
 

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (public hearing) 
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขท่ี อกต. 1/2565 

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการ 
ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ 

1. การรับฟังความคิดเห็น  จำนวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  
และการจัดรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่มจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ (focus group) จำนวน 1 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 

2. ผู้จัดส่งความคิดเห็น  ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และอีเมลของเจ้าหน้าที่  
จำนวน 493 ความเห็น  
โดยแบ่งเป็นความเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบุคลากร 
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 44 ความเห็น และความเห็นจาก 
ผู้ลงทุนและอ่ืน ๆ 449 ความเห็น (ผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ภาษาไทยจำนวน 15,878 
ครั้ง ภาษาอังกฤษจำนวน 410 ครั้ง) 

3. ประเด็นสำคัญ 
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดจิิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ 
ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมือ่วันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
1.  ขอบเขตการใช้บังคับ 
หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ
ทุกประเภท 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- เป็นสิทธิของผู้ลงทุนในการเลือกใช้สินทรัพย์

ดิจิทัลในการชำระค่าสินค้าและบรกิาร 
- เป็นสิทธิของผู้ประกอบการ (ร้านค้า) ในการ

รับชำระราคาสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์
ดิจิทัล 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังนี ้
- การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสือ่กลาง

ในการชำระค่าสินค้าและบริการเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. 
และกระทรวงการคลัง ได้ประเมิน 
ความเสีย่งของผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้น 
จากการนำสินทรัพย์ดิจิทลัมาใช้เปน็
สื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ
ในวงกว้าง โดยได้คำนึงถึงสิทธิและ
เสรภีาพของผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ  
และร้านค้าแล้ว เห็นพ้องร่วมกันว่า  
หากไมด่ำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะดังกล่าว จะเกิดความเสยีหาย 
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ จึงเห็นควรคงหลักการ
ดังกล่าวไว้เช่นเดิม  

ข้อเสนอแนะ 
- เสนอให้อนุญาตการให้บริการรับชำระ 

ในบางกิจกรรม โดยบริหารความเสี่ยงตาม
ชนิดของผลิตภณัฑด์้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น  
จำกัดเวลา จำกัดยอดการทำธุรกรรม หรือ
จำกัดให้มีการรับชำระเฉพาะ internal 
wallet (ที่ผ่าน KYC แล้ว) เป็นต้น 

- เสนอใหจ้ัดทำ sandbox เพื่อเปรยีบเทียบ
ข้อดี / ข้อเสีย เพื่อวิเคราะห์ปญัหาที่อาจ
เกิดขึ้นก่อน 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
2.1  กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยต้องไม่ดำเนินการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด  
การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสนิค้าและบริการ ซ่ึงรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) ไม่โฆษณาเชิญชวนหรือแสดงตนวา่

พร้อมให้บริการแกร่้านค้า 
ว่าจะให้บริการเพื่อให้ร้านค้า
สามารถรับชำระค่าสินค้าและ
บริการด้วยสินทรัพยด์ิจิทัลได ้

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
- ข้อกำหนดดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อกังวลของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ เนื่องจาก 
ไม่สามารถห้ามมิให้ประชาชนใช้บริการกับ 
ผู้ให้บริการในต่างประเทศได ้

- หากมีการควบคมุที่ดีในเรื่องการใช้สินทรัพย์
ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและ
บริการตามความเสีย่ง ซึ่งรวมถึงการโฆษณา
เชิญชวนหรือแสดงความพร้อมใหบ้ริการ  
จะส่งผลดตี่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. 

