
 
 
 
มกราคม  2557 

เรียน ผูจ้ดัการบริษทัหลกัทรัพยท์ุกแห่ง 
 ผูจ้ดัการผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกแห่ง 

นายกสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
นายกสมาคมธนาคารไทย 
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ 
นายกสมาคมประกนัชีวิตไทย 

ท่ี  กลต.กธ.(ว) 3   /2557 เร่ือง แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจ 

ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี  
ทธ. 23/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจ  
ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศท่ี ทธ. 23/2556”) และส านกังานไดอ้อกประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 16/2556 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดส าหรับการโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กองทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งไดมี้หนงัสือเวียนท่ี กลต.กธ.(ว) 34/2556 ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2556 เพื่อซกัซอ้มแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจ  นั้น 

ส านกังานไดรั้บขอ้ซกัถามในประเด็นการปฏิบติัตามประกาศและหนงัสือเวียนดงักล่าว
ขา้งตน้ ส านกังานอาศยัอ านาจตามขอ้ 5 (2) แห่งประกาศท่ี ทธ. 23/2556 ซกัซอ้มความเขา้ใจและก าหนด
แนวทางการปฏิบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1.  ตามท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดส้อบถามแนวทางการปฏิบติัของขอ้ 2.3 ของหนงัสือเวียน 
ท่ี กลต.กธ.(ว) 34/2556 ซ่ึงก าหนดวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งไม่แจกของสมนาคุณส าหรับการเปิดบญัชี 
ท่ีมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งซ้ือขายหรือลงทุนตามจ านวนขั้นต ่าภายในเวลาท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด นั้น  
ส านกังานขอเรียนวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อมิใหเ้กิดการส่งเสริมการขายในลกัษณะท่ีเร่งรัด 
ใหผู้ล้งทุนตดัสินใจใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  
โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 10 (1) ของประกาศ 
ท่ี ทธ. 23/2556  ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน ส านกังานจึงก าหนดแนวทางการปฏิบติัเพิ่มเติม
ส าหรับการแจกของสมนาคุณดงัน้ี 
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1.1 การจดัรายการส่งเสริมการขายส าหรับการเปิดบญัชีท่ีมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งซ้ือขายหรือ
ลงทุนตามจ านวนขั้นต ่าภายในเวลาท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด นั้น สามารถปฏิบติัไดต้ามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม การก าหนดมูลค่า 
ของสมนาคุณและระยะเวลาในการจดัรายการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบธุรกิจจะต้องปฏิบติัใหเ้ป็น 
ไปตามประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ท่ี สจก.ร. 1/2556 เร่ือง แนวปฏิบติัในการจดัรายการส่งเสริม
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2556 ซ่ึงก าหนดวา่ มูลค่าของสมนาคุณ 
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุน โดยระยะเวลาในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตอ้ง 
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) หรือเป็นการเขา้ร่วมงานท่ีจดั 
โดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้จดัรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและมีบริษทัหลายแห่งเขา้ร่วม 
เช่น งาน Money Expo เป็นตน้ 

(2)  กรณีของบริษทัหลกัทรัพย ์เน่ืองจากประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย
ก าหนดเฉพาะมูลค่าของสมนาคุณส าหรับลูกคา้แต่ละรายท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ตอ้งไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือไม่เกินร้อยละ 2 ของค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจากลูกคา้แต่ละราย แลว้แต่มูลค่าใด 
จะสูงกวา่ แต่ไม่ไดมี้การก าหนดระยะเวลาส าหรับการจดัรายการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงส านกังานเห็นวา่ 
เพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบักรณีการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีกล่าวใน 
1.1 (1) การจดัรายการส่งเสริมการขายของบริษทัหลกัทรัพยค์วรมีระยะเวลาต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
เวน้แต่เป็นการเขา้ร่วมงานท่ีจดัโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้จดัรายการส่งเสริมการขายหลกัทรัพย์ 
และมีบริษทัหลายแห่งเขา้ร่วม เช่น งาน Money Expo  เป็นตน้ 

