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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาปญหาทางกฎหมายในการคุมครอง
ผูบริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยงกรณีกองทุนรวม ที่มีการ
ระดมเงินจากผูลงทุนรายยอยเพื่อใหไดจํานวนมากแลวนําไปลงทุนตามวัตถุประสงคของกองทุนรวม
เน่ืองจากในปจจุบันการทําธุรกิจมีการแขงขันที่สูงมาก การโฆษณาเปนทางหน่ึงที่จะนําเสนอถึง
รายละเอียดและคุณสมบัติของสินคาและบริการของตน เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาหรือกลุมผูบริโภค
เปาหมายไดอยางดี ดังน้ัน ปญหาความไมชัดเจนในเน้ือความของการโฆษณาธุรกิจประเภทน้ี จึงมี
ใหเห็นกันอยูทั่วไปตามสื่อโฆษณาตางๆ  ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบและสรางความเดือดรอน
ใหกับผูบริโภคและสังคมเปนอยางมาก  แมจะมีกฎหมายที่ออกมารองรับใหความคุมครองแก
ผูบริโภคหลายฉบับแลว แตก็ยังคงเห็นมีการโฆษณาที่ฝาฝนกฎหมายอยางตอเน่ือง

จากการศึกษาปญหาดังกลาว พบวามาตรการทางกฎหมายยังมีความบกพรองในเน้ือหา
และขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลขาดการเอาใจใสและ
ปลอยปะละเลย ไมไดคอยสอดสองดูแลเทาที่ควรเพื่อไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมาย กฎหมายหลาย
ฉบับที่มีเพื่อคุมครองผูบริโภคยังมีความไมชัดเจนทําใหผูประกอบธุรกิจสามารถทําการโฆษณาที่
กอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภคและไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายจึงไมสามารถ
คุมครองผูบริโภคไดอยางแทจริง ผูบริโภคจึงถูกเอารัดเอาเปรียบอยูอยางตอเน่ือง การแกไขและ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหทันตอเทคโนโลยีและสภาพสังคมในปจจุบันยอมเปนหนทางหน่ึงที่จะชวย
ใหการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังน้ัน จากปญหาดังที่กลาวมาขางตน จึงไดจัดทําวิทยานิพนธเลมน้ีขึ้น เพื่อเสนอแนะ
ในเร่ืองของมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 และตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น. 10/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข
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และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่ เกี่ยวของกับการจัดการ
กองทุน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 (10) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2542 ใหมีการบัญญัติครอบคลุมถึงเน้ือหาของคําเตือนในความชัดเจนเกี่ยวกับ สี และขนาด
ของตัวอักษร ในสื่อโฆษณาดวยภาพอีกทั้งความดังและความเร็วในการออกเสียงคําเตือนในสื่อ
โฆษณาดวยเสียง การขออนุญาตกอนทําการโฆษณา การเพิ่มมาตรการลงโทษ ทําใหผูบริโภคไดรับ
ความคุมครองจากมาตรการทางกฎหมายไดอยางแทจริงDPU
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ABSTRACT

This study examined legal issues within the context of consumer protection of
advertisements of financial investments with risks, focusing on the case of mutual funds where
the money raised from retail investors has been accumulated and invested by the mutual funds.
As business is highly competitive, advertising is often used as a means to present the details and
specifications of their products and services in order to reach their target customers or consumers.
However, the contents and details of the advertisements are often unclear and sometimes
ambiguous. This has caused consumers so much trouble and impacted the society at large.
Although several acts have been passed to protect the consumers from such advertising practices,
there still are advertisements that violate the law.

This study has indentified the problems and revealed several flaws in the contents of the
law as well as its enforcement. In particular, the authorities in charge are often lenient in their
monitoring, hence, the laws become ineffective. This study has pointed out that there are flaws
and loopholes in some consumer protection laws, allowing business operators to advertise in
manners and methods that mislead the consumers, making the laws ineffective in their protection
of the consumers. As a result, the consumers have been taken advantage of by such the advertisers
and business operators. One way to address this issue is to revise and update the laws so that they
keep abreast of current technology and changing society, which is an effective way to help protect
consumers more effectively.

In response to the problems mentioned above, this study has suggested the enforcement
of legal measures according to the Consumer Protection Act BE 2522, as amended by the
Consumer Protection Act (No. 2) B.E. 2541, in conjunction with the Securities and Exchange
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Commission Notification SorKhor/Nor 10/2552 on criteria, conditions, and methods of
advertising to promote the buying and selling of unit trusts and other services related to fund
management, by virtue of Article 98 (10) of the Securities and Exchange Act BE 2535 and Article
139 (4) of the Securities and Exchange Act of BE 2535, as amended by the Securities and
Exchange Act (No. 2) BE 2542: it should be specifically required by law that any print
advertisement be inclusive of a warning message with clarity in color and font size; and, it should
also be obligatory that in any audio advertisement, the volume, speed, and enunciation of the
warnings be loud and clear; it is expected that if advertisers are required to obtain permission
prior to the publication or broadcasting of their advertisements, and if such the law is unheeded or
violated, harsher punishment should be enforced. It is highly likely that the consumers are better
protected by law if the above-mentioned legal measures are duly implemented.

DPU



ช

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายใน
การคุมครองผูบริโภค และวิทยานิพนธฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณา
จากทานรองศาสตราจารย ดร.กัลยา ตัณศิริ ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานรับเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธเลมน้ี ซึ่งทานไดแนะนําแนวทางในการจัดทําตลอดจนแนวทางในการศึกษา
คนควาและการวิเคราะหปญหาตางๆ  ที่ทําใหผูเขียนนํามาเปนแนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับน้ีขึ้น

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ เปนอยางสูงที่
ไดกรุณาสละเวลามาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธและไดใหคําแนะนําตางๆ  ในการ
จัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี และกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และ
ทานรองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี ไดกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งทานได
กรุณาใหคําแนะนําตางๆ  ใหวิทยานิพนธเลมน้ีสมบูรณมากยิ่งขึ้น

ในการน้ีผูเขียนขอขอบพระคุณ สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตลอดจนเจ าหนาที่สวนวิทยานิพนธ  ที่ ไดชวยใหคําแนะนํา
ประสานงานและดําเนินการตางๆ  ใหแกผูเขียนในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ีขึ้น

สุดทายน้ีวิทยานิพนธฉบับน้ีจะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากขาดการสนับสนุนจาก
นายสุนทร ทรัพยตันติกุล และนางศิริพร ทรัพยตันติกุล บิดา มารดาของผู เขียน ขอกราบ
ขอบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางยิ่งที่ทานทั้งสองเปนกําลังใจสําคัญในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับ
น้ีและใหโอกาสในการศึกษาใหแกผูเขียนจนถึงระดับมหาบัณฑิต

หากวิทยาพนธฉบับน้ีมีคุณประโยชนแกประชาชนทั่วไปหรือองคกรใดๆ  ผูเขียนขอ
มอบความดีน้ีใหแก บิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานตลอดจนผูแตงหนังสือ ตํารา
ที่ผูเขียนไดศึกษาคนควาและอางอิงในวิทยานิพนธฉบับน้ี แตหากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีขอผิดพลาด
และขอบกพรองแมแตประการใด ผูเขียนกราบขออภัยและขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว

ธันยพร ทรัพยตันติกุล
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  การซื้อสินคาและบริการในการ

ดํารงชีวิตจึงมีมากขึ้นตามไปดวย ดังน้ันสินคาและบริการทุกชนิดจึงพรอมใหบริการมากมายเพื่อ
ตอบสนองความตองการประชากรที่เพิ่มมากขึ้น สินคาและบริการตางๆ จึงมีการแขงขันสูงมีการใช
กลยุทธการตลาดในการนําสินคาหรือผลิตภัณฑเขาสูตลาดมายังผูบริโภค ไมวาสินคาหรือผลิตภัณฑ
ที่มีอยูในตลาดทั่วไป แตมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค หรือให
สอดคลองกับสถานการณ และสินคาหรือผลิตภัณฑใหมๆ ที่เขาสูตลาดเพื่อเปนทางเลือกใหมของ
ผูบริโภค ที่จะเติบโตและมีสวนแบงการตลาดในอนาคต โดยมีการแขงขันทั้งดานคุณภาพ ดาน
ปริมาณ ดานราคา รวมถึงนวัตกรรมของตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ กลองหรือบรรจุภัณฑ โดยใช
กลยุทธทางการตลาดทุกดาน รวมทั้งแขงขันดานการโฆษณาเพื่อนําสินคาออกสูตลาด และจูงใจให
ผูบริโภคสนใจสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ และภายใตสภาวการณของการแขงขันกันอยางรุนแรงน้ี
การโฆษณาสงผลกระทบอยางมากมายตอสังคมและเพราะการแขงขันทางธุรกิจการตลาดทําให
โฆษณามีมากขึ้น เน่ืองจากผลิตภัณฑสินคาและบริการมีจํานวนมากขึ้น บริษัทตัวแทนโฆษณา
รวมทั้งผูผลิตตัวบริษัททั้งในประเทศไทยและจากตางประเทศก็มีจํานวนมากขึ้นดวยทําใหเกิดการ
แขงขันมากมายในการนําเสนอโฆษณาเพื่อใหไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคในรูปแบบตางๆ
ผานนายแบบ นางแบบ ดาราผูมีชื่อเสียง หรือบุคคลที่กําลังไดรับความนิยม บนแผนปายโฆษณา
ฟวเจอรบอรด สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศน และสื่อโฆษณาในรูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งโฆษณาทาง
อินเตอรเน็ตที่ยากแกการตรวจสอบ ดังน้ีเพื่อสรางแรงจูงใจที่จะตองสรางสรรคงานโฆษณาให
บริษัทผูผลิตสินคาและบริการพึงพอใจ บริษัทผูผลิตสินคาและบริการจึงมีการแขงขันซึ่งกันและกัน
สูงมากขึ้นตามไปดวย การโฆษณาจึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูลของสินคาและบริการ
น้ันๆ สําหรับการสรางสรรคงานโฆษณาเพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจหรือประเด็นที่คนในสังคม
ตองการกลาวถึง นักโฆษณาในปจจุบันจึงสรางสรรคโฆษณาแนวแปลกใหมทําใหเกิดผลกระทบตอ
สังคมทั้งในดานบวกและดานลบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการโฆษณาในธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยง ดังเชน
กองทุนรวม ซึ่งผูลงทุนจะตองรับความเสี่ยงในปจจัยหลายๆ ดาน ไมใชการออมเงินหรือการฝาก
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เงินในธนาคารที่ไดเงินตนและดอกเบี้ยกลับคืนแนนอนตามกําหนดระยะเวลา โดยไมมีความเสี่ยง
ใดๆ แตปญหาสวนใหญของผูลงทุนน้ันคือผูลงทุนไมมีความรูทางดานการลงทุนทางการเงิน
เทาที่ควรและมักไมไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ ดังน้ัน โฆษณาจึงเปนสิ่งที่จําเปนและเขาถึงผู
ลงทุนไดงายที่สุด

ในปจจุบันมีมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคในดานตางๆ รวมทั้งดาน
การโฆษณาดวย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 กลาวคือ การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่
เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งน้ี
ไมวาขอความดังกลาวจะเปนขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคา
หรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใช สินคาหรือบริการ โดยขอความที่ถือวาเปน
ขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค ไดแก ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง ขอความที่
จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา หรือบริการไมวาจะกระทําโดยใชหรือ
อางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไม เปนความจริง หรือเกินความจริงหรือไม1

เชน โฆษณาที่มีขอความไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม
เปนสวนรวม ขอความที่โฆษณาเปนขอความ ที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะ
ของสินคาหรือบริการ การสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ ซึ่งหากสิ่งเหลาน้ีผิดไป
จากที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหผูบริโภคไมไดรับความเปนธรรม ก็ถือวาเปนขอความโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย2 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่
สข/น. 10/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและ
การใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 (10) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ที่ควบคุมการโฆษณาธุรกิจกองทุนรวมโดยเฉพาะ ที่บัญญัติ
ใหเน้ือความโฆษณาตองมีความชัดเจน และมีคําเตือนในโฆษณาน้ันดวยไมวาสื่อใดๆ  ก็ตาม
จะตองสามารถใหไดยินหรือรับฟงไดอยางชัดเจน

