
 
 

 
 

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (public hearing) 
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขท่ี อกต. 19/2565 

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

1. การรับฟังความคิดเห็น  จำนวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565   
และการจัดรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่มจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ (focus group) จำนวน 1 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  

2. ผู้จัดส่งความคิดเห็น  ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และอีเมลของเจ้าหน้าที่  
จำนวน 13 ความเห็น   
โดยแบ่งเป็นความเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบุคลากร 
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 12 ความเห็น และความเห็นจาก 
ผู้ลงทุนและอ่ืน ๆ 1 ความเห็น (ผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ภาษาไทยจำนวน 661 ครั้ง 
ภาษาอังกฤษจำนวน 62 ครั้ง) 

3. ประเด็นสำคัญ 
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นรา่งประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2565 และการประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

3.1 รา่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.  /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่  ) 

หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
(1)  บทนิยาม  
(1.1)  การโฆษณา ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
-  นิยามของคำว่าโฆษณากวา้งและกำกวม 

อาจเกิดปัญหาในการตีความ โดยเฉพาะ
ช่วงท้ายท่ีกล่าวว่า  "เพ่ือประโยชน์ทาง
การค้า" ในทางปฏิบัติ    

 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรียนดังน้ี 
-   สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วย โดยได้ตดั

ประโยค "เพ่ือประโยชน์ทางการคา้" 
ออกจากนิยามการโฆษณา เพื่อให้
นิยามการโฆษณามีความหมาย 
ที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึง
ช่วยลดความกำกวมในการตีความ
ในทางปฏิบัติ 

- 

(1.2)  บริษัทในกลุ่ม และบคุคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกิจการ 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
-  การกำหนดนิยามบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ในกิจการ ไม่ควรมีขอบเขตที่กว้าง 
เกินจำเป็น 

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

ในกลุ่มและบุคคลทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง 
ในกิจการให้มีความครอบคลมุ  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลการโฆษณาของกลุ่มบริษัทหรอื
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
-  ขอบเขตการควบคุมอาจเกินจาก 

regulated entity  เนื่องจากเป็นการ
มองบุคคลตามพฤติการณ์และอิทธิพล
ของบุคคลนั้น 

-  ควรกำหนดนิยามของผู้ทีม่ีอำนาจควบคุม
คะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้มีความชดัเจน 

 

 

 

บุคคลในกรณีที่มีการโฆษณาร่วมหรือ
โฆษณาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความ
สับสนหรือเข้าใจผดิว่าเป็นการโฆษณา
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

-  สำหรับนิยาม “อำนาจควบคุมกจิการ” 
หมายความว่า   อำนาจควบคมุกิจการ
ตามบทนิยาม คำว่า “อำนาจควบคุม
กิจการ” ที่กำหนดในมาตรา 89/1  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(2)  หลักการ 
(2.1)  การปรับปรุงหลักเกณฑ ์
การจัดให้มผีู้แนะนำรายชื่อลูกคา้ 
(introducing broker agent : 
IBA) โดยผู้ประกอบธุรกิจยังจัดใหม้ี 
IBA สำหรับการให้บริการโทเคน
ดิจิทัลได ้

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
-  เป็นการยากท่ีจะพสิูจน์ว่านักลงทุนที่เปิด

บัญชีโดยมี IBA ทำหน้าที่แนะนำให้มาใช้
บริการกับผู้ประกอบการนั้น มาเปดิ
บัญชีเพื่อซื้อขายโทเคนดิจิทัลอย่างเดียว
หรือไม ่

-  ควรสนับสนุนใหผู้้ซื้อขายค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเตมิอย่างครบถ้วนมากกว่าการห้าม
ไม่ให้มี IBA สำหรับการให้บริการคริปโท
เคอร์เรนซี  

-  การแบ่งประเภทเหรียญยังสามารถทำได้
ยากในบางกรณี โดยเฉพาะเหรยีญ 
ที่เข้าข่ายเป็นท้ังคริปโทเคอร์เรนซแีละ
โทเคนดิจิทลั 

