แนวทางการพิจารณาการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทัล
มีการให้ บริการหลัก

ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
สินทรัพย์ดิจิทัล
นายหน้ าซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้ค้า
สินทรัพย์ดิจิทัล
ศูนย์ ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้จัดการเงินทุน
สินทรัพย์ดิจิทัล

ทาเป็ น
ทางค้าปกติ

ไม่ เข้ าข้ อยกเว้น

บริการหลัก
ให้คำแนะนำ คุณค่ำ หรื อควำมเหมำะสมในกำรลงทุนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
โดยเฉพำะเจำะจง เช่น แนะนำรำยตัว แนะนำให้ไปหำประโยชน์
ในลักษณะที่เป็ นกำรวำงแผนกำรลงทุน เป็ นต้น (ไม่รวมถึงกำรแนะนำ
ภำพรวมของสิ นทรัพย์ดิจิทลั / กำรนำข้อเท็จจริ งมำบอกต่อลูกค้ำ)
เป็ น “นำยหน้ำ” โดยชี้ช่องทำงให้ลูกค้ำ / เป็ น “ตัวแทน” ของลูกค้ำ
ไปลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั

ทางค้าปกติ/ ค่าตอบแทน

• มีกำรแสดงตนว่ำพร้อมจะ
ให้บริ กำร เช่น ชักชวนให้
ลูกค้ำไปใช้บริ กำรของตน
ผ่ำน campaign หรื องำน
สัมมนำต่ำง ๆ จัดให้มีขอ้ มูล
บริ กำรของตนเป็ นภำษำไทย
บนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรื อ
เข้ำเป็ นคู่สัญญำซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั กับลูกค้ำในนำม
แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ หรื อ
ของตนเอง
ระบบแปลงค่ำเงินเป็ นเงินบำท
เป็ นศูนย์กลำง/ เครื อข่ำย เพื่อกำรซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
เป็ นต้น
โดยมีกำรจับคู่/ จัดระบบกำรซื้อขำย /อำนวยควำมสะดวก เพื่อให้เกิด
• ให้บริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
• มีรำยได้จำกให้บริ กำร /
รับเงิน/ ทรัพย์สิน ของลูกค้ำ ไปแสวงหำประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำร
ให้บริ กำร

ข้ อยกเว้น
• ให้บริ กำรของ ธปท. ในสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ที่ออกและดำเนินกำรโดย
ธปท. เช่น โครงกำรอินทนนท์
• ให้บริ กำรเฉพำะกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงโทเคนดิจิทลั พร้อมใช้
(utility token) ประเภทเดียวกัน เช่น
game coin / point บัตรเครดิต เป็ นต้น
• ให้บริ กำรซื้อขำย stable coin
ที่เป็ นเงินบำท และมีกำรชำระเงิน
ค่ำซื้อขำยผ่ำนสถำบันกำรเงินตำม
กม. ปปง.

N/A
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ตัวอย่างการให้ บริการในแต่ ละประเภทธุรกิจ
ลักษณะบริการ
แนะนำ/ ชักชวน

ที่ปรึกษาฯ
นายหน้ าซื้อขายฯ
แนะนำและชักชวนให้
แนะนำและชักชวนให้
ลงทุน/ ซื้อขำย โดยให้รำคำ ลงทุน/ซื้อขำยกับคนอื่น
ที่เหมำะสมในกำรลงทุน
(เป็ นแค่คนกลำง)
และคำแนะนำหรื อชักชวน
ดังกล่ำวไม่เกิดจำกกำร
ให้บริ กำรเป็ นนำยหน้ำฯ/
ผูค้ ำ้ ฯ/ ศูนย์ซ้ือขำยฯ/
ผูจ้ ดั กำรเงินทุนฯ (incidental
to digital assets business)

ผู้ค้าฯ
ศูนย์ ซื้อขายฯ
แนะนำและชักชวนให้
แนะนำและชักชวนให้
ลงทุน/ซื้อขำยกับตัวเอง
ลงทุน/ซื้อขำยในศูนย์
(เข้ำเป็ นคู่สัญญำกับตนเอง) ซื้อขำยฯ ของตัวเอง