อยางไรก็ตามแมจะมีกฎหมายออกมาควบคุมในการโฆษณาธุรกิจกองทุนรวม
โดยเฉพาะแลว แตการโฆษณาที่หลอกลวง เปนเท็จและกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภคยังมีอยู
อยางตอเน่ือง ดังน้ัน เมื่อกฎหมายเปนกติกาของสังคม ที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออํานวยความเปนธรรม

1 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522. มาตรา 22.
2 สุษม ศุภนิตย. (2543) คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา. หนา 23.
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ใหแกบุคคลทุกฝาย รวมทั้งผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค ที่ นับวันจะเกี่ยวของสัมพันธกัน
สลับซับซอนมากขึ้น ผานกระบวนการทางการตลาด โดยผูประกอบธุรกิจไดพัฒนาสินคาหรือ
ผลิตภัณฑตางๆอยูตลอดเวลาเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคก็ตาม แตการโฆษณาที่
มุงหวังผลตอการแขงขันในตลาดเปนสําคัญ จึงอาจมีการโฆษณาโดยใชขอความที่ไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภค ก็ยอมกระทบตอสิทธิของผูบริโภคในดานความปลอดภัยในรางกายหรือทรัพยสิน และ
ความเสียหายในการใชผลิตภัณฑหรือบริการ และกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่บังคับใชอยูใน
ปจจุบัน ที่เปนทั้งกลไกคุมครองผูบริโภค และรักษาดุลยภาพระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค
ไปพรอมๆ กัน จึงไมเพียงพอที่จะเปนมาตรการปองกัน ไมใหมีการละเมิดสิทธิผูบริโภคจากการ
โฆษณา รวมทั้งมาตรการเยียวยาสิทธิขั้นตนแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการโฆษณาดวย

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงิน แนวความคิด

ความสําคัญของการโฆษณา ความหมาย ความเปนมาของกองทุนรวม หลักสิทธิและเสรีภาพในการ
โฆษณา

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการคุมครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทาง
การเงินทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มี
ผลกระทบตอผูบริโภค

1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทาง
การเงินที่มีความเสี่ยงกรณีกองทุนรวม

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยงที่มี

อยูยังไมสามารถคุมครองผูบริโภคที่ซื้อขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมจากการโฆษณาธุรกิจการ
ลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยง จําเปนตองมีการปรับปรุงกฎหมายคุมครองผูบริโภคในเร่ือง
เกี่ยวกับเน้ือความ รูปแบบในการโฆษณา การควบคุมการโฆษณา และมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงโทษ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภคยิ่งขึ้น
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจัยน้ี จะทําศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีของสัญญา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

โฆษณา หลักสิทธิและเสรีภาพในการโฆษณา มาตรการคุมครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา
ธุรกิจการลงทุนทางการเงิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และประกาศในเร่ืองของ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย หนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ที่ออกตามความในมาตรา 98 (10) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ ทั้งปญหาในการโฆษณาธุรกิจ
ทางการเงินที่มีความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบตอผูบริโภคและแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
วิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษาวิ จัยเอกสาร (Documentary Research) เชน กฎหมาย

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ ตํารา คําอธิบายกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ
วิชาการ เอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ แลวศึกษาบทบัญญัติกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา แลวนํามาวิเคราะหกับสภาพปญหาตามกรอบที่
กําหนดไวเพื่อหาขอสรุปแลวแสวงหามาตรการทางกฎหมายใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ
คุมครองผูบริโภคใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงิน แนวความคิด

ความสําคัญของการโฆษณา ความหมาย ความเปนมาของกองทุนรวม หลักสิทธิและเสรีภาพในการ
โฆษณา

1.6.2  ทําใหทราบถึงมาตรการคุมครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทาง
การเงินทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ

1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาในการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มีผลกระทบตอ
ผูบริโภค

1.6.4 ทําใหสามารถหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทาง
การเงินที่มีความเสี่ยงกรณีกองทุนรวม
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บทที่ 2
แนวความคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจ แนวความคิด ความสําคัญของการโฆษณา

ความหมาย ความเปนมาของกองทุนรวม หลักสิทธิและเสรีภาพในการโฆษณา

การโฆษณาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงินน้ัน มีผลิตภัณฑทางการเงินหลาย
ประเภทที่มีความเสี่ยงและอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภคไดหากผูบริโภคไมไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ันอยางเพียงพอ ดังน้ัน การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อหรือลงทุนใน
ผลิตภัณฑทางการเงินน้ี ผูบริโภคควรทราบขอมูลของผลิตภัณฑน้ันๆ อยางเพียงพอ และใน
ทามกลางการแขงขันที่สูง ทําใหผูประกอบธุรกิจทั้งหลายออกมาตรการทางการตลาดเพื่อกระตุน
และดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค เชนรายการสงเสริมการขายที่มีของแถมหรือลดราคาหรือสิ่ง
อ่ืนใดอันเปนการชักจูงผูบริโภค เมื่อการโฆษณาเปนสิ่งหน่ึงที่จะสามารถสื่อสารถึงผูบริโภคใน
ขอมูลขาวสารหรือรายการสงเสริมการขาย การโฆษณาจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรอดในการ
ประกอบธุรกิจในยุคปจจุบันที่มีสวนกระตุนตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในผลิตภัณฑ
ทางการเงินน้ันๆ เปนอยางมาก ผูประกอบธุรกิจทางการเงินจึงตองมีวิถีทางในการโฆษณาอยาง
ถูกตอง เพื่อไมกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภคและมีผลกระทบตอผูบริโภคตามมา ดังน้ัน ใน
บทน้ีจึงไดทําการศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการโฆษณา ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินหรือการคุมครองผูบริโภค ซึ่งจะทําใหทราบไดวาการคุมครองผูบริโภคน้ันมีวิวัฒนาการ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางไร รวมถึงหลักสิทธิและเสรีภาพใน
การโฆษณา เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพที่จะคิด ที่จะทําอยางเทาเทียมกัน

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและหลักการในการทําธุรกิจ
ประเทศไทยน้ันปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยและเปนประเทศที่เปดใหมีการ

คาขายอยางเสรีมาแตด้ังเดิม และเสรีภาพในการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพน้ัน  รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ก็ไดบัญญัติรับรองสิทธิไวในมาตรา 43 ดังน้ี สงผลให
ผูประกอบการธุรกิจที่มีอยูมากมายในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงเพื่อแสวงหากําไรจากผูบริโภค
กลุมเปาหมาย เชนโดยการลดตนทุนการผลิต แตอยางไรก็ตามการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญน้ัน ตองอยูในขอบเขต เชน ไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เปนตน
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มิฉะน้ันรัฐสามารถเขาแทรกแซงโดยการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจที่เสรีและเพื่อ
คุมครองผูบริโภคได

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการทําธุรกิจ
ดังที่กลาวแลววาเสรีภาพน้ันไมวาจะประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพใดๆ กฎหมาย

รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองเสรีภาพไว ซึ่งรัฐมีหนาที่เพียงควบคุมดูแลใหการดําเนินการทางธุรกิจ
ของเอกชนเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม  รัฐจะไมเขามาแทรกแซงหาก ไมเขาขอยกเวนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 ดังน้ันการประกอบธุรกิจแม
รัฐธรรมนูญจะรับรองเสรีภาพไวแตผูประกอบการควรคํานึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมดวย

จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานสินคาหรือบริการ เพื่อผลตอบแทนตามคุณคา
ของการลงทุน โดยเปนธรรมตอทุกฝายธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ธุรกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR - Corporate Social Responsibility) เปนเคร่ืองมือที่โลกตะวันตกคิดขึ้น
สําหรับใชควบคุมหรือถวงดุลลัทธิทุนนิยมสุดขั้ว มุงกําไรสูงสุด จนหยอนดานคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม เปนกลไกควบคุมธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขามชาติ
ใหตองประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมในหลากหลายมิติ หลักการของ
ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม จึงอยูบนฐานความเชื่อวา ธุรกิจ กับสังคม จะตองอยูรวมกัน
อยางชวยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน ชวยกันลดจุดออนตอกัน3

การบริหารธุรกิจอยางมีจริยธรรมมีองคประกอบหรือเกณฑชี้วัดอยางไรเปนประเด็นที่
ตองสรางใหชัดเจนและเปนหลักสากลใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ผูบริหารกับจริยธรรมทางธุรกิจ
เปนเร่ืองของการเตือนสติในการประกอบอาชีพของตนวา สิ่งใดพึงกระทําสิ่งใดพึงละเวน แม
ขอกําหนดทางจริยธรรมจะเปนปกติวิสัยที่องคการทั่วไปตองสราง องคการธุรกิจในยุคใหมตอง
บริหารงานโดยคํานึงถึงจริยธรรม รับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
รับผิดชอบตอพนักงานดวยการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม นอกจากน้ันยังตองดําเนินกิจการดวยความโปรงใสพรอมจะใหสาธารณชนตรวจสอบ
เสมอ จริยธรรมจึงเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินงานทุกดานขององคการ การทํางานภายใตระบบ
ทุนนิยมและกระแสเศรษฐกิจใหมถาไมคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรมจะสรางผลกระทบในทางลบไดอยาง
รุนแรงและกวางขวางมากกวายุคใดๆ

3 พีรศักดิ์ วิลัยรัตน. (2552). จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ( การบริหารธุรกิจกีฬา ). สืบคนเม่ือ
29 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=36749&name=content
40&area=3
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ในปจจุบันมีผูกลาวถึงความสําคัญของ “จริยธรรม” กันมากขึ้น เน่ืองจากปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม ไดแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความบกพรอง และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
หรือจริยธรรมของผูคนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
อยางรวดเร็ว วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเนนการสรางสรรคทางวัตถุ และการแสวงหาความสุขสบาย
ใหแกชีวิตดวย การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองอํานวยความสะดวก และรูปแบบของความ
บันเทิงในลักษณะตางๆ ไดแพรกระจายเขาสูสังคมเมืองของไทยอยางกวางขวางและรวดเร็ว
อิทธิพลของการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนสิ่งจูงใจใหผูคนในชนบทหลั่งไหลกัน
อพยพเขาสูเมืองหลวงอยางมากมายและตอเน่ือง จิตใจของผูคนที่ยึดเอาประโยชนของตนเปนหลัก
ไมคํานึงถึงความทุกขยากเดือดรอนของผูอ่ืน การชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทยลดนอยลงไปทุกที
และจะเพิ่มพูนปญหาใหแกสังคมมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต4

ความเจริญกาวหนา ในสังคมสมัยใหม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยาง
มากมาย จิตใจของคนก็เปลี่ยนแปลงไปดวย การทําธุรกิจเปนเร่ืองของการสรางความมั่งคั่ง (Wealth)
จึงทําใหคนเกิด ความโลภ ความเห็นแกตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งใน
ปจจุบันจึงตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดังน้ี

1) ความยุติธรรมในการผลิตและการเสนอขายสินคาและบริการ
2) การประกอบธุรกิจจะตองคํานึงผลกระทบที่ เดือดรอนแกผูอ่ืนหรือสังคมหรือ

สิ่งแวดลอม
3) การผลิตสินคาหรือบริการ ตํ่ากวามาตรฐานที่รัฐหรือหนวยของรัฐกําหนด
4) การประกอบธุรกิจเปนการกระทําเพื่อบุคคลหรือสวนรวม (CSR)
5) สิทธิในการเรียกรองผลประโยชนและคุณภาพของสินคา (หรือ สคบ.) ไดเปดโอกาส

ใหแกผูบริโภค
จรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจในปจจุบันมักจะ รู จักหรือเรียกกันในชื่อของ

