
แนวทางการพจิารณาการประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

 
 

ธุรกจิ บริการหลกั ทางค้าปกติ/ ค่าตอบแทน ข้อยกเว้น 

ท่ีปรึกษา 

สินทรัพย์ดิจิทัล 

ใหค้  ำแนะน ำ คุณค่ำ หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทุนสินทรัพยดิ์จิทลั
โดยเฉพำะเจำะจง เช่น แนะน ำรำยตวั แนะน ำใหไ้ปหำประโยชน์ 
ในลกัษณะท่ีเป็นกำรวำงแผนกำรลงทุน เป็นตน้ (ไม่รวมถึงกำรแนะน ำ
ภำพรวมของสินทรัพยดิ์จิทลั/ กำรน ำขอ้เทจ็จริงมำบอกต่อลูกคำ้) 

• มีกำรแสดงตนวำ่พร้อมจะ
ใหบ้ริกำร เช่น ชกัชวนให้
ลูกคำ้ไปใชบ้ริกำรของตน 
ผำ่น campaign หรืองำน
สัมมนำต่ำง ๆ  จดัใหมี้ขอ้มูล
บริกำรของตนเป็นภำษำไทย
บนเวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค หรือ
แอพพลิเคชัน่บนมือถือ หรือ
ระบบแปลงค่ำเงินเป็นเงินบำท 
เป็นตน้  

• ใหบ้ริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ  
• มีรำยไดจ้ำกใหบ้ริกำร /  

ไดรั้บค่ำตอบแทนจำกกำร
ใหบ้ริกำร 
 

• ใหบ้ริกำรของ ธปท. ในสินทรัพย์
ดิจิทลัท่ีออกและด ำเนินกำรโดย 
ธปท. เช่น โครงกำรอินทนนท ์ 

• ใหบ้ริกำรเฉพำะกำรแลกเปล่ียน
ระหวำ่งโทเคนดิจิทลัพร้อมใช ้ 
(utility token) ประเภทเดียวกนั เช่น 
game coin / point บตัรเครดิต เป็นตน้ 

• ใหบ้ริกำรซ้ือขำย stable coin  
ท่ีเป็นเงินบำท และมีกำรช ำระเงิน 
ค่ำซ้ือขำยผำ่นสถำบนักำรเงินตำม 
กม. ปปง. 

นายหน้าซ้ือขาย 

สินทรัพย์ดิจิทัล 

เป็น “นำยหนำ้” โดยช้ีช่องทำงใหลู้กคำ้ / เป็น “ตวัแทน” ของลูกคำ้   
ไปลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั 

ผู้ค้า 

สินทรัพย์ดิจิทัล 

เขำ้เป็นคู่สัญญำซ้ือขำยหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิ์จิทลักบัลูกคำ้ในนำม
ของตนเอง 

ศูนย์ซ้ือขาย 

สินทรัพย์ดิจิทัล 

เป็นศูนยก์ลำง/ เครือข่ำย เพื่อกำรซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั 
โดยมีกำรจบัคู่/ จดัระบบกำรซ้ือขำย /อ ำนวยควำมสะดวก เพื่อใหเ้กิด 
กำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน 

ผู้จัดการเงินทุน 

สินทรัพย์ดิจิทัล 

รับเงิน/ ทรัพยสิ์น ของลูกคำ้ ไปแสวงหำประโยชน์จำกสินทรัพยดิ์จิทลั 

N/A 

 

มีการให้บริการหลกั ท าเป็น 
ทางค้าปกต ิ

ไม่เข้าข้อยกเว้น 
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ตัวอย่างการให้บริการในแต่ละประเภทธุรกจิ 

ลกัษณะบริการ ท่ีปรึกษาฯ นายหน้าซ้ือขายฯ ผู้ค้าฯ ศูนย์ซ้ือขายฯ ผู้จัดการเงินทุนฯ 
แนะน ำ/ ชกัชวน แนะน ำและชกัชวนให้

ลงทุน/ ซ้ือขำย โดยให้รำคำ
ท่ีเหมำะสมในกำรลงทุน 
และค ำแนะน ำหรือชกัชวน
ดงักล่ำวไม่เกิดจำกกำร
ใหบ้ริกำรเป็นนำยหนำ้ฯ/  
ผูค้ำ้ฯ/ ศูนยซ้ื์อขำยฯ/ 
ผูจ้ดักำรเงินทุนฯ (incidental 
to digital assets business) 

แนะน ำและชกัชวนให้
ลงทุน/ซ้ือขำยกบัคนอ่ืน 
(เป็นแค่คนกลำง) 

แนะน ำและชกัชวนให้
ลงทุน/ซ้ือขำยกบัตวัเอง  
(เขำ้เป็นคู่สัญญำกบัตนเอง) 