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

ธุรกิจในการจัดใหม้ี IBA สำหรับ 
การให้บริการโทเคนดิจิทัลนั้น 
สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาจาก
เงื่อนไขการจัดทำสัญญาข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ IBA  
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ดำเนินการจัดให้มี IBA ได้เฉพาะ 
การให้บริการเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั
เท่านั้น และกรณผีู้ประกอบธรุกิจ 
มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ IBA  
ในการแนะนำหรือติดต่อเชิญชวน
ลูกค้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกจิ
ควรจัดให้มีคา่ตอบแทนเฉพาะในสว่น
ของการแนะนำลูกค้าและลูกค้าเลอืก
ลงทุนในโทเคนดิจิทัลเท่านั้น  

-  สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าคริปโท 
เคอร์เรนซีมีความเสีย่งสูง จึงอาจไม่ใช่
ผลิตภณัฑ์การลงทุนที่เหมาะสมกบั 
ทุกคน และเห็นด้วยในการสนับสนุน
ให้ผู้ซื้อขายมีความรู้ความเข้าใจอยา่ง
เพียงพอก่อนการซื้อขาย สำนักงาน 
ก.ล.ต. จึงได้กำหนดใหผู้้ประกอบธุรกิจ
ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผูส้นใจใช้บริการ 
ที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโท
เคอร์เรนซีมาก่อน ต้องผ่านการอบรม
หรือเข้าร่วมการทำ knowledge test 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 
คริปโทเคอร์เรนซีและความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ 
-  เสนอให้สามารถจัดใหม้ี IBA เพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา หรือสามารถจัด
ให้มี IBA ได้กับหน่วยงานภาคประชาสังคม
หรือองค์กรที่จดทะเบยีนพาณิชย ์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
ก่อนท่ีจะเข้ามาใช้บริการกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

-   สำหรับประเด็นการพิจารณาว่าสนิทรัพย์
ดิจิทัลใดเข้าข่ายเป็นคริปโทเคอรเ์รนซี
หรือโทเคนดิจิทลั จะใช้หลักการตคีวาม
ตามนิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. 
สินทรพัย์ดิจิทลัฯ อยา่งไรก็ตาม สำหรับ 
สินทรพัย์ดิจิทลัทีเ่ข้าข่ายทั้งคริปโท 
เคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั จะถกู
ตีความเป็น dual status ซึ่งต้องปฏบิัติ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การโฆษณา 
ของสินทรัพยด์ิจิทลัทั้ง 2 ประเภท     

(2.2)  หลักเกณฑ์โฆษณาที่มี
ลักษณะเป็นการแจ้งข้อเท็จจริง 
การให้ความรูห้รือทำความเข้าใจ
เพื่อการศึกษา หรือการเผยแพร ่
การวิเคราะห์การลงทุน 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็ /
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
-  แนวทางการพิจารณาว่าการโฆษณา 

ทีม่ีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือจงูใจ 
ให้มีการใช้บริการไม่มคีวามชัดเจน  

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

เชิญชวนหรือจูงใจให้มีการใช้บริการ 
หมายถึง การโฆษณาที่มีการปรากฏ
ข้อความในลักษณะเชิญชวน หรือจูงใจ
มาใช้บริการกับผูป้ระกอบธรุกิจ เช่น 
อยากลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลัมาที ่
ศูนย์ซื้อขาย A เป็นต้น โดยสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้มีการอธิบายรายละเอียด 
และยกตัวอย่างในประกาศแนวปฏิบัติ 
เพิ่มเตมิ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ตีความมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับ
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการแจ้ง
ข้อเท็จจริง โดยไม่มีข้อความอื่นใดที่มี
ลักษณะเป็นการเชิญชวนประกอบ  
เช่น การให้ข้อมูล ที่อยู่ เบอร์ตดิตอ่ 
หรืออีเมลของบริษัท จะเข้าข่ายเปน็
การโฆษณาที่มลีักษณะการแจ้ง
ข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ประกอบธรุกิจต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การโฆษณาข้อ 34/3  

(2.3)  การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
โฆษณาและคา่ใช้จ่ายในการโฆษณา  
รวมถึงรายละเอียดการจา้งบุคคล 
ที่มีผลต่อการตดัสินใจต่อผู้ใช้บริการ  
(blogger หรือ influencer) ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. 

