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25  ตุลาคม  2565 

เรียน  ผูจัดการ 

ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแหง 

ท่ี  ฝนส1.ว. 75/2565  เรื่อง  นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ 

การกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยท่ีประกอบธุรกิจและทําธุรกรรม

เก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) 

  ธนาคารแหงประเทศไทยขอนําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 6/2565 เรื่อง 

หลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยท่ีประกอบธุรกิจและทําธุรกรรมเก่ียวกับ

สินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ

และงานท่ัวไป เลม 139 ตอนพิเศษ 251 ง ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 มาพรอมนี้ 

  การกําหนดหลักเกณฑในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมธุรกิจทางการเงินสามารถ

ประกอบธุรกิจและทําธุรกรรมเก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัลไดอยางคอยเปนคอยไปภายใตกรอบการกํากับดูแล

ท่ีมีความยืดหยุน โดยมีการดูแลดานธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงจากความเชื่อมโยง

ภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน การดูแลลูกคาผูใชบริการอยางเหมาะสม ตลอดจนการกํากับดูแลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอ่ืนท่ีเก่ียวของ และดูแลผลกระทบตอระบบการเงินโดยรวม   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวเมทินี  ศุภสวัสดิ์กุล) 

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายและกํากับสถาบันการเงิน 1 

ผูวาการ แทน 
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สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยค านึงถึงประโยชน์และความเสี่ยง สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Landscape) 

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 
มาตรา 61 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของธนาคารพาณิชย์ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

3. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

3.1 ยกเลิกหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1759/2561 เรื่อง แนวทางการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
สถาบันการเงิน  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

3.2 ยกเลิกความใน (2.3.2) ของข้อ 5.2.3 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 
สนส. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561  
เพ่ือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการถือหุ้นหรือลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech ของ
สถาบันการเงิน 

3.3 ยกเลิกความในข้อ 5.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพ่ือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการถือหรือมีหุ้นในบริษัท FinTech ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน 

4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุกแห่ง
ของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
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5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

 “สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า สินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล และ Non-Fungible Token (NFT) 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง Central Bank Digital Currency (CBDC) ภายใตโ้ครงการทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ด าเนินการหรือเป็นผู้ร่วมด าเนินการ โทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ที่ก าหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและ
บริการเพ่ือการอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะไม่ซับซ้อนและออกมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าหรือส่งเสริมการขาย 

 “ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล1 และ
ธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
หรือธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ธุรกิจที่มีธุรกิจหรือกิจกรรมหลัก (core business/main 
activities) เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืนใดที่ยังไม่มีหน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

 “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 

 “ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง” หมายความว่า ลูกค้ากลุ่มเปราะบางตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) 

5.2 หลักการส าคัญ 

  (1) ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินยกเว้นธนาคารพาณิชย์ สามารถประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้กรอบการก ากับดูแลที่มีความยืดหยุ่น 
สนับสนุนเทคโนโลยีหรือการพัฒนาบริการทางการเงินที่จะช่วยให้ระบบการเงินมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ไม่ปิดกั้ น
การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 

                                                
1  เช่น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุน

สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 
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  (2) มีการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารพาณิชย์ และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่อาจกระทบต่อเงินฝากของประชาชน ความเชื่อม่ัน
ของประชาชนต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ รวมถึงเสถียรภาพของระบบการเงิน 

  (3) คุ้มครองลูกค้าผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ป้องกันการชักชวนให้
ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาจไมม่ีความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเพียงพอและมีความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงต ่ามาลงทุน 

  (4) ยกระดับมาตรฐานธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศให้มีการด าเนินงาน 
และการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม ทัดเทียมกับมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังได้จากบริการของ
ธนาคารพาณิชย์ 

5.3 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

  5.3.1 ขอบเขตการประกอบธุรกิจและท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

    ธนาคารพาณิชย์สามารถท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถประกอบธุรกิจและท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ โดยต้องไม่เป็นธุรกิจหรือธุรกรรมที่ขัดต่อหลักการส าคัญในข้อ 5.2 หรือขัดต่อ
กฎหมายหรือแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลการประกอบกิจการนั้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เช่น มิให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด าเนินการโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ขอบเขตการประกอบธุรกิจและ
ท าธุรกรรมเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้และกฎหมายหรือแนวทางการก ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ รวมถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลาง
การช าระราคาค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment)  นอกจากนี ้มิให้ธนาคารพาณิชย์หรือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลด าเนินการที่เอ้ือหรือ
สนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเปราะบางเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือส่งเสริมให้มี
การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมากข้ึน 

    (1) ขอบเขตการประกอบธุรกิจ 

     (1.1) ธนาคารพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อฐานะการด าเนินงานอันอาจส่งผลกระทบต่อเงินฝากของ
ประชาชน และรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ รวมถึงเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน 
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     (1.2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งท่ีมีหรือไม่มีหน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี้ ให้บริษัทแม่
ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี2  

      (1.2.1) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือธุรกิจที่มีลักษณะ
เดียวกันในต่างประเทศ  

      (1.2.2) ธุรกิจที่มีธุรกิจหรือกิจกรรมหลัก (core 
business/main activities) เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืนใด
ที่ยังไม่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดให้มีการ
ทดสอบโดยน าแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) มาใช้
โดยอนุโลม ด้วยก็ได้ 

      ในการขอจัดตั้งหรือมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทแม่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความมั่นคงโดย
มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากบริษัทดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อน าเงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้ว กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ยังสามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑว์่าด้วยการก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

    (2) ขอบเขตการท าธุรกรรม   

     (2.1) ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นอกเหนือจากข้อ (2.2) สามารถออกและถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการให้บริการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน 
โดยให้บริษัทแม่ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี และธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
ก าหนดให้มีการทดสอบโดยน าแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) 
มาใช้โดยอนุโลม ด้วยก็ได้ 

                                                
2  ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพ่ิมบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เพ่ิมหรือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ิมเติม รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล แม้ไม่ได้ท าให้มีการเพ่ิมหรือลดบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่น การย้ายบริษัทลูกที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากเดิมที่บริษัทแม่โฮลดิ้งถือหุ้นโดยตรงเป็นการถือหุ้นผ่านบริษัทลูกอื่นแทน (แม้ว่าบริษัทลูกที่ประกอบ
ธุรกจิเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะยังคงเป็นบริษัทนอก Solo Consolidation เช่นเดิมก็ตาม) 
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     (2.2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะ เช่น บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต สามารถ
ออกและถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะก าหนด โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย 

