
 

1 

 

 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 8/2562 

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธรุกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 
ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: piyaruj@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 13 มีนาคม 2562 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
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  พัฒนาการด้านเทคโนโลยีท าให้คนใช้เวลาในโลกออนไลน์มากข้ึน โดยพฤติกรรม
การศึกษาข้อมูลของผู้ลงทุนและรูปแบบการให้ค าแนะน ามีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่การให้ค าแนะน า
การลงทุนทั่วไป (general advice)1 มักจะอยู่ในรูปของบทวิเคราะห์ซึ่งจัดท าโดยนักวิเคราะห์ของบริษัท
หลักทรัพย์ เป็นรูปแบบของการแบ่งปัน (sharing) ข้อมูลความคิดเห็นและค าแนะน าผ่านช่องทาง online 
หรือ platform ทีส่ามารถกระจายไปได้ในวงกว้าง หรือที่เรียกว่าระบบ “crowdsourcing” ซ่ึงเปิดโอกาส
ให้ทุกคนทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ (professional)2 ไปจนถึงบุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้
อย่างอิสระ และมีบทบาทเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับค าแนะน าการลงทุน เป็นผลให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 
(information flow) เพ่ิมข้ึนในตลาดและท าให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เข้าถึงง่าย  
เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวม โดยการท างานของระบบของ crowdsourcing นั้น มีกลไกที่เป็นตัวช่วย
ในการก ากับดูแลกันเองโดยที่ส านักงานไม่จ าเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง (market force) เช่น 
crowdsourcing platform บางแห่งอาจเปิดให้มีช่องทาง (feature) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยให้ 
ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและค าแนะน าลงคะแนน (voting) ให้กับค าแนะน าที่เห็นว่าดีและน่าเชื่อถือ  
ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเห็นได้ว่าควรเลือกใช้ข้อมูลจากผู้ใดมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
หรือมีการเปิดให้สามารถแสดงความคิดเห็น (comment) ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในไทยมีการให้บริการ 
crowdsourcing platform ที่มีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายผ่านทางช่องทาง social media หรือ  
web board สนทนาเรื่องการลงทุน เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบ crowdsourcing 
platform ให้เป็นในเชิงธุรกิจมากขึ้น เช่น feature ให้บริการข้อมูลการลงทุนเชิงลึกโดยจะมีการคิด
ค่าบริการในการสมัครสมาชิกเพ่ิมเติมได้ หรืออาจมีการได้รับค่าโฆษณาจากการให้เช่าพ้ืนที่หน้า 
crowdsourcing platform นั้น ๆ เป็นต้น 

  การให้ค าแนะน าหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบ crowdsourcing  
บางลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นตัว platform หรือผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแนะน าการลงทุน 
(platform contributor) ทีมี่การรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการให้ค าแนะน าการลงทุน3 
อาจเข้าข่ายนิยามการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามบทบัญญัติใน  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และพระราชบัญญัติ

                                                           
1 General advice คือ ค าแนะน าทั่วไปท่ีให้กับผู้ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคณุค่าหรือความเหมาะสม 
ในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยห์รือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยห์รอืสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าใด ๆ โดยไมม่ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือ 
ความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
2 เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะน าการลงทุน (sell-side), ผู้ลงทนุสถาบัน ผูล้งทุนรายย่อย (buy-side) 
3 ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนไมว่่าจะอยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งของใด ๆ ท้ังนี้ ค่าตอบแทนท่ีผู้ให้ค าแนะน าได้รบัมาโดย
อ้อม เช่น ค่าโฆษณา เป็นต้น ก็ถือเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการใหค้ าแนะน าด้วย 