ส่วนใหญไ่ม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
-   ควรแยกประเภทโฆษณาที่ไม่จำเป็น 

ต้องใหส้ำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ  
เพื่อลดภาระของสำนักงาน ก.ล.ต.  
และผูป้ระกอบธรุกิจ รวมถึงช่วยเพิ่ม 
ความรวดเร็วในการดำเนินการ 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็น 
และข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรยีนดังนี้ 
-  สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณากำหนด

แบบฟอร์ม checklist คณุสมบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์การโฆษณา เพื่อให ้
ผู้ประกอบธรุกิจมีการพิจารณา
กลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อจัดทำและ
ควบคุมดูแลการโฆษณาใหเ้ป็นไปตาม
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
-  เป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกับ

ระบบงานและกระบวนการภายใน 
ในการควบคุมดูแลโฆษณาของ 
ผู้ประกอบธรุกิจ 

-  ควรระบุระยะเวลาในขั้นตอน 
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการทักท้วง 
ใหผู้้ประกอบธรุกิจแก้ไขการโฆษณา 
ให้มีความชัดเจน และเห็นว่าระยะเวลา 
ทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. ใช้พิจารณาในครั้ง
ถัดไปควรน้อยกว่าระยะเวลาปกต ิ

-   สำนักงาน ก.ล.ต. ควรมหีนังสือตอบ
กลับกรณีการโฆษณาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกจิ 
ทราบและสามารถดำเนินการเผยแพร่
โฆษณานั้นได้ทันที 

-   ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแผนและ 
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ จึงไม่เล็งเห็น
ความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมลู
ดังกล่าวให้นักลงทุนหรือผู้อื่นรับทราบ  
 

หลักเกณฑ์ ก่อนนำส่งแบบฟอร์ม 
การแจ้งการโฆษณาดังกล่าวตอ่
สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกระบวนการ 
ในการควบคุมดูแลของผู้ประกอบ
ธุรกิจ จะส่งผลให้การพิจารณา 
การโฆษณาของสำนักงาน ก.ล.ต.  
มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึง
สามารถช่วยลดภาระของผู้ประกอบ
ธุรกิจในการแก้ไขโฆษณา หากโฆษณา
ดังกล่าวไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์

-  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึง 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
พิจารณา เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคตอ่ 
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจ หรือทำให้ธุรกิจขาดความ
คล่องตัว รวมถึงเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการพิจารณาของ
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณาปรับลด
ระยะเวลาจาก 15 วัน เป็น 10 วัน 
โดยหลักการกำหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจแจ้งรายละเอียดการโฆษณา 
เข้ามาเป็นรายโฆษณา เพื่อท่ีสำนกังาน 
ก.ล.ต. จะไดร้ับทราบ และสามารถ
ช้ีแนะ ติดตามให้การจัดทำโฆษณาของ
ผู้ประกอบธรุกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง  

-  สำหรับกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.  
มีการทักท้วงการโฆษณา ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจดำเนินการปรับปรุงโฆษณา
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด 
การโฆษณา โดยกรอกและนำส่ง
แบบฟอร์ม Checklist คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการแจ้งการโฆษณา
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม
กระบวนการใหม่อีกครั้ง 

-  การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
แจ้งรายละเอียดการโฆษณาและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจดัทำ
โฆษณา เป็นไปเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. 
สามารถทราบได้ว่า งบการโฆษณา

ข้อเสนอแนะ 
-  เสนอให้กรณโีฆษณาไม่ซับซ้อน ให้ใช้ 

internal control ของผู้ประกอบธุรกิจ
ในการควบคุมดูแลตาม checklist  
ของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยไมจ่ำเป็น 
ต้องนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา  

-  เสนอให้ปรับลดระยะเวลาจากพจิารณา
โฆษณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ลง 
เนื่องจากการจัดทำโฆษณาของ 
ผู้ประกอบธรุกิจต้องมีความรวดเรว็และ
ทันต่อสถานการณ ์

-  เสนอให้มีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การโฆษณาและการจ้าง blogger หรือ 
influencer เป็นรายปี เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระต่อผู้ประกอบธรุกจิเกนิความจำเปน็ 



5  
 

 
 

หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
ดังกล่าวถูกจ่ายไปยังบุคคลใดบ้าง 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสำนักงาน 
ก.ล.ต. มีข้อมลูในการตรวจสอบได ้
ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว 
สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้มีการเปิดเผย 
สู่สาธารณะแต่อย่างใด 

(2.4)  การปรับปรุงหลักเกณฑ ์
การโฆษณาให้ผูป้ระกอบธรุกิจ
ดำเนินการใหม้ีความเหมาะสม 
ด้านเนื้อหา สดัส่วนของเนื้อหา  
และวิธีการนำเสนอ ตามข้อ 34/5  
ของร่างประกาศ 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
-  ควรมีการบังคับใช้กับทุกบริษัท 