     (2.3) ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนส่วนน้อยใน
สินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของ
สถาบันการเงินหรือของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วแต่กรณี แต่ห้ามลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลัก 

    นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ประสงค์ให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สินเชื่อทุกรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแก่
ลูกค้าบุคคลธรรมดา เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต รวมถึงสินเชื่อที่มีการรับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น
หลักประกัน เพ่ือดูแลปัญหาการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพ
ลูกหนี้และปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ  

  5.3.2 การก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

    (1) การจ ากัดปริมาณการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท า
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Related 
Business Limit) 

     ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถให้
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

     (1.1) ธนาคารพาณิชย์ ต้องจ ากัดปริมาณในรายการดังต่อไปนี้ 
รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  

      (1.1.1) การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งใน
และนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
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      (1.1.2) การให้สินเชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแกบ่ริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
ทั้งโดยทางตรงหรือผ่านบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

     (1.2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องจ ากัดปริมาณการลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 3 
ของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยหากกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนเกินอัตราส่วนดังกล่าว 
ให้หักส่วนที่เกินอัตราส่วนดังกล่าวออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity 
tier 1: CET1) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเต็มจ านวน ตามที่ก าหนดในข้อ 5.3.2 (3.3) และให้บริษัทแม่
หารือธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นรายกรณี ตามที่ก าหนดใน
ข้อ 5.3.2 (2.1) 

     ทั้งนี้ เงินลงทุนในส่วนที่หักออกจากเงินกองทุน CET1 ไปแล้ว 
เช่น ค่าความนิยม (goodwill) ไม่ต้องน ามาค านวณใน Digital Asset Related Business Limit 

     เพ่ือเป็นการพิสูจน์การด าเนินธุรกิจภายใต้อัตราส่วนที่ก าหนด
ข้างต้น ให้บริษัทแม่จัดท ารายงานข้อมูลโดยแยกข้อมูลรายบริษัทและภาพรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อย่างเพียงพอ และจัดท าไว้เป็นรายไตรมาส  เพ่ือให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้าตรวจสอบได้ หรือจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อร้องขอ ตามรายละเอียดดังนี้ 

     ก. ปริมาณการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท า
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่ธนาคารพาณิชย์และแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

     ข. แหล่งที่มาและปริมาณการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน 
หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ที่แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับในการด าเนินธุรกิจ (source of fund) จากบริษัทในและนอกกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

     อย่างไรก็ดี หากบริษัทแม่สามารถพิสูจน์ต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ว่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีการยกระดับ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and the Proliferation 
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of Weapons of Mass Destructions: AML/CFT/WMD) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ (Consumer 
Protection) และการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า (Client Suitability) ได้อย่างเหมาะสม
ทัดเทียมกับมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังได้จากบริการของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
พิจารณาให้ไม่ต้องนับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในการค านวณ 
Digital Asset Related Business Limit ตามข้อ 5.3.2 (1.1) และ (1.2) ข้างต้นได ้โดยให้บริษัทแม่
ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี 

    (2) การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล 

     (2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

      เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของธนาคาร
พาณิชย์มีการถ่วงดุลอ านาจและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแม่และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยยังมีกลไกการช่วยส่งผ่านนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัทแม่ไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ จึงให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญ3 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

      (2.1.1) กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็น
ธนาคารพาณิชย์ 

        ก. กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันใน
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทแม่ ต้องเป็นเสียงส่วนน้อยในคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ 
กรรมการของธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลงทุนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญ3 เว้นแต่เป็นกรรมการในบริษัทแม่ในเวลาเดียวกัน 

        ข. ประธานคณะกรรมการของบริษัทแม่ต้องไม่
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ 

                                                
3  บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น/หน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั/กองทนุ หรือของมูลคา่ลงทนุทัง้หมดในกองทรัสต์ดงักลา่ว 
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        ค. บุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแม่ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของธนาคารพาณิชย์ 

      (2.1.2) กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่เป็น
ธนาคารพาณิชย์ 

        กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันใน
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลงทุนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องมีสัดส่วนไม่เกินสามในสี่ของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังกล่าวข้างต้นแต่ละแห่ง  

      ทั้งนี้ กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีปริมาณ Digital 
Asset Related Business Limit ตามข้อ 5.3.2 (1.2) เกินร้อยละ 3 ของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน แม้การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละแห่งจะไม่ใช่กรณีท่ีมีนัยส าคัญ ให้บริษัทแม่
หารือธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นรายกรณี   

     (2.2) กลไกการก ากับดูแลกิจการ 

      บริษัทแม่ต้องดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีกระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับภายใน 
(Second Line of Defense) และตรวจสอบภายใน (Third Line of Defense) ที่ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และบริษัทแม่ต้องดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มีการบริหารความเสี่ยง การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบ
ภายในของตนเอง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

    (3) การด ารงเงินกองทุน 

     ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทแม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

     (3.1) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีฐานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exposure) ให้หักมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครอง
ดังกล่าวออกจากเงินกองทุน CET1 ของธนาคารพาณิชย์หรือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี 
เต็มจ านวน 
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      ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศให้หักมูลค่า
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองดังกล่าวออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
เต็มจ านวน 

      ให้บริษัทแม่จัดท ารายงานฐานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกสิ้นเดือน โดยอย่างน้อยต้องระบุถึงชื่อและประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล4 
จ านวนและมูลค่าในรายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครอง ชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ถือครอง และ
สรุปการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบ หรือจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อร้องขอ 

     (3.2) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนส่วนน้อยใน
สินทรัพย์ดิจิทัล ให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่เลือกปฏิบัติตามข้อ (3.2.1) หรือ (3.2.2) ดังนี้ 

      (3.2.1) พิจารณาจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตาม
สัดส่วนจริง (วิธี Look-through) และให้หักมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนหรือใบทรัสต์ตามสัดส่วน
มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของกองทุนหรือกองทรัสต์ ออกจากเงินกองทุน CET1 ของ
ธนาคารพาณิชย์หรือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี เต็มจ านวน ทั้งนี้ ต้องสามารถแยกสัดส่วน
การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทในแต่ละวันได้ 

