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 ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดการประกอบธรุกิจสินทรพัย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้ขยายขอบเขต 
การประกอบธุรกิจของตน โดยชักชวน ให้บริการ หรือแสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการแก่ร้านค้า 
และผู้ประกอบธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัล  
(“สินทรัพย์ฯ”) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการชำระราคาสินค้าหรือบริการ (Means of payment – 
“MOP”) เป็นการทั่วไป นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ฯ  โดยเสนอบริการ
รับชำระราคาด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณาเพื่อให้ร้านค้าใช้บริการระบบ
การรับชำระราคาด้วยสินทรัพย์ฯ การจัดทำระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้ร้านค้าสามารถ
รับชำระด้วยสินทรัพย์ฯ ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

ธนาคารแห ่งประเทศไทย (“ธปท.”)  สำน ักงานกำก ับหล ักทร ัพย ์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงการคลัง ได้มีการหารือและเห็นพ้องร่วมกันว่า 
การนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP อย่างแพร่หลาย จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน 
กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดหน่วยวัดมูลค่า (unit of account) ที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาท ซึ่งจะเพ่ิม
ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและธุรกิจและยังอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และการติดตามและกำกับดแูล
เงินทุนเคลื่อนย้าย ที่ผ่านมา ธปท. จึงไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการการชำระเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ 
และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการชำระราคาด้วยสินทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้ การนำสินทรัพย์ฯ มาใช้ชำระราคาสินค้าและบริการในวงกว้าง 
จะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อประชาชนในหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากความผันผวน
ของมูลค่าสินทรัพย์ฯ ความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานหรือ
ข้อกำหนดความปลอดภัยด้านการชำระเงินซึ ่งอาจก่อให้เกิดความเสี ่ยงจากการถูกโจรกรรม 
ทางไซเบอร์หรือระบบการให้บริการหยุดชะงักหรือใช้เวลานาน รวมถึงมีโอกาสที่สินทรัพย์ฯ  
จะถูกใช้เพ่ือการทุจริต การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการกำหนดขอบเขต 
การประกอบธุรก ิจของผ ู ้ประกอบธุรก ิจ ม ิให้ดำเน ินการในล ักษณะที ่ เป ็นการส ่งเสริม 
หรือสนับสนุนให้เกิดการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP ในวงกว้าง โดยหลักการดังกล่าว 
ได้ร ับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อว ันที่  
6 มกราคม 2565 

ในการนี ้  ธปท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. จ ึงได้ ร ่วมกันจัดทำเอกสารร ับฟัง 
ความคิดเห็นฉบับนี ้ เพื ่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้องและนำข้อคิดเห็นต่างๆ  
มาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  

1. ที่มา 
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2.1 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการนำสินทรัพย์ฯ ไปใช้

เป็น MOP และ 
2.2 เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นต่อเสถียรภาพของระบบ

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศจากการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP 

 
เพ ื ่อให ้บรรล ุ  Intended Outcome ตามข ้อ 2 จะมีการกำหนดหล ักเกณฑ์ 

กำกับดูแลผู ้ประกอบธุรกิจในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP  
โดยสรุปสาระสำคัญของหลักการ ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตการใช้บังคับ : หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท  
ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่  

(1) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

(2) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

(3) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

(4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

(5) การเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

3.2 หลักการ :  

3.2.1 กำหนดให้ผู ้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โดยต้องไม่ดำเนินการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น 
MOP ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่โฆษณาเชิญชวนหรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการแก่ร ้านค้า 
ว่าจะให้บริการเพ่ือให้ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยสินทรัพย์ฯ ได้ 

(2) ไม่จัดทำระบบหรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใด ๆ แก่ร้านค้า 
ในการร ับชำระด้วยสินทรัพย์ฯ หร ืออำนวยความสะดวกให้แก ่ลูกค้าในการใช้ส ินทรัพย์ฯ  
ชำระค่าสินค้าหรือบริการ เช่น การจัดทำ QR Code เพื่อให้ลูกค้า scan ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
เป็นสินทรัพย์ฯ หรือมีการจัดทำระบบเพื่อแสดงราคาของสินค้าหรือบริการเป็นสกุลเงินดิจิทัล  
รวมถึงการจัดทำระบบเพื่อให้ร้านค้าสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินบาทภายหลังจากที่ลูกค้า  
ชำระราคา เป็นต้น 

(3) ไม่ให้บริการเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) แก่ร้านค้า  
เพ่ือรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ  