ใหม้ีความเท่าเทียมกัน เพื่อใหธุ้รกจิ
สามารถแข่งขันอย่างเท่าเทียม 

-  หลักเกณฑ์ การกำหนดขนาดข้อความ 
คำเตือนต้องไม่ต่ำกว่า 20% ของพื้นที่
โฆษณาทั้งหมด อาจทำได้ยากในทาง
ปฏิบัติ  

-  การเปิดเผยผู้ว่าจ้างในการโฆษณาควร
แสดงเป็น logo น่าจะเพียงพอแลว้ 
 

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

ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัล 
มีขอบเขตการบังคับใช้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกนั  

-  เห็นควรคงหลักการการนำเสนอข้อมูล
คำเตือนในโฆษณาไว้เช่นเดิม เพื่อให้
ผู้ชมโฆษณาสามารถรับสารจาก
เนื้อหาโฆษณาไปได้อยา่งครบถ้วน
สมดุล อย่างไรก็ดี เห็นด้วยว่าแต่ละ
รูปแบบของช่องทางการโฆษณา จะมี
ลักษณะการขึ้นคำเตือนที่แตกต่างกัน
จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอ
โฆษณาและการขึ้นคำเตือนของแต่ละ
ประเภทโฆษณาให้มีความชัดเจน  

-  สำหรับหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทีม่ีบทบาทหลัก
ที่ปรากฏในโฆษณากับผู้ว่าจ้างในการ
โฆษณา เห็นควรคงหลักการเดิมโดย
กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ดำเนินการให้ผู้ที่มีบทบาทหลักที่ปรากฎ 
ในโฆษณาเปิดเผยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 
ข้อมูลผู้ว่าจา้ง และข้อมลูความสัมพันธ์
หรือความเกีย่วข้องกับผู้ว่าจ้าง 
เนื่องจากการเปิดเผยผู้ว่าจ้างในการ
โฆษณาโดยการแสดง logo เพียงอย่าง
เดียว อาจทำให้ขาดความชัดเจนในการ
แสดงความสัมพันธ์และไมต่รงต่อ
วัตถุประสงค์การกำหนดหลักเกณฑ์
ของสำนักงาน ก.ล.ต.  

(2.5)  การโฆษณาคริปโทเคอรเ์รนซี
ให้ดำเนินการในช่องทางที่เป็น 
ทางการของผู้ประกอบธุรกิจ 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
-  ไม่ควรจำกัดช่องทางการโฆษณา โดยควร

เน้นให้มีการส่งเสริมการให้ข้อมูล 
อย่างถูกต้อง 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็น 
และข้อเสนอแนะแล้ว ขอเรยีนดังนี้ 
-  หลักเกณฑ์กำหนดใหผู้้ประกอบธุรกิจ

ยังสามารถโฆษณาคริปโทเคอรเ์รนซีได้
ในช่องทางทางการของผู้ประกอบธุรกิจ 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
-  การจำกัดให้มีการโฆษณาได้เฉพาะ

ช่องทางทางการของผู้ประกอบธุรกิจ 
อาจทำใหผู้้ประกอบธรุกิจไม่สามารถ
สื่อสารได้ทั้งข้อดีและข้อเสียได้อยา่ง
ทั่วถึง 

-  ควรมีแนวทางทีชั่ดเจนว่าห้ามโฆษณา 
คริปโทเคอร์เรนซีรูปแบบใดบ้าง  
 

รวมถึงยังคงสามารถโฆษณา 
การให้บริการของผูป้ระกอบธรุกิจ 
ได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี สำนักงาน 
ก.ล.ต. เห็นวา่คริปโทเคอร์เรนซี  
มีความเสี่ยงสูง จึงอาจไม่ใช่ผลติภณัฑ์
การลงทุนที่เหมาะสมกับทุกคน  
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล
ช่องทางในการโฆษณาเพื่อไม่ให้การ
โฆษณาคริปโทเคอร์เรนซีที่มี 
ความผันผวนสูงสามารถเข้าถึง
ประชาชนอย่างเป็นวงกว้างในที่
สาธารณะได้ เช่น การโฆษณาผ่านป้าย
โฆษณา (billboard), ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ, public event 
หรือ roadshow เป็นต้น เนื่องจาก
การเผยแพร่โฆษณาคริปโทเคอร์เรนซี
ในพื้นทีส่าธารณะอาจเป็นการกระตุ้น 
ให้เกิดการซื้อขายแบบไม่ยั้งคิด 
(impulsive buying) โดยที่ 
ผู้ลงทุนยังไม่ได้พิจารณาข้อมูล 
และความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

