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14 มิถุนายน 2565
เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ที่ นจ.(ว) 5/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
หน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการประกอบธุรกิจ
(business landscape) โดยยังอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองผู้ลงทุน และการกำกับดูแลที่เหมาะสม
รวมทั้งลดกฎเกณฑ์ที่ซ้ำซ้อนตามแนวทาง Regulatory Guillotine1 โดยได้ออกประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 17/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (“ประกาศ ที่ สธ. 17/2565”)
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ค วามเข้ า ใจที ่ ต รงกั น และถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก เกณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ดังนี้
1

หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนมีทั้งระดับหลักการ (principles)
และหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“AIMC”) มีประกาศว่าด้วย
การส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามด้วย จึงก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ และเป็นภาระแก่
ผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตาม

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ปี 2564 (DG Awards 2021)
และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10”
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1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ
1.1 การโฆษณากองทุนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแต่ล ะ
ช่องทางการสื่อสาร
1.2 การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมใน factsheet และการโฆษณากองทุนรวม
มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางและแนวนโยบายเดียวกัน
1.3 การโฆษณากองทุนรวม และส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน มีความยืดหยุ่น
โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างการสนับสนุนพัฒนาการของอุตสาหกรรม การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน และการกำกับดูแลในระดับที่เหมาะสม
1.4 การแข่ ง ขั น ที ่ เ ป็ น ธรรมในตลาดทุ น โดยกองทุ น รวมไทยและกองทุ น
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้รับการกำกับดูแลด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ที่เท่าเทียมกัน
2. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ออกประกาศ ที่ สธ. 17/2565 เพื่อปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ลงวั น ที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 (“ประกาศ ที ่ สธ. 10/2558”) โดยสามารถ
สรุปสาระสำคัญแบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 การปรับปรุง ยกเลิก และเพิ่มเติมนิยามต่าง ๆ :
2.1.1 ปรับปรุงนิยาม “กองทุนรวมมีประกัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น
โครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนรวมดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
เหตุผล เปลี่ยนประกาศที่อ้างอิง เนื่องจากประกาศเดิมถูกยกเลิกแล้ว
รวมทั้ง เพิ่มถ้อยคำเพื่อให้ครอบคลุมกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย2
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ทั้ง นี้ กองทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หมายถึง (1) โครงการจัด การลงทุน ต่างประเทศซึ่ง สามารถเสนอขาย
ในประเทศไทยได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ เช่น โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN CIS) โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (ARFP)
อีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETFs) โครงการจัดการกองทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาจีนและไทย
(HK-TH MRF) เป็นต้น และ (2) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขาย
ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
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2.1.2 ปรับปรุงนิยาม “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” โดยให้
หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทธ. 35/2556”) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
เหตุผล เพิ่มถ้อยคำเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบคลุมประกาศ
ฉบับแก้ไข
2.1.3 เพิ่มนิยาม “กองทุนรวม” โดยให้หมายความถึงกองทุนรวมที่จัดตั้ง
ขึ้น ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลั ก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ และกองทุนที่จ ัดตั ้ง ขึ้นตามกฎหมา ย
ต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไ ม่รวมถึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน
เช่นเดียวกับการให้บริการกองทุนรวมไทย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการกำกับดูแลกองทุนรวมไทย
และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (จากเดิมที่ต้องปฏิบัติตามหมวด 2 และหมวด 4 ของ
ประกาศ ที่ สธ. 10/2558 เท่านั้น)3
2.1.4 ปรับปรุงการกำหนดนิยาม “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” ที่อยู่ในวรรคสอง
ของข้อ 5 แห่งประกาศ ที่ สธ. 10/2558 ซึ่งเดิมให้หมายความรวมถึง กองทุนและโครงการจัดการ
ลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย ให้เหลือเพียง
กองทุน
เหตุ ผ ล ได้ เ พิ ่ ม นิ ย าม “กองทุ น รวม” โดยให้ ห มายความรวมถึ ง
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้ว
2.2 การโฆษณากองทุนรวม :
2.2.1 ยกเลิ ก ข้ อ 7(1)(ข) สำหรั บ กองทุ น รวม ซึ ่ ง กำหนดว่ า หากมี
การแสดงข้อมูล ด้านบวกหรือโอกาสที่จ ะได้รับผลตอบแทน ต้องมีการแสดงข้อมูล ด้านลบหรื อ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนควบคู่กัน
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ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเฉพาะ (ข้อ 18 19 และ 19/1 ของประกาศ ที่ สธ. 10/2558) สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เนื่องด้วยข้อกำหนดดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจงตาม
