
 

   
-ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ที่ สธ. 10/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
(ฉบบัประมวล) 

________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) และขอ้ 9 วรรคหน่ึง ประกอบกบัขอ้ 12(3)  
ขอ้ 46 ขอ้ 47 และขอ้ 48  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ  
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังาน 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2558  เป็นตน้ไป 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
______________ 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  ค าว่า “กองทุนรวมมีประกนั” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าวตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และให้หมายความ
รวมถึงกองทุนที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการจดัการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme) ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจดัตั้งใน
รูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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  “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน  
ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
  “ผูล้งทุน”  หมายความว่า   ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ และให้หมายความรวมถึง 
ผูท้ี่สนใจจะใชบ้ริการหรือลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดว้ย  
  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า 
  (1)  กองทุนรวมที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (2)  กองทุนที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการจดัการลงทุน 
แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด    
แต่ไม่รวมถึงกองทุนที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  กองทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์  
        (ข)  กองทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน   
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์  
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน”  หมายความว่า   
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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  ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดข้ึนเพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตัิตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  (1)  การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2  
  (2)  ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการโฆษณากองทุน ให้เป็นไปตามหมวด 3 
  (3)  ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูง 
หรือมีความซับซ้อน ให้เป็นไปตามหมวด 4 
  (4)  การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ให้เป็นไปตามหมวด 5 

  ขอ้ 4   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจพิจารณาผ่อนผนัให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามประกาศน้ีเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการชัว่คราว โดยในการผ่อนผนั  
ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้ 

หมวด 2 
การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

_______________ 

  ขอ้ 5   เพื่อให้การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นไปตามขอ้ 46 แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าเสนอขอ้มูลประกอบการโฆษณาผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวดน้ี  
  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี ให้ค าว่า “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน”  
หมายความว่า   หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และให้หมายความรวมถึงกองทุนดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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ส่วนที่ 1 
มาตรฐานการโฆษณาที่เหมาะสม 

_______________ 

  ขอ้ 6   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหม้ีระบบงานและกระบวนการภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า 
การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่ละครั้ งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการโฆษณาตาม 
ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และประกาศฉบบัน้ี ตลอดจนแนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน 
ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าว   

  ขอ้ 7   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเสนอขอ้มูลประกอบการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ไม่ว่าโดยทางขอ้ความ ภาพ เสียง เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไมว่่าจะกระท าผ่านส่ือหรือ
เคร่ืองมือใด ๆ  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  การโฆษณามีการน าเสนอขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน 
อย่างครบถว้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลดงัน้ี 
 (ก)  มีการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
 (ข)  หากมีการแสดงขอ้มูลดา้นบวกหรือโอกาสที่จะไดร้ับผลตอบแทนตอ้งมี 
การแสดงขอ้มูลดา้นลบหรือความเส่ียงจากการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนควบคู่กนั  เวน้แต ่
เป็นการแสดงขอ้มูลดงักล่าวส าหรับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ออกโดยกองทุนรวม 
 (ค)  มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของถอ้ยค า เพื่อมิให้มีถอ้ยค าที่ไม่ถูกตอ้ง 
หรือที่มีความหมายคลุมเครือในโฆษณา 
  (2)  การน าเสนอขอ้มูลประกอบการโฆษณา ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  ท าให้เขา้ใจว่าผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนมีความเส่ียงต ่ากว่าความเป็นจริง  
หรือไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
 (ข)  แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุสูงเกินจริง 
 (ค)  ท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน เช่น ประเภท ผลตอบแทน 
หรือความเส่ียง เป็นตน้ 
 (ง)  ใชค้ าศพัทเ์ทคนิคหรือค าศพัทเ์ฉพาะ เวน้แต่ค าศพัทด์งักล่าวเป็นค าศพัท ์
ที่ผูล้งทุนทัว่ไปมีความคุน้เคยแลว้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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 (จ)  ใชภ้าษาที่ยากต่อการเขา้ใจ หรือใชป้ระโยคที่ซับซ้อน หรือใชข้อ้ความ 
ที่ท าให้สามารถแปลความหมายไดห้ลายทาง 
 (ฉ)  ใชรู้ปแบบการน าเสนอที่ยากต่อการเขา้ใจ หรือท าให้เขา้ใจเกินความเป็นจริง 
 (ช)  ใชภ้าพ เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ประกอบการโฆษณาขดัแยง้กบัขอ้ความ 
ที่ปรากฏในโฆษณา 
 (ซ)  ใชภ้าพ เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ขนาดใหญ่จนลดความส าคญัของ
ขอ้ความหรือค าเตือนในโฆษณาลง 
  (3)  ในกรณีที่การโฆษณามีการน าเสนอขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับใช ้
ในการตดัสินใจลงทุน ตอ้งมีค าอธิบายประกอบขอ้มูลดงักล่าวอย่างชดัเจน 