และกระทรวงการคลัง ตระหนักถึงข้อจำกัด
ในการห้ามดังกล่าว  อย่างไรก็ดี การจำกัด
การให้บริการของผูป้ระกอบธรุกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลดังกล่าวเป็นส่วนของการประกอบ
ธุรกิจอื่น ไม่ใช่ส่วนที่เป็นการให้บริการ
ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการนำ
สินทรัพย์ดิจิทลัมาใช้ชำระราคาสินค้า 
และบริการในวงกว้างได้ เนื่องจากเป็น 
ผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนหรือส่งเสริม
ให้เกิดการนำสินทรัพยด์ิจิทัลมาใช้เป็น
สื่อกลางในการชำระค่าสินค้า 
และบริการอย่างแพร่หลาย  

- ในประเด็นท่ีเกีย่วกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว หรือการใช้งานของนักท่องเที่ยว
ต่างชาตินั้น ในปัจจุบัน ไม่อนุญาตให้มีการ
ใช้เงินตราต่างประเทศมาใช้ชำระค่าสินค้า
และบริการในประเทศ ซึ่งเทียบเคยีง 
การใช้สินทรัพย์ดิจิทลัได้ในลักษณะเดียวกัน 
นอกจากน้ี ต้องพิจารณาการป้องกัน 
ความเสีย่งต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เชน่  
ความเสีย่งต่อธุรกิจในไทย การป้องกันการ
ฟอกเงิน เป็นต้น 

- ดังนัน้ จึงเห็นควรคงหลักการไวเ้ช่นเดิม 
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
และการเงินของประเทศ เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที ่
กล่าวแล้วในข้อ 1 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจใหบ้ริการ 

นำสินทรัพย์ดจิิทัลมาใช้เป็นสื่อกลาง 
ในการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยให้
ความสำคญัในการกำกับดูแลเนื้อหาของ
โฆษณามากกว่า 

- ควรอนุญาตใหโ้ฆษณาได้ภายใต้หลักเกณฑ ์
ที่กำหนด 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
2) ไม่จัดทำระบบหรือเครื่องมือท่ี

อำนวยความสะดวกใด ๆ แก่รา้นค้า 
ในการรับชำระด้วยสินทรัพย์ดิจิทลั 
หรืออำนวยความสะดวกให้แกลู่กค้า
ในการใช้สินทรัพย์ดิจิทลัชำระ 
ค่าสินค้าและบริการ เช่น การจดัทำ 
QR Code เพื่อให้ลูกค้า scan  
ชำระค่าสินค้าและบริการเป็น
สินทรัพย์ดิจิทลั หรือมีการจดัทำ
ระบบเพื่อแสดงราคาของสินค้าและ
บริการเป็นสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง
การจัดทำระบบเพื่อให้ร้านค้า
สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินบาท
ภายหลังจากท่ีลูกค้าชำระราคา  
เป็นต้น 
 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น /
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
- การอนุญาตให้ประชาชนหรือรา้นค้า 

ทำธุรกรรม P2P โดยไมผ่่านตัวกลาง 
มีความเสี่ยงมากกว่าการมผีู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นตัวกลางอำนวยความสะดวก ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมลู และเป็นการลดความเสีย่ง 
ในหลาย ๆ ด้าน  

- เป็นการขัดขวางการพัฒนาของเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการเงิน เป็นการปิดกั้น 
การพัฒนาระบบนเิวศสินทรัพย์ดิจทิัลของไทย 
ส่งผลใหไ้มส่ามารถพัฒนาให้เท่าเทียมกับ
ประเทศอื่นได ้

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- การให้บริการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุน

หรือส่งเสริมใหม้ีการนำสินทรัพยด์จิิทัล 
ไปใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสนิค้า 
และบริการในวงกว้างซึ่งไม่อยู่ในขอบเขต
การประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาต 
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
- สำนกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย 

เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยตี่าง ๆ  
ทีอ่ยู่เบื้องหลังสินทรัพยด์ิจิทัล เช่น 
Blockchain และให้ความสำคญัและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไปต่อยอด
นวัตกรรม และไมไ่ด้ปิดกั้นการใช้สินทรัพย์
ดิจิทัลเพื่อการลงทุน การพัฒนาบริการหรือ
รูปแบบธุรกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล หลักเกณฑ์ที่ออกเป็นการจำกัด
เฉพาะการใช้ชำระราคาสินค้าและบริการ
ทั่วไปเท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งานและเสถียรภาพทางการเงินและ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อประชาชน 
ในวงกว้าง จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการจำกัด
ขอบเขตของผู้ประกอบธุรกจิในลักษณะ
ดังกล่าว  
- สำหรับประเด็นการทดลองในวงจำกัด 

