
 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ. 17/2565 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและ 

การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

(ฉบับที่ 10) 
________________ 

  อาศยัอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 9 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 46 ข้อ 47  
และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เรือ่ง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 36/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 2   ในประกาศนี ้
  คำว่า “กองทุนรวมมีประกัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าวตามที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และให้หมายความรวมถึง
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme) ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปอื่นใด 
  “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน  
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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  “ผู้ลงทุน”  หมายความว่า   ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ที่สนใจจะใช้บริการหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนด้วย  
  “บริษัทจัดการ”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ทีไ่ด้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า 
  (1)  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (2)  กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุน 
แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด    
แต่ไม่รวมถึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
        (ก)  กองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์   
        (ข)  กองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน   
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์     
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 
  “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
  “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน”  หมายความว่า   ผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการตดิต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” 
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ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและ 
การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
1 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ ให้คำว่า “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน”  
หมายความว่า   หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้หมายความรวมถึงกองทุนด้วย” 

  ข้อ 3   ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (1) ในข้อ 7 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
1 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ข)  หากมีการแสดงข้อมูลด้านบวกหรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนต้องมีการแสดง
ข้อมูลด้านลบหรือความเส่ียงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนควบคู่กัน  เว้นแตเ่ป็นการแสดงข้อมูล
ดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกโดยกองทุนรวม” 

  ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ 13 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
และการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการระบุว่ากองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
จากสำนักงานแล้ว ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม.....…...............……. เมื่อวันที่ ………..………......……  มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล 
ในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม”” 

  ข้อ 5   ให้ยกเลิกความใน (1) ของขอ้ 16 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
และการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(1)  ข้อความที่ระบุช่องทางในการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือช้ีชวน  ทั้งนี้ ข้อความ
ดังกล่าวต้องมีลักษณะเด่นชัดเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบได้โดยง่าย”   
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  ข้อ 6   ให้ยกเลิกข้อ 16/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 45/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 

  ข้อ 7   ให้ยกเลิกข้อ 17 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 

  ข้อ 8   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 21/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
และการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ข้อ 21/1   กรณีเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ 
จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรืออายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม  
(buy & hold fund) โดยมีการกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ   
ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา     (ระบุ x วัน/เดือน/ปี)     ได้   
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” 
  ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคหนึ่งมีการโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการ
ผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมตามข้อ 19 ด้วย คำเตือนตามวรรคหนึ่งต้องแสดงอยู่ในหน้าเดียวกันกับ 
การโฆษณาข้อมูลดังกล่าว และขนาดตัวอักษรของคำเตือนต้องมีความชัดเจนและไม่เล็กไปกว่าตัวอักษรปกติ 
ของข้อมูลส่วนใหญ่ในการโฆษณา” 

  ข้อ 9   ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (1) ในข้อ 22 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
และการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 25/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
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สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ข)  ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาใด ๆ ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา     (ระบุ x 
วัน/เดือน/ปี)     ได้  ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย 
เงินลงทุนจำนวนมาก”” 

  ข้อ 10   ให้เพิ่มความตอ่ไปนี้เป็นข้อ 22/2 ในหมวด 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการโฆษณา
กองทุนรวม แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558   
เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ข้อ 22/2   มิให้นำความในข้อ 12 ข้อ 16(2) และข้อ 22(1) (ก) และ (5) มาใช้บังคับกับการ
โฆษณาที่มีข้อจำกัดด้านเวลาหรือพื้นที่ส่ือในการโฆษณา โดยผู้ประกอบธุรกิจได้จัดให้มีคำเตือนว่า “กองทุนรวมนี้ 
มีลักษณะเฉพาะและความเส่ียงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน” ในการโฆษณาดังกล่าว”  

  ข้อ 11   ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน  
พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 28   เพื่อให้การจัดให้มีการส่งเสริมการขายเป็นไปตามข้อ 48 แห่งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้การส่งเสริมการขายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกโดยกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที่สมาคม 
บริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
  (2)  กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกเหนือจาก (1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในหมวดนี้” 

  ข้อ 12   ให้ยกเลิก (1) และ (3) ของข้อ 31 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา 
และการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558   
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  ข้อ 13   ให้ยกเลิกความในข้อ 33 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 33   ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ 
ตามประกาศของสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ในกรณีที่เป็นหุ้นหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ปฏิบัติตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยว่าด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิก  
  (2)  ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามแนวทางของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทยในส่วนที่เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าด้วยวงเงินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”   

  ข้อ 14   ในกรณีที่ยงัไมม่ีหลักเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกัน 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  ที่ใช้บังคับอยู่กอ่นวันที่ประกาศนี ้
ใช้บังคับ  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษทัจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 
  (1)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมในการจัด 
งานมหกรรม ตามข้อ 29  
                     (2)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมูลค่าของสมนาคุณสำหรับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน 
ตามโครงการทีม่ีลักษณะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี  
ตามข้อ 31(3)   
  (3)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมูลค่าของสมนาคุณสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายผลิตภัณฑ์ใน 
ตลาดทุนที่ไมม่ีเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต้องทำการซื้อขายหรือลงทนุตามจำนวนขั้นต่ำภายในระยะเวลาที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจกำหนด ตามข้อ 31(5) 
                    (4)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายทีเ่ป็นการจัดกิจกรรม ตามข้อ 32  
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  ข้อ 15   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการโฆษณาหรือการส่งเสรมิการขายสำหรับกองทุนรวม
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกโดยกองทุนรวมดังกล่าว อยู่ในวันก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย หากการดำเนินการ
ดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามหมวด 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการโฆษณากองทุนรวม และหมวด 5 การส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 10/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558   
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการนัน้ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

  ข้อ 16   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์