“ธรรมาภิบาล (Good Governance)” หรือธรรมรัฐ มาจากคําวา ธรรม เปนคํานํา แสดงใหเห็นถึง
เปาหมายของการบริหารจัดการตามแนวที่ยึด “ธรรม” เปนที่ต้ังหลักใหญของ Good Governance
ก็คือ การบริหารแบบซื่อสัตย สุจริต มีการตรวจสอบได มุงสรางประโยชนแกองคกร อันไดแก
ประโยชนของพนักงาน ของผูถือหุน และสังคม โดยเรียกงายๆ เปนที่เขาใจวาเปนการบริหารงานที่

4 นุชนาฏ. (2553). จริยธรรมทางธุรกิจ: การพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลตอความประพฤติของมนุษย
ในสังคม. สืบคนเม่ือ 29 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=sbn
0gn73okgvthp81cvung6t57&topic=1590.msg4107#msg4107
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“โปรงใส”5 ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance เปนมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของชาติ โดยมิติใหมๆ ในโลกยุคใหม อันจะนํามาซึ่งความสุข การมีคุณธรรมและจริยธรรม การมี
เสรีภาพ การแกไขปญหาความยากจน การมีสิ่งแวดลอม ในการดํารงชีพที่ดี มีคุณภาพ และ
เศรษฐกิจมีความรุงเรืองอยางยั่งยืน6 ธรรมาภิบาลประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังน้ี

1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด
โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ

3) หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
4) หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ

เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ เชน การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ

5) หลักความพรอมรับผิด หมายถึงความตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง การกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระทําของตน

6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม เชน รณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ7

5 พีรศักดิ์ วิลัยรัตน. (2552).  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ( การบริหารธุรกิจกีฬา ). สืบคนเม่ือ
29 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=36749&name=content
40&area=3

6 สังศิต พิริยะรังสรรค. (2551). ธรรมาภิบาล. สืบคนเม่ือ 29 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.thai
goodgovernance.org/webpage/home.php

7 วันทนา เนืองอนันต. (2553, 7 กรกฎาคม).  หลักธรรมาภิบาล (Good governance). สืบคนเม่ือ 29
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 3 , จ า ก http://br.correct.go.th/eduweb/index.php/eduessay/50-general-essay/118-good-
governance.html
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โดยสรุปจริยธรรมคือหลักความประพฤติ แนวทาง แบบแผน หรือหลักการที่วาดวย
ความดีงามซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักการของศาสนา ยึดประโยชนสวนรวมหรือหลักของการพัฒนา
ประเทศ เพื่อความสามารถในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การปลูกฝงจริยธรรม
เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลตอความประพฤติของมนุษยในสังคม8

ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจรายใดไดใหความสําคัญในเร่ืองของจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล
ยอมสงผลใหการดําเนินธุรกิจน้ันเปนมีภาพลักษณในเชิงบวก เปนที่ยอมรับในสังคมและมีความ
มั่นคงยั่งยืน หากผูประกอบการธุรกิจละเลยสิ่งน้ีแลวอา จสงผลใหเกิดปญหาที่ซับซอนตางๆ
ตามมา เพราะความไมมั่นใจในผลผลิตหรือการบริหารของผูประกอบการน้ันได

2.1.2  หลักสุจริตในการทําธุรกิจ
หลักสุจริต หรือ “The Principle of Good Faith” เมื่อพิจารณาตาม Black’s Law

Dictionary 18th Edition ไดอธิบายวา หมายถึง สภาวะทางจิตอันประกอบดวย
1) ความซื่อสัตยในความเชื่อหรือวัตถุประสงค
2) ความซื่อตรงตอหนาที่หรือหน้ีของตน
3) ความสอดคลองกับมาตรฐานทางการคาหรือธุรกิจใดๆ อันชอบดวยเหตุผลในการ

ตอรองกันเปนธรรม
4) การไรซึ่งเจตนาหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ9

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ไดอธิบายไววา หลักสุจริต ก็คือหลักความซื่อสัตย
และความไววางใจ10

หลักสุจริตน้ีเปนหลักที่มีมาต้ังแตกฎหมายโรมัน เรียกในภาษาลาตินวา bona fides
แปลวาความซื่อสัตย หรือ สัจจะที่ดี ภาษาเยอรมันใชคําวา Treu und Glauben แปลวาความซื่อสัตย
และความไววางใจ  แมบทหลักเร่ืองสุจริตในระบบกฎหมายไทย ปรากฏในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 5 และ มาตรา 6 มาตรา 368

คําวา “สุจริต” ในบทบัญญัติเหลาน้ีมีความหมายโดยทั่วไปกวางๆ ไมไดหมายความ
เฉพาะเจาะจงถึงความรูเทาไมถึงการณของคูกรณี หรือความไมรูขอเท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

8 นุชนาฏ. (2553). จริยธรรมทางธุรกิจ: การพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลตอความประพฤติของมนุษย
ในสังคม. สืบคนเม่ือ 29 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=
sbn0gn73okgvthp81cvung6t57&topic=1590.msg4107#msg4107

9 ภารวีร  กษิตินนท. (2550). การใชหลักสุจริตในการตีความในสัญญา. หนา 9.
10 ปรีดี เกษมทรัพย. (2526). “หลักสุจริตคือหลักความซ่ือสัตยและความไววางใจ” อนุสรณงาน

พระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ สิงหพันธ
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หลักสุจริตทั่วไปในบทบัญญัติเหลาน้ี เปนมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายไดบัญญัติไวใหใชเปน
เคร่ืองวัดความประพฤติของมนุษยในกรณีตางๆ  วาการกระทําเหลาน้ันอยูในกรอบที่ระบบ
กฎหมายน้ันจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม

เมื่อพิจารณาในแงน้ีความหมายของคําวา “โดยสุจริต” ในมาตรา 5 และ มาตรา 6 ก็ดี
“ในทางสุจริต” ในมาตรา 368 ก็ดี จึงมีความหมายครอบคลุมกวางขวางมากขึ้นอยูกับพฤติกรรม
แวดลอมของแตละคดี จึงตกเปนภารกิจสําหรับนักกฎหมายซึ่งเปนผูใชหรือผูตีความก ฎหมาย
ที่จะตองใชวิจารณญาณและดุลพินิจในการใครครวญและชั่งตรองเพื่อใหไดผลที่เหมาะเจาะ
เหมาะสมถูกตองและเปนธรรมระหวางคูกรณี  ตอสังคมและชาติบานเมืองโดยทั่วไปดวย11

การนําหลักสุจริตทั่วไป หรือที่เรียกตามแบบเยอรมันวา “หลักความซื่อสัตยและความ
ไววางใจ” (Treu Und Glauben) ที่ปรากฏอยูในมาตรา 5 และ มาตรา 6 และมาตรา 368 เปนหลัก
สําคัญที่เปนรากฐานของกฎหมายแพงของไทยทั้งระบบ มาตราเหลาน้ีเปนบทบัญญัติประกาศ
อุดมคติการของสังคมวา ในระบบกฎหมายของเราคาดหมายวา ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
สังคมจะตองปฏิบัติตอกันฉันคนที่ซื่อสัตยไววางใจกันและกัน ดวยเหตุน้ีหลักเร่ืองผูซื้อตองระวัง
(Caveat emptor) จึงนํามาใชในกฎหมายไทยไมไดเพราะขัดกับหลักน้ี ทั้งน้ีเพราะความซื่อสัตยและ
ความไววางใจก็ดี (มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 368) หลักการใชสิทธิไปในทางที่ผิดก็มี (มาตรา 421)
หรือหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดี (มาตรา 113) ลวนแตเปนกฎหมาย
เพื่อความยุติธรรม ที่ใชศัพทกฎหมายเน้ือความไมชัดแจง ที่ไมสามารถทําใหความหมายกระจาง
แนชัดลวงหนาได ตองรอใหขอพิพาทเกิดขึ้นแลวจึงนําหลักน้ีไปวินิจฉัย

ศาสตราจารย  หยุด แสงอุทัย อธิบายวา หลักสุจริตเปนกฎหมายยุติธรรม ซึ่งมี
ความหมายวาบทบัญญัติของกฎหมายที่ทําใหผูพิพากษามีดุลยพินิจบางประการที่จะวินิจฉัยใหผล
ในทางกฎหมายอยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้นหรือบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมิไดมีบังคับผลในทาง
กฎหมายอันใดอันหน่ึงจะตองเกิดจากเหตุการณที่กฎหมายกําหนดไวอยางแคบๆ ที่เดียวบท
กฎหมายที่ยุติธรรมเปนบทบัญญัติใหผูพิพากษาพิจารณาพฤติการณเฉพาะเปนกรณีๆ ไปเพื่อจะได
มีคําพิพากษาโดยเจตจํานงที่ดี คือที่เปนยุติธรรม12

รองศาสตราจารย กิตติศักด์ิ ปรกติ เห็นวา หลักสุจริตเปนกฎหมายทั่วไปที่ ระบบ
กฎหมายปจจุบันยอมรับ และแมวาจะไมมีบทบัญญัติเชนน้ีไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

11 สมยศ เช้ือไทย. (2548). ความรูกฎหมายท่ัวไป: คําอธิบายวิชากฎหมายแพง: หลักท่ัวไป. หนา 151-
153.

12 หยุด แสงอุทัย. (2548). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป. หนา 83.
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โดยตรง  นักกฎหมายก็อางความสุจริตที่แฝงอยูในบทบัญญัติตางไดและไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักสุจริตเปน 4 แนวคิด กลาวคือ

1) หลักสุจริตเปนอุดมคติของสังคม
2) หลักสุจริตเปนสิ่งที่วิญูชนพึงคาดหมายได
3) หลักสุจริตคือความเปนธรรมที่เปนขอยกเวนแหงบทบัญญัติทั้งปวง
4) หลักสุจริตเปนหลักแหงการชั่งตรองหรือดุลยพินิจ13

ในการทําธุรกิจน้ัน สิ่งสําคัญคือผลกําไร ที่ผูประกอบการธุรกิจตองคิดหาแนวทาง
นโยบายตางๆ เพื่อทํากําไรใหกับธุรกิจเพื่อใหธุรกิจของตนน้ันอยูรอด เพราะหากไมมีกําไรธุรกิจน้ัน
ก็ไมอาจสามารถดํารงอยูได  อยางไรก็ตามกําไรแมจะเปนสิ่งที่สําคัญ แตความสุจริตและความ
รับผิดชอบตอสังคมน้ัน สําคัญยิ่งกวา เรียกไดวาความสุจริตน้ันเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการ
ประกอบธุรกิจ การบอกกลาวความจริงในคุณสมบัติของสินคาหรือผลิตภัณฑ  แจงขอมูลที่ควรแจง
ใหทราบ  ไมหลอกลวง ไมปกปดขอความจริงที่ผูบริโภคควรทราบน้ัน ก็ถือเปนการกระทําที่สุจริต
อันเปนการสงผลในทางบวกแกการประกอบธุรกิจน้ัน เพราะความไวเน้ือเชื่อใจของผูบริโภค ตอ
สินคาหรือผลิตภัณฑของผูประกอบธุรกิจ  อีกทั้งความรับผิดชอบตอสินคาและผลิตภัณฑเมื่อความ
เสียหายเกิดขึ้น หากผูประกอบธุรกิจนําหลักสุจริตและความรับผิดชอบตอสังคมมาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจ ยอมสงผลใหธุรกิจน้ันมั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพ

2.1.3  หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา
ในการทํานิติกรรมน้ัน ผูทําตองมีความตองการหรือมีเจตนาในการที่จะทํานิติกรรมน้ัน

