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ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนธนำคำรแห่งประเทศไทย 

เรื่อง แนวทำงกำรประกอบธุรกิจสนิทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) ของสถำบันกำรเงิน 

และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงิน 

ลงวันท่ี 1 สิงหำคม 2561 

 

ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
1. โปรดยกตัวอย่าง การออกหรือลงทุนใน

สินทรพัย์ดิจทิัล โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งให้
สถาบันการเงินเข้าทดสอบตามแนวปฏิบัติ 
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox) 
(วันที่ 1 สิงหาคม 2561) 

ยกตัวอย่างเช่น การถือครองสินทรพัย์ดิจิทลัเพื่อใช้
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท าธุรกรรมโอนเงิน
ข้ามประเทศ เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงิน 

2. กรณีสถาบันการเงินประสงค์จะออกหรือ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจทิัล เพื่อพฒันา
นวัตกรรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บรกิาร ท าไมต้องก าหนดให้เข้าทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox  
(วันที่ 1 สิงหาคม 2561) 

สินทรพัย์ดิจทิัลถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ยังมีความไม่
แน่นอนทั้งในเรื่องความเสี่ยงจากการใช้งานและ
มูลค่าของสินทรัพย์ดิจทิัล ซึง่หากสถาบันการเงินจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้อง
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ก่อน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสถาบันการเงินมีความพร้อมและ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการดูแล
ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม หากได้รบัผลกระทบ 
โดย ธปท. มีแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วม
ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox) ให้สถาบันการเงินถือ
ปฏิบัติ ซึ่งเมื่อออกจาก Regulatory Sandbox 
แล้ว สถาบันการเงินจึงจะสามารถใหบ้รกิารในวง
กว้างได ้หรือหาก ธปท. มีการออกมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติในเรื่องเทคโนโลยีน้ันแล้ว สถาบันการเงิน
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ก็ไม่ต้องน าเทคโนโลยีนั้นเข้าทดสอบใน 
Regulatory Sandbox อกี ซึ่งการออกหรือลงทุน
ในสินทรพัย์ดิจิทลัเพื่อพฒันานวัตกรรมทางการเงิน
ก็จะด าเนินการในลักษณะเดียวกัน 

3.                                                                                                                                                        หากสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินประสงค์จะถือครอง
สินทรพัย์ดิจทิัลประเภทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ 
พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล เช่น สินทรัพย์ดิจิทลัที่ออกโดย 
ธปท. ในโครงการอินทนนท์ หรอื 
สนิทรพัย์ดิจทิัลประเภท Security Token 
ที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียน
ฉบับนี้หรือไม ่
(วันที่ 13 กันยายน 2562) 

หากสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุม่ธุรกจิทาง
การเงินมีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทลัประเภทที่มี
กฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลเป็นการเฉพาะ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลเฉพาะนั้น และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ ธปท. ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น Security Token ซึ่ง
มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ที่
เกีย่วข้องกบัหลักทรัพย์ และปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์ 
ธปท. เช่นเดียวกับการถือครองหลักทรัพย์ โดยไม่
ต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี ้

4. ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินสำมำรถประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลได้หรือไม่ รวมถึง
สำมำรถด ำเนินกำรท่ีเกีย่วข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลใดได้เพ่ิมเตมิหรือไม่  
(วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565) 
 

(1) กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินท่ีมี
หน่วยงำนก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ ได้แก่ 
บริษัทหลักทรัพย ์บรษิัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน 
บริษัทประกันวินำศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 
รวมถึงบริษัทลูกของบริษัทดังกล่ำว : ให้
ประกอบธุรกิจหรือท าธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. หรือ คปภ. ก าหนดแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินขออนุญำต 
ธปท. เป็นรำยกรณีด้วย เพ่ือพิจำรณำควำม
พร้อมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในด้ำนตำ่ง ๆ 
เช่น ด้ำนธรรมำภิบำล กำรดูแลควำมเสีย่ง และ
ควำมมั่นคงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  
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  (2) กรณีบริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกข้อ (1) : หากประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
ให้บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินขออนญุำต 
ธปท. เป็นรายกรณีก่อน  

(3) กรณีธนำคำรพำณิชย์ : เนื่องจากสินทรัพย์
ดิจิทลัมกีารเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนสูง 
และมีความเสี่ยงจากการขาดทุนในจ านวนทีสู่งได้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผูฝ้ากเงิน
และเสถียรภาพของระบบการเงิน ดังนั้น ธปท. ยังไม่
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ
สินทรพัย์ดิจทิัล  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบรษิัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ตำมข้อ (1) และ (2) จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีกำรแยกระบบงำนธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลออกจำกระบบงำน Core 
Banking ของธนำคำรพำณิชย์ (Ring-fencing) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม (2) จะออกหรือลงทุนใน
สินทรพัย์ดิจทิัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพในการให้บรกิารทางการเงินแก่ลกูค้า  
ให้ขออนุญำต ธปท. เป็นรายกรณี และต้องขอ
อนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
โดย ธปท. อาจก าหนดให้ต้องเข้าทดสอบตาม
แนวปฏิบัติเรื่องแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
การใหบ้ริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) 
หรืออาจก าหนดเงื่อนไขอื่นใดด้วยก็ได้ 
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5. ธปท. มีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความ
เสี่ยง กรณีธนาคารพาณิชย์และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือครองสินทรัพย์
ดิจิทัลอย่างไร 
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564) 