1.2 การจดัรายการส่งเสริมการขายส าหรับการเปิดบญัชี กรณีท่ีไม่มีเง่ือนไขใหผู้ล้งทุน
จะตอ้งซ้ือขายหรือลงทุนตามจ านวนขั้นต ่าภายในเวลาท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10 (1) ของประกาศท่ี ทธ. 23/2556 โดยมูลค่าของสมนาคุณและระยะเวลา 
การจดัรายการส่งเสริมการขายจะตอ้งมีความเหมาะสม และไม่ขดักบัเจตนารมณ์ของขอ้ก าหนดดงักล่าว   
ทั้งน้ี  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมควรไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั เพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน  
1.1 (1)  เวน้แต่เป็นการเขา้ร่วมงานท่ีจดัโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้จดักิจกรรมและมีบริษทัหลายแห่ง 
เขา้ร่วม เช่น แจกของสมนาคุณมูลค่าไม่เกิน 200 บาท ส าหรับการเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นงาน  
SET in the city  เป็นตน้ 

1.3 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้หรือ
แสดงความขอบคุณลูกคา้ท่ีลงทุนกบัผูป้ระกอบธุรกิจในระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยจดักิจกรรมในลกัษณะท่ี
ใหสิ้ทธิลูกคา้ลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคุณ เช่น บตัรชมคอนเสิร์ต บตัรชมภาพยนตร์ เป็นตน้  
ของสมนาคุณดงักล่าวจะตอ้งมีจ านวนและมูลค่าท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ขอ้ 10 (1) 
ของประกาศท่ี ทธ.23/2556  
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2.  ในระยะท่ีผา่นมาส านกังานพบวา่ มีการโฆษณาในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิด
ในสาระส าคญัของการลงทุน โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการโฆษณามีการน าเสนอท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจใชป้ระโยชน์จากจิตวิทยาการลงทุน (“Behavioral 
finance1”) ซ่ึงส านกังานเห็นว่า การโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัการท่ีประกาศท่ี ทธ. 23/2556  ก าหนด 
กล่าวคือ  ตอ้งมีความชดัเจน น าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุน ไม่มีลกัษณะ
บิดเบือน ปิดบงั หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิดในสาระส าคญั  ดงันั้น จึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเพิ่มเติม ดงัน้ี 

2.1   ผูป้ระกอบธุรกิจทั้งกรณีท่ีเป็นผูอ้อกผลิตภณัฑ ์หรือผูข้ายผลิตภณัฑ ์
หรือใหบ้ริการ หากเป็นผูท้  าการตลาดและโฆษณา ควรมีระบบและกระบวนการภายในเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 
ส่ือการตลาดและโฆษณามีความสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนใหค้รบถว้น หากแสดง
ขอ้มูลดา้นบวก จะตอ้งแสดงขอ้มูลดา้นลบท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ย และหากแสดงขอ้มูลใน
ส่วนของโอกาสท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ ก็จะตอ้งแสดงความเส่ียงท่ีการลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงัดว้ย โดยไม่ควรแสดงเฉพาะขอ้มูลดา้นบวกหรือผลประโยชน์เพียงดา้นเดียว รวมทั้งไม่ควรละเลย
ขอ้ความส าคญั หรือแสดงขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีความหมายคลุมเครือ เน่ืองจากอาจส่งผลให้ผูล้งทุน
เขา้ใจผิดโดยรับรู้แต่เฉพาะดา้นดีของผลิตภณัฑห์รือบริการได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผลประโยชน์และ 
ความเส่ียงมีความซบัซอ้น การเปิดเผยรายละเอียดเหล่าน้ีตอ้งกระท าผา่นส่ือโฆษณาท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
แสดงรายละเอียดใหผู้ล้งทุนเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งการแสดงขอ้ความเก่ียวกบัความเส่ียง
ตอ้งมีความชดัเจน และไม่มีการปิดบงัขอ้มูลความเส่ียงจนก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

          ตวัอยา่ง การโฆษณาท่ีพิจารณาไดว้า่ละเลยขอ้ความส าคญั หรือแสดงขอ้ความ
ท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีความหมายคลุมเครือ ซ่ึงอาจกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนได ้ (อนัเกิดจาก
ผลกระทบจากอารมณ์และความรู้สึกของตวันกัลงทุนเอง หรือเป็นการใชป้ระโยชน์จาก Behavioral 
Finance ) เช่น   

