
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กธ. 19/2565 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ดิจิทัล 

(ฉบับที่ 17) 
______________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 10/1 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 10/1   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะจัดให้มีผู้แนะนำรายช่ือ
ลูกค้า (introducing broker agent) ให้ดำเนินการได้เฉพาะการให้บริการเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเท่านั้น   
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  กำหนดขอบเขตและหน้าที่ของผู้แนะนำรายช่ือลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยต้อง 
ไม่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเรื่องดังนี้ 

(ก)  พิจารณาวงเงินการใช้บริการ หรืออนุมัติการเปิดบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล  

(ข)  ให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือแลกเปล่ียนโทเคนดิจิทัล  
(ค)  รับคำส่ังซื้อ ขาย หรือแลกเปล่ียนโทเคนดิจิทัลจากลูกค้า  
(ง)  รับจัดการหรือเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลของลูกค้า  

  (2)  จัดให้มีมาตรการในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน 
ของผู้แนะนำรายช่ือลูกค้าในการทำหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนด รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิด 
  (3)  กำหนดและเปิดเผยอัตราและวิธีการคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้แนะนำรายช่ือลูกค้าไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)” 
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  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในหมวด 7/1 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ข้อ 34/1  
ข้อ 34/2 ข้อ 34/3 และข้อ 34/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กธ. 19/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ที่ กธ. 29/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 
2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด 7/1 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

__________________ 

  ข้อ 34/1   ในหมวดนี้ 
  “การโฆษณา”  หมายความว่า   การทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการหรือ 
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยทางข้อความ ภาพ เสียง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใด ๆ และไม่ว่าจะกระทำผ่านส่ือหรือ
เครื่องมือใด ๆ  

“บริษัทในกลุ่ม”  หมายความว่า   บริษัทที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น หรือ
บริษัทที่มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
  (2)  บริษัทที่เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
หรือบริษัททีม่ีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท 
  (3)  บริษัทที่มีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคล 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

(4)  บริษัทที่มีผู้ทีม่ีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ที่มอีํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัล  
ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่า
เพราะเหตุอื่นใด 

(5)  บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
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“บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการ”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่น 
ซึ่งโดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษทั 
อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจ 
ตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(1)  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25  
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  

(2)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษัทได้  

(3)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย  
การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษทั ให้ปฏิบัติตามคำส่ังของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษทั 
  (4)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัท เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคล
ดังกล่าวของบริษัทนั้น 
  “การส่งเสริมการขาย”  หมายความว่า   การให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อื่นใดแก่ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการหรือตอบแทนที่ลูกค้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำเสนอ 

ส่วนที่ 1 
การโฆษณา 

__________________ 

  ข้อ 34/2   ความในส่วนนี้ ไม่ใช้บังคับกับการโฆษณาช้ีชวนให้ซื้อโทเคนดิจิทัล 
โดยการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวน 
  ข้อ 34/3   ในการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ในส่วนนี้  เว้นแต่เป็นการโฆษณาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ต้องดำเนินการให้การโฆษณาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง  
หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ 

(1)  การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน การให้บริการ หรือภาพรวม
ของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทหรือโดยรวม  

(2)  การให้ความรู้หรือการทำความเข้าใจเพื่อการศึกษา หรือการเผยแพร่การวิเคราะห์ 
การลงทุน ที่เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกรรม ซึ่งไมม่ีลักษณะ 
เป็นการเชิญชวนหรือจูงใจให้มีการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
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  ข้อ 34/4   ในกรณีที่เป็นการโฆษณาคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
จะดำเนินการโฆษณาได้เฉพาะในช่องทางที่เป็นทางการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น  

ข้อ 34/5   ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(1)  การโฆษณาโดยการให้สัมภาษณ์ ให้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการให้สัมภาษณ์
แล้วเสร็จ   

(2)  การโฆษณาที่มิใช่การให้สัมภาษณ์ ให้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้า 10 วัน 
ก่อนเผยแพร่การโฆษณาดังกล่าว และจะเผยแพร่โฆษณานั้นได้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีหนังสือทักท้วง
เป็นประการอื่นภายในระยะเวลาดังกล่าว   