(1) กรณีถือครองสินทรัพย์ดิจิทลัทีม่ีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการบริหารทาง
การเงินแก่ลูกค้า หรือการถือครองจากการประกอบ
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. 
หรือหน่วยงานก ากบัดูแลเป็นการเฉพาะ 

(2) กรณีลงทุนในหุ้นของบริษัทนอกกลุม่ธุรกจิทาง
การเงินหรือลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ โดย
บริษัทนั้นหรือกองทุนรวมหรือกองทรสัต์น้ันมีการ
ถือครองหรือมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจทิัล : 
ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑท์ี่มผีลบังคับใช้ในปจัจบุัน 
เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยการถือหรือมีหุ้นของสถาบัน
การเงิน (Investment Limit) หลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนส าหรับการลงทุนในหลกัทรพัย์และ
หน่วยลงทุนหรือใบทรสัต์ เป็นต้น 

โดยทั้ง 2 กรณี ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ก าหนดในข้อ 2 ของหนังสอืเวียนฉบบันี้ เพื่อ
ควบคุม ติดตาม และดูแลความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะเรื่องการบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างรัดกุม เช่น การก าหนดให้มี 
Internal Limit และการดูแลความเสี่ยงของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินในภาพรวม พร้อมนี้ขอให้จัดเกบ็
ข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหผู้้ตรวจการสถาบันการเงินของ ธปท. เข้า
ตรวจสอบได้ หรอืสง่ให้ ธปท. เมื่อรอ้งขอ 

ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลความเสี่ยงส าหรบัการถือครองสินทรัพย์ดิจิทลั
เป็นการเฉพาะในอนาคตหากมีความจ าเป็น โดยจะ
พิจารณาใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานสากลและบริบท
ของไทย  
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6. ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินสามารถลงทุนในหุ้นของ
กิจการที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทิัลได้
หรือไม ่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2564) 

ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ
สามารถลงทุนในหุ้นของกิจการทีป่ระกอบธุรกิจ
สินทรพัย์ดิจทิัลได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการลงทุนทีเ่กี่ยวข้อง เช่น หลกัเกณฑ์และ
วิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน หรือหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการลงทุนโดยบริษัทลูกที่ประกอบธุรกจิเงิน
ร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) แล้วแต่กรณี  

ทั้งนี้ การลงทุนในกิจการทีป่ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการลงทุนผ่าน
บริษัทโฮลดิ้งหรือกองทุนใดที่มีการลงทุนใน
กิจการที่ประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทลั โดยต้องอยู่
ภายใต้กรอบหลักการ ดังนี ้

(1)  ไม่ลงทุนในกจิการที่ประกอบธุรกิจหลกั (Core 
Business หรือ Main Activities) ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือแนวทางการก ากับดูแลของผู้ก ากบัดูแลทัง้ใน
ประเทศไทยและในประเทศที่กิจการนั้นด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การน าสินทรัพย์ดิจทิัลมาใช้เป็นสื่อกลาง
การช าระราคาค่าสินค้าและบริการ (Means of 
Payment) หรือการออก Stablecoin ประเภทที่มี
เงินบาทหนุนหลงั (Baht-backed Stablecoin) 
โดยไม่ได้รับอนญุาตจาก ธปท. 

(2)  ต้องมีการบรหิารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านช่ือเสียง 
(Reputational Risk) ที่อาจกระทบกบัธนาคาร
พาณิชย์และกลุม่ธุรกจิทางการเงิน เช่น ต้องไม่
สื่อสาร ไม่ใช้ช่ือหรือเครื่องหมาย (Logo) ของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ
ในเชิงสนับสนุนธุรกิจหรือธุรกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือแนวทางการก ากับดูแลของผู้ก ากบัดูแลทัง้ใน
ประเทศไทยและในประเทศทีก่ิจการนั้นด าเนินธุรกจิ 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 

7. ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน สำมำรถประกอบธุรกิจหรือ
ท ำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเมตำเวิร์ส 
(Metaverse) ได้หรือไม ่
(วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565) 

หำกธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจทำง
กำรเงินประสงค์จะประกอบธุรกิจหรือท ำธุรกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับ Metaverse ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีหนังสือหำรือ ธปท. เป็นรำย
กรณีก่อน และต้องขออนุญำตตำมหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โดย ธปท. อำจก ำหนดให้ต้อง
เข้ำทดสอบตำมแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทำงกำร
เข้ำร่วมทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมท่ีน ำ
เทคโนโลยีใหมม่ำสนับสนุนกำรให้บริกำรทำง
กำรเงิน (Regulatory Sandbox) หรืออำจ
ก ำหนดเง่ือนไขอ่ืนใดด้วยก็ได ้

 