      (3.2.2) พิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกองทุนหรือ
กองทรัสต์ (Investment mandate) โดยให้พิจารณาว่านโยบายการลงทุนของกองทุนหรือกองทรัสต์นั้น
ให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็นสัดส่วนที่สูงสุดเท่าใด และหักมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนหรือ
ใบทรัสต์ตามสัดส่วนมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่กองทุนหรือกองทรัสต์นั้นสามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ได้ตามที่ก าหนดในนโยบายการลงทุน ออกจากเงินกองทุน CET1 ของธนาคารพาณิชย์หรือของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี เต็มจ านวน 

      (3.2.3) กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ (3.2.1) หรือ (3.2.2) ให้หักเงินกองทุน CET1 ของธนาคารพาณิชย์หรือของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี เต็มจ านวน ตามมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์นั้น 

                                                
4  ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Investment Token / Utility Token (พร้อมใช้/ไม่พร้อมใช้) / Cryptocurrency ตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล / Stablecoin / NFT / SAFT 
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      ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศให้หักมูลค่า
เงินลงทุนตามข้อ (3.2.1) หรือ (3.2.2) หรือ (3.2.3) ออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเต็มจ านวน 

     (3.3) กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินอัตราส่วนตามข้อ 5.3.2 (1.2) 
ให้หักส่วนที่เกินอัตราส่วนดังกล่าวออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเต็มจ านวน 

     ทั้งนี้ กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่มีการกันเงินส ารอง
ตามข้อ 5.3.2 (5) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ไม่ต้องหักส่วนที่ได้มีการกันเงินส ารองดังกล่าวออก
จากเงินกองทุน CET1 ของธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินข้างต้นอีก 

    (4) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

     ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) และหลักเกณฑ์การด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้
ไปของเงิน (Net stable funding ratio: NSFR) โดยส าหรับหลักเกณฑ์ LCR ให้พิจารณาจากกระแส
เงินสดรับจ่ายที่อาจเกิดขึ้น และส าหรับหลักเกณฑ์ NSFR ให้พิจารณาจากความสามารถในการเปลี่ยนเป็น
สภาพคล่องของรายการสินทรัพย์หรือความมั่นคงของรายการหนี้สิน อายุคงเหลือ และแนวทางการบันทึก
บัญชี ตามหลักการในประกาศดังกล่าว 

    (5) การจัดชั้นและการกันเงินส ารอง 

     กรณทีี่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทแม่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
ลงทุนในบริษัท5 ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ยกเว้น ตราสารทุนและการ
ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน) ให้จัดชั้นและกันเงินส ารองตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงินด้วย 

    (6) การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 

     ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทแม่นับรวมการถือครองสินทรัพย์
ดิจิทัลที่ทราบผู้ออกในการค านวณอัตราส่วนการก ากับลูกหนี้รายใหญ่ตามประกาศธนาคารแห่ง

                                                
5  ไม่รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทที่เปน็บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 
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ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) หรือหลักเกณฑ์
การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

    (7) การดูแลความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกัน
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Intragroup Contagion Risk) 

     ให้บริษัทแม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

     (7.1) ประเมิน Intragroup Contagion Risk โดยเฉพาะความเสี่ยง
ที่เกิดจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจกระทบกับ
ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งระบุแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดส่งแบบรายงานตามที่
ก าหนดในคู่มือประชาชนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และจัดส่งพร้อมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไข
ปัญหา (Recovery plan) ทั้งนี้ ควรมีการจัดกลุ่มโครงสร้างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและ
ทันกาล โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือลุกลามไปยังบริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

     (7.2) ดูแลให้มีการแยกระบบงานธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ทั้งหมดออกจากระบบงานหลักที่ใช้เพ่ือด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ในระดับระบบงาน 
ระบบฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย เพ่ือให้มั่นใจว่าบริการดังกล่าวไมส่่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หลักของธนาคารพาณิชย์ ทั้งในด้านเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (7.3) ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวทางการดูแลบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์อย่างรัดกุม โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี้ 

      (7.3.1) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีแนวทางทางการดูแลบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์อย่างรัดกุม โดยให้น าหลักเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT security) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงินมาใช้โดยอนุโลม 
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      (7.3.2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ต้องมีแนวทางการดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์เทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ โดยขั้นต ่าให้น าประกาศ 
แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่ก าหนดในเอกสารแนบมาใช้โดยอนุโลม 

     (7.4) ดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สร้างความเข้าใจผิดว่า
ธนาคารพาณิชย์มีส่วนรับผิดชอบในธุรกิจหรือธุรกรรมเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  

     (7.5) ดูแลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และค าสั่งการของหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะได้ทั้งหมด รวมทั้งมีแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ ้า โดยในกรณีท่ีเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่หรือเพ่ิมหรือขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ิมเติม ต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ส่วนในกรณีเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการอยู่แล้วก่อนเข้ากลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องปฏิบัติให้ได้
ก่อนขออนุญาตมีบริษัทดังกล่าวในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
เงื่อนไขหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน    

    (8) การก ากับดูแลโดยทางการ (Supervisory Review Process: 
Pillar 2) 

     ให้ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาความเสี่ยง
ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจและท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในการปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ทีก่ าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) 
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทุกด้าน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้อง
ในการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการ ICAAP ของ
ธนาคารพาณิชย์  

     ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทแม่ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์และ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพ่ิมข้ึนจากเกณฑ์ขั้นต ่าตามกฎหมาย หากเห็นว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเกินสมควร และไม่สามารถ
แก้ไขให้ลดลงได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
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    (9) การเปิดเผยข้อมูล (Pillar 3) 

     ให้ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล (Market Discipline) ซึ่งก าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุน ระดับความเสี่ยง  
กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของระดับเงินกองทุน ของธนาคารพาณิชย์และ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ชัดเจนและเพียงพอ โดยให้ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินเปิดเผย
ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงปริมาณการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยง และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล  

   (10) การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) 

    ให้บริษัทแม่ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้า โดยน าหลักเกณฑว์่าด้วยกระบวนการแสดงตนของ
ลูกค้า (Identification) และการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Verification) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน
มาใช้โดยอนุโลม รวมถึงดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
จัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานการแสดงตน และรายละเอียดการท าธุรกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ
รู้จักลูกค้าในระบบหรือสถานที่ที่มีความม่ันคงปลอดภัย ตั้งแต่วันเริ่มท าการรู้จักลูกค้า และเก็บรักษา
ตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 

   (11) การคุ้มครองลูกค้าผู้ใช้บริการ (Consumer Protection) 

     ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีการดูแล
ลูกค้าอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้า โดยให้
บริษัทแม่ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ไม่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติม แบ่งตามประเภทลูกค้า ดังนี้ 

