จดทะเบี ย นซึ่ง ช ำระแล้ วไม่น้ อ ยกว่ำ จ ำนวนที่ค ณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) กำหนดได้ นอกจำกนี้ บริษัทได้หยุด
ประกอบธุรกิจและทิ้งร้ำงบริษัทเกินกว่ำ 15 วันนับแต่วันที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำจะไม่ประกอบธุรกิจต่อไป
รวมทั้งปลดพนักงำนทั้งหมดและไม่สำมำรถติดต่อกรรมกำรได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2563 ต่อเนื่อง
มำจนถึ งปัจจุ บัน ตำมข้ อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 9/2564 เรื่อง กำหนดเวลำกำรหยุดประกอบธุรกิจตำมที่ไ ด้รับอนุญำต
อั น เป็ น เหตุใ ห้ ผู้ประกอบธุรกิจ สิน ทรัพ ย์ ดิจิทั ลอำจถูกเพิก ถอนกำรอนุญำตประกอบธุรกิจ ลงวัน ที่
8 เมษำยน พ.ศ. 2564 (“ประกำศ กธ. 9/2564”)
ดังนั้น คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2564
จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังว่ำ สมควรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัลของบริษัท
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดตำมข้อ 7 ของประกำศกระทรวงกำรคลัง
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และข้ อ 2 (2) และข้ อ 3 ของประกำศ กธ. 9/2564 จึ ง อำศั ย อ ำนำจตำมมำตรำ 34
แห่งพระรำชกำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สิน ทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็น ศูน ย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี เลขที่ 310180010000 และ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล เลขที่ 310280010007
ของบริ ษั ท อย่ ำ งไรก็ ดี หำกบริ ษั ท ไม่ เ ห็น ด้ว ยกับ ค ำสั่ ง นี้ มี สิ ท ธิ เ สนอค ำฟ้ อ งยื่ นต่ อศำลปกครอง
ที่มีเขตอำนำจภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบคำสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕64
อำคม เติมพิทยำไพสิฐ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