-  การโฆษณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ส านกังานพบวา่ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจบางรายน าขอ้มูลเฉพาะจ านวนคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหรือเฉพาะปีท่ีมีการจ่าย 
เงินปันผลหลายคร้ังมาโฆษณา ซ่ึงการโฆษณาท่ีเหมาะสม ผูป้ระกอบธุรกิจควรใหข้อ้มูลท่ีครบถว้น 
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยผูป้ระกอบธุรกิจควรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมถึง 
อตัราการจ่ายเงินปันผลและประวติัการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดว้ย ซ่ึงจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล

 
1
 Behavioral Finance เป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการน าเอาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางสังคม อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษยม์าอธิบาย 

การตดัสินใจของนกัลงทุนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบของการตดัสินใจดงักล่าวท่ีมีต่อราคาสินทรัพยใ์นแต่ละช่วงเวลา การศึกษา 
ดา้น Behavioral Finance ไดแ้สดงให้เห็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดทุน (Efficient market hypothesis) พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุ
ดา้นจิตวิทยาท่ีท าให้ตลาดทุนไร้ประสิทธิภาพ เช่น พฤติกรรมตอบสนองมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป (Over-react and Under-react) พฤติกรรมแห่ตามกนั 
(Herding effect) พฤติกรรมการซ้ือขายท่ีไม่อา้งอิงปัจจยัพื้นฐาน (Noise trading) และการให้ความส าคญักบัการขาดทุนมากกว่าก าไรท่ีจะได ้(loss aversion) 

 เป็นตน้ 
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ยอ้นหลงัทุกปีในช่วงเวลาท่ีก าหนด มิใช่มีเพียงปีท่ีจ่ายเงินปันผลจ านวนหลายคร้ัง หรือจ่ายในอตัราท่ีสูง 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลเฉพาะดา้นบวกเพียงดา้นเดียว  

-  การโฆษณาของกองทุนรวมประเภท trigger fund ส านกังานพบวา่  
ผูป้ระกอบธุรกิจบางรายเลือกใหข้อ้มูลเฉพาะกองทุนรวมท่ีสามารถ trigger ไดต้ามเป้าหมายภายในเวลา 
ท่ีก าหนดเท่านั้น ซ่ึงการโฆษณาท่ีเหมาะสม ผูป้ระกอบธุรกิจควรใหข้อ้มูล trigger fund ทั้งหมดภายใต ้
การจดัการหรือร้อยละของจ านวน trigger fund ท่ีสามารถ trigger ไดต้ามเป้าหมายเม่ือเทียบกบัจ านวน 
trigger fund ทั้งหมดของบริษทัจดัการ และระยะเวลาในการถึงจุด trigger  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจ
ควรเปิดเผยดว้ยวา่ ตวัเลข trigger ท่ีโฆษณาไวไ้ดห้กัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายแลว้หรือไม่ และควรให้ 
ความระมดัระวงัและเนน้การเปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายวา่ ตวัเลข trigger เป็นเพียงการก าหนดเป้าหมาย 
ท่ีเป็นเหตุใหเ้ลิกโครงการหรือเป็นเพียงเป้าหมายท่ีเป็นเหตุใหมี้การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเท่านั้น 
ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกนัผลตอบแทนหรือการรับประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทน 
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

2.2 ในการจดัท าขอ้ความเผยแพร่ทุกประเภทท่ีท าใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจไดว้า่ 
เป็นการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงรวมถึงการชกัชวน หรือการเสนอขายทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
social network  การใหส้ัมภาษณ์ หรือการตอบขอ้ซกัถามโดยผา่นส่ือมวลชนท่ีมีลกัษณะเป็นการโฆษณา 
หรือมีเจตนาเพื่อส่งเสริมการขาย และตอ้งการส่ือขอ้ความถึงสาธารณชน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งกระท าดว้ย
ความระมดัระวงั และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบดว้ย  
ทั้งน้ี  ส านกังานขอเสนอช่ือเจา้หนา้ท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางอาริยา  จิระพฒัน์วงศ ์ 
โทรศพัท ์0-2695-9574 หรือท่ี e-mail insec@sec.or.th 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ฝ่ายก ากบัและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์
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