     (11.1) กรณีลูกค้าทั่วไปนอกเหนือจากข้อ (11.2) ไม่อนุญาต
ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริการหรือด าเนินการผ่านช่องทางของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่อาจส่งผลให้ลูกค้าทั่วไป โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม
เปราะบางเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น เช่น โฆษณา เสนอขาย แนะน า หรือให้รายละเอียดใด ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้า และไม่อนุญาตให้ขอ
ความยินยอมจากลูกค้าของตนเพ่ือน าข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาดในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการขอความยินยอมควบคู่
กับการเสนอขายผลิตภัณฑ์อ่ืนทั่วไป (traditional product) หรือขอความยินยอมเป็นการเฉพาะใน
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

     (11.2) กรณีลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ6 ที่ได้รับการประเมินแล้วว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถโฆษณา เสนอขาย แนะน า หรือให้รายละเอียด
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะกลุ่มประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Asset class) หรือบริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแกลู่กค้าดังกล่าวเพ่ือไปใช้บริการกับบริษัททีป่ระกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ รวมถึงขอความยินยอมจากลูกค้าดังกล่าวเพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้กับ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ แต่ไม่อนุญาตส าหรับ
ผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลรายตัว 

       เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ให้บริษัทแม่จัดท าแนวทางบริหารจัดการ เช่น กระบวนการคัดกรอง
กลุ่มลูกค้า การประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ลูกค้ายอมรับได้ การอบรมพนักงาน โดยจัดส่ง
ข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันก่อนการให้บริการ 

     ทั้งนี้ กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือด าเนินการผ่านช่องทางของตนเอง และกรณีเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
หน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะก าหนด 

5.4 การติดตามตรวจสอบของบริษัทแม่ 

  บริษัทแม่ต้องจัดให้มีแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ดังนี้ 

 

                                                
6  อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 

และผู้ลงทุนรายใหญ่  
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  5.4.1 การตรวจสอบในภาพรวมนอกเหนือจากข้อ 5.4.2 

    จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal auditor) หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอกที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Independent 
external auditor) เข้าตรวจสอบบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
และภาพรวมของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

  5.4.2 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    จัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Independent external auditor ภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) และมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

  ทั้งนี้ ให้เข้าตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส าหรับการตรวจสอบ
ตามข้อ 5.4.2 ให้เข้าตรวจสอบก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ หรือก่อนมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

แล้วแต่กรณีด้วย พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนจัดเก็บไว้อย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบได้ หรือจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อร้องขอ 

5.5 การขออนุญาตหรือขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

  กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องการขออนุญาต
หรือขอผ่อนผันการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ ให้บริษัทแม่ยื่นค าขอต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด
ในคู่มือประชาชน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะค านึงถึงหลักการส าคัญในข้อ 5.2 ในการพิจารณา 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตหรือผ่อนผัน รวมถึงอาจก าหนดให้
มีการทดสอบโดยน าแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) มาใช้
โดยอนุโลม ด้วยก็ได้ 
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5.6 การก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ชะลอ หรือระงับการประกอบธุรกิจหรือท าธุรกรรม 

  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม หรือสั่งการให้แก้ไข ชะลอ 
หรือระงับการประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการทั่วไป 
หรือเป็นรายกรณี ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินมีประเด็นที่
อาจเข้าข่ายการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด กระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบการเงินในภาพรวม รวมถึงกรณีที่อาจท าให้มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น อันอาจกระทบต่อเงินฝาก 
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ธรรมาภิบาลที่ดี หรือกรณีอ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า
มีความจ าเป็น 

6. บทเฉพาะกาล 

กรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้แทน ยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

6.1 กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือท าธุรกรรม
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไดก้ าหนดเงื่อนไขให้ต้องขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบธุรกิจไว้ 

6.2 กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนอกเหนือจากบริษัทตามข้อ 6.1 ประกอบ
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินนั้นด าเนินการดังกล่าวต่อไปได้ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ผูกพันไว้กับลูกค้าจนกว่า
ข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
กรณีท่ีมีการต่ออายุข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าว 

6.3 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือ
ผ่อนผันเรื่องธรรมาภิบาลเป็นรายกรณีให้กับบริษัทแม่ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อผ่อนผันนั้นต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

6.4 กรณีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.3.2 (2.1) และด ารงต าแหน่งอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศ
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เอกสารแนบ 

ให้บริษัทแม่ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ต้องมีแนวทางการดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์เทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ โดยขั้นต ่าให้น าประกาศ แนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ มาใช้โดยอนุโลม 

ก. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติแนบท้ายประกาศ 

ข. แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
การให้บริการทางการเงินและการช าระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ค. แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก ากับดูแลข้อมูล (Data 
Governance) 

ง. แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยกรอบการประเมินความพร้อมใน
การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment Framework) 

จ. แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
ในการให้บริการทางการเงิน 

ฉ. แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric 
Technology) ในการให้บริการทางการเงิน 

ช. แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี Application 
Programming Interface (API) ในการให้บริการทางการเงิน 

 



 ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ 

ที่ประกอบธุรกิจและท ำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 

ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2565 

ล ำดับ ประเด็น แนวค ำตอบ 

ค ำจ ำกัดควำม 
1. โปรดยกตัวอย่าง สัญญาในการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ดิจิทัล  
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ยกตัวอย่างเช่น Simple Agreement for Future Token 
(SAFT) ที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่อาจได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลใน
อนาคต และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  

2. Non-Fungible Token (NFT) ที่เป็นตัว
ทรัพย์สินนั้นเอง เมื่อมีการซื้อขายหรือ
โอนก็ติดไปด้วยกัน ไม่อาจแยกกันได้ 
ไม่มีการก าหนดสิทธิใด ๆ เพ่ิมเติม และ
ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อกลางใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยน เข้าข่ายเป็น
สินทรัพย์ดิจิทัลตามค าจ ากัดความตาม
ประกาศฉบับนี้ หรือไม่ 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

Non-Fungible Token (NFT) ในลักษณะดังกล่าวถือเป็น
สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ค าจ ากัดความตามประกาศฉบับนี้  

3. โปรดยกตัวอย่าง Central Bank Digital 
Currency (CBDC) ภายใต้โครงการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด าเนินการหรือเป็นผู้ร่วมด าเนินการ 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Wholesale CBDC (โครงการอินทนนท์ 
โครงการ mBridge) และ โครงการ Retail CBDC   
 
 
 

4. โทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ที่ก าหนดสิทธิในการ
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการเพ่ือการอุปโภค
บริโภคซึ่งมีลักษณะไม่ซับซ้อนและ
ออกมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าหรือส่งเสริมการขาย  
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้นิยาม ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ 
ตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ต้องมีคุณสมบัติขั้นต ่า ดังนี้  
1. ไม่ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ 

(Distributed Ledger Technology) หรือเทคโนโลยี
เทียบเคียง 

2. ไม่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล 

3. ก าหนดสิทธิของผู้ถือชัดเจน และมีสินค้าและบริการที่
เฉพาะเจาะจงรองรับจริง 
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  4. มูลค่าในการเสนอขายสัมพันธ์กับสินค้าและบริการที่
รองรับ 

5. ปริมาณสินค้าหรือบริการที่แลกได้ไม่แปรผกผันกับ
ราคาโทเคนดิจิทัล 

6. ไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว 
หรือเมื่อสิ้นอายุสิทธิ 

7. ไม่เข้าข่ายเป็นสื่อกลางช าระค่าสินค้าและบริการ 
ยกตัวอย่างเช่น Loyalty point ที่มีคุณสมบัติข้างต้น  

5. ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง
บริษัทหรือนิติบุคคลลักษณะใดบ้าง  
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566) 
 

ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะ ดังนี้  
1. บริษัทประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือได้รับความเห็นชอบเป็น 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ  

2. บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ใช่
ตามข้อ 1 แต่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นหลัก  

3. กองทุน กองทรัสต์ Venture Capital (VC) Private 
Equity (PE) บริษัทโฮลดิ้ง นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ที่มีนโยบายหรือมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและ/
หรือธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลัก กล่าวคือ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าของกองทุน / กองทรัสต์ 
/ VC / PE / บริษัทโฮลดิ้ง ดังกล่าว (ทั้งนี้ กรณี VC /
บริษัทโฮลดิ้ง ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่มีการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลและ/หรือธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล) 

4. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเงื่อนไขหรือสั่งการ
ให้พิจารณาเป็นธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสัยเรื่องขอบเขตการประกอบธุรกิจหรือ
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้หารือกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนประกอบธุรกิจหรือท าธุรกรรมดังกล่าว 
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6. บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่
ให้บริกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เช่น IT Provider / Blockchain 
Infrastructure ที่มีกำรใช้สินทรัพย์
ดิจิทัลหรือเชื่อมต่อกับธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลในกำรท ำธุรกิจ โดยท่ี
ผู้ใช้บริกำรหรือลูกค้ำต้องมีกำรถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัลที่สำมำรถซื้อหรือขำยได้ 
บริษัทที่ให้บริกำรในลักษณะดังกล่ำว ถือ
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่  
(วันที่ 17 มีนำคม 2566) 

บริษัทที่ให้บริกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศในลักษณะ
ดังกล่ำวถือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศฉบับนี้   

7. ธนาคารแห่งประเทศไทยถือเป็นผู้ก ากับ
ดูแล ‘ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืนใด
ที่ยังไม่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ’ 
หรือไม่   
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมิใช่ผู้ก ากับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นการเฉพาะ (Lead Regulator)  
แต่เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น หากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินประสงค์จะท าธุรกิจดังกล่าว จะต้องมาขออนุญาต
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี เพื่อดูแลความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน     

ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจและท ำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
8. ตามท่ีก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.1 

โปรดยกตัวอย่างกรณีธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ไม่ได้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
แตด่ าเนินการที่เอ้ือหรือสนับสนุนให้
ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม
เปราะบางเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
ส่งเสริมให้มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
มากขึ้น 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 
 

ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ไม่ได้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแต่มีการเชื่อมโยงหรือ
ให้บริการแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่ง
อาจเป็นช่องทางให้ลูกค้าตนเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากข้ึน 
เช่น การให้บริการถอนเงินสดจากบัญชีของศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ หรือ
การให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพ่ือรับ
สินเชื่อบนแอพพลิเคชั่นของผู้ให้สินเชื่อโดยมีสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นหลักประกัน เป็นต้น 
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9. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.1 (2.1) 
โปรดยกตัวอย่าง การออกหรือถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนานวตักรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพในการให้บริการธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน และมี
แนวทางการพิจารณาเข้าทดสอบตาม
แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน (Regulatory 
Sandbox) อย่างไร 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ยกตัวอย่างเช่น การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือใช้เป็นสื่อใน
การโอนเงินระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและ
โปร่งใสในการท าธุรกรรม ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
พิจารณาเป็นรายกรณี ในการก าหนดให้มีการทดสอบตามแนว
ปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วม
ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)  
 

10. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.1 (2.2) 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มี
หน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น 
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล บริษัทประกันวินาศภัย  
บริษัทประกันชีวิต สามารถลงทุนใน
กองทุนหรือกองทรัสต์ทีม่ีการถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัลได้หรือไม่  
(วันที่ 20 ธันวาคม 2565) 

สามารถลงทุนในกองทุนหรือกองทรัสต์ที่มีการถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ
ก าหนด โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องด้วย 

11. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.1 (2.3) 
การลงทุนในกองทุนหรือกองทรัสต์ที่มี
นโยบายการลงทุนส่วนน้อยในสินทรัพย์
ดิจิทัล หรือการห้ามลงทุนในกองทุนหรือ
กองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลักหมายความว่า
อย่างไร และสามารถลงทุนในกองทุน

หมายถึง ห้ามธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินลงทุนในกองทุนหรือกองทรัสต์ที่ลงทุนถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่า
ทั้งหมดของกอง และธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินสามารถลงทุนในกองทุนรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจาก
กองทุนรวมหรือกองทรัสตไ์ด้ตามขอบเขตที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดให้ลงทุนได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่า
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รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมหรือ
กองทรัสต์ได้หรือไม่ 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงินหรือของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วแต่กรณี  

12. ธนาคารพาณิชย์สามารถท าธุรกรรม
อนุพันธ์อ้างอิงสินทรัพย์ดิจิทัลได้หรือไม่ 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงยังไม่อนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด ธุรกรรมเงินกู้ยืม
ที่มีอนุพันธ์ด้านตลาดแฝง รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที่
อ้างอิงตัวแปรที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการทั่วไปตาม
ประกาศแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตและ
ก ากับดูแลการท าธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ 

กำรจ ำกัดปริมำณกำรให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภำระผูกพัน หรือท ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Related Business Limit) 

13. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.2 (1.1) 
และ (1.2) โปรดยกตวัอย่างวิธีการค านวณ 
Digital Asset Related Business Limit 
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 
 