  ขอ้ 8   การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึงผลการด าเนินงานในอดีตหรือ 
ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การ
โฆษณาขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ให้จดัท าในรูปแบบที่ผูล้งทุนสามารถมองเห็นไดแ้ละมีระยะเวลาอย่างเพียงพอ 
ในการศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มูลดงักล่าวก่อนท าการลงทุนได ้ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกระท าผ่านส่ือหรือ 
เคร่ืองมือใด ๆ  
  (2)  ไม่มีลกัษณะที่โดดเด่นเกินกว่าขอ้มูลส่วนอ่ืนในโฆษณานั้น   
  (3)  ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัวิชาอนัเป็นที่ยอมรับหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 
มีการระบุแหล่งที่มาอย่างชดัเจน  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นการโฆษณาขอ้มูลผลตอบแทนหรือผลการ
ด าเนินงานในอดีตของกองทุนต้องเป็นขอ้มูลที่ตรงกบัขอ้มูลที่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าข้ึนเพื่อวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนดงักล่าวตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
  (4)  ตอ้งจดัให้มีค าเตือนที่ระบุว่า “ผลการด าเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ 
ผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต” 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 67/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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  (5)  ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
กบัการลงทุนโดยวิธีการอ่ืน การลงทุนที่สามารถน ามาเปรียบเทียบนั้นจะตอ้งมีความคลา้ยคลึงกัน 
โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคก์ารลงทุน นโยบายการลงทุน และลกัษณะความเส่ียงในการลงทุน 
รวมทั้งตอ้งระบุขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัที่สามารถท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจถึงความแตกต่างในลกัษณะ 
การลงทุนแต่ละประเภทอย่างชดัเจน 

  ขอ้ 9   การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัอนัดบัหรือรางวลัที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การโฆษณาขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การโฆษณาอนัดบัหรือรางวลัที่เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ในอดีต จะกระท าไดต้่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  อนัดบัหรือรางวลั ตอ้งเป็นขอ้มูลที่มาจากการจดัอนัดบัหรือผูใ้ห้รางวลั 
ที่น่าเช่ือถือ ซ่ึงไดจ้ดัอนัดบัหรือให้รางวลัโดยใชว้ิธีการตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับหรือ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชดัเจน 
 (ข)  มีการแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้นหนา้เดียวกนั 
   1.  อนัดบั ช่ือรางวลั หรือประเภทรางวลัที่ไดร้ับ 
   2.  เวลาหรือช่วงเวลาที่ไดร้บัรางวลั 
   3.  ช่ือสถาบนัที่เป็นผูใ้ห้รางวลัหรือเป็นผูจ้ดัอนัดบัรางวลั 
   4.  ค าเตือนตามขอ้ 8(4) 
  (2)  การโฆษณาเก่ียวกบัอนัดบัหรือรางวลัอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) ให้แสดงขอ้มูล
เฉพาะตาม (1) (ข) 1. 2. และ 3.  

