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•

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

•

บีโอไอกําหนดมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
2/2561

•

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิ จนําเที่ยว ลงวันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาได้ออก
กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว พ.ศ. 2561 (“กฎกระทรวงฯ”) เพื่อ
กําหนดคุณสมบัตแิ ละหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย่ ว มัคคุเทศก์ และผูน้ ําเทีย่ ว ตลอดจน
กําหนดบทลงโทษในกรณีทบ่ี ุคคลดังกล่าวฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเทีย่ ว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (“พระราชบัญญัตฯิ ”) ทัง้ นี้ กฎกระทรวงฯ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว (“ใบอนุญาต”) มี 4 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทเฉพาะพืน้ ที่
2) ประเภทในประเทศ

3) ประเภทนําเทีย่ วจากต่างประเทศ
4) ประเภททัวไป
่ โดยทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจนําเทีย่ วประเภททัวไป
่ ให้ถอื ว่า
ได้รบั ใบอนุญาตทุกประเภท
• ผูข้ อใบอนุญาตจะต้องทํากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบตั เิ หตุให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว มัคคุเทศก์
และผูน้ ําเทีย่ วในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมี
วงเงินเอาประกันภัยและอายุกรมธรรม์ตามทีก่ าํ หนด
• ผูข้ อใบอนุญาตทีจ่ ะให้บริการดํานํ้าแบบดํานํ้าลึกโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์
อื่นทีช่ ่วยในการดํานํ้าต้องยื่นเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิม่ เติม เช่น สําเนาใบทะเบียนเรือไทย
และใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ สําเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดาํ นํ้า เป็ นต้น
• การขอต่ออายุ จะต้องยื่นคําขอภายในสามสิบวันก่อนวันทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุ และเมื่อยื่นคํา
ขอต่อใบอนุญาตแล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย่ วต่อไปจนกว่าจะได้รบั แจ้งคําสังไม่
่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ทัง้ นี้ กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป ส่วนคําขอใดๆ
ทีไ่ ด้ย่นื ไว้ก่อนกฎกระทรวงฯ ใช้บงั คับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถอื ว่า
เป็ นคําขอทีไ่ ด้ย่นื ตามกฎกระทรวงฯ นี้แล้วโดยอนุโลม

บีโอไอกําหนดมาตรการเพิ่ มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้
ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิม่ ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (วิสาหกิจทีม่ สี นิ ทรัพย์ถาวรสุทธิ
หรือขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ หรือทุนหมุนเวียน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท) โดยกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจการดังต่อไปนี้
• กําหนดให้กจิ การในกลุ่ม A และ B1 ของบัญชีทา้ ยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็ นกิจการทีใ่ ห้สง่ เสริมตามมาตรการนี้ และกําหนด
เงื่อนไขเพิม่ เติมสําหรับกิจการปรับปรุงพันธุพ์ ชื หรือสัตว์ (ทีไ่ ม่เข้าข่ายกิจการ
เทคโนโลยีชวี ภาพ) และ กิจการโรงแรม
• เงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ ได้แก่
o

o
o
o

ต้องมีเงินลงทุนขัน้ ตํ่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน)
ต้องมีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
ต้องมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 3:1
อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมได้มี
มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยจะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีและต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจักรเป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรทีใ่ ช้ในโครงการ

o

•

•

•

•

เมื่อรวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและไม่ได้รบั การส่งเสริมแล้ว ผูข้ อรับ
การส่งเสริมต้องมีทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ไม่เกิน 200 ล้านบาท