ซึ่งความตองการหรือเจตนาดังกลาว  เกิดจากการมีบางสิ่งบางอยางมากระตุน  ซึ่งเราเรียกสิ่งที่มา
กระตุนใหเกิดความอยากในการทํานิติกรรมน้ีวา  มูลเหตุชักจูงใจ จากมูลเหตุชักจูงใจ ผูทํานิติกรรม
ก็จะเร่ิมคิดวาจะทํานิติกรรมหรือไม   เมื่อคิดรอบคอบแลว  ก็จะตัดสินใจทํานิติกรรม  การสินใจตรง
น้ี  เราเรียกวาเปนการกอเจตนาภายใน  ซึ่งเจตนาภายในดังกลาวจะมีความสําคัญในทางกฎหมายก็
ตอเมื่อไดแสดงออกมาภายนอกเพื่อใหบุคคลอ่ืนสามารถที่จะรับรูได

ดังน้ัน เจตนา จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการกอใหเกิดนิติกรรม เราจึงเรียกเจตนาวา
เปนองคประกอบที่เปนสาระสําคัญประการหน่ึงที่ขาดไมไดของนิติกรรม

อยางไรก็ตาม สิ่งที่พึงระวังก็คือ การแสดงเจตนาที่จะตกอยูในบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยน้ันตองเปนการแสดงเจตนาทํานิติกรรม  ดังน้ันการแสดงเจตนาอ่ืนใดที่
มิไดเปนการแสดงเจตนาเพื่อทํานิติกรรมจึงไมอยูในความหมายหรือภายใตกฎหมายในสวนน้ี14

13 กิตติศักดิ์  ปรกติ. (2537). “ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวิลลอวและคอมมอนลอว.”
หนา 63.
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การแสดงเจตนา (Declaration of Intention) เปนการกระทําซึ่งบุคคลแตละคนประสงค
ที่จะกอใหเกิดผลทางกฎหมายบางประการ และไดมีการแสดงออกซึ่งความประสงคน้ัน15

จะเห็นไดวาโดยพื้นฐานแลวบุคคลมีอิสระในทางความคิด อิสระในการเลือกหรือการ
ตัดสินใจ  การที่บุคคลจะแสดงเจตนาออกมาใหบุคคลรับรูและผูกพันในการแสดงเจตนาของตนน้ัน
ยอมหมายถึงบุคคลน้ันไดคิดและตัดสินใจแลวโดยความสมัครใจของบุคคลผูแสดงเจตนาน้ันเอง
ดังน้ัน บุคคลที่แสดงเจตนาออกมาโดยเจตนาใหมีผลผูกพันในสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ยอมมี
ความประสงคใหเปนไปตามที่ตนไดแสดงเจตนาออกมา  เวนแตการแสดงเจตนาน้ัน เปนการ
ตองหามโดยชัดแจงของกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือถูกหลอกลวง
รัฐจะเขาแทรกแซงโดยกฎหมายเพื่อคุมครองบุคคลผูแสดงเจตนาดังกลาว

2.1.4  หลักความเทาเทียมกัน
เมื่อเอกชนทําสัญญากันคูสัญญายอมอยูบนความเทาเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพในการเขา

ทําสัญญา ในการเลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ รวมทั้งการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอเพื่อการ
ตัดสินใจหรือการตอรองอยางเปนธรรม

2.1.5  หลักสัญญาตองเปนไปตามสัญญา
เมื่อคูสัญญาตกลงเขาทําสัญญากันโดยสมัครใจแลว  ยอมเกิดผลในทางกฎหมายให

คูสัญญาบังคับกันไดตามที่คูสัญญาระบุไวในสัญญา ตามหลักสัญญาตองเปนสัญญา เวนแต
ขอกําหนดเน้ือหาที่คูสัญญาตกลงกันน้ันขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือ ตองหามโดยชัดแจงตอกฎหมาย หรือเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ซึ่งเปนขอยกเวนของหลัก
สัญญาตองเปนไปตามสัญญา  เพราะรัฐตองการคุมครองคูสัญญาที่อาจรูเทาไมถึงการณหรือโดน
หลอกลวงจากคูสัญญาอีกฝาย

2.2  ความหมายของกองทุนรวม
กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือหรือวิธีการในการลงทุนชนิดหน่ึง (investment vehicle)

ที่ระดมทุนจากผูลงทุนรายยอยหลายราย ที่ประสงคจะนําเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต
ติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการ ที่ทําใหการลงทุนดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมาย
ที่ตองการ เชน มีทุนทรัพยจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ไดมากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ ไมมีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการ

14 จําป โสตถิพันธุ. (2548). คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา. หนา 101-102.
15 ปนโน สุขทรรศนีย. (2517). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา. หนา

15.
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ลงทุน หรือ ไมมีเวลาจะศึกษา คนหา และติดตามขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจการลงทุน เมื่อระดม
ไดมากพอเปนเงินกอนใหญเรียกวากองทุนจากน้ันนํากองทุนน้ีไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เพื่อ
นําไปลงทุน เชน ในตลาดหลักทรัพย หรือ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือ ตามขอตกลงของ
กองทุนที่ไดเสนอแกผูลงทุน นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายของกองทุนรวมไวดังน้ี

กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายๆ รายมารวมกันเปน
เงินกอนใหญ  แลวนําไปจดทะเบียนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล จากน้ันก็จะนําเงินที่ระดมไดไปลงทุน
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตางๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายแกนักลงทุนน้ัน ทั้งน้ีนักลงทุนแตละรายจะไดรับ “หนวยลงทุน (Unit Trust)” เพื่อเปน
หลักฐานยืนยันฐานะความเปนเจาของในเงินที่ตนไดลงทุนไป โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) เปนผูจัดต้ังและทําหนาที่บริหารกองทุนรวมใหไดผลตอบแทน แลวนํามาเฉลี่ย
คืนใหกับนักลงทุนแตละรายตามสัดสวนที่ลงทุนไวแตแรกในกองทุนรวมน้ัน16

กองทุนรวม ก็คือ วิธีการลงทุนชนิดหน่ึง ซึ่งสามารถเอ้ืออํานวยใหผูสนใจที่จะลงทุน
จํานวนมากราย  ไดนําเอาเงินออมจํานวนมากนอยแตกตางกัน มารวมกันเขาเปนเงินกองใหญดวย
การเขาชื่อซื้อ “หนวยลงทุน” ของโครงการกองทุนรวมแตละโครงการลงทุน หรือที่เรียกกันทั่วไป
วา “กองทุนรวม” (Mutual Fund) ที่บริษัทจัดการลงทุนไดจัดทําขึ้นเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
โดยบริษัทจัดการลงทุนซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใหประกอบกิจการประเภทจัดการ
ลงทุนตามโครงการ17

กองทุนรวม  เปนสถาบันการลงทุนประเภทที่ เ รียกวา อินเวสเมนท คอมปานี
(Investment Company)  หรือบริษัทลงทุน ซึ่งสถาบันประเภทน้ีทาง Organization For Economic
Co-Operation AND Development (OECD) ไดต้ังชื่อรวมๆ วาเปนคอแลกตีพอินเวสเมนต  อินสติ
ติวชั่น (Collective Investment Institution) หรือถาจะเรียกอยางกวางๆ เปนภาษาไทยก็อาจจะเรียก
ไดวาเปน “สหกรณการลงทุน”18

กองทุนรวม คือ การดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อการลงทุน (Investment Company)  ซึ่ง
อาจมีชื่อเรียกอยางอ่ืน เชน Investment Trust, Unit Trust, Mutual Fund เปนตน19

16 ธนัยวงศ กีรติวานิชย. (2549). รูวิเคราะหเจาะเรื่องกองทุนรวม. หนา 4.
17 ทวี  วิริยฑูรย.  (2527). กฎหมายและความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยและตลาดการเงิน.

หนา 176.
18 อุดม  วิชยาภัย. (2520, 3 กรกฎาคม). “การบรรยายเรื่องกองทุนรวม.” วารสารสมาคมไทยเงินทุน

และหลักทรัพย, 20,  3. หนา 10.
19 ทวี  วิริยฑูรย ก (2526). ตลาดหลักทรัพยและตลาดการเงิน. หนา 158-159.
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กองทุนรวม คือ สถาบันการเงินประเภทบริษัทลงทุนซึ่งทําการระดมเงินทุนโดยการ
ออกหนวยลงทุนจําหนายใหแกผูลงทุนทั่วไป  แลวนําเงินที่ไดมาจัดต้ังเปนกองทุน เพื่อจัดสรร
เงินทุนน้ีไปลงทุนซื้อหลักทรัพยของกิจการที่เห็นวา  จะใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล
เพียงพอ ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและกําไรจากการซื้อขายหนวยลงทุน
(Capital Gain) สวนบริษัทจัดการกองทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)20

กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือทางการลงทุนประเภทหน่ึงที่จะรวบรวมเงินของนักลงทุนราย
ยอยหลายๆรายมารวมกันใหเปนกอนใหญ เพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ไมวาจะเปน
ตราสารหน้ี อสังหาริมทรัพย หุน หรือ ทองคํา เปนตน21

โดยสรุปแลว อาจกลาวไดวากองทุนรวมน้ัน เปนธุรกิจทางการเงินประเภทหน่ึงที่มี
ความเสี่ยงตอนักลงทุนเปนอยางมาก เน่ืองจากไมใชเปนการออมเงินในธนาคารพาณิชยที่ไดทั้งตน
และดอกเบี้ยคืนแนนอน เพราะหากการบริหารของกองทุนรวมน้ันไมเปนไปตามเปาหมาย
กลาวคือ อาจขาดทุนจากการลงทุนของกองทุนซึ่งนอกจากไมอาจปนผลกําไรแจกจายแกนักลงทุน
ไดตามสัดสวนแลวยังอาจทําใหเงินลงทุนของนักลงทุนที่ลงทุนตามคําโฆษณาชี้ชวนของกองทุน
หมดไปดวย ดังน้ัน หากนักลงทุนไมศึกษาถึงรายละเอียดของกองทุนน้ันใหดีเสียกอน อาจเขาใจผิด
ในสาระสําคัญในการบริหารงานของกองทุน และเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีกดวย

2.3 ความเปนมาของกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงแรกของประเทศไทยไดจัดต้ังขึ้นเมื่อ วันที่ 14

มีนาคม พ.ศ. 2518 ในชื่อจดทะเบียนวา “บริษัท กองทุนรวม จํากัด” โดยความรวมมือกันระหวาง
รัฐบาลไทยและบรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ ( International Finance Corporation – IFC ) ซึ่งเปน
หนวยงานหน่ึงของธนาคารโลก และตอมาไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทกิจการจัดการลงทุน โดยไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพยกองทุนรวม จํากัด”
ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ตอมาไดมีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงการแรกในป พ.ศ. 2520 ภายใตชื่อ
“โครงการกองทุนสินภิญโญ” ดวยขนาดกองทุนที่มีมูลคา 10 ลานบาทและมีอายุโครงการ 10 ป
ต้ังแตวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2520 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2530 ในป พ.ศ. 2535

20 สวนวิจัยสถาบันการเงิน สํานักวิจัยธนาคารกรุงเทพ จํากัด. (2530). “กองทุนรวมในประเทศไทย.”
วารสารนักบริหาร, 30. หนา 29.