  ขอ้ 10   การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทน 
ในอนาคตที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การโฆษณาขอ้มูลดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ให้จดัท าในรูปแบบที่ผูล้งทุนสามารถมองเห็นไดแ้ละมีระยะเวลาอย่างเพียงพอ 
ในการศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มูลดงักล่าวก่อนท าการลงทุนได ้ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกระท าผ่านส่ือหรือ
เคร่ืองมือใด ๆ 
  (2)  ตวัเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต ตอ้งไม่มีลกัษณะที่โดดเด่นเกินกว่า
ขอ้มูลอ่ืนในการโฆษณานั้น 
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ส่วนที่ 2 
ค าเตือนประกอบการโฆษณา 

_______________ 

  ขอ้ 11   เพื่อให้การโฆษณามีการน าเสนอค าเตือนประกอบการโฆษณาเป็นไป 
ตามขอ้ 47 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การน าเสนอค าเตือน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนน้ี  

  ขอ้ 12   ในการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทุกประเภท ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดั 
ให้มีขอ้ความที่เป็นค าเตือนว่า “ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียง 
ก่อนตดัสินใจลงทุน” 

  ขอ้ 13   ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการระบุว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีขอ้ความที่เป็นค าเตือน
ว่า “การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนเมื่อ
วนัที่...........................................................มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน และส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนดงักล่าว และมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท์ี่เสนอขายนั้น”  
  ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการระบุว่ากองทุนรวมไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวมจากส านกังานแลว้ ตอ้งจดัให้มีขอ้ความที่เป็นค าเตือนว่า “การที่ส านกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุมตัิ
ให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม.....…...............……. เมื่อวนัที่ ………..………......……  มิไดเ้ป็น 
การแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้ับรอง 
ถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในการเสนอขาย และมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทน 
ของกองทุนรวม” 

  ขอ้ 14   การส่ือสารค าเตือนประกอบการโฆษณาผ่านส่ือหรือเคร่ืองมือใด ๆ  
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  รูปแบบการน าเสนอค าเตือนตอ้งมีความคมชดัและสงัเกตไดง้่าย โดยให้พิจารณา
เลือกใชโ้ทนสีที่มีความแตกต่างจากสีพื้นโฆษณาหรือใชต้วัอกัษรหนาข้ึน และมีขนาดของตวัอกัษร 
ไม่เล็กกว่าขนาดตวัอกัษรส่วนใหญ่ในโฆษณา  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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  (2)  การอ่านออกเสียงค าเตือนตอ้งอยู่ในวิสัยที่ผูฟั้งสามารถจบัใจความของถอ้ยค าได้
อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งจดัให้มีการอ่านออกเสียงดว้ยความเร็วปกต ิ

  ขอ้ 15   ให้น าความในขอ้ 14 มาใชบ้งัคบักบัการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง 
ในการลงทุนของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ปรากฏในการโฆษณาดว้ย โดยอนุโลม  

หมวด 3 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการโฆษณากองทุนรวม 

_______________ 

  ขอ้ 16   การโฆษณากองทุนรวม ตอ้งมีขอ้ความหรือค าเตือนอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ความที่ระบุช่องทางในการขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมหรือหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี 
ขอ้ความดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะเด่นชดัเพื่อให้ผูล้งทุนรับทราบไดโ้ดยง่าย 
  (2)  การโฆษณาเก่ียวกบักองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุน 
ตอ้งจดัให้มีขอ้ความที่เป็นค าเตือนที่แสดงว่า ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ที่ระบุไวใ้นคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 16/1   ยกเลิก 

  ขอ้ 17   ยกเลิก 

  ขอ้ 18   การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทน 
ในอนาคตของกองทุนรวมจะกระท าไดเ้มื่อเป็นกองทุนรวมประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมมีประกนั 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 



9 

 