ภายใต้ regulatory sandbox นัน้  
ต้องพิจารณารูปแบบสินทรัพย์ดิจทิัลและ
การใช้งาน รวมถึงกรณีที่มีการทดลองแล้ว
ขยายการใช้งานในวงกว้าง จะมีความเสี่ยง
ด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางการเงินหรือไม่  
- ดังนั้น จึงเห็นควรคงหลักการไวเ้ช่นเดิม 

ตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.  
ที่กล่าวแล้วในข้อ 1 

 

ข้อเสนอแนะ 
- เสนอให้มี regulatory sandbox ที่เปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล  
ได้ทดลองการรับชำระราคาสินค้าและบริการ
ด้วยสินทรัพยด์ิจิทัล ภายใต้การกำกับดูแลของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- เสนอใหส้่งเสรมิให้มีการอนุญาต และส่งเสรมิ
ให้มีการพัฒนาระบบ และเครื่องมอือำนวย
ความสะดวกให้สามารถชำระค่าสนิค้าและ
บริการด้วยสินทรัพยด์ิจิทัลได้ ตามวงเงินท่ี 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. 
และกระทรวงการคลังกำหนด 
 

3) ไม่ให้บริการเปดิกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัล (wallet) แก่ร้านค้า  
เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการ  

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- บุคคลทั่วไปสามารถเปิด wallet เอง  

และสามารถนำมาใช้เป็นช่องทางในการรับ
ชำระค่าสินค้าและบริการได ้

- ผู้ประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทลัไมส่ามารถ
ตรวจสอบวตัถุประสงค์ในการเปดิ wallet 
ของลูกค้าได ้

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- หลักเกณฑ์ที่กำหนดมีผลใช้บังคับกับ 

ผู้ประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทลัเทา่นั้น  
กรณีทีบุ่คคลทั่วไปเปดิ wallet เองและ
นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม
ของตนเป็นสิ่งทีส่ามารถทำได้  อย่างไรก็ดี  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน 
ก.ล.ต. ขอเตือนใหร้ะมดัระวังการใช้
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรอนุญาตให้ทำไดภ้ายใต้หลักเกณฑ์ที่

กำหนด 

สินทรัพย์ดิจิทลัเป็นสื่อกลางในการชำระ 
ค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยง 
จากความผันผวนของมูลค่าสินทรพัย์ดิจิทัล 
ความเสีย่งต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์  
และความเสีย่งต่อความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่จะกระทบการทำธุรกรรม
การเงินของผู้ใช้บริการได้ในท่ีสุด 

- กรณีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการเปิด 
wallet ของลูกค้าว่ามีการนำมาใช้เพื่อรับ
ชำระค่าสินค้าและบริการหรือไม่นัน้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน 
ก.ล.ต. อยูร่ะหว่างการพิจารณากำหนด 
แนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบธุรกจิสามารถ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตใิห้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

 
4) ในกรณีที่ผู้ซื้อขายสินทรัพยด์ิจิทัล 

ทำการขายสินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อรบั
เป็นเงินบาท ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
โอนเงินบาทที่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลได้รับจากการขายสินทรัพย์
ดิจิทัล เข้าบญัชีท่ีเปิดด้วยชื่อของ 
ผู้ซื้อขายเองเท่านั้น 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- เป็นการจำกดัสิทธิของเจ้าของบัญชี 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- เห็นควรคงหลักการไว้เช่นเดมิ เนือ่งจาก

เป็นการดูแลความปลอดภัยของผูซ้ื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั และเพื่อรักษาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน 
ก.ล.ต. ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1 

- กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิ
สินทรัพย์ดิจิทลัเป็นสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทลัมีหน้าที่ในการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดโดยสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  

ข้อเสนอแนะ 
- ควรกำหนดมาตรการให้ผูป้ระกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทลัตดิตามรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็น 
การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้เป็นผู้ที่ม ี
การกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพทำลายล้างสูง 
และกำหนดมาตรการควบคุมกลุม่บุคคล
ดังกล่าวไม่ให้ทำธรุกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทลัเพื่อความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินของลูกค้า 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
5) ไม่ให้บริการที่มลีักษณะเป็นการโอน