 

14. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.2 (1.1) 
และ (1.2) เงินกองทุนที่ใช้ในการค านวณ 
Digital Asset Related Business Limit 
ควรเป็นเงินกองทุนก่อนหรือหลังหัก
มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครอง (Digital 
Asset Exposure)  
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) 

ต้องเป็นเงินกองทุนหลังหักรายการหัก CET1 ทั้งหมดแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

15. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ในข้อ 5.3.2 (1) 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องมี
มาตรฐานการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
อย่างไร เพ่ือให้ไม่ต้องนับรวมอยู่ใน 
Digital Asset Related Business 
Limit (DA Business Limit Exit)  
(วันที่ 20 ธันวาคม 2565) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  
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กำรด ำรงเงินกองทุน 

16. ตำมที่ก ำหนดในประกำศฯ ข้อ 5.3.2 
(3.1) ให้หักมูลค่ำสินทรัพย์ดิจิทัลท่ี
ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินถือครองอยู่ออกจำก
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 
(Common equity tier 1 : CET1) นั้น 
ควรหักด้วยมูลค่ำใด 
(วันที่ 17 มีนำคม 2566) 

ให้หักเงินกองทุน CET1 ในทุกกรณีที่ธนำคำรพำณิชย์หรือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีกำรถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
ตำมนิยำมที่ก ำหนดในประกำศฉบับนี้ โดยให้หักด้วยมูลค่ำที่
บันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
 

กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
17. ตามท่ีก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.2 (4) 

หากธนาคารพาณิชย์มีฐานะการถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ต้องน าฐานะดังกล่าวมาค านวณอัตราส่วน
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือไม่ 
อย่างไร 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ให้พิจารณาคุณลักษณะส าคัญของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยส าหรับ
หลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: 
LCR) ให้พิจารณาจากกระแสเงินสดรับ-จ่ายที่อาจเกิด
ขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ และส าหรับหลักเกณฑ์การด ารง
แหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net 
Stable Funding Ratio: NSFR) ให้พิจารณาจาก
ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องของรายการ
สินทรัพย์หรือความมั่นคงของรายการหนี้สิน อายุคงเหลือ 
และแนวทางการบันทึกบัญชี ยกตัวอย่างเช่น  
1) สินทรัพย์ดิจิทัลที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดกระแส
เงินสดไหลเข้าตามสัญญา  
- หลักเกณฑ์ LCR: ไม่ให้นับเป็น HQLA และ/หรือ inflow rate  
- หลักเกณฑ์ NSFR: ใช้ RSF factor ที่ 100% ตามรายการ
สินทรัพย์อื่น      
2) สินทรัพย์ดิจิทัลที่บันทึกเป็นหนี้สิน ซึ่งผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล
สามารถมาไถ่ถอนได้ทุกเมื่อ  
- หลักเกณฑ์ LCR: ใช้ run-off rate ที่ 100% ตามเงินรับฝาก
และเงินกู้ยืมอ่ืน ๆ 
- หลักเกณฑ์ NSFR: ใช้ ASF factor ที่ 0% ตามรายการหนี้สิน
อ่ืนที่ไม่ระบุอายุคงเหลือ 
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ทั้งนี้ หากมีฐานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินในกรณีอ่ืน ๆ ธนาคารพาณิชย์สามารถ
หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี 

กำรดูแลควำมเสี่ยงจำกควำมเชื่อมโยงและกำรพึ่งพำระหว่ำงกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
(Intragroup Contagion Risk) 

18. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.2 (7.1) 
โปรดยกตัวอย่างการจัดกลุ่มโครงสร้าง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและ
จัดการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันกาล
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือลุกลามไป
ยังบริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
อาจแยกออกจากการประกอบธุรกิจทางการเงินอ่ืนในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน หรือมีการจัดโครงสร้างหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในลักษณะอ่ืนทดแทน เพื่อป้องกันผลกระทบของ
ปัญหาที่อาจกระทบไปยังธุรกิจอื่น   

19. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.3.2 (7.4) 
ธนาคารพาณิชย์สามารถมีส่วนรับผิดชอบ
ในธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ได้หรือไม่ อย่างไร  
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถมีส่วนรับผิดชอบในธุรกิจหรือ
ธุรกรรมเกีย่วกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการไม่
สื่อสารให้เข้าใจผิดในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
โครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ ก าหนดให้บริษัทแม่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามสมควร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือ
แก้ไขให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

กำรรู้จักลูกค้ำ (Know Your Customer: KYC) 

20. ตำมที่ก ำหนดในประกำศฯ ข้อ 5.3.2 (10)  
ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
มีข้อมูลกำรแสดงตนของลูกค้ำ 
(Identification) และกำรพิสูจน์ตัวตน

สำมำรถน ำข้อมูลกำรแสดงตนของลูกค้ำ (Identification) 
และกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ (Verification) ของลูกค้ำที่มี
บัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินอยู่แล้วนั้นมำใช้ได้ หำกเป็น
ข้อมูลที่ได้มำจำกกระบวนกำรรู้จักลูกค้ำเทียบเท่ำหลักเกณฑ์
ว่ำด้วยกระบวนกำรแสดงตนของลูกค้ำ (Identification) 
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ลูกค้ำ (Verification) ของลูกค้ำที่มี
บัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินอยู่แล้ว
นั้น บริษัทสำมำรถน ำข้อมูลกำรรู้จัก
ลูกค้ำข้ำงต้นมำใช้และถือว่ำเป็นกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นแล้วหรือไม่ 
(วันที่ 17 มีนำคม 2566) 
 
 

และกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ (Verification) ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรรู้จักลูกค้ำ (Know Your 
Customer : KYC) ส ำหรับกำรเปิดบัญชีเงินฝำกของ
สถำบันกำรเงินที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดในปัจจุบัน 
ตัวอย่ำง หำกบริษัท A ต้องกำรใช้ข้อมูลกำรรู้จักลูกค้ำที่
ได้มำในกำรเปิดบัญชีแบบไม่พบเห็นลูกค้ำต่อหน้ำ (Non 
Face-to-Face) บริษัทต้องพิสูจน์ได้ว่ำข้อมูลกำรรู้จักลูกค้ำ
ข้ำงต้น มีระดับกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดใน
หลักเกณฑ์กำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำแบบไม่พบเห็นลูกค้ำต่อหน้ำ 
(Non Face-to-Face) ในกำรเปิดบัญชีเงินฝำกของสถำบัน
กำรเงิน เช่น กรณีใช้บัตรประจ ำตัวประชำชนเป็นเอกสำร
หลักฐำนกำรแสดงตน ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบข้อมูลจำก
เครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) กำรตรวจสอบสถำนะของบัตร
ประจ ำตัวประชำชนผ่ำนระบบกำรตรวจสอบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ กำรใช้เทคโนโลยีเพือ่
พิสูจน์ควำมเป็นบุคคลและสังเกตพฤติกรรมลูกค้ำ 
(Liveness Detection) และกำรใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบ
ข้อมูลชีวมิติของลูกค้ำ (Biometric Comparison) 
ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ข้อมูลระหว่ำงองค์กรดังกล่ำว 
ต้องถือปฏิบัติให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 