-  สำหรับประเด็นการพิจารณาว่าสินทรัพย์
ดิจิทัลใดเข้าข่ายเป็นคริปโทเคอรเ์รนซี
หรือโทเคนดิจิทลั จะใช้หลักการตคีวาม
ตามนิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. 
สินทรพัย์ดิจิทลัฯ โดยเป็นไปตาม
คำอธิบายของสำนกังาน ก.ล.ต. ตามที่
กล่าวแลว้ในข้อ 3.1 (2.1) โดยการ
โฆษณาคริปโทเคอรเ์รนซีจะเข้าข่าย
เป็นไปตามนยิามที่กำหนดไว้ในแนว
ปฏิบัติ กลา่วคือ การโฆษณาทีม่ีการ
เชิญชวนให้ลงทุนในคริปโทเคอรเ์รนซี 
หรือโฆษณาที่มีการระบุชื่อหรือ
สัญลักษณ์ของคริปโทเคอร์เรนซ ี
อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องปฏิบัติใหเ้ป็นตามหลักเกณฑ์
การโฆษณาคริปโทเคอร์เรนซ ี
อย่างครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
-  เสนอให้สามารถโฆษณาคริปโทเคอร์เรนซี

ได้ใน event หรือ roadshow ต่าง ๆ  
ที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สนับสนุนให ้
ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเกีย่วกับการลงทุน 
เช่น Money Expo เป็นต้น 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
(2.6)  ข้อกำหนดบทเฉพาะกาล  
ให้ปรับปรุงแก้ไขโฆษณาให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์
 
 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
-  ควรระบุขอบเขตการโฆษณาที่เขา้ข่าย

ตามบทเฉพาะกาลให้มีความชัดเจน  
-  ควรขยายระยะเวลาบทเฉพาะกาลให้เพิ่ม

มากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให ้
ผู้ประกอบธรุกิจต้องใช้ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

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

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเผยแพร่
การโฆษณาอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์
มีผลใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ต. 
พิจารณาปรับขยายระยะเวลา 
บทเฉพาะกาลจาก 15 วัน เป็น 30 
วัน เพื่อใหผู้้ประกอบธุรกิจมี
ระยะเวลาในการเตรียมการและ
ปรับปรุงโฆษณาให้เป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์กำหนดอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ได้ 
มีการเผยแพรโ่ฆษณา ก็จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
โดยทันท ีณ วันท่ีประกาศมผีลใช้
บังคับ 

 

3.2 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.  /2565  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
(1)  การจัดให้มีระบบงานและ
กระบวนการภายในเพื่อจัดทำ 
อนุมัติ และควบคุมดูแลการโฆษณา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
-  ควรมีระบบงานและกระบวนการภายใน 

เพื่อจัดทำและควบคุมดูแลการโฆษณาให้
เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 

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

ระบบงานและกระบวนการภายใน 

ในการกำกับดูแลการจัดทำโฆษณาให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยระบบงาน
และกระบวนการภายในดังกล่าว  
ควรระบหุน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน ว่าหน่วยงานใดเป็นผูม้ี
หน้าท่ีรับผดิชอบในการจัดทำ อนุมัติ 
และควบคมุดูแลการปฏบิัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึง
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอํานาจ (check and balance) 
ในการปฏิบัติงาน และไม่มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชนใ์นการปฏิบัติหนา้ที ่
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  ทั้งนี้ หากสมาคมการค้าผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทลัไทยจะจดัให้มีแนวทาง
ปฏิบัติในการกำหนดระบบงาน และ
กระบวนการกำกับดูแลการโฆษณา
ภายในที่ดี (Self-Regulatory 
Organization : SRO) เพื่อให้เกดิ
มาตรฐานขั้นต่ำร่วมกันในการจัด
ระบบงานและกระบวนการกำกับดูแล 
การโฆษณาของทุกผู้ประกอบธุรกิจ  
ซึ่งสามารถนำมาหารือกับสำนักงาน 
ก.ล.ต. ได ้