21 สรวิศ อิ่มบํารุง. (2550). รวยดวยกองทุน. หนา 57.
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อยางไรก็ตาม ในระยะแรกเร่ิมน้ัน กองทุนรวมยังไมคอยเปนที่แพรหลายในหมูนัก
ลงทุนไทยมากนัก เน่ืองจากเปนของคอนขางใหมในขณะน้ัน  การดําเนินงานของกองทุนรวมโดย
สวนใหญจึงเปนเพียงชองทางการลงทุนใหกับนักลงทุนตางชาติเทาน้ัน จนกระทั่งเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2535 รัฐบาลก็ไดเปดเสรีภาพการดําเนินธุรกิจจัดการลงทุนและสงเสริมใหมีการระดมเงินทุน
ในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ22

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชโดยมีผล
บังคับใชในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2535 จึงไดมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยขึ้น เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการ
ลงทุนและตลาดทุนของประเทศ โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังไดพิจารณา
ใหใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นใหมเพิ่มอีก
7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท เปน 8 บริษัท มีผลใหธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัว
ขึ้นอยางรวดเร็วและกลายเปนสวนสําคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดเปดใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม และไดมีการขยายตัวเร่ือยมา

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา23

เมื่อพิจารณาจากวิวัฒนาการของการโฆษณาต้ังแตสมัยแรกเร่ิมมาจนถึงปจจุบัน จะเห็น
วาแนวความคิดหรือปรัชญาของการโฆษณาไดมีการเปลี่ยนแปลงเร่ือยมา ทั้งน้ีเพราะวาการขยายตัว
ของการโฆษณาดําเนินไปพรอมๆ กับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ันแนวความคิดดาน
การโฆษณาในระยะหน่ึงจะสะทอนใหเห็นระดับการพัฒนาของสังคมในขณะน้ัน เชนแนวความคิด
ดานการโฆษณาในประเทศไทยซึ่งเปนสังคมที่กําลังพัฒนาจะสะทอนใหทราบถึงระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แตอยางไรก็ตามนักการศึกษาควรจะตองศึกษาและทําความ
เขาใจแนวความคิดดานการโฆษณาต้ังแตแรกเร่ิมถึงปจจุบัน เพื่อวาจะไดอานหรือดูหรือฟงโฆษณา
ดวยความเขาใจ และสามารถจัดทําหรือสรางงานโฆษณาไดอยางประสพผลสําเร็จ

2.4.1  แนวความคิดในสมัยเร่ิมแรกของการโฆษณา
ในสมัยเร่ิมแรกที่มีการโฆษณาน้ัน การคาขายหรือธุรกิจตางๆ ยังเปนแบบงายๆ  การ

ผลิตสินคาทําอยูในรูปของอุตสาหกรรมในครอบครัวผลิตสินคาที่ครอบครัวตนมีความถนัดได

22 ธนัยวงศ กีรติวานิชย. (2549). รูวิเคราะหเจาะเรื่องกองทุนรวม. หนา 5-6.
23 ลดาวัลย ยมจินดา และสุพรรณี มังคะลี. (2535). หลักการโฆษณา Principle of advertising. หนา

41-44.
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คร้ังละไมมากนัก   ผลิตขึ้นมาเทาใดก็ขายหมดในหมูบานหรือในเมืองน้ันๆ  โดยไมตองสงไปขายที่ อ่ืน
และการแขงขันในทางธุรกิจยังไมมาก   สภาพสังคมก็เปนสังคมแบบงาย ๆ  ทุกคนในสังคมหน่ึงๆ
รูจักกันหมด  มีการติดตอคาขายระหวางกลุมหรือสังคมตางๆ ไมมากนัก  สวนใหญจะเปนในรูป
ของการที่พอคากวานซื้อสินคาตางๆ ในกลุมของตัวแลวนําไปขายในกลุมหรือสังคมหรือเมืองอ่ืนๆ
และขากลับก็ซื้อสินคาของเมืองน้ันๆ กลับมาขายที่เมืองของตนดวย  ดังน้ันการโฆษณาในสมัย
แรกๆ จึงไมมีความสลับซับซอน เปนการใหขอมูลขาวสารวามีอะไรขาย อยูที่ไหน หรือบางแหง
อาจจะเพิ่มสรรพคุณของสินคาลงไปดวย   การโฆษณาในระยะน้ีอยูในรูปของการติดต้ังเคร่ืองหมาย
(sign) ไวบนตัวอาคาร หรือที่หนาราน หรือในที่สาธารณะ หรือการใชคนปาวประกาศ (The Town
Crier) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูดความสนใจของผูที่อาจจะเปนลูกคาใหไปที่รานหรือสถานที่ที่มี
สินคาที่โฆษณาวางขายอยู เมื่อมาถึงรานแลวจะเปนหนาที่ของพนักงานและการจัดแสดงสินคาใน
การทําใหลูกคาซื้อสินคา  และเมื่อมีการคิดคนและผลิตสิ่งพิมพไดสําเร็จ  มีคนรูหนังสือมากขึ้นการ
ใชเคร่ืองหมายและคนปาวประกาศในการโฆษณาก็ลดความสําคัญลง นักธุรกิจสวนใหญหันมาใช
สิ่งพิมพในการโฆษณากันมากขึ้น เพราะเขาถึงเปาหมายไดมากกวาวิธีเกา  แตอยางไรก็ตามเน้ือหา
สาระของขอความโฆษณาก็บอกเพียงวามีสินคาอะไรขายอยูที่ไหน  มีประโยชนอยางไรบาง

ดังน้ันในระยะเร่ิมแรกของการโฆษณา  นักธุรกิจถือวาการโฆษณาเปนงานที่ไมค อยมี
ความสําคัญนักทางดานการขาย น่ันคือใชเปนเคร่ืองมือในการใหขาวสารแกเปาหมายหรือผูที่อาจจะ
เปนลูกคาเกี่ยวกับสินคา  สถานที่ที่ขายสินคา และสรรพคุณสินคาในดานการเตรียมและสรางงาน
โฆษณาน้ันๆ ดําเนินการโดยผูที่ตองการขายสินคาหรือเจาของสินคาน่ันเอง

2.4.2  แนวความคิดในระยะเปลี่ยนแปลง
ภายหลังที่ไดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ความสามารถในการ

ผลิตสินคาตางๆ มีมากขึ้น มีผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันหลายรายมากขึ้น  มีสินคาชนิดตางๆ มากขึ้น
น่ันคือธุรกิจมีการแขงขันกันมากขึ้น ทางดานสังคมก็มีการขยายตัวมากขึ้น ประชากร มีจํานวนมาก
ขึ้น และกระจายอยูหางๆ กัน การขนสงและคมนาคมทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น มีการคิดคนเคร่ืองมือ
ที่สามารถใชติดตอสื่อสารกับคนจํานวนมากไดสําเร็จ และถูกนํามาใชอยางแพรหลาย นักธุรกิจก็หัน
มาใชบริการของสื่อที่สามารถติดตอกับมวลชน  ซึ่งก็คือการโฆษณากันมากขึ้น ธุรกิจโฆษณามีการ
ขยายตัวมากขึ้นตามไปดวย

ในระยะน้ีผูที่อยูในวงธุรกิจยอมรับวาการโฆษณาเปนงานอยางหน่ึงทางดานการขาย
และในการจะประสบผลสําเร็จในการโฆษณาจะตองมีการประสานความพยายามกับทุกปจจัยที่
เกี่ยวของกับปญหาการขายอยางใกลชิด ซึ่งในการโฆษณาแตละคร้ังจะไมเพียงแตพิจารณาเฉพาะ
ปจจัยเกี่ยวกับศิลป  ซึ่งก็คือขอความโฆษณา ผังโฆษณา และตัวอักษรในขอความโฆษณาเทาน้ัน
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แตจะพิจารณาถึงผลิตภัณฑที่จะทําการโฆษณาลักษณะ, อํานาจซื้อ และที่อยูอาศัยของผูที่จะซื้อดวย
การจัดเตรียมและสรางการโฆษณาในระยะน้ีมีสํานักงานโฆษณาเขามาชวยอยางมาก   นอกจากน้ียัง
ไดมีการจัดต้ังองคการตางๆ ทางดานการโฆษณา เชน สมาคมสํานักงานโฆษณา   สมาคมผูโฆษณา
สํานักงานตรวจสอบจํานวนตีพิมพ  สมาพันธโฆษณา เปนตน ซึ่งองคการเหลาน้ีมีสวนผลักดันให
ธุรกิจโฆษณามีลักษณะเปนวิชาชีพและมีการยกระดับจรรยาบรรณของธุรกิจโฆษณาใหสูงขึ้น

ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลง เชน ในชวงน้ีแมวาจะมีแนวความคิด
ใหมที่พิจารณาปจจัยตางๆ ทางดานผูที่อาจจะซื้อก็ตาม แตก็เปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการสง
ขาวสารใหเปาหมายเพื่อใหเปนที่รูจักและคุนเคยกับผลิตภัณฑ เมื่อตองการใชก็อาจจะทดลองใชตรา
ยี่หอที่ตัวคุนเคยกอน น่ันคือในระยะน้ีนักธุรกิจทําการโฆษณาผลิตภัณฑของตนก็เพื่อเปนการติดตอ
ใหขาวสารแกเปาหมายผูที่อาจจะเปนลูกคาของตนเกี่ยวกับการมีอยู สถานที่ที่จําหนาย และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ

2.4.3 แนวความคิดของการโฆษณาในปจจุบัน
ในปจจุบันน้ีเปนที่ยอมรับกันวาการโฆษณาเปนสวนประกอบสําคัญที่จะขาดไมไดใน

การที่องคการธุรกิจจะประสบผลสําเร็จ  เหมือนเชน กิจกรรมดานการผลิต การเงิน  การจัดจําหนาย
และอ่ืนๆ

ต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่สองเปนตนมา ความสามารถในการผลิตสินคาตางๆ มี
มากขึ้น  ปริมาณสินคาก็มีมากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่ตองขายสินคาใหไดหมดโดยเร็ว การโฆษณา
จึงถูกนํามาใชเพื่อเปนตัวเรงโดยการชักจูงใจ (Persuasion)  ใหคนบริโภคสินคาในปริมาณที่สมดุล
กับการผลิต เพื่อใหผูผลิตมีรายไดจากการขายและนําไปลงทุนผลิดผลิตภัณฑใหมๆ ตอไป
ดังน้ัน การโฆษณาในระยะน้ีจึงเปนการชักชวนใหผูบริโภคใชชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นในอนาคต
เพื่อที่วาจะไดเกิดมีความตองการซื้อผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตขึ้น

สําหรับในสังคมที่พัฒนาแลวประชาชนทั่วๆ ไปมีความเปนอยู ดี และการศึกษาดี
การโฆษณาของธุรกิจตางๆ จะมุงที่ตัวสินคาหรือคุณภาพในการใชงานของสินคานอยลงและจะ
เนนหนักไปทางดานความสามารถหรือความชํานาญที่ดําเนินธุรกิจประเภทน้ันๆ มาอยางประสบ
ผลสําเร็จเปนเวลานาน  หรืออาจจะเรียกอีกอยางวาเปนการโฆษณาสถาบันน่ันเอง และจะมุงเนน
คุณภาพในการตอบสนองทางดานจิตวิทยาของสินคามากขึ้น แตหลักใหญๆ แลวเปนการชักจูงใจ
ใหลูกคาหันมาใชผลิตภัณฑของผูโฆษณา

บทสรุป (Conclusions) คือ นักโบราณคดีคนพบหลักฐานบางอยางที่อาจกลาวไดวาการ
โฆษณามีขึ้นในสมัยยุคโบราณ  และสื่อโฆษณาที่ใชกันอยูในยุคน้ันจนถึงคริสตศตวรรษที่ 15 มี
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ผูปาวประกาศแผนปาย  หรือสัญลักษณที่ทําดวยหินหรือดินเผาสีแดง  และยี่หอหรือเคร่ืองหมาย
การคา

ในประเทศอังกฤษในปลายคริสตศตวรรษที่ 15  นาย William Caxton ไดจัดพิมพ
ใบปลิว เพื่อทําการโฆษณาขายหนังสือของตน ซึ่งใบปลิวน้ีถือไดวาเปนการโฆษณาภาษาอังกฤษ
ฉบับแรกและเปนบรรพบรุษของการโฆษณากลางแจง  ตอมาในป ค.ศ. 1665 มีการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพเปนคร้ังแรก และในป ค.ศ. 1712 รัฐบาลของประเทศอังกฤษออกกฎหมายเพื่อเก็บ
ภาษีจากหนังสือพิมพและจากการโฆษณา จึงทําใหการโฆษณาในอังกฤษเกือบหยุดชะงักลง
จนกระทั่งในกลางคริสตศตวรรษที่ 19  รัฐบาลของอังกฤษจึงไดยกเลิกภาษีดังกลาว