กำรติดตำมตรวจสอบของบริษัทแม่ 

21. ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.4 
แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 
สามารถตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง 
(Risk-Based Approach) ได้หรือไม่ 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

Audit Program ต้องสามารถใช้ตรวจสอบบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและ
ภาพรวมของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท้ังหมดที่ก าหนดใน
ประกาศฉบับนี้  

22. ตามท่ีก าหนดในประกาศฯ ข้อ 5.4.2  
Independent external auditor
ภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   

หมายถึง ผู้ตรวจสอบจากภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็น
อิสระจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบด้าน IT ของธุรกิจเกี่ยวกับ



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ประเด็น แนวค ำตอบ 

ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล นั้น 
หมายถึงอะไร   
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 

สินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น มี Certificate ที่เก่ียวข้องและมี
ประสบการณ์ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี) เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 
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เอกสารแนบ 1 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณฐำนะกำรถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exposure)  

และกำรค ำนวณกำรลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Related Business Limit)  

 

 
- มูลค่าบริษัทที่น ามาคิด Digital Asset Related Business Limit คือมูลค่า Net Book Value หรือ มูลค่าตลาดที่มกีารซ้ือขาย ณ วันลงทุน 
- โดยการนับปริมาณการลงทุน ให้นับเงินลงทุนในทุกบริษัทที่ท าธุรกิจ DA ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามจ านวนเงินลงทุน และนับเงินลงทุนใน

ธุรกิจ DA นอกกลุ่มธุรกจิทางการเงินตามจ านวนเงินลงทุน 

จากกรณีตัวอย่าง สมมติให้ธนาคารพาณิชย์ไม่มีการให้สินเชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะ

คล้ายการให้สินเชื่อแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (ธุรกิจ DA) ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และใน

บางบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ DA มีฐานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (ถือครอง DA) 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  

ขั้นตอนที่ วิธีกำรค ำนวณ 
1. ค ำนวณฐำนะกำรถือครอง
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Exposure) กรณีธนาคารพาณิชย์/
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
การถือครอง DA ให้หักมูลค่า DA ที่
ถือครองดังกล่าวออกจากเงินกองทุน 

- ค ำนวณฐำนเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์  
เนื่องจากบริษัท D มีการถือครอง DA 25 ลบ. จึงต้องหักออกจาก
เงินกองทุน CET1 ของธนาคารพาณิชย์เต็มจ านวน ดังนั้น เงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์คงเหลือ = 9,000 – 25 = 8,975 ลบ. 
- ค ำนวณฐำนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  
เนื่องจากบริษัท B มีการถือครอง DA 5 ลบ. 
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ขั้นตอนที่ วิธีกำรค ำนวณ 

CET1 ของธนาคารพาณิชย์หรือของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี 
เต็มจ านวน 

 บริษัท D มีการถือครอง DA 25 ลบ. 
 กองทุน* C3 มีการถือครอง DA 20 ลบ. 
จึงต้องหักออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเต็ม
จ านวน ดังนั้น เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คงเหลือ  
= 10,000 – 25 – 5 – 20 = 9,950 ลบ. 

2. หักค่ำนิยม (goodwill) ออก
จำกเงินกองทุน CET1 เต็ม
จ ำนวน (ถ้ำมี) ของเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี 
เต็มจ านวน ตามหลักเกณฑ์การ
ด ารงเงินกองทุน ในกรณีที่ลงทุนใน
ธุรกิจ DA ที่มีค่าความนิยม 
(goodwill) 

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนในบริษัท B1 ซึ่งมี goodwill 
เกิดข้ึน จึงต้องหัก goodwill ออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินก่อน ดังนั้น เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินคงเหลือ  
= 9,950 – 18 = 9,932 ลบ.  

3. ค ำนวณ DA Business Limit 
ของธนำคำรพำณิชย ์โดยธนาคาร
พาณิชย์ ต้องจ ากัดปริมาณใน
รายการดังต่อไปนี้ รวมกันไม่เกิน 
3% ของเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์  
- การลงทุนในธุรกิจ DA ทั้งใน

และนอกกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน** ทั้งโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

- การให้สินเชื่อ ก่อภาระผูกพัน 
หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อ (การให้
สินเชื่อฯ) แก่ธุรกิจ DA ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งโดย
ทางตรงหรือผ่านบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

1. การลงทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยทางตรง 
- ลงทุน 80% ของมูลค่าหุ้นบริษัท D คิดเป็นมูลค่า 60 ลบ. 

(80% x 75) 
- ลงทุน 5% ของมูลค่าหุ้นบริษัท E คิดเป็นมูลค่า 55 ลบ.  

(5% x 1,100) 
2. การลงทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยทางอ้อม 

- ลงทุน 20% ของมูลค่าหุ้นบริษัท F1 คิดเป็นมูลค่า 40 ลบ. 
(20% x 200) 

ดังนั้น จากตวัอย่างข้างต้นจะสามารถค านวณ DA Business Limit ได้ดังนี้  

DA Business Limit = 
D+E+F1

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
   ลบ. 

= 
60+55+40

8,975
                  ลบ. 

= 
155

8,975
             ลบ. 

= 1.73% → ≤ 3% เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
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ขั้นตอนที่ วิธีกำรค ำนวณ 

4. ค ำนวณ DA Business Limit 
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน โดย
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้อง
จ ากัดปริมาณการลงทุนในธุรกิจ DA 
ทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน** รวมกันไม่เกิน 3% ของ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน โดยหากกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินลงทุนเกินอัตราส่วนดังกล่าว 
ให้หักส่วนที่เกินอัตราส่วนดังกล่าว
ออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินเต็มจ านวน  

การลงทุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดย 
- ทางตรง กลุ่มฯ ลงทุนในหุ้นบริษัท B มูลค่า 200 ลบ. 
- ทางอ้อม กลุ่มฯ ลงทุนในหุ้นบริษัท D E B1 C2 F1 และ กองทุน* C3 
ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้นจะสามารถค านวณ DA Business Limit ได้ดังนี้  

 DA Business Limit = 
𝐵+𝐷+E+B1+C2+C3+F1

เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
     ลบ. 