(2)  หลักเกณฑ์การนำเสนอข้อมลู
ประกอบการโฆษณา 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
  สำนักงาน ก.ล.ต. ควรพิจารณาถึงกรณี
การโฆษณาผา่น platform ที่มีข้อจำกัด 
ด้านพื้นท่ีการเขียนข้อความ ดังนั้น ควรเปิด
ใหม้ีการแสดงเนื้อหาแบบย่อได้ แล้วอาจ
กำหนดใหม้ี link เพื่อเช่ือมไปยังรายการ
ข้อมูลแบบเตม็ 

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้วเห็นว่า  
- สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์

การนำเสนอข้อมูลประกอบการ
โฆษณาของผู้ประกอบธุรกจิ เพื่อให้
ผู้ชมโฆษณาสามารถรับสารจากเนือ้หา
โฆษณาไปได้อย่างครบถ้วนและสมดุล 
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ไดต้ระหนกัถึง
ข้อจำกัดของแต่ละช่องทางการโฆษณา
ที่แตกต่างกันไป จึงมีการจัดทำ 
แนวปฏิบัติและตัวอย่างการนำเสนอ
ข้อมูลโฆษณาตามหลักเกณฑ์ให้ม ี
ความชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่
ผู้ประกอบธรุกิจในการจดัทำโฆษณา 
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกำหนด
หลักเกณฑ์ดังกลา่วเป็นไปเพื่อเพ่ิม 
การคุ้มครองผู้ลงทุน โดยการสร้าง
ความตระหนักให้ผูร้ับชมโฆษณา 
มีการตดัสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ 
และคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน 
ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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(3)  หลักเกณฑ์โฆษณาข้อมลู
เกี่ยวกับตัวเลขท่ีแสดงถึง
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทลั 
ในอดีต หรือผลการดำเนินงานของ 
ผู้ประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทลั 
ในอดีต 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
-  ควรพิจารณาถึงกรณีโฆษณาที่มขี้อจำกัด

ด้านพื้นท่ีหรือเวลา อาจทำให้ไมส่ามารถ
แสดงในรูปแบบท่ีมรีะยะเวลาเพียงพอได้  
 

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

เกี่ยวกับตัวเลขท่ีแสดงถึงผลตอบแทน
ของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดตี หรือ 
ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธรุกิจ
สินทรัพย์ดิจิทลัในอดีต กำหนดให ้
ผู้ประกอบธรุกิจต้องมีการแสดงข้อมูล
และจัดใหม้ีคำเตือนอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยกำหนดให้ 
ผู้ประกอบธรุกิจต้องจัดใหม้ีช่องทาง 
ในการศึกษาข้อมูลเพิม่เตมิไว้ใน
โฆษณาด้วย เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถ
ศึกษาข้อมูลผลตอบแทนหรือ 
ผลการดำเนินการในอดีต 
ได้อย่างครบถ้วน 

(4)  หลักเกณฑ์โฆษณาเกี่ยวกับ
จำนวนผู้ลงทุนที่ใช้บริการ 

เห็นด้วยทุกราย โดยไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม - 

(5)  หลักเกณฑ์การสื่อสาร 
คำเตือนประกอบการโฆษณา 
 
 
 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น  
- การกำหนดขนาดคำเตือนที่ใหญเ่กินไป

อาจลดทอนความสำคญัของข้อความ
โฆษณาที่บริษัทต้องการจะสื่อสาร  
และทำให้การสื่อสารโฆษณาไม่มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที ่

-  ข้อความคำเตือนที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนด มีใจความสำคญัรุนแรงเกนิ 
ความจำเป็น อีกทั้ง การโฆษณาบาง
รูปแบบอาจมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาใน
การแสดงเนื้อหา ส่งผลให้การขึ้นคำ
เตือนให้ครบถ้วนอาจทำได้ยากในทาง
ปฏิบัติ  

-  ควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการแสดง 
คำเตือนก็เพียงพอแล้ว 

-  ควรพิจารณาถึงการแสดงข้อความ 
คำเตือน สำหรับกรณีการโฆษณาทีม่ี 
การแสดงข้อมลูทั้งด้านคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทัลพร้อมกัน  