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 

3. แนวทางท่ีเสนอ 
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(4) ในกรณีที่ผู ้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ทำการขายสินทรัพย์ฯ เพื่อรับเป็น 
เงินบาท ผู ้ประกอบธุรกิจต้องโอนเงินบาทที่ผู ้ซื ้อขายสินทรัพย์ฯ ได้รับจากการขายสินทรัพย์ฯ  
เข้าบัญชีที่เปิดด้วยชื่อของผู้ซื้อขายเองเท่านั้น 

(5) ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนสินทรัพย์ฯ จากบัญชีสินทรัพย์ฯ 
ของผู้ซื้อขายไปยังบัญชีสินทรัพย์ฯ ของผู้ซื้อขายรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด เพ่ือวัตถุประสงค์ของการรับ
ชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

(6) ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนเงินบาทจากบัญชีของผู้ซื้อขาย
สินทรัพย์ฯ ที ่ เป ิดก ับผู ้ประกอบธุรก ิจ ไปยังบ ัญชีของผู ้ซ ื ้อ ขายรายอื ่นหร ือบุคคลอื ่นใด 
เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

(7) ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก (1) – (6) ที่เป็นการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP 

3.2.2 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3.1 ดำเนินการดังต่อไปนี้ กรณีพบว่า
มีผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ นำบัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือการซื้อขายสินทรัพย์ฯ ไปใช้ประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ฯ ไปใช้เป็น MOP 

(1) แจ้งเตือนผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ รายดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งานบัญชี
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 

(2) พิจารณาดำเนินการกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการให้บริการ เช่น ยกเลิกการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ฯ หรือระงับบัญชี เป็นต้น  

3.3 การมีผลใช้บังคับ :  

ประกาศมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ประกาศกำหนด  ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจ 
มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงในการให้บริการเพื่อให้มีการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP ไว้ก่อน
วันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 ภายใน 
15 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับด้วย 
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เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั 
ในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลาง 

ในการชำระค่าสินค้าและบริการ 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ ______________________________________________________________ 

ตำแหนง่ ______________________________________________________________ 

ชื่อบริษัท ______________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________ โทรสาร ____________________________ 

อีเมล _________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

  นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 
  ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

  บริษัทหลักทรัพย์ 
  ผู้ลงทุน 

  อื่น ๆ (ระบุ) ________________________________________________________ 
 
 

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝา่ยกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดรีังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 

หรือ email : anons@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th  

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็นในครั้งน้ี *** 

  

แบบสำรวจความคดิเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่า
สินค้าและบริการ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาข้างต้น 

1. ขอบเขตการใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. ผู้ประกอบธุรกิจต้องไมด่ำเนินการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพยฯ์ มาใช้เป็น 
MOP ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ไม่โฆษณาเชิญชวนหรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการแก่ร้านค้าว่า 
จะให้บริการเพื ่อให้ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย 
สินทรัพย์ฯ ได้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2.2 ไม่จัดทำระบบหรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใด ๆ แก่ร้านค้า 
ในการรับชำระด้วยสินทรัพย์ฯ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
ในการใช้สินทรัพย์ฯ ชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
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2.3 ไม่ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) แก่ร้านค้า เพื่อรับ
ชำระค่าสินค้าหรือบริการ  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ทำการขายสินทรัพย์ฯ เพื่อรับเป็น 
เงินบาท ผู้ประกอบธุรกิจต้องโอนเงินบาทที่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ได้รับ
จากการขายสินทรัพย์ฯ เข้าบัญชีที่เปิดด้วยชื่อของผู้ซื้อขายเองเท่าน้ัน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2.5 ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนสินทรัพย์ฯ จากบัญชีสินทรัพย์ฯ 
ของผู้ซื้อขายไปยังบัญชีสินทรัพย์ฯ ของผู้ซื้อขายรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด 
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.6 ไม่ให้บริการที่มีลักษณะเป็นการโอนเงินบาทจากบัญชีของผู้ซื้อขาย
สินทรัพย์ฯ ที่เปิดกับผู้ประกอบธุรกจิ ไปยังบัญชีของผู้ซื้อขายรายอื่นหรอื
บุคคลอื่นใด เพ่ือวัตถุประสงค์ของการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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2.7 ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก 2.1 – 2.6 ที่เป็นการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ฯ มาใช้เป็น MOP 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2.8 กรณีพบผู้ซื้อขาย นำบัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการซื้อ
ขายสินทรัพย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ฯ ไปใช้
เป็น MOP ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(1) แจ้งเตือนผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ รายดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งาน
บัญชีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่สอดคล้องกับเงื ่อนไขในการ
ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 

(2) พิจารณาดำเนินการกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ฯ ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขการให้บริการ เช่น ยกเลิกการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ฯ 
หรือระงับบัญชี เป็นต้น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. การมีผลใช้บังคับ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 