I. เหตุผลและความจ าเป็น 
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) ซึ่งเป็นผลให้ผู้ให้ค าแนะน าต้องจัดตั้งบริษัท 
เพ่ือขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ4 ซึ่งเป็นภาระอย่างมาก 
ต่อภาคธุรกิจ อีกท้ังยังจะท าให้การแสดงความคิดเห็นและค าแนะน าดังกล่าวไม่เป็นไปโดยธรรมชาติ  
โดยอาจไม่มีผู้ใดต้องการให้ความคิดเห็น หรือค าแนะน าในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นการปิดกั้น 
information flow ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและมีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน”) ได้มกีารน ากระบวนการ Regulatory Impact Assessment (“RIA”)5 มาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินการ โดยในเบื้องต้นส านักงานได้ท าการส ารวจ (survey) พฤติกรรมของผู้ลงทุนผ่าน
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์โดยตรง ซึ่งผลการส ารวจพบว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มักใช้ข้อมูลจาก website 
ต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน และมีความเข้าใจดีว่าเมื่อได้รับข้อมูลมาต้องมีการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจด้วยตนเองอยู่แล้ว อีกท้ังผู้ลงทุนยังเห็นว่าหากมี crowdsourcing platform ที่มีการแนะน า 
การลงทุนเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ลงทุนก็มีแนวโน้มสนใจที่จะใช้บริการและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจลงทุน แตใ่นทางกลับกันหากผู้ลงทุนพบว่า ค าแนะน านั้นไม่มีคุณภาพผู้ลงทุนก็จะไม่ใช้บริการ
เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนมีความเข้าใจในการใช้ข้อมูลในระดับหนึ่ง ประกอบกับเมื่อพิจารณา
สภาพแวดล้อมของการให้ค าแนะน าในโลกออนไลน์ที่ข้อมูลมีลักษณะแพร่หลายเป็นวงกว้าง การปิดกั้น
ข้อมูลจึงเป็นไปได้ยาก เป็นต้นทุนจ านวนมากต่อทั้งหน่วยงานก ากับดูแลและภาคธุรกิจ รวมทั้งขัดกับ 
สภาพความเป็นจริง เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวประกอบกันแล้ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน  
โดยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และไม่เป็นภาระต่อ 
ผู้ประกอบธุรกิจมากเกินความจ าเป็น ส านักงานจึงเห็นว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหา 
ข้างต้นได้ และเพ่ือให้การด าเนินการข้างต้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ส านักงานจึงได้จัดท าเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ทีเ่กี่ยวข้องฉบับนี้ เพ่ือรวบรวมและน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป   

 
 
 
  เพ่ือสนับสนุนให้เกิด information flow ที่มากข้ึนในตลาดทุน และผู้ลงทุนมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ และเข้าถึงง่าย 
 
 
 

                                                           
4 เช่น ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว และมาตรฐานการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น 
5 Regulatory Impact Assessment (“RIA”) คือ กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นจากการออกกฎเกณฑ ์

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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   ส านักงานขอเสนอให้ยกเว้นการก ากับดูแลการให้ค าแนะน าในรูปแบบ crowdsourcing  
เข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เป็น general advice กล่าวคือ ต้องเป็นค าแนะน าทั่วไปที่ให้กับผู้ลงทุนไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ โดยไม่มีการพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ     

2. เป็นค าแนะน าที่เป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขาย (non-sales related)6  
โดยผู้ให้ค าแนะน าจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนจากการที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือมผีลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้ค าแนะน าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)  
อันจะท าให้ค าแนะน าที่ออกมาไม่มีความเป็นกลางได้ (biased-advice) 

3. ต้องเป็นการให้ค าแนะน า online ที่กระท าการผ่านทาง website หรือ 
electronic channel/platform เท่านั้น  

4. ต้องเป็นค าแนะน าที่มี feature ให้บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น (comment) ได้ เช่น website ที่เปิดช่องให้ผู้คนสามารถวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น 
ต่อยอดค าแนะน านั้นได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบช่อง comment หรือเปิดให้ผู้อ่านบทความสามารถท าการ 
voting ให้กับบทความที่ให้ค าแนะน านั้น ๆ ได้ 