  (2)  กองทุนรวมที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่าจะถือทรัพยสิ์นที่ลงทุนตลอดอายุโครงการ
จดัการกองทุนรวมหรือตลอดรอบการลงทุนในแต่ละรอบ ที่มีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  ทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนมีการก าหนดระยะเวลาและอตัราผลตอบแทนที่
จะไดร้ับไวอ้ย่างชดัเจน  
 (ข)  ในกรณีที่ทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนครบก าหนดระยะเวลาการลงทุนก่อน
ครบอายุโครงการจดัการกองทุนรวม และบริษทัจดัการจะน าเงินที่ไดร้ับมานั้นไปลงทุนต่อ 
จนครบอายุโครงการในทรัพยสิ์นที่ไม่มีความเส่ียงดา้นความผนัผวนทางราคา (market risk) และ 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (liquidity risk)   
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (4)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

  ขอ้ 19   การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคต
ของกองทุนรวมตามขอ้ 18(2) (3) หรือ (4) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การโฆษณาขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ให้จดัท าในรูปแบบที่ผูล้งทุนสามารถมองเห็นไดแ้ละมีระยะเวลาอย่างเพียงพอ 
ในการศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มูลดงักล่าวก่อนท าการลงทุนได ้ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกระท าผ่านส่ือหรือ 
เคร่ืองมือใด ๆ 
  (2)  ตวัเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต ตอ้งไม่มีลกัษณะที่โดดเด่นเกินกว่า
ขอ้มูลอ่ืนในการโฆษณานั้น 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวม
ตอ้งถูกจดัท าโดยบริษทัจดัการซ่ึงรับจดัการกองทุนนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าขอ้มูลดงักล่าว 
ไปเผยแพร่ต่อ ตอ้งไม่ท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลนั้นเป็นประการอ่ืนดว้ย 
  (4)  การเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 18(2)  
มีการแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัน้ี โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มูลอย่างเดียวกบัขอ้มูลที่ปรากฏใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน  
 (ก)  ประเภททรัพยสิ์นที่จะลงทุน 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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 (ข)  อตัราผลตอบแทนของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนแต่ละรายการ 
 (ค)  สัดส่วนการลงทุน 
 (ง)  ระยะเวลาการลงทุน 
 (จ)  อายุของกองทุนรวม 
 (ฉ)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม 
  (5)  ในกรณีที่เป็นการโฆษณากองทุนรวมตามขอ้ 18(3) หรือ (4) ตอ้งมีการแสดง 
และเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ีไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวนแลว้  
 (ก)  ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมซ่ึงมกีารระบุขอ้มูล 
ในลกัษณะดงัน้ี 
   1.  มีการระบุสมมติฐานที่ส าคญัที่ใชอ้า้งอิงอย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย  
รวมทั้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการคาดการณ์ในอนาคตและความเส่ียงที่อาจท าให้ผลตอบแทนหรือ 
ผลการด าเนินการของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว ้ และ 
   2.  มีการระบุประมาณการรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของ 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ไดร้ับการรับรองจากผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ซ่ึงจดัท ารายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นที่กองทุนใชอ้า้งอิงในการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าว   
 (ข)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) 
โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก 
ส านกังานหรือบุคคลอ่ืนใดตามที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  และขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดงักล่าว 
มีการเปิดเผยสมมติฐานที่ใชอ้า้งอิงอย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

  (6)  ในกรณีที่เป็นการน าเสนอตวัเลขประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม 
ตามขอ้ 18(3) หรือ (4) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(ก)  แสดงในรูปอตัราเงินปันผล โดยขอ้มูลที่ใชใ้นการจดัท าอตัราเงินปันผล
ดงักล่าว ตอ้งมาจากประมาณการงบการเงินที่ผ่านการพิจารณาจากผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านักงานว่าสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

(ข)  ขอ้มูลที่ใชใ้นการประมาณการตอ้งเป็นขอ้มูลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงดงัน้ี  

1.  รอบปีบญัชีที่มีการโฆษณาประมาณการดงักล่าว โดยอาจใชข้อ้มูลที่คาดว่า 
จะเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงรอบปีบญัชี 

2.  รอบระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่วนัที่คาดว่ากองทุนรวมดงักล่าวจะ
ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

(ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิสัมปทาน  
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิทธิอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ตอ้งแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนดว้ยว่าตวัเลข 
ประมาณการไม่รวมส่วนที่เป็นเงินคืนทุน 

(ง)  ในกรณีที่กองทุนรวมไดร้ับการสนบัสนุนรายไดห้รือก าไรที่ไม่ไดเ้กิดจาก 
การจดัหาผลประโยชน์ตามปกติธุรกิจ เช่น การประกันรายได ้เป็นตน้ ตอ้งจ าแนกให้เห็นอย่างชดัเจนดว้ย 
ว่าตวัเลขประมาณการผลตอบแทนประกอบดว้ยผลตอบแทนจากการด าเนินงานและผลตอบแทน 
จากการสนบัสนุนรายไดห้รือก าไรดงักล่าวในอตัราเท่าใด 
  (7)  ตอ้งมีขอ้ความดงัน้ี อธิบายประกอบตวัเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต 
 (ก)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมตามขอ้ 18(2)  ให้มีขอ้ความประกอบว่า “หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผูล้งทุนอาจ 
ไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามอตัราที่โฆษณาไว”้ 
 (ข)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมตามขอ้ 18(3)  ให้มีขอ้ความประกอบว่า “อตัรา 
เงินปันผลดงักล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที่ ..................บาท และจากอตัรา 
การให้เช่าพื้นที่  ที ่.....................% ซ่ึงเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ส้ินสุด ณ วนัที่......................................................และไม่อาจรับรองผลได”้ 
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 (ค)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมตามขอ้ 18(4) ให้มีขอ้ความประกอบว่า “อตัรา 
เงินปันผลดงักล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที่ ..............บาท และจากสมมติฐาน
ว่า ..........(ใหร้ะบุสมมติฐานหลกัที่ท าใหเ้กิดทีม่าของรายไดท้ี่กองทุนรวมจะไดร้บั เช่น อตัราการใชก้ าลงั 
การผลิต หรือสัดส่วนรายไดท้ี่กองทุนไดร้บั หรืออตัราการใหบ้ริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น)....... 
ซ่ึงเป็นเพียงการแสดงประมาณการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ ............................................ 
และไม่อาจรับรองผลได”้ 
  ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (4) และขอ้ความตามวรรคหน่ึง (7) ตอ้งแสดงอยู่ในหนา้เดียวกนั
กบัขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (2)  และขนาดตวัอกัษรของขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (4) และขอ้ความตามวรรคหน่ึง 
(7) ตอ้งมีความชดัเจนและไม่เล็กไปกว่าตวัอกัษรปกติของขอ้มูลส่วนใหญ่ในการโฆษณา 

  ขอ้ 19/1   ในการน าเสนอตวัเลขประมาณการผลตอบแทนตามขอ้ 19 วรรคหน่ึง (6)  
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเสนอตวัเลขประมาณการอตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return)  
ควบคู่กนัไปดว้ย 

  ขอ้ 20   การโฆษณากองทุนรวมมีประกนั ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั 
การประกนัหรือผูป้ระกนัของกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 20/1   การโฆษณากองทุนรวมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน ตอ้งไม่เป็นการน าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมดงักล่าว 
มาเป็นปัจจยัหลกัในการโฆษณา 
  ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจใชข้อ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวมาเป็น 
ส่วนหน่ึงในการอธิบายลกัษณะหรือสาระส าคญัของกองทุนรวม รูปแบบและขนาดตวัอกัษรที่ใช ้
ในการอธิบายตอ้งไม่มีลกัษณะที่โดดเด่นเกินกว่าขอ้มูลอ่ืนในการโฆษณานั้น รวมถึงตอ้งมีการอธิบาย 
เงื่อนไขในการลงทุน และผลกระทบในกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผูล้งทุนจะไดร้ับ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดว้ย 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 36/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 66/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 21   การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลและประวตัิการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมายอ้นหลงั 
อย่างนอ้ยห้าปี โดยหากกองทุนรวมมีการจดัตั้งมาแลว้นอ้ยกว่าห้าปี ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวตั้งแต่ 
จดัตั้งกองทุนรวม 