             = 
200+60+55+22.8+15+80+40

9,932
  ลบ. 

             = 
472.8

9,932
   ลบ. 

             = 4.76% → > 3% เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ต้องน าส่วนเกินจาก 3% มาหักออกจาก
เงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้  

ส่วนเกินจำก 3% เงินกองทุน = 472.8 – (9,932 x 3%) = 
174.84 ลบ. → หักเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
เต็มจ ำนวน 

* กองทุน หมายถึง กองทุน / กองทรัสต์ / VC / PE / บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนใน DA และ/หรือธุรกิจ DA ≥ 50% ของกอง/บริษัท 

** โดยในการนับปริมาณการลงทุน ให้นับเงินลงทุนในทุกบริษัทที่ท าธุรกิจ DA ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามจ านวนเงินลงทุน และนับเงินลงทุนในธุรกิจ DA 

นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามจ านวนเงินลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

เอกสารแนบ 2 

ตัวอย่ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ  

เพื่อให้ไม่ต้องนับรวมอยู่ใน Digital Asset Related Business Limit (DA Business Limit Exit) 

แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้ไม่ต้องนับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (บริษัท DA 
ในกลุ่มฯ) ในการค านวณ Digital Asset Related Business Limit หากบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถ
ดูแลและพิสูจน์ได้ว่าบริษัท DA ในกลุ่มฯ ยกระดับมาตรฐานให้มีการด าเนินการและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีเหมาะสม 
ทัดเทียมกับมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังได้จากบริการของธนาคารพาณิชย์ อย่างน้อย 6 ด้าน (เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์
และกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติตามปกติอยู่แล้ว) ดังนี้ 

1. ด้ำนธรรมำภิบำล: เพ่ือให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยองค์ประกอบคณะกรรมการมี
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งปฏิบัติไดต้ามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและทางการอ่ืนด้วย โดยให้มีการดูแลด้านธรรมาภิบาลตามแนวทางขั้นต ่า ดังนี้  

- ปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ ค าสั่งการ และนโยบายของทางการทั้งหมด หากมีการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์
ของทางการจะต้องด าเนินการแก้ไขประเด็นความผิดทั้งหมดก่อน รวมทั้งไม่มีประเด็นข้อสังเกตเพ่ิมเติม  

2. ด้ำนกำรดูแลควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์: มีการดูแลให้บริษัท DA 
ทุกประเภทในกลุ่มฯ มีระบบงานทีส่ามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ หรือลุกลามจนเป็นปัญหาต่อระบบการเงิน โดยให้มีการดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีและไซเบอร์ตามแนวทางข้ันต ่า ดังนี้  

- ให้น าประกาศ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและไซเบอร์ท้ังหมดของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยของสถาบันการเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

- ปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ ค าสั่งการ และนโยบายของทางการทั้งหมด หากมีการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์

ของทางการจะต้องด าเนินการแก้ไขประเด็นความผิดทั้งหมดก่อน  

3. ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง: เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านความเชื่อม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ 
จากการด าเนินงานของบริษัท DA ในกลุ่มฯ ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกลับมากระทบกับชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ 
โดยให้มกีารดูแลความเสี่ยงด้านชื่อเสียงตามแนวทางขั้นต ่า ดังนี้  

- ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการกับข่าวสารภายนอกและเรื่องร้องเรียนที่สามารถดูแลหรือ
ป้องกันผลกระทบจากความเชื่อมโยงในด้านชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์จากธุรกิจของบริษัท DA ในกลุ่มฯ 

- มีกระบวนการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือสื่อสารความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือป้องกันความเชื่อมโยงกลับมา
กระทบกับชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ โดยธุรกิจของบริษัท DA ในกลุ่มฯ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ 
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4. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
(AML/CFT/WMD): มีการดูแลการให้บริการของบริษัท DA ในกลุ่มฯ ไม่ให้เอ้ือต่อการเป็นช่องทางในการฟอกเงิน
หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางขั้นต ่า ดังนี้   

- ปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ ค าสั่งการ และนโยบายของทางการทั้งหมด หากมีการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์
ของทางการจะต้องด าเนินการแก้ไขประเด็นความผิดทั้งหมดก่อน  

- มีระบบงานเพ่ือติดตามการท าธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และธุรกรรมอ่ืนใดที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

5. ด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Consumer Protection): ดูแลให้ลูกค้าของบริษัท DA 
ในกลุ่มฯ ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม และได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม โดยมีการดูแลการให้ข้อมูล การเสนอขาย 
หรือการแนะน าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความรู้ทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกัน ตาม
แนวทางข้ันต ่า ดังนี้  

- บริษัท DA ในกลุ่มฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการลูกค้า และการคุ้มครองดูแลลูกค้าที่
เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย โดยจะต้องไม่มีข้อสังเกต
ที่มีนัยส าคัญจากผู้ก ากับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า และการคุ้มครองดูแลลูกค้าในช่วงเวลา 1 ปี
ย้อนหลัง  

- บริษัท DA ในกลุ่มฯ ปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ ค าสั่งการ และนโยบายของทางการทั้งหมด หากมีการ
ปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ของทางการจะต้องด าเนินการแก้ไขประเด็นความผิดทั้งหมดก่อน  

6. ด้ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมของลูกค้ำ (Client Suitability): ดูแลให้ลูกค้าของบริษัท DA ในกลุ่มฯ 
สามารถท าธุรกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า และเหมาะสมกับระดับความรู้ความช านาญ รวมถึง
ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของลูกค้า โดยมีแนวทางการประเมินความเหมาะสมของลูกค้าขั้นต ่า ดังนี้  

- บริษัท DA ในกลุ่มฯ ทบทวนการท าการประเมินความเหมาะสมของลูกค้าทุก 1 ปี  
- บริษัท DA ในกลุ่มฯ มีระบบแจ้งเตือน (pop-up) ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ในทุกครั้งที่มีการลงทุน 
- บริษัท DA ในกลุ่มฯ จัดให้ผู้ลงทุนทุกคน ยกเว้นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
ที่อยู่ภายใต้ผู้ประกอบธุรกิจนั้น ๆ ต้องเข้ารับการอบรมและการทดสอบความรู้ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีความรู้
เพียงพอที่จะลงทุนผ่านการทดสอบความรู้ 