5. ผู้ให้ค าแนะน าต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบ
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน เช่น ผู้ให้ค าแนะน ามี disclaimer ชัดเจนว่าข้อมูลที่ตนเอง หรือ platform  
ให้เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมของผู้อ่านเป็นรายเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้อ่าน
ควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุนเอง เป็นต้น 

                                                           
6 ทั้งนี้ ตัวอย่างผู้ให้ค าแนะน าที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับการขาย (sales related) เช่น  
   - บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า (broker) ที่มีการรับค าสั่งซื้อขายหลักทรัพยจ์ากลูกค้า หรือบรษิัทหลักทรัพย์ 
ที่ปรึกษาการลงทุน (“บลป.”) ที่มกีารให้บริการรับส่งค าสั่งให้ลูกค้าต่อไปท่ี broker (pass on order) หรือมีการได้รบั
ค่าตอบแทนในการให้ค าแนะน าจากบุคคลข้างต้น  
   - การให้ค าแนะน าโดย platform ที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ออกหลักทรัพย์ (issuer) ในหลักทรัพยท์ี่บริษัทในเครือ 
ก าลังออกและเสนอขาย 

III. หลักการท่ีเสนอ 
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6. ผู้ให้ค าแนะน าต้องมาขึ้นทะเบียนกับส านักงาน โดยหากพิจารณาแล้วว่า 
การด าเนินการมีองค์ประกอบที่เข้าข่ายนิยามการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ7  
และ พ.ร.บ.สัญญาฯ8 และผู้ให้ค าแนะน าไม่ได้มาขึ้นทะเบียนกับส านักงาน จะมีความผิดในฐานที่ 
ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีโทษตามกฎหมาย 

      ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ให้ค าแนะน าจะถูกยกเว้นการก ากับดูแลตามเงื่อนไขข้างต้นไปแล้ว แต่  
ผู้ให้ค าแนะน ายังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาฯ  
โดยต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น การวิเคราะห์โดยบิดเบือน
ความถูกต้องของข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จประกอบการให้ค าแนะน า เป็นต้น 

 

 
1. website A มีการด าเนินการเป็น platform ซึ่งรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ 

การลงทุน และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเขียนแนะน าการลงทุนได้ โดยมี feature เปิดโอกาส 
ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน (comment) โดย website A มีการเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก 
เพ่ืออ่านข้อมูลค าแนะน าบน website 

2. นาย ก มีการเขียนบทความแนะน าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ (general 
advice) ใน blog หรือ page ของตนเองและมีการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
โดยนาย ก มีการเปิดพ้ืนที่ของตนเองให้ search engine ใช้ในการโฆษณา และได้รับค่าตอบแทน 
ในการโฆษณานั้น  

3. นาย ข เขียนบทความแนะน าการลงทุน (general advice) ใน website A  
โดยได้รับส่วนแบ่งจากการเก็บค่าสมาชิกของ website A ตามจ านวนผู้อ่านที่ follow นาย ข  
ทั้งนี้ นาย ข ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าบทความที่ตนเขียนเป็นความเห็นส่วนบุคคล โดยผู้ลงทุนต้อง
พิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง 
 
                                                           
7 ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรพัย์ฯ ก าหนดให ้“การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า การให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรพัย์หรือความเหมาะสมในการลงทนุท่ีเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์นั้น หรือท่ีเกีย่วกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ  ทั้งนี้ โดยไดร้ับค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไมร่วมถึงการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
8 ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.สญัญาฯ ก าหนดให ้“ที่ปรึกษาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ค าแนะน า
หรือแสดงต่อบคุคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้ค าแนะน า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระท าเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือ 
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิี้  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งให้ค าแนะน าอันเป็นส่วนหน่ึงหรือเกี่ยวเนื่องกับ 
การประกอบการของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการใหค้ าแนะน า 
ในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ตัวอย่างการให้ค าแนะน าในระบบ crowdsourcing ที่อาจเข้าข่ายได้รับยกเว้นจากการก ากับดูแล 
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4. นาย ค เป็นผู้ลงทุนที่มีชื่อเสียงของประเทศ และมีการแสดงความคิดเห็นของตน 
ที่เข้าข่ายให้ค าแนะน าที่เป็น (general advice) ใน forum ของงานมหกรรมการเงินการลงทุน  
ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารการลงทุนแห่งหนึ่ง และมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ (live streaming) ให้บุคคล
ทั่วไปรับชมและแสดงความคิดเห็นได้ โดยที่นาย ข ได้รับค่าตอบแทนจากการร่วมเสวนาจากนิตยสารนั้น 