การแจ้งและเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

ข้อ 34/6   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัลต้องดำเนินการให้การโฆษณามีความเหมาะสม
ทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่วนของเนื้อหา และวิธีการนำเสนอ เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จำเป็น  
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุน  
ในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ 
  (2)  ไม่เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (3)  ไม่มีลักษณะช้ีนำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นการแสดงผลการดำเนินงานในอดีตอย่างเหมาะสม
หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
       (ก)  มีข้อมูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม 
       (ข)  มีข้อมูลความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข 
       (ค)  ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
โดยไม่สำคัญผิด 

(4)  มีคำเตือนเกี่ยวกับความเส่ียงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม  
และมีการแจ้งสถานที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหรือการลงทุน 
ในสินทรัพย์ดิจิทัล 
  (5)  หากเป็นการโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจะเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวน 
มีผลใช้บังคับ ข้อมูลที่โฆษณาต้องเป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้โดยชอบ และต้องจัดให้มี 
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ข้อความที่แสดงว่าเป็นการโฆษณาในระหว่างที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
และร่างหนังสือช้ีชวนสำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลยังไม่มีผลใช้บังคับ 
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็นข้อมูล 
ที่มาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
  (7)  ในกรณีที่เป็นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้องมีข้อมูล
ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอขายรวมอยู่ด้วย โดยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นเนื้อหาหลัก และข้อมูล 
การจัดรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็นส่วนน้อย 

(8)  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการให้ผู้ที่มีบทบาทหลักที่ปรากฎ 
ในโฆษณาเปิดเผยข้อมูลดังนี้ ในโฆษณาดงักล่าว โดยตอ้งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม 
กับรูปแบบการโฆษณา  

     (ก)  ข้อมูลผู้ว่าจ้างในการโฆษณา 
     (ข)  ข้อมูลความสัมพนัธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ที่มีบทบาทหลักดังกล่าว 

กับผู้ว่าจ้างในการโฆษณา 
     “ผู้ทีม่ีบทบาทหลัก”  หมายความว่า   บุคคลที่ปรากฏในโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น 

บุคคลนั้นเอง ภาพวาด การ์ตูน หรือส่ิงอื่นใดที่ใช้เพื่อส่ือ สะท้อน หรือแสดงแทนบุคคลดังกล่าว  
โดยมีบทบาทโดดเด่นหรือมีความสำคัญ ซึง่ทำให้การโฆษณามีความสมบูรณ ์ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา 
ในรูปแบบใด 
  ข้อ 34/7   เพื่อให้การโฆษณาเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
  (1)  ดูแลมิให้บริษัทในกลุ่ม และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการเผยแพร่การโฆษณาในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนสับสน หรือสำคัญผิด 
ว่าเป็นการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(2)  ดูแลให้ผู้จัดทำโฆษณาร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้จัดให้มี 
การโฆษณาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 34/3 ข้อ 34/4 ข้อ 34/6 
และข้อ 34/8 ด้วย  ทั้งนี้ ผู้จัดให้มีการโฆษณาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ให้หมายความ
รวมถึงบริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
  ข้อ 34/8   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้ข้อความ คำเตือน หรือข้อมูลใด ๆ 
ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรือมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ และ
ต้องให้ความสำคัญในการแสดงคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรือข้อมูลส่วนใหญ่ 
ในโฆษณานั้น ๆ ด้วย 
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ส่วนที่ 2 
การส่งเสริมการขาย 

__________________ 

  ข้อ 34/9   ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจัดให้มีการส่งเสริมการขายได้  
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดลูกค้าโดยใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ 
ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่คำนึงถึงข้อมูล 
ที่เป็นพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรอืจับฉลากเพือ่สุ่มหาผู้ได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรอืประโยชน์อื่นใด 
  (3)  มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ทำให้สำคัญผิด เหมาะสม และเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการขาย” 

  ข้อ 3   ในกรณทีี่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมกีารเผยแพรก่ารโฆษณาอยู่ก่อน 
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการโฆษณาดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้  ทั้งนี ้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

  ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 (นายพิชิต  อัคราทิตย์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