  ขอ้ 21/1   กรณีเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครั้ งเดยีวโดยถือทรัพยสิ์นที่ลงทุนไว ้
จนครบก าหนดอายุของทรพัยสิ์น หรืออายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม  
(buy & hold fund) โดยมีการก าหนดห้ามผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ   
ตอ้งจดัให้มีค าเตือนว่า “ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา     (ระบุ x วนั/เดือน/ปี)     ได ้  
ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 
  ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคหน่ึงมีการโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเลขที่แสดงถึง
ประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมตามขอ้ 19 ดว้ย ค าเตือนตามวรรคหน่ึงตอ้งแสดง
อยู่ในหนา้เดียวกนักบัการโฆษณาขอ้มูลดงักล่าว และขนาดตวัอกัษรของค าเตือนตอ้งมีความชดัเจน 
และไม่เล็กไปกว่าตวัอกัษรปกติของขอ้มูลส่วนใหญ่ในการโฆษณา 

  ขอ้ 22   การโฆษณาของกองทุนรวมทีร่ะบวุ่าจะเลิกกองทุนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่ก าหนด (trigger fund) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให ้
การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  มีค าเตือนดงัน้ี 
 (ก)  มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน  
 (ข)  ในกรณีที่โครงการจดัการกองทุนรวมก าหนดห้ามผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาใด ๆ ตอ้งจดัให้มีค าเตือนว่า “ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ี
ในช่วงเวลา     (ระบุ x วนั/เดือน/ปี)     ได ้ ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว 
ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 
  (2)  ไม่มีขอ้ความใด ๆ ที่ท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนซ่ึงก าหนดเป็น 
เป้าหมายนั้นเป็นอตัราผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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  (3)  ไม่ใชค้ าว่า “ผลตอบแทน” เพื่อส่ือถึงมูลค่าหน่วยลงทุนซ่ึงก าหนดเป็นเป้าหมาย 
  (4)  ในกรณีที่มีการก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอตัราร้อยละ มูลค่าดงักล่าว
ตอ้งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาเป้าหมายที่ก าหนดดว้ย เช่น ก าหนดระยะเวลาเป้าหมายภายในหกเดือน  
ตอ้งใชต้วัเลขที่เป็นอตัรา X% ส าหรับระยะเวลาหกเดือน เป็นตน้ 
  (5)  มีขอ้ความอธิบายเก่ียวกบัการด าเนินการเมื่อหน่วยลงทุนมมีูลค่าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น การเลิกกองทุนรวมและโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้
บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
  (6)  การโฆษณาขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จของกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถ
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน หรือแยกตามประเภทหรือนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวม หรือระบุเป็นช่วงระยะเวลา โดยตอ้งระบุขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนกองทุนรวมทั้งหมด 
ซ่ึงอยู่หรือเคยอยู่ภายใตก้ารจดัการที่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลที่น าเสนอดงักล่าวและขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 
 (ก)  จ านวนกองทุนรวมที่ถึงเป้าหมายภายในก าหนดเวลาการลงทุน 
 (ข)  จ านวนกองทุนรวมที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกว่าก าหนดเวลาการลงทุน 
 (ค)  จ านวนกองทุนรวมที่ยงัไม่ถึงเป้าหมายแต่อยู่ภายในก าหนดเวลาการลงทุน 
 (ง)  จ านวนกองทุนรวมที่ยงัไม่ถึงเป้าหมายและเกินกว่าก าหนดเวลาการลงทุน 
 ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีรูปแบบและขนาดตวัอกัษรที่ไม่เล็กกว่าขนาดตวัอกัษร
ส่วนใหญ่ในโฆษณา  