แนะน ำและชกัชวนให้
ลงทุน/ซ้ือขำยในศูนย ์
ซ้ือขำยฯ ของตวัเอง 
 

แนะน ำและชกัชวนให้ 
มอบเงินให้ตวัเองเพื่อน ำ 
ไปลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั
แทน 

รับค ำสั่งจำกลูกคำ้ รับค ำสั่งจำกลูกคำ้เพื่อให้
ค  ำแนะน ำเฉพำะตวัแก่ลูกคำ้ 
(specific advice) แต่ละรำย 
โดยไม่มีกำรใหบ้ริกำร 
ซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียน
ภำยหลงัจำกใหค้  ำแนะน ำ
แลว้ 

รับค ำสั่งเพื่อซ้ือขำยหรือ
แลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั
จำกลูกคำ้แลว้น ำไปส่งต่อ
ในกระดำนซ้ือขำยของศูนย์
ซ้ือขำยฯ หรือหำสินทรัพย์
ดิจิทลัมำใหต้ำมท่ีลูกคำ้
ตอ้งกำร 
 

รับค ำสั่งซ้ือขำยหรือ
แลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั
จำกลูกคำ้ และเขำ้เป็น
คู่สัญญำกบัลูกคำ้เอง 

รับค ำสั่งซ้ือขำยหรือ
แลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั
จำกลูกคำ้เพื่อส่งเขำ้ไปยงั
กระดำนซ้ือขำยของตวัเอง 
(ศูนยซ้ื์อขำยรับค ำสั่งของ
ลูกคำ้โดยตรงไม่ผำ่น
ตวักลำง) 

รับค ำสั่งจำกลูกคำ้โดยรับ
มอบเงิน/ ทรัพยสิ์น/ 
สินทรัพยดิ์จิทลั ของลูกคำ้ 
ไปหำประโยชน์ดว้ยวิธีกำร
ต่ำง ๆ โดยสำมำรถตดัสินใจ
แทนลูกคำ้ได ้(มี discretion) 
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ลกัษณะบริการ ท่ีปรึกษาฯ นายหน้าซ้ือขายฯ ผู้ค้าฯ ศูนย์ซ้ือขายฯ ผู้จัดการเงินทุนฯ 
ซ้ือขำย/ แลก 
เปล่ียน/  

หำประโยชน์ 

ไม่มีกำรใหบ้ริกำรเก่ียวกบั
กำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน หรือ
น ำไปหำประโยชน์  

- ซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียน
เป็นไปเพื่อลูกคำ้ซ่ึงเป็น 
ผูใ้หค้  ำสั่ง โดยผลของกำร
ซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียน
ผกูพนัลูกคำ้ (นำยหนำ้ฯ  
ไม่รับผิดชอบต่อผลก ำไร
หรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้น) 
- ไม่ซ้ือขำย/ แลกเปล่ียน/ 
หำประโยชน์ แทนลูกคำ้ 
โดยปรำศจำกค ำสั่งของลูกคำ้ 

- ซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียนกบั
ตวัเอง เช่น 
    •  token เป็น crypto  
    •  crypto เป็น token 
    •  token เป็น token 
    •  crypto เป็น crypto 
    •  crypto เป็นเงินสด 
- รับซ้ือคืน token ท่ีตนเอง
เป็นผูอ้อกเพื่อน ำไปขำยต่อ 
โดยผลกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดขึ้นผกูพนัตวัผูค้ำ้ฯ เอง 

- เป็นผูจ้บัคู่ผูท้  ำค  ำเสนอ
และผูท้  ำค  ำสนอง / จดัระบบ 
/ อ ำนวยควำมสะดวก 
เพื่อใหเ้กิดกำรซ้ือขำย
แลกเปล่ียน โดยผลของ 
กำรซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียน
ผกูพนัลูกคำ้ท่ีส่งค ำสั่ง 
ซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียน  
-  จดั platform เพื่อเป็น
ตลำดรองส ำหรับซ้ือขำย
แลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั
ท่ีตวัเองออกเสนอขำย 
 

-  ซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียน
โดยใชทุ้นจำกเงิน/ ทรัพยสิ์น/ 
สินทรัพยดิ์จิทลั ของลูกคำ้ท่ี
มอบให ้โดยผลก ำไรหรือ
ขำดทุนท่ีเกิดขึ้นตกเป็นของ
ลูกคำ้หรือแบ่งผลประโยชน์
ตำมท่ีตกลงกนั 
- น ำเงิน/ทรัพยสิ์น/สินทรัพย ์
ท่ีลูกคำ้ฝำกไวก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไปหำ
ประโยชน์จำกสินทรัพย์
ดิจิทลั เช่น น ำไปใหย้มื  
เป็นตน้ 

 

 

 