สินทรัพย์ดิจิทลั จากบัญชสีินทรัพย์
ดิจิทัลของผู้ซื้อขายไปยังบัญชี
สินทรัพย์ดิจิทลั ของผู้ซื้อขาย 
รายอื่นหรือบุคคลอื่นใด  
เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระ
ค่าสินค้าและบริการ 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- ผู้ประกอบธรุกิจไม่สามารถตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของธุรกรรมได ้
- ไม่ควรจำกัดสิทธิของผู้ซื้อขาย หากเป็นการ 

ตกลงกันของสองฝ่าย 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรคงหลักการ 

ไว้เช่นเดิม เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. 
ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1  ทัง้นี้ หลักเกณฑ ์
ที่เสนอเป็นการห้ามผู้ประกอบธรุกจิ 
โอนสินทรัพย์ของลูกค้าเฉพาะวัตถปุระสงค์
เพื่อใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลาง 
ในการชำระค่าสินค้าและบริการเท่าน้ัน 
มิได้หา้มการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง
บัญชทีี่ไม่ใช่กรณดีังกล่าว  

- กรณีตรวจสอบวตัถุประสงค์ของธุรกรรมว่า
มีการนำไปใช้เพื่อรับชำระค่าสินคา้และ
บริการหรือไม่นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสำนักงาน ก.ล.ต. อยูร่ะหว่าง 
การพิจารณากำหนดแนวปฏิบัตเิพือ่ให้ 
ผู้ประกอบธรุกิจสามารถนำไปเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ที่กำหนด 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรอนุญาตใหด้ำเนินการได้ โดยกำหนดให ้

ทำได้เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัล 
ที่ได้รับอนญุาตในประเทศเท่านั้น 

6) ไม่ให้บริการที่มลีักษณะเป็นการโอน
เงินบาทจากบัญชีของผู้ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทลัที่เปิดกับ 
ผู้ประกอบธรุกิจ ไปยังบัญชีของ 
ผู้ซื้อขายรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด 
เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับชำระ
ค่าสินค้าและบริการ 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- ควรตรวจสอบวัตถุประสงค์ของธุรกรรม 

ทำได้ยาก 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรคงหลักการ 

ไว้เช่นเดมิ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.  
ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1  ทั้งนี้ หลักเกณฑ ์
ที่เสนอเป็นการห้ามผู้ประกอบธรุกจิ 
โอนทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะวัตถปุระสงค์
เพื่อใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลาง 
ในการชำระค่าสินค้าและบริการเท่าน้ัน 
มิได้หา้มการโอนทรัพยส์ินระหวา่งบัญช ี
ที่ไม่ใช่กรณดีังกล่าว  

- กรณีตรวจสอบวตัถุประสงค์ของธุรกรรมว่า
มีการนำไปใช้เพื่อรับชำระค่าสินคา้และ
บริการหรือไม่นั้น  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่าง 
การพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรอนุญาตให้ทำได้ หรืออนุญาตแบบมี

ข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น กำหนดให้ไปขอ
อนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
7) ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นใด

นอกเหนือจาก (1) – (6) ท่ีเป็นการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมใหเ้กิดการนำ
สินทรัพย์ดิจิทลั มาใช้เป็นสื่อกลาง
ในการชำระค่าสินค้าและบริการ 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- เป็นการเปดิโอกาสให้หน่วยงานกำกับดูแล

หรือผู้บังคับใช้กฎหมายและอำนาจรัฐ 
ในการกำกับดูแลมากเกินไป 

- อาจมีการตคีวามด้านกฎหมายเกนิไปกว่า 
ตัวบทเกิดขึ้นได ้

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- เนื่องจากอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สินทรัพย์ดิจิทลัมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้อาจเกิดการให้บริการ หรอืวิธีการ
ใหม่ ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการ 
เพื่อให้บริการการนำสินทรัพย์ดิจทิัลมาใช้
เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ 
จึงมีความจำเป็นในการกำหนดหลกัการ
ดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมผลิตภณัฑ์  
หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