  ขอ้ 22/1   การโฆษณาของกองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพยสิ์นที่จะลงทุนหรือ
สัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจจะจดัให้มีขอ้ความสงวนสิทธิให้บริษทัจดัการ
สามารถเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะท าให้บริษทัจดัการจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

  (2)  มีการระบุขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษทัจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการ
เปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณ์ 
ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้ความเส่ียงของทรพัยสิ์น 
ที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั” 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
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  (3)  การแสดงขอ้ความสงวนสิทธิและขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิตอ้งอยู่ใน 
หนา้เดียวกนักบัการแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน โดยขนาดตวัอกัษร 
ของขอ้ความดงักล่าวตอ้งมีความชดัเจนและไม่เล็กไปกวา่ตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์น
หรือสัดส่วนการลงทุนนั้น 
  ความในวรรคหน่ึงให้ใชบ้งัคบัเฉพาะกบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย หรือ 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

  ขอ้ 22/2   มใิห้น าความในขอ้ 12 ขอ้ 16(2) และขอ้ 22(1) (ก) และ (5) มาใชบ้งัคบักบั
การโฆษณาที่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาหรือพื้นที่ส่ือในการโฆษณา โดยผูป้ระกอบธุรกิจไดจ้ดัให้มีค าเตือนว่า 
“กองทุนรวมน้ีมีลกัษณะเฉพาะและความเส่ียงเฉพาะ ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะ เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุน” ในการโฆษณาดงักล่าว 

หมวด 4 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
_______________ 

  ขอ้ 23   นอกจากการปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แลว้  
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะตามที่ก าหนดในหมวดน้ีดว้ย 

  ขอ้ 24   การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน  
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงขอ้ความอธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวแก่ผูล้งทุนในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ปัญหาสภาพคล่องหรือขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 



16 

 

  (2)  ความเส่ียงหรือความซับซ้อนที่ส าคญั 

  ขอ้ 25   การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
ซ่ึงมีปัจจยัอา้งอิง (underlying asset) และก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั 
ปัจจยัอา้งอิงดงักล่าว ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงขอ้ความอธิบายในเร่ืองดงัน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
ซ่ึงมีปัจจยัอา้งอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจยัอา้งอิงโดยตรง จึงอาจท าให้ราคาของ 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวมีความผนัผวนแตกต่างจากราคาของปัจจยัอา้งอิงได ้ 
  (2)  ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเส่ียง 
ที่เก่ียวขอ้งก่อนท าการลงทุน 

  ขอ้ 26   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีค าเตือนแก่ผูล้งทุนถึงความจ าเป็นในการขอ
ค าแนะน าเพิ่มเติมจากผูป้ระกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน 

  ขอ้ 27   ในกรณีที่เป็นการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือ 
มีความซับซ้อนดงัต่อไปน้ี ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบหากมีสถานการณ์ 
ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดข้ึน (worst case scenario) ดว้ย  ทั้งน้ี ตามที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนและ 
เอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน (factsheet) 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง จดัการและลงทุนของ 
กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
มากกว่าร้อยละหน่ึงร้อยของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
  (2)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
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หมวด 5 
การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

_____________ 

  ขอ้ 28   เพื่อให้การจดัใหม้ีการส่งเสริมการขายเป็นไปตามขอ้ 48 แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้การส่งเสริมการขายเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ออกโดยกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที่สมาคม 
บริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 
  (2)  กรณีเป็นผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกเหนือจาก (1) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 29   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจเขา้ร่วมในการจดังานมหกรรม ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
แจง้แก่ผูจ้ดังานทราบถึงขอบเขตการจดัให้มีการส่งเสริมการขายที่ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถด าเนินการได ้
รวมทั้งปฏิเสธไม่เขา้ร่วมการส่งเสริมการขายของผูจ้ดังานที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งปฏิบตัิ 