5. นาย ง มีการให้ค าแนะน าโดยใช้หลักโหราศาสตร์มาวิเคราะห์รายหลักทรัพย์ 
ซึ่งเข้าใจได้โดยทั่วไปว่าไม่ได้อ้างอิงกับหลักวิชาทางการเงิน 
 
 
  

1. นาย จ รับจัดท าบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยหากมีลูกค้าต้องการได้รับข้อมูล  
นาย จ จะจัดส่งบทวิเคราะห์นั้นให้ทุกวันผ่านทางอีเมล์ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน 

2. การจัดสัมมนาโดยมีการเชิญกูรูด้านการลงทุนเข้ามาแนะน าหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน 
โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ การสัมมนาจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง 
โดยไม่มีการเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน   

3. บริษัทหลักทรัพย์ (broker) ที่จัดท าบทวิเคราะห์เผยแพร่ผู้ลงทุน 
4. website B ซึ่งให้บริการ interactive program ที่เมื่อผู้ลงทุนกรอกข้อมูลประวัติ 

ของตนเองแล้ว จะประมวลผลและคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมต่อผู้ลงทุน โดยได้รับส่วนแบ่ง
ค่าตอบแทนจากการที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองเชื่อมต่อ 
website ด้วย 

5. website C เสนอบริการรับวิเคราะห์หลักทรัพย์ในหน้า website ของตน  
โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดท าบทวิเคราะห์ดังกล่าวจากลูกค้า 

6. website D มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเขียนบทความแนะน าการลงทุนได้  
แต่ไม่มี feature ให้ผู้ลงทุนพูดคุยและ comment ในบทความนั้น ๆ รวมทั้งมีบริการเสริม (D Pro)  
ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถอ่านบทความจากทีมงานที่เป็นนักวิเคราะห์ของ website D ได้ โดยผู้ที่ต้องการ 
ใช้บริการ D Pro ต้องช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการให้ค าแนะน าที่อาจไม่ได้รับยกเว้น และเข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ต้องได้รับใบอนุญาต 
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เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 
ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  ผู้ลงทุน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : piyaruj@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:wasu@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

1. การยกเว้นการก ากับดูแลการให้ค าแนะน าที่เข้าข่าย 
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในรูปแบบ crowdsourcing  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. เงื่อนไขการยกเว้นที่ต้องเปน็ general advice  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. เงื่อนไขการยกเว้นที่ต้องเป็นการให้ค าแนะน า online ที่กระท า
ผ่าน website หรือ electronic channel/platform เท่านั้น  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

4. เงื่อนไขการยกเว้นที่ต้องเป็นค าแนะน าสาธารณะและมี feature ให้
บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น (comment) ได ้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. เงื่อนไขการยกเว้นที่ต้องเปน็ค าแนะน าที่เป็นอิสระ ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้ขาย (non-sales related) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. เงื่อนไขที่ผู้ให้ค าแนะน าต้องไม่มีการแสดงตนหรือมีพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นผูใ้ห้ค าแนะน าการลงทุน หรือประกอบธุรกิจ 
ที่ปรึกษาการลงทุน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

7. เงื่อนไขที่ผู้ให้ค าแนะน าต้องมาขึ้นทะเบียนกับส านักงาน ส่งผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบ 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8. ท่านเห็นว่าการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในเรื่องนี้ส่งผลกระทบหรือภาระ
ในการน าแนวทางที่เสนอไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 

ส่งผลกระทบ ไม่ส่งผลกระทบ 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