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการโฆษณาทางหนังสือพิมพเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1704
ผูที่มีบทบาททําใหการโฆษณาในประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาไปอยางมาก คือ เบนจามิน
แฟรงคลิน จะไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการโฆษณาของสหรัฐอเมริกา โดยเปนผูที่เดินทางไป
ประ เทศ อังก ฤษ เพื่ อ เสนอตอสภาสา มัญใ หยก เลิก ภาษี โ ฆษณา ในส หรัฐ อเม ริกา แล ะ
ประสบความสําเร็จ โดยอังกฤษยอมยกเลิกภาษีการโฆษณาในอาณานิคมสหรัฐอเมริกาในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1766 ตอมาในชวงสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา ไดมีการนําการโฆษณาไปใช
เพื่อประโยชนแกกองทัพและรัฐบาล เมื่อสงครามยุติลงการโฆษณาจึงถูกกลุมอ่ืนๆ นําไปใช
ประโยชนดวย

ในประเทศไทยมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2407 ทางวิทยุใน
ป พ.ศ. 2482  และในป พ.ศ. 2498 มีการโฆษณาทางโทรทัศน

2.5 ความสําคัญของการโฆษณา24

หนาที่ความรับผิดชอบของนักการตลาดประการหน่ึงน้ันคงจะปฏิเสธไมไดเลยใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาการวางแผนงานรณรงคทางการโฆษณา (Advertising Campaign)
ของสินคาและบริการที่รับผิดชอบอยู และหลายตอหลายคร้ังนักการตลาดก็คงจะตองหนักใจใน
ความเห็นที่แตกตางกันระหวางเพื่อนรวมงานในการรวมพิจารณาแผนงานโฆษณาน้ัน รวมทั้ง
เจาของความคิดคือ นักสรางสรรคงานโฆษณา ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทโฆษณาดวย หรือไม ก็
บุคคลในบริษัทของนักการตลาดที่อยูในฝายโฆษณา (Advertising Department) เพราะเมื่อพิจารณา
ในดานของนักสรางสรรคงานโฆษณาน้ันเขายอมมีความเชื่อมั่นในความคิดของเขาอยางแนนอน
และบางคร้ังก็ยังยืนกระตายขาเดียวดวยวา “ความคิดที่เสนอมาน้ันเปนความคิดที่ดีที่สุดแลว” และ

24 สุวัฒนา วงษกะพันธ.  (2531). ธุรกิจการโฆษณา หนวยท่ี 1-5. หนา 37.
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เขาก็ยังมีความภาคภูมิใจมาดวยที่ไดพัฒนาความคิดที่วาน้ันออกมาเปนแผนรณรงคทางการโฆษณา
แลวใครจะวาไมดีไดอยางไร

ความคิดเห็นในการพิจารณาแผนงานในโฆษณาที่แตกแยกดังกลาวน้ีคงจะตอบวา
“ชอบ” หรือ “ไมชอบ” โดยไมมีเหตุผลประกอบน้ันคงจะไมได เมื่อเปนเชนน้ีนักการตลาดจะหา
ทางออกอยางไร ทั้งๆ ที่ก็รูอยูเต็มอกวาแผนงานโฆษณาน้ันมีความสําคัญตอความสําเร็จของ
แผนงานดานการตลาดเปนอยางมากและไมสามารถจะอนุมัติใหผานไปได

เพราะจากประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียนราคาแพงสําหรับนักการตลาดอยูเสมอ
ก็คือ ทั้งนักการตลาดและนักโฆษณาเองน้ัน มักจะคิดแทนผูบริโภค (Consumer) กลาวคือ เมื่อ
ตนเองชอบหรือเขาใจความหมายของงานโฆษณาน้ันแลวคิดวา “ผูบริโภค” จะชอบและเขาใจใน
ความหมายดวย ซึ่งการดวนสรุปเชนวาน้ีเปนอันตรายอยางมากและเปนความผิดพลาดที่เปน
บทเรียนที่ตองจําอยูเสมอ

ฉะน้ัน เพื่อปองกันการผิดพลาดและเปนการหาขอยุติแหงความแต กแยกทางดาน
ความคิดและกอใหเกิดการรวมมือ ตลอดจนการประสานงานกันเปนอยางดีระหวางนักการตลาด
และนักโฆษณา ควรเร่ิมตนจากความเขาใจรวมกันในเร่ืองของ “ผูบริโภค” น้ันก็หมายความวา
จุดเร่ิมตนของการบริหารงานโฆษณาที่ดีน้ันจะตองทําความเขาใจตอ “การตลาดและแนวความคิด
ทางการตลาด” ของสินคาและบริการน้ันๆ อยางถองแทกอนที่จะลงมือวางแผนงานทุกประเภทไม
วาจะเปนแผนงานดานการตลาด หรือแผนงานรณรงคทางดานการโฆษณา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
โฆษณาน้ันเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมกิจกรรมทางการตลาดและเปนเพียงกิจกรรมหน่ึงกิจกรรม
เทาน้ันในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบไปดวย การประชาสัมพันธ
(Public relations) การสงเสริมการขาย (Sales promotion) การจัดแสดงสินคา (Displays) การขาย
โดยพนักงานขาย (Personal selling) เปนตน

นอกจากน้ี การลงทุนทางการโฆษณาโดยวัดผลออกมาเปนปริมาณการขายน้ันเปนไป
ไมได เพราะปริมาณการขายของสินคาน้ันจะสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการดวยกัน
อาทิ คุณภาพของสินคา ราคา การกระจายของสินคา การสงเสริมการตลาดดานอ่ืนๆ ที่มิใชโฆษณา
แตเพียงปจจัยเดียว  สิ่งที่สามารถจะวัดไดจากการลงทุนทางการโฆษณาก็คือ ประสิทธิผลทางการ
สื่อสารเทาน้ันเอง และผลของการสื่อสารน้ีจะเปนสวนหน่ึงเทาน้ันที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมซื้อ
ในที่สุด

ดังตัวอยาง เชน เมื่อผูบริโภคไดดูภาพยนตรโฆษณาสินคาและเกิดความตองการที่จะซื้อ
แตพอไปถึงรานขายแลวปรากฏวา  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับคูแขงแลวดอยกวาก็อาจจะไม
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ตัดสินใจซื้อ หรือราคาแพงเกินไป ยังวางขายไมทั่วถึง  เมื่อเปนเชนน้ีพอที่จะสรุปไดวา การโฆษณา
น้ันมีประสิทธิผลแตสินคาขายไมไดน้ันเพราะสาเหตุอ่ืนๆ ดังกลาวแลว

เมื่อเปนเชนน้ี นักการตลาดก็ควรที่จะมีความรูเกี่ยวกับตลาดเปาหมายและสวนผสม
ทางการตลาดอยางละเอียดเพราะเปนสวนที่สําคัญมากในการใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนรณรงค
ทางการโฆษณา และจากการทําความเขาใจดังกลาวแลวก็สามารถที่จะพัฒนาไปสูแนวทางการ
สรางสรรคงานโฆษณาที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดเปนอยางดี

กอนที่จะทําความเขาใจในประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ที่เปนรายละเอียดปลีกยอยลึกลงไปน้ัน
เรานาจะมาทําความเขาใจกับคําวา “การตลาด” เสียกอน  ซึ่งความจริงแลวคําจํากัดความของคําวา
“การตลาด” น้ี  อาจจะใหคําจํากัดความไดทั้งในความหมายที่กวางและความหมายที่แคบ  แตถาจะ
สรุปเปนแนวความคิดรวมกันของนักการตลาด และนักวิชาการทางดานการตลาดแลว จะมี
แนวความคิดไปในทางเดียวกันคือ

การตลาด  หมายถึง กิจกรรมรวมของธุรกิจซึ่งมีผลตอนโยบายดานการกําหนดราคาการ
กระจายสินคา และการสงเสริมการตลาดของสินคา และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ทั้งน้ีโดยใชความ
พยายามในการกําหนดนโยบายดังกลาวแลวน้ี เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคประกอบดวย
บริษัทก็จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในคร้ังน้ันดวย

เมื่อความหมายของการตลาดเปนไปดังที่กลาวแลวน้ี  เราก็สามารถจะพิจารณา
การตลาดไดทั้งมุมกวางและมุมแคบ กลาวคือ การตลาดอาจจะหมายถึงการขายนํ้าสมคั้น ขายขาว
แกง ขายดอกไม ฯลฯ ตามตลาดสดหรือมุมถนนยานชุมชนไปจนกระทั่งถึงการขายนํ้าสมคั้นบรรจุ
กระปองหรือขวด วางขายตามรานซูเปอรมารเก็ต และออกโฆษณาตามสื่อมวลชนตางๆ เพื่อสง
ขาวสารและชักจูงใหซื้อสินคาดังกลาวไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมายที่อยูหางไกลออกไป  แตจะดวย
วิธีใดก็ตามดังกลาวมาแลวน้ี  วัตถุประสงคทางการตลาดที่เห็นไดเดนชัดน้ันแบงแยกออกไดเปน
สองประเด็น คือ สรางความพึงพอใจในสินคาและบริการใหกับผูบริโภค และผลตอบแทนที่บริษัท
จะไดรับจากการลงทุนในคร้ังน้ัน

ถาจะกลาวไปแลว “ความพึงพอใจของผูบริโภค” เปนสิ่งที่นักการตลาดจะตองตระหนัก
อยูเสมอเพราะเปนแนวความคิดทางการตลาดขั้นพื้นฐานที่สุด  ไมวาจะขายสินคาหรือบริการชนิด
ใดก็ตาม

ความจริงแลว แนวความคิดทางการตลาด (The marketing concept) ของสินคาและ
บริการชนิดใดก็ตามเปนจุดเร่ิมตนของบริษัทที่นับไดวาสําคัญมากเพราะเปนจุดเร่ิมตนและจะมีผล
ตอแผนงานทุกประเภทของบริษัท (เชน แผนงานดานการขยายโรงงานการผลิต แผนงานการตลาด
แผนงานการขาย แผนงานการสงเสริมดานการตลาด แผนงานดานการเงิน แผนงานดานกําลังคน
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แผนงานดานการขยายสายผลิตภัณฑ เปนตน)  นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน
ของฝายตางๆ  ฉะน้ันถาจะกลาวไปแลว แนวความคิดทางการตลาดที่นักการตลาดจะตองทําความ
เขาใจและใหความสนใจเปนอยางมากก็คือ แนวความคิดทางการตลาดที่มุงที่ตัวผูบริโภค (customer
orient) เปนประเด็นสําคัญ

แนวความคิดทางการตลาดของบริษัท ถาจะทําความเขาใจไดอยางดีที่สุดน้ัน สามารถที่
จะอธิบายไดวาเปรียบเสมือนเปนปรัชญาในการบริหารงานของบริษัทน้ันๆ  ซึ่งปรัชญาดังกลาวที่วาน้ี
จะมีผลตอการตัดสินใจทางดานการตลาดทุกขั้นตอน และจะมีผลตอการตัดสินใจทางดานการ
วางแผนงานดานการโฆษณาดวย น้ันก็คือ สิ่งโฆษณาหรือขอความโฆษณาน้ันจะตองมุงที่ ตัว
ผูบริโภคเปนประเด็นสําคัญ นอกจากน้ีสื่อโฆษณาที่จะเลือกใชน้ันจะตองเปนสื่อโฆษณาที่สามารถ
เขาถึงตัวผูบริโภคกลุมเปาหมายดวย

ฉะน้ัน ถาจะกลาวโดยสรุปในประเด็นน้ี ก็คือ การวางแผนงานโฆษณา การกําหนด
นโยบายดานการโฆษณา การดําเนินการและแผนปฏิบัติการน้ันจะตองสอดคลองกับลักษณะของ
กลุมผูบริโภคเปาหมาย