- เห็นควรคงหลักการไว้เช่นเดมิ เพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ของประเทศ เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กลา่วแล้วในข้อ 1 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรเน้นเรื่องการให้ความรู้ ไม่ควรปิดกั้น 

2.2  กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ กรณีพบว่ามีผู้ซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทัลนำบัญชทีี่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ 
เพ่ือการซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ 
1) แจ้งเตือนผู้ซื้อขายสินทรัพยด์ิจิทัล 

รายดังกลา่วเกี่ยวกับการใช้งาน
บัญชีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขในการ
ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 

2) พิจารณาดำเนินการกับผู้ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการให้บริการ 
เช่น ยกเลิกการให้บริการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั หรือระงับบัญชี 
เป็นต้น  

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- เป็นการสร้างข้อจำกัดมากเกินไป  
- หากมีการกำหนดให้มีการยกเลิกการให้บริการ 

จะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของลูกค้า 
ในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง ส่งผลให้
ลูกค้าไปใช้บริการกับผู้ให้บริการตา่งประเทศ 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
- เห็นควรคงหลักการไว้เช่นเดมิ เพื่อรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ของประเทศ เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กลา่วแล้วในข้อ 1 

- กรณีตรวจสอบวตัถุประสงค์ของธุรกรรมว่า
มีการนำไปใช้เพื่อรับชำระค่าสินคา้และ
บริการหรือไม่นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสำนักงาน ก.ล.ต. อยูร่ะหว่าง 
การพิจารณากำหนดแนวปฏิบัตเิพือ่ให้ 
ผู้ประกอบธรุกิจสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่

ชัดเจน เพื่อป้องกันประเด็นการปฏิบัติที่ไม่
เหมือนกัน หรือการเลือกปฏิบัต ิ
โดยผู้ประกอบธรุกิจ 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
3.  การมีผลใช้บังคับ 
ประกาศมผีลใช้บังคับ ณ วันที่ประกาศ
กำหนด  ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบธุรกจิ 
มีการทำสญัญาหรือข้อตกลงในการ
ให้บริการเพื่อให้มีการนำสินทรัพยด์ิจิทัล 
มาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสนิค้า
และบริการไว้ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ ์
มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศ 
มีผลใช้บังคับด้วย 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ข้อเสนอแนะ 
- เสนอใหข้ยายระยะเวลา เพื่อใหผู้้ประกอบธุรกิจ

มีระยะเวลาเพียงพอในการยกเลิกสัญญา  
และดำเนินการต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับ 
การอนุมัติจากผู้บรหิาร 

- เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจดัให้ 
มีระบบงานหรือเครื่องมือเพิม่เตมิ เช่น  
ระบบตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้า 
ระบบงานในการตรวจรายการฝาก/ถอน 
สินทรัพย์ดิจิทลั ระบบจัดการทรัพย์สิน 
ของลูกค้า หลังจากการระงับบัญช ีและ 
การแก้ไขข้อตกลงในการให้บริการ เป็นต้น  
จึงเสนอใหส้ำนักงาน ก.ล.ต. ขยายระยะเวลา
การบังคับใช้ อย่างน้อย 6 เดือน  
เพื่อเตรียมการระบบ และควรมีแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตาม
พฤติกรรมของลูกคา้ หรือการจดัการทรัพย์สิน
ของลูกค้าภายหลังการระงับหรือการยกเลิก
ให้บริการ 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
จำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้น จึงได้มกีารหารือ
กับผู้ประกอบธุรกิจ และได้ขยายระยะเวลา
การมีผลใช้บังคับจากเดมิ 15 วัน เป็น 30 วัน 

 
สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความเห็นตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด 
2. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด 
3. บริษัท บิทาซซ่า จำกัด 
4. บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
5. บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
6. บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด 
7. บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด 
8. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 
10. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
11. บริษัท วันด้า เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด 
12. บุคคลทั่วไป 449 ราย 