-  ควรมีแนวปฏิบัติในการอ่านออกเสียง
ข้อความคำเตือนด้วยความเร็วปกติ 

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

คริปโทเคอร์เรนซี เป็นสินทรัพย์ที่มี
ความผันผวนของราคาสูง และ
สำนักงาน ก.ล.ต. พบเห็นโฆษณา 
ที่ไม่ได้ขึ้นคำเตือนอยา่งเหมาะสม 
หรือคำเตือนมีขนาดเล็กเกินไป 
จนอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับทราบ 
ถึงความเสี่ยงจากการลงทุน 
อย่างเพียงพอ สำนักงาน ก.ล.ต.  
จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานในการ
นำเสนอข้อความคำเตือนที่ม ี
ความชัดเจน เหมาะสม และสามารถ
สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ในการลงทุนต่อผูล้งทุนได้อย่าง
ชัดเจน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. 
พิจารณาปรับข้อความคำเตือนใหม้ี
ความกระชับมากขึ้น เพื่อให้ 
การสื่อสารคำเตือนเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากขึ้น 
รวมถึงมีการแบ่งการกำหนดข้อความ
คำเตือนตามแต่ละประเภทของ
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สำหรับกรณีการโฆษณาทีม่ีการแสดง
ภาพและเสียง   

 

สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงได้มีการ
ปรับปรุงข้อความคำเตือนให้ครอบคลุม
สำหรับโฆษณาที่มีการแสดงข้อมูล 
ทั้งด้านคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคน
ดิจิทัลแล้ว เพื่อให้สามารถสื่อสาร 
ความเสี่ยงได้ตรงกับประเภทของ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
จัดให้มีการโฆษณา  

3.3 ร่างประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. /2565 เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
หลักเกณฑ์แนวปฏิบตัิหลักเกณฑ ์
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิิทัล 

ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเหน็/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีส่ำคัญดังนี ้
ความเห็น 
-  การรายงานค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ล่วงหน้าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนนิงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานสามารถเพิ่มหรือลดได้
ตลอดเวลาก่อนสิ้นสุดการโฆษณา  

-  ควรมีการกำหนดแนวทางปฏิบตัสิำหรับ
หลักเกณฑ์โฆษณาในกรณีทีม่ีการ
โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร 
เป็นต้น 

-   การกำหนดรูปแบบไฟล์ ในขั้นตอนการ
ส่งเอกสารเพื่อแจ้งรายละเอยีดการ
โฆษณา อาจเป็นการจำกัดกรอบการ
ทำงานของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจาก 
ปัจจุบันมีรูปแบบไฟล์นามสกลุอื่นอีก
มากมายทีส่ามารถใช้งานได้จริงเชน่กัน 

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

โฆษณา กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิ
แจ้งรายละเอียดดังกล่าวตรงตาม 
ความเป็นจริง ณ วันท่ีมีการยื่น
แบบฟอร์ม checklist ต่อสำนักงาน 
ก.ล.ต. โดยผู้ประกอบธรุกิจอาจแจ้ง
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเป็นช่วงของ 
การประมาณการ (range) ในกรณ ี
ทีผู่้ประกอบธุรกจิคาดว่าคา่ใช้จ่าย 
ในการดำเนินงานจะมีการเพิ่มหรอื
ลดในอนาคต 

-   สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการจดัทำ FAQ 
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดแนวทาง 
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้มี 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  
ครอบคลมุถึงแนวทางการโฆษณา 
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย  

-    สำหรับการกำหนดรูปแบบในการ 
ส่งไฟลส์ำหรบัการแจ้งรายละเอียด
การโฆษณา ผู้ประกอบธุรกจิยังคง
สามารถใช้รูปแบบไฟล์อื่นในการ
จัดทำโฆษณาภายในบริษัทได้ 
อย่างไรก็ดี กรณีที่จะนำส่งให้
สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจแปลงมาเป็นประเภทไฟล์ตามที ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อใหม้ี
ความเหมาะสมกับประเภทของไฟล ์
ที่ระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. 
สามารถรองรับได้ และเพื่อใหเ้กิด 
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หลักการที่เสนอ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ความเห็นของสำนกังาน 
ความราบรื่นในการแจ้งการโฆษณา
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

 
 

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความเห็นตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1.  บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด 
2.  บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด 
3.  บริษัท ซาโตชิ จำกัด 
4.  บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด 
5.  บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
6.  บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 
7.  บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
8.  XSpring Digital Company Limited 
9.  บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด 
10. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด 

 

 