ความจริงแลวสิ่งที่กลาวมาแลวน้ีไมไดเปนสิ่งที่งายนักในการปฏิบัติ  แตถึงอยางไรก็
ตามนักการตลาดก็ตองใชความพยายามในการศึกษาวิเคราะหและเรียนรู เพื่อที่จะกําหนด
กลุมเปาหมาย (Target Market) ใหไดกอนที่จะวางแผนงานขั้นอ่ืนตอไป  ซึ่ งการกําหนด
กลุมเปาหมายทางการตลาดน้ีจะตองใหเหมาะสมกับสวนผสมทางการตลาดของสินคาและบริการที่
บริษัทไดกําหนดขึ้น หรือภาพพจน (Image) ของสินคาที่บริษัทตองการ และเมื่อนักการตลาดได
กําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมายไดเหมาะสมกับสวนผสมทางการตลาดของสินคาและบริการน้ันๆ
แลว  ตอนน้ีก็เปนหนาที่ของนักโฆษณา (บางบริษัทอาจจะมีฝายโฆษณาเปนของตนเองก็มอบหมาย
หนาที่ใหกับฝายโฆษณาไปดําเนินการวางแผนงานโฆษณา  แตถาไมมีก็จําเปนตองมอบงานใหกับ
บริษัทตัวแทนโฆษณา)  ที่จะตองทําการศึกษาและทําความเขาใจอยางลึกซึ้งกับกลุมผูบริโภค
เปาหมายที่กําหนด  ตลอดจนทําความเขาใจตอสวนผสมทางการตลาดของสินคาและบริกา รชนิด
น้ัน  ทั้งน้ีเพื่อที่จะไดวางแผนการรณรงคทางการโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคดังกลาว
ตอไป

การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดีน้ัน ผูสงสาร (Sender) จะตองศึกษาและ
เขาใจความรูสึกนึกคิดตลอดจนความตองการของผูรับสาร (Receiver) เปนอยางดี  นักการตลาดและ
นักโฆษณาก็เชนเดียวกัน การวางแผนรณรงคทางการโฆษณาที่ดีน้ัน จะตองทําการศึกษาและ
วิเคราะหผูบริโภคเปนอยางดีกอน ทั้งน้ีเพื่อที่จะสรางสารโฆษณาไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เหตุที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาคงจะเปนการยากสําหรับนักการตลาดที่จะผลิตสินคาและ
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บริการชนิดเดียว และเสนอขายใหกับผูบริโภคทุกเพศทุกวัยในโอกาสเดียวกันหมด  เมื่อเปนเชนน้ี
นักการตลาดก็ตองกําหนดกลุมเปาหมายในการเสนอขายใหแคบลง  ซึ่งการกําหนดกลุมผูบริโภค
เปาหมายน้ันอาจจะพิจารณาจากเพศ การศึกษา รายได อายุ เปนตน เมื่อเปนเชนน้ัน นักโฆษณาก็จะ
ทําการศึกษากลุมผูบริโภคเปาหมายตามกลุมเปาหมายทางการตลาดที่นักการตลาดเปนผูกําหนดขึ้น
(หลายตอหลายคร้ังที่นักการตลาดเองไมไดกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาดที่แนนอนใหกับนัก
โฆษณา ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการสรางสารโฆษณา และการวางแผนเลือกสื่อโฆษณาเ ปนอยาง
มาก)  ทั้งน้ีกลุมเปาหมายที่ตางกันก็จะมีพฤติกรรมในการรับสารหรือพฤติกรรมในการเขาใจตอ
โฆษณาที่ไมเหมือนกัน

ประเภทของตลาดตามหลักวิชาการการตลาดแบงออกเปน 5 ประเภทดวยกัน ซึ่งตลาด
ทั้ง 5 ประเภทน้ีจะมีความแตกตางกันในเร่ืองวัตถุประสงค และแนวทางการตัดสินใจซื้อสินคา คือ

1. ตลาดผูบริโภค 2. ตลาดผูผลิต 3. ตลาดคนกลาง 4. ตลาดรัฐบาล 5. ตลาดระหวาง
ประเทศ

แตถาจะกลาวถึงความสําคัญของการโฆษณาตอความสําเร็จทางการตลาดแลว ขอ
เนนหนักเฉพาะตลาดผูบริโภคเปนประเด็นสําคัญเทาน้ัน

ตลาดผูบริโภค (Consumer Market)  ในการวางแผนรณรงคทางการโฆษณาอยางมี
ประสิทธิผล  นักการตลาดและนักโฆษณาจะตองทําความเขาใจคุณลักษณะที่สําคัญบางประการ
ของผูบริโภค ซึ่งไดแก อายุ รายได การศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา แหลงกําเนิด สถานภาพ
ทางการสมรส เพศ และแบบแผนการดําเนินชีวิต  ทั้งน้ีเพราะลักษณะสําคัญดังกลาวน้ีมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกรับสารโฆษณา ฉะน้ันจึงนับไดวาเปนขอมูลที่
มีประโยชนอยางมากในการนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวความคิดทางการโฆษณา
ตอไป

1) อายุ (Age)  คําถามแรกที่จะตองหาคําตอบใหไดกอนก็คือ กลุมผูบริโภคเปาหมาย
น้ันอายุเทาไร หรือมีชวงอายุอยูระหวางใด ทั้งน้ีเพราะอายุของมนุษยน้ันมีผลตอพฤติกรรมการ
แสดงออกและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเปนอยางมาก เชน กลุมวัยรุน สิ่งโฆษณาอาจจะมุงไปที่
การเรงเราอารมณ ราเริง สนุกสนาน ภาษาที่ใชบางคร้ังก็จําเปนตองใชภาษาเฉพาะกลุมผูบริโภค
โดยตรง เพราะจะเขาใจกันไดเปนอยางดี และกอใหเกิดความเชื่อไดงายขึ้น  ถาเปนกลุมผูสูงอายุ สิ่ง
โฆษณาจะตองเนนอารมณและสรางความรูสึกใหมที่แตกตางจากกลุมวัยรุน

2) รายได (Income) คําถามที่ตามมาน้ีเปนคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อของ
ผูบริโภค คือ ผูบริโภคมีกําลังซื้อหรือมีอํานาจการซื้อ (Purchasing Power) หรือไม  แตถาจะพูดกัน
ในภาษาชาวบานแลว  ผูบริโภคเปาหมายน้ันมีเงินซื้อสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอขายหรือไม
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น้ันเอง  การพิจารณาระดับรายไดของผูบริโภคน้ันตองแนใจวา เราพิจารณาระดับรายไดของ
ครอบครัว มิใชรายไดสวนบุคคล แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาสินคาหรือบริการที่เสนอขายน้ันเปนสินคาที่
ใชทั้งครอบครัวหรือเปนสินคาที่ใชสวนบุคคล เปนตน

ดังตัวอยางเชน การโฆษณาขายสินคาที่มีราคาแพง เชน รถยนตที่มีราคาแพงมากๆ  เรา
มักจะไมพบเห็นโฆษณาสินคาประเภทน้ีทางโทรทัศน ทั้งน้ีเพราะเปนสินคาที่ไมใชทุกคนที่จะซื้อ
หาได  ฉะน้ันระดับรายไดของกลุมผูบริโภคเปาหมายจะทําใหนักโฆษณาสามารถที่จะกําหนดแนว
ทางการพิจารณากลยุทธการใชสื่อโฆษณาที่มุงถึงกลุมผูบริโภคที่มีระดับรายไ ดดังกลาวไดแมนยํา
ยิ่งขึ้น

ในเร่ืองระดับรายไดของผูบริโภคน้ีเปนสิ่งที่นักการตลาดและนักโฆษณาตระหนักอยู
เสมอในการวางแผนรณรงคทางการโฆษณา  ทั้งน้ีเพราะมีสินคาบางประเภทเปนสินคาจําเปน
สําหรับกลุมผูบริโภคทกุกลุมและทุกเพศทุกวัย ดังเชน ผงซักฟอก ยาสีฟน แชมพู เปนตน  แตถึง
อยางไรก็ตาม สินคาดังกลาวน้ีเมื่อพิจารณาจากสวนผสมทางการตลาดไมวาจะเปนนโยบายเกี่ยวกับ
ตัวสินคา นโยบายราคา นโยบายการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแลว สามารถที่จะ
แบงแยกกลุมผูบริโภคออกไปไดอยางเห็นไดชัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายด านราคาจะเปน
ตัวกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมายวามีระดับรายไดเทาใด เปนตน

3) การศึกษา (Education) ถาจะกลาวไปแลวกระบวนการโฆษณา ก็คือ กระบวนการ
ของการสื่อสาร และกระบวนการของการสื่อสารน้ันก็คือ กระบวนการของการถายทอดความคิด
(The thought sharing process) การที่นักโฆษณาสรางสรรคสิ่งโฆษณาขึ้นมาชิ้นหน่ึง ไมวาจะเปน
ชิ้นงานโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน สิ่งตีพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือโดยผานสื่อชนิดใดก็ตาม
วัตถุประสงคน้ันตองการจะถายทอดความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการใหกับผูบริโภคและกระตุน
ใหเกิดความตองการซื้อ ประเด็นสําคัญอยูที่วาสิ่งโฆษณาที่สรางสรรคขึ้นมาน้ันผูบริโภคไดพบได
เห็นหรือไดยินไดฟงแลวเกิดการรับรูหรือไม

จากคําถามดังกลาวน้ีเปนสิ่งที่นักการตลาดและนักโฆษณาจะตองศึกษาและพิจารณา
อยางลึกซึ้งเกี่ยวกับระดังความรูหรือการศึกษาของกลุมผูบริโภคเปาหมาย เพราะถาโฆษณาไปแลว
ไมสามารถจะกอใหเกิดความคิดรวมกันไดระหวางเจาของสินคาและผูบริโภคแลว  โฆษณาชิ้นน้ัน
นับไดวาลมเหลวและเปนการเสียงบประมาณโฆษณาโดยเปลาประโยชน

4) อาชีพ (Occupation) พฤติกรรมตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีผลโดยตรงตออาชีพของ
เขาเหลาน้ัน ตัวอยางเชน ผูบริโภคที่มีอาชีพเปนพนักงานขายจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเดินทางอยู
ตลอดเวลา  ยอมจะมีพฤติกรรมและความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางจากกลุมผูบริโภค
เปาหมายที่ชอบอยูกับบานถึงแมวาจะเปนเพศเดียวกัน รายได การศึกษาอยูในระดับเดียวกันก็ตาม
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เชน กระเปาเดินทางคงจะมีความตองการมากสําหรับพนักงานขายแตจะมีความตองการเพียง
เล็ก นอย เท า น้ันกับ บุคค ลที่ทํ าง านใ นสํ า นัก งานแล ะไมคอยมีโอกา สไ ด เ ดินท าง  แล ะ
ขณะเดียวกันเน็คไทจะจําเปนมากกวาสําหรับบุคคลที่ทํางานในสํานักงาน  ซึ่งมิใชพนักงานขาย
เปนตน ดวยเหตุน้ีนักโฆษณาจึงตองพิจารณาให ดีตอคุณลักษณะดังกลาวน้ี เพื่อที่จะใช
ความพยายามในการสรางงานโฆษณาใหมีประสิทธิผลสูงสุด

5) เชื้อชาติ ศาสนา แหลงกําเนิด (Race, Religion, National origin) ในการวางแผน
รณรงคทางการโฆษณาทุกคร้ังน้ัน  นักการตลาดและนักโฆษณาจะตองพิจารณาปจจัยสําคัญในเร่ือง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับผูบริโภคในเร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนแหลงกําเนิดของ
ผูบริโภค ดังตัวอยางเชน ความผิดพลาด หรือสิ่งที่ไมคาดคิดมากอนของนักการตลาดคร้ังหน่ึงคือ
การวางแผนในการสงเสริมการขายของธนาคารแหงหน่ึง  โดยการแจกของใหกับผูบริโภคเพื่อเปน
การตอบแทนที่ไดเปนลูกคาของธนาคารในชวงเทศกาลปใหมของแจกน้ันเปนกระปุกออมสินนารัก
ซึ่งไดสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคจํานวนมากคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน แตสราง
ความไมพึงพอใจใหกับผูบริโภคที่อยูทางภาคใต ทั้งน้ีเพราะของแจกที่วาน้ีเปนกระปุกออมสินรูป
หมู  การวางแผนการสงเสริมการตลาดดังกลาวเปนบทเรียนใหนักการตลาดไดเปนอยางดีและยิ่งทํา
การโฆษณามากขึ้นเทาใดก็ยิ่งจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจมากขึ้นเปนทวีคูณ