ผู้จัดการเงินทุนฯ
แนะนำและชักชวนให้
มอบเงินให้ตวั เองเพื่อนำ
ไปลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
แทน

รับคำสั่งจำกลูกค้ำ

รับคำสั่งจำกลูกค้ำเพื่อให้
คำแนะนำเฉพำะตัวแก่ลูกค้ำ
(specific advice) แต่ละรำย
โดยไม่มีกำรให้บริ กำร
ซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยน
ภำยหลังจำกให้คำแนะนำ
แล้ว

รับคำสั่งซื้อขำยหรื อ
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
จำกลูกค้ำ และเข้ำเป็ น
คู่สัญญำกับลูกค้ำเอง

รับคำสั่งจำกลูกค้ำโดยรับ
มอบเงิน/ ทรัพย์สิน/
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้ำ
ไปหำประโยชน์ดว้ ยวิธีกำร
ต่ำง ๆ โดยสำมำรถตัดสิ นใจ
แทนลูกค้ำได้ (มี discretion)

รับคำสั่งเพื่อซื้อขำยหรื อ
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
จำกลูกค้ำแล้วนำไปส่งต่อ
ในกระดำนซื้อขำยของศูนย์
ซื้อขำยฯ หรื อหำสิ นทรัพย์
ดิจิทลั มำให้ตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร

รับคำสั่งซื้อขำยหรื อ
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
จำกลูกค้ำเพื่อส่งเข้ำไปยัง
กระดำนซื้อขำยของตัวเอง
(ศูนย์ซ้ือขำยรับคำสัง่ ของ
ลูกค้ำโดยตรงไม่ผำ่ น
ตัวกลำง)

3
ลักษณะบริการ
ซื้อขำย/ แลก
เปลี่ยน/
หำประโยชน์

ที่ปรึกษาฯ
นายหน้ าซื้อขายฯ
ไม่มีกำรให้บริ กำรเกี่ยวกับ - ซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยน
กำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน หรื อ เป็ นไปเพื่อลูกค้ำซึ่งเป็ น
นำไปหำประโยชน์
ผูใ้ ห้คำสั่ง โดยผลของกำร
ซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยน
ผูกพันลูกค้ำ (นำยหน้ำฯ
ไม่รับผิดชอบต่อผลกำไร
หรื อขำดทุนที่เกิดขึ้น)
- ไม่ซ้ือขำย/ แลกเปลี่ยน/
หำประโยชน์ แทนลูกค้ำ
โดยปรำศจำกคำสัง่ ของลูกค้ำ

ผู้ค้าฯ
- ซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยนกับ
ตัวเอง เช่น
• token เป็ น crypto
• crypto เป็ น token
• token เป็ น token
• crypto เป็ น crypto
• crypto เป็ นเงินสด
- รับซื้อคืน token ที่ตนเอง
เป็ นผูอ้ อกเพื่อนำไปขำยต่อ
โดยผลกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นผูกพันตัวผูค้ ำ้ ฯ เอง

ศูนย์ ซื้อขายฯ
- เป็ นผูจ้ บั คู่ผทู ้ ำคำเสนอ
และผูท้ ำคำสนอง / จัดระบบ
/ อำนวยควำมสะดวก
เพื่อให้เกิดกำรซื้อขำย
แลกเปลี่ยน โดยผลของ
กำรซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยน
ผูกพันลูกค้ำที่ส่งคำสั่ง
ซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยน
- จัด platform เพื่อเป็ น
ตลำดรองสำหรับซื้อขำย
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ที่ตวั เองออกเสนอขำย

ผู้จัดการเงินทุนฯ
- ซื้อขำยหรื อแลกเปลี่ยน
โดยใช้ทุนจำกเงิน/ ทรัพย์สิน/
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ของลูกค้ำที่
มอบให้ โดยผลกำไรหรื อ
ขำดทุนที่เกิดขึ้นตกเป็ นของ
ลูกค้ำหรื อแบ่งผลประโยชน์
ตำมที่ตกลงกัน
- นำเงิน/ทรัพย์สิน/สิ นทรัพย์
ที่ลูกค้ำฝำกไว้กบั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไปหำ
ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์
ดิจิทลั เช่น นำไปให้ยมื
เป็ นต้น