สิทธิและประโยชน์
o
ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร
o
ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับประเภทกิจการในกลุ่ม A เป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าดินและทุนหมุนเวียน)
o
สิทธิและประโยชน์อ่นื ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
สิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
o
สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (merit-based incentives)
o
สิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมการกระจายสูภ่ มู ภิ าค
กรณีขอสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
o
จะต้องมีการลงทุนเพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ ในการวิจยั และพัฒนา การ
สนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทาง สถาบันวิจยั และหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ น
ต้น
o
ให้ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเพิม่ เติม 1-3 ปี ตามเงื่อนไขการลงทุนที่
สํานักงานฯ กําหนด แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 13 ปี
o
กิจการกลุ่ม A สามารถขอสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการพร้อมกับ
การยื่นคําขอรับการส่งเสริม หรือภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมแล้ว ในกรณีย่นื
ภายหลัง ในวันทีย่ ่นื ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมต้องมีสทิ ธิและประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่ทงั ้ ระยะเวลาและวงเงินทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล และ กิจการกลุ่ม B1 สามารถขอสิทธิประโยชน์เพิม่ เติม
ตามคุณค่าของโครงการพร้อมกับการยื่นคําขอรับการส่งเสริมเท่านัน้
สิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมการกระจายสูภ่ มู ภิ าค
o
หากตัง้ สถานประกอบการในพืน้ ที่ 20 จังหวัดตามทีส่ าํ นักงานฯ กําหนด จะได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเพิม่ เติมอีก 3 ปี ทัง้ นี้หากเป็ นกิจการกลุ่ม A1 หรือ
A2 ให้ได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 เพิม่ เติมอีก 5 ปี นับจาก
วันทีก่ าํ หนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง

มาตรการนี้มผี ลใช้บงั คับกับคําขอรับการส่งเสริมทีย่ ่นื ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จสิ นทรัพย์ดิจิทลั
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(คกก.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศฯ”)

เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 สรุปเนื้อหาของประกาศฯ โดยสังเขปดังนี้
•

บุคคลดังต่อไปนี้จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีก่ าํ หนดไว้ใน
ประกาศฯ
o
ผูอ้ อกโทเคนดิจทิ ลั ซึง่ ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน
หรือเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ทีผ่ อู้ อกโทเคนดิจทิ ลั ได้ออกไว้แล้วและมีวตั ถุประสงค์ท่ี
จะเสนอขายเป็ นการทัวไปต่
่ อประชาชน ซึง่ เป็ นโทเคนดิจทิ ลั เพื่อการลงทุน หรือโท
เคนดิจทิ ลั เพื่อการใช้ประโยชน์ (“ผูอ้ อกโทเคนดิจทิ ลั ”)
o
ผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้แก่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจทิ ลั ในการเป็ นศูนย์ซอ้ื ขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจทิ ลั การเป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจทิ ลั และการเป็ นผูค้ า้ คริปโทเคอร์เรนซีหรือ
โทเคนดิจทิ ลั
o
ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั

•

ผูข้ ออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั จะต้องยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และดําเนินการขายโทเคน
ดิจทิ ลั ผ่านผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั และจะต้องเป็ นผู้
ทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบแก่การเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั โดยจะต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. แจ้งการอนุญาต

•

ผูไ้ ด้รบั อนุญาตมีหน้าทีย่ ่นื แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั และร่าง
หนังสือชีช้ วนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และจะต้องรายงานผลการขายโทเคนดิจทิ ลั ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย

•

บุคคลทีป่ ระสงค์จะทําหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั จะต้องยื่นคํา
ขอรับความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

•

ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั มีหน้าทีต่ รวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจทิ ลั ให้ครบถ้วนตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนมีหน้าทีร่ วบรวม
และประเมินข้อมูลของผูล้ งทุน เปิ ดเผยข้อมูลตามทีป่ ระกาศกําหนดแก่ผลู้ งทุน และ
จัดทําและยื่นรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ทีผ่ ใู้ ห้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจทิ ลั เป็ นผูใ้ ห้บริการ

•

กรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั จะรับคริปโทเคอร์เรนซีจากผูล้ งทุน หรือ
ผูอ้ อกโทเคนดิจทิ ลั ในการทําธุรกรรม หรือในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญาตจะรับคริปโทเคอร์
เรนซีเป็ นการตอบแทน ให้รบั ได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีทอ่ี ยู่ในบัญชีรายชื่อที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ และได้มาจากการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น หรือฝากไว้กบั ผู้
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
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