  ขอ้ 30   การจดัให้มีการส่งเสริมการขาย ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนของสมนาคุณตอ้งมีอย่างเพียงพอส าหรับผูล้งทุนที่ใชบ้ริการหรือ 
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด 
  (2)  ผูล้งทุนที่ใชบ้ริการหรือลงทุนตามเงื่อนไขเดียวกนัตอ้งมีสิทธิไดร้ับ 
ของสมนาคุณเท่าเทียมกนั 
  (3)  ก าหนดระยะเวลาในการจดัให้มีการส่งเสริมการขายไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั  
เวน้แต่เป็นการส่งเสริมการขายส าหรับการเสนอขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นครั้ งแรก (IPO)  
หรือเป็นการส่งเสริมการขายในการจดังานมหกรรมที่มีผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายเขา้ร่วมและ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดังาน 
  (4)  ของสมนาคุณมีมูลค่าไม่เกินกว่าที่ก าหนดตามขอ้ 31 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 



18 

 

  ขอ้ 31   มูลค่าของสมนาคุณ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ยกเลิก 
  (2)  มูลค่าของสมนาคุณส าหรับการส่งเสริมการขายหุ้นหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นไปตามที่สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด 
  (3)  ยกเลิก 
  (4)  มูลค่าของสมนาคุณส าหรับการส่งเสริมการขายตราสารหน้ี ตอ้งไม่เกิน 
ร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต ่าส าหรับผูล้งทุนแต่ละราย  ทั้งน้ี ในกรณีที่ของสมนาคุณ 
เป็นอตัราดอกเบี้ยหรืออตัราผลตอบแทนเพิ่มเติมจากอตัราปกติของตราสารหน้ี  ให้ถือเอามูลค่า 
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเพิ่มเติมที่จะไดร้บัตลอดอายุของตราสารหน้ีนั้นเป็นมูลค่าของสมนาคุณ 
  (5)  มูลค่าของสมนาคุณส าหรับการเปิดบญัชีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่ไม่มีเง่ือนไขให้ผูล้งทุนตอ้งท าการซ้ือขายหรือลงทุนตามจ านวนขั้นต ่าภายในระยะเวลาที่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด ตอ้งไม่เกินสองร้อยบาท  
  (6)  มูลค่าของสมนาคุณส าหรับการส่งเสริมการขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการชมรมผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย
ก าหนด 

  ขอ้ 32   การส่งเสริมการขายที่เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
ผูป้ระกอบธุรกิจอาจไม่ถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในขอ้ 30 ก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีเจตนาเล่ียง 
การปฏิบตัิตามขอ้ 30  
  (1)  การจดักิจกรรมให้ผูล้งทุนแข่งขนัลงทุนโดยมีการให้ความรู้เก่ียวกบั 
การลงทุนแก่ผูล้งทุนตลอดระยะเวลาที่จดักิจกรรม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน 
ที่เหมาะสม และสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุน 
  (2)  การให้ของขวญัในโอกาสอนัเป็นประเพณีที่ถือปฏิบตัิกนัโดยทัว่ไป 
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
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  (3)  การจดักิจกรรมสันทนาการหรือให้ความบนัเทิงแก่ลูกคา้ในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีหรือแสดงความขอบคุณแก่ผูล้งทุน 

  ขอ้ 33   ในการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบตัิ 
ตามประกาศของสมาคมที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ในกรณีที่เป็นหุ้นหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ให้ปฏิบตัิตามประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยว่าดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ของบริษทัสมาชิก  
  (2)  ในกรณีที่เป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้ปฏิบตัิตามแนวทางของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพยไ์ทยในส่วนที่เก่ียวกบัประกาศคณะกรรมการชมรมผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ว่าดว้ยวงเงินการจดักิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

_______________ 

  ขอ้ 34   ในกรณีที่การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงใช้
โฆษณาอยู่ในวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัไมม่ีขอ้ความที่เป็นค าเตือนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 12  
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขให้การโฆษณาดงักล่าวมีขอ้ความที่เป็นค าเตือน 
ตามที่ก าหนดภายในโอกาสแรกที่สามารถท าได ้แต่ตอ้งไม่เกินกว่าวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 