บริบทของไทย จึงอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในทางปฏิบัติได้ เช่น การระบุรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องได้รับการรับรองจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งได้รับความเห็นขอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
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เหตุ ผล ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ยั ง คงต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก การโฆษณา
กองทุนรวมที่กำหนดในข้อ 46(1) และ (4) ของประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 กล่าวคือ การโฆษณา
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้ง
ผู้ป ระกอบธุร กิจ ต้ อ งจั ดให้มี ค ำเตื อนเกี ่ยวกั บความเสี ่ยงในการลงทุ นในผลิ ตภั ณฑ์ใ นตลาดทุ น
อย่างเหมาะสมด้วย
2.2.2 แก้ ไ ขข้ อ 16(1) โดยกำหนดให้ ใ นการโฆษณากองทุ น รวม
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อความที่ระบุช่องทางในการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน
โดยข้อความดังกล่าวต้องมีลักษณะเด่นชัดเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบได้โดยง่าย
เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อความ
ที่ระบุช่องทางในการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน และทำให้ข้อความดังกล่าวเด่นชัด เพื่อให้
ผู้ลงทุนรับทราบได้โดยง่าย4
2.2.3 ยกเลิกข้อ 16/1 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อความ
ที่เป็นคำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม ตามลักษณะพิเศษ ในจุดแรกที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
factsheet ที่ได้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการสื่อสารคำเตือนตามลักษณะพิเศษใต้ชื่อกองทุนรวมแล้ว
2.2.4 ยกเลิ ก ข้ อ 17 ที ่ ก ำหนดรายการข้อ มู ล ขั้ น ต่ำ ของกองทุ น รวมที่
ผู้ป ระกอบธุร กิจ ต้องสื่อสารในการโฆษณาการส่งเสริมการขายกองทุนรวม เช่น ชื่อกองทุนรวม
ประเภทของกองทุนรวม เป็นต้น
เหตุผล ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโฆษณา
และการส่งเสริมการขายกองทุนรวมที่กำหนดในข้อ 46(7) ของประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 กล่าวคือ
ข้อมูลที่โฆษณาต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เสนอขายรวมอยู่ด้วย โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนต้องเป็นเนื้อหาหลัก และข้อมูลการจัดรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลประกอบที่มีสาระ
เป็นส่วนน้อยในการโฆษณากองทุนรวม นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุช่องทางในการขอรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือหนังสือชี้ชวน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมจากช่องทางนั้น ๆ ได้
เพิ่มเติม
2.2.5 เพิ่มข้อ 21/1 กรณี การโฆษณากองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียง
ครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรืออายุของรอบการลงทุนของ
กองทุ น รวม หรื อ ครบอายุ ข องกองทุ น รวม (“buy & hold fund”) ที ่ ม ี ก ารกำหนดห้ า มผู ้ ถื อ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ (“holding period”) ผู้ประกอบธุรกิจยังคง
ต้องสื่อสารคำเตือนในเรื่องดังกล่าว
4

เช่น ขนาดข้อความต้องมีความชัดเจน และไม่เล็กไปกว่าตัวอักษรโดยปกติของข้อมูลส่วนใหญ่ในการโฆษณา เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดให้มีสัญลักษณ์ หรือกราฟิก (graphic) เช่น ลูกศร วงกลม เป็นต้น หรือใช้สีที่โดดเด่น เพื่อช่วยให้ข้อความ
เกิดความเด่นชัดขึ้นได้
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นอกจากนี ้ กรณี ผ ู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โฆษณาตั ว เลขประมาณการ
ผลตอบแทนในอนาคตของ buy & hold fund ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงคำเตือน holding period
ในหน้าเดียวกันกับข้อมูลตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต 5 และขนาดตัวอักษรของคำเตือน
ต้องมีความชัดเจนและไม่เล็กไปกว่าตัวอักษรปกติของข้อมูลส่วนใหญ่ในการโฆษณาด้วย
เหตุ ผ ล ย้ า ยคำเตื อ น holding period ของ buy & hold fund
ที่อยู่ในข้อ 16/1(1) (คำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม) ไปอยู่ในข้อ 21/1 เนื่องจากการปรับปรุงประกาศ
ที่ สธ. 10/2558 ครั้งนี้ ได้ยกเลิกข้อ 16/1 แล้ว โดยยังคงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องสื่อสาร
คำเตือนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน factsheet
2.2.6 แก้ไ ขข้อ 22(1)(ข) กรณี การโฆษณากองทุนรวมที่ระบุว ่าจะเลิก
กองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (“trigger
fund”) ที่มีการกำหนด holding period ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องสื่อสารคำเตือนในเรื่องดังกล่าว
เหตุผล ย้ายคำเตือน holding period ของ trigger fund ที่อยู่ใน
ข้ อ 16/1(1) (คำเตื อ นใต้ ช ื ่ อ กองทุ น รวม) ไปอยู ่ ข ้ อ 22(1)(ข) เนื ่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง ประกาศ
ที่ สธ. 10/2558 ครั้งนี้ ได้ยกเลิกข้อ 16/1 แล้ว โดยยังคงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องสื่อสาร
คำเตือนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน factsheet
2.2.7 เพิ่มข้อ 22/2 เพื่อกำหนดมิให้นำความในข้อ 12 ข้อ 16(2) และ
ข้อ 22(1)(ก) และ (5) มาใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีข้อจำกัดด้านเวลาหรือพื้นที่สื่อในการโฆษณา
โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่ อน
ตัดสินใจลงทุน” ในการโฆษณาดังกล่าว
เหตุผล ยกเว้นการสื่อสารคำเตือนเฉพาะตามลักษณะของกองทุนรวม
ที่กำหนดในข้อ 16(2) และข้อ 22(1)(ก) และ (5) สำหรับการโฆษณาผ่านสื่อที่มีข้อจำกัดด้านเวลา
หรือพื้นที่สื่อในการโฆษณา 6 โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารคำเตือนที่ได้เพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกั บ
ลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะในข้อ 22/2 แทน
2.3 การส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน :
2.3.1 แก้ ไ ขข้ อ 28 โดยกำหนดให้ ผ ู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ ่ ง หมายถึ ง
บริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
กรณีเป็นการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะกรณีที่หน้าเว็บไซต์ไม่ได้จำกัดความยาว คำเตือน holding period ควรอยู่ในส่วน
เดียวกับตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของ buy & hold fund และไม่อยู่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนต้องคลิก เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบคำเตือนและข้อมูลที่จำเป็นได้โดยง่าย และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับทราบคำเตือนดังกล่าว เช่น คำเตือนอาจถูกจัดให้อยู่ในส่วนสุดท้ายของหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น
6 การโฆษณาผ่ า นสื ่ อ ที ่ ม ี ข ้ อ จำกั ด ด้ า นเวลาหรื อ พื ้ น ที ่ ส ื่ อ ในการโฆษณา หมายถึ ง การโฆษณาผ่ า นสื ่ อ ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารช่ อ งทาง
การโฆษณานั้น ๆ ได้จำกัดเวลาหรือพื้นที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำการโฆษณากองทุนรวมได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ แบนเนอร์เว็บไซต์
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ข้อความที่ผู้ให้บริการช่องทางมีการจำกัดจำนวนตัวอักษร เป็นต้น
5
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จัดให้การส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน ที่
AIMC กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่น
ในตลาดทุนยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 5 ของประกาศ ที่ สธ. 10/2558
เหตุผล ยกเลิกหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
หน่วยลงทุนที่กำหนดในประกาศ ที่ สธ. 10/2558 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ และลดภาระของ
ผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตาม โดยผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการขาย
หน่วยลงทุนที่กำหนดในประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 และประกาศว่าด้วยการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนที่
AIMC กำหนด
2.3.2 ยกเลิกข้อ 31(1) และ (3) ที่กำหนดมูลค่าของสมนาคุณสำหรับ
การส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่จัดรายการส่งเสริมการขายทั่วไป และรายการส่งเสริมการขาย
ตามโครงการที่มีลักษณะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
เหตุผล ยกเลิกหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
หน่วยลงทุนที่กำหนดในประกาศ ที่ สธ. 10/2558 โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย
การส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนที่ AIMC กำหนด
2.3.3 ยกเลิกข้อ 33(2) ที่กำหนดให้ในการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน
ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศ AIMC ว่ า ด้ ว ยแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจั ด รายการส่ ง เสริ ม
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
เหตุผล ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวในข้อ 28 ที่ปรับปรุงในครั้งนี้แล้ว
3. การมีผลใช้บังคับ
3.1 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวม
การโฆษณากองทุ น รวมที ่ เ ผยแพร่ โ ดยทางข้ อ ความ ภาพ เสี ย ง
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใด ๆ และไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อ หรือเครื่องมือใด ๆ จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทไี่ ด้ปรับปรุงในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
3.1.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน
การส่ ง เสริ มการขายหน่ว ยลงทุน จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นข้อ 29 ข้อ 31(3) และ (5)
และข้อ 32 ของประกาศ ที่ สธ. 10/2558 ซึง่ ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศ ที่ สธ. 17/2565 ใช้บังคับ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตาม จนกว่าจะได้มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่ AIMC กำหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
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3.2 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ
จัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายสำหรับ
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกโดยกองทุนดังกล่าว
อยู่ในวันก่อนวันที่ ประกาศ ที่ สธ. 17/2565 ใช้บังคับ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการโฆษณาหรือ
การส่งเสริมการขาย หากการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามหมวด 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ
การโฆษณากองทุน รวม และหมวด 5 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แห่งประกาศ
ที่ สธ. 10/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ สธ. 17/2565 ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการนั้น
ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกิน กว่า 30 วันนับแต่ว ันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ (ต้องปรับปรุงก่อนวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับการสื่อสาร
ให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยเฉพาะด้านความเสี่ยง
และโอกาสที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่
สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางสาวสลิล เหล่าเกียรติ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
โทรศั พ ท์ 0-2263-6511 อี เ มล slil@sec.or.th และ นางสาวสิ ร ี ฒ ร ศิ ว ิ ล ั ย ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ ำนวยการ
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6246 อีเมล sireetho@sec.or.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย)
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
เลขาธิการแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที ่ สธ. 17/2565 เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ การโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6511 และ 0-2263-6246
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