6) เพศ  เพศก็เปนปจจัยอีกประการหน่ึงเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะถึงแมนผูบริโภคจะมี
คุณลักษณะตางๆ ดังกลาวแลวเหมือนกัน  แตเพศตางกันพฤติกรรมและความตองการตลอดจนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจะแตกตางกันไปดวย  ฉะน้ันนักการตลาดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดให
แนนอนวาสินคาที่จะเสนอขายน้ันจะขายใหกับเพศหญิงหรือเพศชาย  ทั้งน้ีเพราะนักโฆษณาจะ
สามารถสรางสรรคงานโฆษณาใหตรงกับกลุมผูบริโภคเปาหมายมากที่สุด ดังตัวอยางพอบานกับ
แมบาน พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการชนิดเดียวกัน  ซึ่งใหคุณประโยชน
เชนเดียวกัน พอบานอาจจะตัดสินใจซื้อไดเร็วกวาแตแมบานน้ันอาจจะเปรียบเทียบราคาและ
พิจารณาในหลายๆ ปจจัยมากกวากัน

7) แบบแผนการดําเนินชีวิต  แบบแผนการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมีผลกระทบตอการ
พัฒนาทางดานสินคาและบริการตลอดจนแนวทางดานการโฆษณาเปนอยางมาก ทั้งน้ี เพราะจาก
แนวความคิดทางการตลาดในยุคปจจุบันที่ไดกลาวแลวน้ันวา นักการตลาดจะมุงที่ผูบริโภคเพื่อ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภค  ฉะน้ันการเปลี่ยนแปลงทางดานแบบแผนการดําเนินชีวิต
ของผูบริโภคจึงเปนสิ่งสําคัญที่นักการตลาดจะตองศึกษาและทําความเขาใจดังจะสังเกตเห็นไดวา
ในการดําเนินชีวิตปจจุบันน้ีในแตละครอบครัวน้ันทั้งพอบานและแมบานออกทํางานนอกบาน เวลา
จึงมีนอยลงที่จะดูแลหรือปรุงอาหารรับประทานกันในครอบครัว  ดังน้ันจะเห็นไดวา สิ่งที่นักการตลาด
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ไดตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีก็คือพยายามที่จะผลิตสินคา โดยเฉพาะอาหารกึ่งสําเร็จรูป
มากขึ้นโดยการโฆษณาน้ันก็พยายามที่จะเนนที่ความสะดวกรวดเร็ว เปนตน

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา การโฆษณาน้ันเปนกิจกรรมที่จะชวยใหการดําเนินงานทาง
การตลาดน้ันสามารถจะบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี  โดยที่นักโฆษณาจะตองพยายามทําความ
เขาใจกับแนวความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่จะเสนอขาย และทําการศึกษาทําความเขาใจกับ
ผูบริโภคอยางลึกซึ้ง  ทั้งน้ีเพื่อที่จะนําขอมูลดังกลาวแลวน้ีมาวางแผนเพื่อสรางกลยุทธในการ
โฆษณาทั้งทางดานสารโฆษณา สิ่งโฆษณา สื่อโฆษณา เพื่อที่จะถายทอดความคิดเกี่ยวกับสินคา
และบริการไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางครบถวน  ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดความคิดรวมกันและ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อตามเปาหมายของนักการตลาด แตถาไมมีกิจกรรมทางดาน
การโฆษณาแลวเปาหมายทางการตลาดอาจจะไมบรรลุผลสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งน้ีเมื่อ
นักการตลาดไมไดมีโอกาสในการถายทอดความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการไปยังกลุมผูบริโภค
เปาหมาย  ดังน้ันพฤติกรรมการซื้อจึงอาจจะไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นชามาก

2.6 ความสัมพันธระหวางการโฆษณากับสังคม25

อาจกลาวไดวาการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันน้ี เราไมสามารถหลีกเลี่ยงการโฆษณา
ไดพน นับต้ังแตต่ืนขึ้นมาในตอนเชา  การออกไปประกอบธุรกิจการงานนอกบานจนกระทั่งถึงเวลา
นอน เราจะไดยินไดฟงหรือไดเห็นการโฆษณาอยูตลอดเวาลและทุกหนทุกแหง ไมวาจะเปนจาก
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  หนังสือพิมพ  แผนปายโฆษณาตามถนนหนทางและบริการตางๆ
ทั้งที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เชน ขาวสาร กะป นํ้าปลา ไปจนถึงสินคาฟุมเฟอย เชน
เสื้อผาราคาแพง เคร่ืองสําอางชั้นสูง  รานอาหารภัตตาคารระดับหรูหรา

นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของคําวาสังคมไวมากมายอาจสรุปไดวา “สังคม
หมายถึงกลุมคนที่อยูรวมกันต้ังแตสองคนขึ้นไป  จนถึงกลุมขนขนาดใหญ ซึ่งประกอบกันเปน
ประเทศชาติ  มีขอบเขตอาศัยอยูในบริเวณหน่ึง กลุมชนเหลาน้ีเมื่อรวมตัวกันเขาจะมีการกําหนด
ระเบียบแบบแผนและกฏเกณฑตางๆ ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน มีการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรูขอคิดเห็นกันอยูตลอดเวลา  กลุมชนน้ีจะมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน คือ ยอมรับ
นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน  มีความเชื่อและยึดมั่นในคานิยมเดียวกัน”

สังคมมีโครงสรางซึ่งประกอบดวยกลุมยอยตางๆ มีชนชั้นของบุคคล มีการกําหนด
บทบาทและสถานภาพของบุคคล  ซึ่งแตละองคประกอบมีความสัมพันธกันอยางมั่นคงเชนเดียวกับ
โครงสรางของอาคาร   สังคมด้ังเดิมของมนุษยเปนสังคมที่มีโครงสรางระบบเดียว  กลาวคือสังคม

25 สุมน อยูสิน.  (2530). ธุรกิจการโฆษณา หนวยท่ี 11-15. หนา 219-222.

DPU



26

หน่ึงทําหนาที่หรือมีภาระหลายๆ อยาง เชน ครอบครัวทําหนาที่ทั้งการประกอบอาชีพ การให
การศึกษาแกบุตร ใหการอบรมสั่งสอน รวมทั้งการถายทอดวิชาชีพแกบุตรหลาน เปนตน ตอมาเมื่อ
สังคมเจริญขึ้น โครงสรางของสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีโครงสรางระบบเดียวทําหนาที่
หลายอยางไปเปนระบบใหมที่มีโครงสรางและระบบยอยออกไปทําหนาที่เฉพาะอยาง โดยมี
นโยบายรวมและผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเรียกวา สถาบัน หมายถึงการรวมกลุมกันอยางมีระเบียบ
และระบบ มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของกลุมอยางชัดเจน

จะเห็นไดวาเมื่อสังคมไดวิวัฒนาการและเจริญเติบโตขึ้น ก็ยิ่งทวีความซับซอนมากขึ้น
จึงตองมีการสรางสถาบันทางสังคมขึ้น เพื่อประโยชนของสังคมและเพื่อแกไขปญหาทางสังคม
สถาบันทางสังที่เกิดขึ้นไดแก สถาบันทางการเมือง สถาบันราชการ สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันทางวัฒนธรรมเปนตน สถาบันตางๆ เหลาน้ีตางก็ทําหนาที่ของตนตามที่ไดรับ
มอบหมายจากสังคม

จากความหมายและโครงสรางของสังคม สามารถสรุปลักษณะที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางสังคมกับการโฆษณาในประเด็นตอไปน้ี คือ

1) การโฆษณาเปนการสื่อสารในสังคม
ลักษณะหน่ึงของการเปนสังคมก็คือ กลุมชนในสังคมจะตองมีการติดตอสื่อสารและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา สังคมจะดํารงอยูไมไดหากปราศจากการ
ติดตอสื่อสาร  เพราะจะทําใหเกิดความสับสน เกิดความไมเขาใจซึ่งกันและกัน

การโฆษณาจึงถือวาเปนการสื่อสารแบบหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นในระบบสังคมเชนเดียวกับการ
สื่อสารทั่วๆ ไป เปนการแจงขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการใหแกคนในสังคม ทําใหคนไดทราบ
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาวามีสินคาใดที่จะสนองความตองการของตนไดบ าง มีจําหนายที่ไหนและ
ราคาเทาไร นอกจากจะแจงขาวสารแลว การโฆษณายังเปนการสื่อสารที่มีลักษณะจูงใจใหคน
ตัดสินใจซื้อสินคา และยังเปนการย้ําเตือนใหผูบริโภคที่จะซื้อสินคาน้ันซ้ําอีกใหจดจําตราหรือยี่หอ
ของผลิตภัณฑน้ันๆ ได ถาหากปราศจากการโฆษณาในสังคม ประชาชนก็จะไมทราบวาบัดน้ีมี
สินคาอะไรใหมๆ เกิดขึ้นบาง และสินคาใดที่ตนควรจะตัดสินใจซื้อเพื่อสนองความตองการ ซึ่ง
เปนสาเหตุทําใหระบบเศรฐกิจโดยสวนรวมไมเจริญกาวหนา รวมทั้งจะเกิดความสับสนไมเขาใจกัน
ระหวางเจาของสินคากับผูบริโภค โดยที่เจาของไมสามารถผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคเพราะไมมีการสื่อสารกันระหวางเจาของสินคากับผูบริโภค
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2) การโฆษณาเปนเคร่ืองมือของสถาบันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมมนุษยน้ันตองมีการบริโภค เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ตองการบริโภคเพื่อยัง

ชีพ ตองการที่อยูอาศัยและตองการทรัพยสินอ่ืนๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันดวย
ดังน้ันในสังคมจึงตองมีการต้ังสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อทําหนาที่ในการจัดการเศรษฐกิจรวมถึง
เทคนิคในการผลิต กรรมวิธีในการแปรสภาพการแลกเปลี่ยนจากผูผลิตถึงมือผูบริโภคในการ
แลกเปลี่ยนจากผูผลิตถึงมือผูบริโภคน้ี การโฆษณามีบทบาทสําคัญในการถายทอดแนวคิดเกี่ยวกับ
สินคาและผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค เปนเคร่ืองมือในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการ
ชวยใหระบบการจําหนายหรือระบบการตลาดประสบความสําเร็จ รวมทั้งกระตุนใหเกิดการแขงขัน
ในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ นอกจากสถาบันทางเศรษฐกิจแลว ปจจุบันสถาบันอ่ืนๆ ของสังคม
เชน สถาบันทางการเมือง การปกครอง สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันวัฒนธรรม
นิยมใชการโฆษณาเปนเคร่ืองมือในการรณรงคเพื่อแกไขปญหาของสังคมและเพื่อสรางภาพพจน
ของสถาบันมากขึ้นอีกดวย

3) การโฆษณาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม
การโฆษณาเปนงานที่ตองอาศัยศิลปะในการสรางสรรค ผูสรางงานโฆษณาจะตอง

ใชความสามารถทางศิลปะในการที่จะถายทอดแนวความคิดของสินคาออกมาเปนรูปภาพและภาษา
ที่สามารถสื่อสารกันเขาใจ ระหวางผูผลิตสินคาและผูบริโภค รวมทั้งตองสามารถใชศิลปะในการ
จูงใจซึ่งมีความยากยิ่งไปกวาการสื่นสารแบบธรรมดา การสรางสรรคงานโฆษณาจึงตองอาศัยศิลปะ
หลายแขนง ทั้งศิลปะในการวาดภาพ การถายภาพ การใชภาษา ศิลปะในการจัดฉาก ศิลปะในการ
แตงเพลง ฯลฯ งานศิลปะตางๆ เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมน้ันหมายถึง
รูปแบบการดํารงชีวิตของคนในสังคมอันมีความหมายกวางขวางมาก รวมถึงงานศิลปะทุกแขนงที่
มนุษยในสังคมใดสังคมหน่ึงเปนผูสรางสรรคขึ้นมา นอกจากน้ีงานศิลปะโฆษณายังเปนเคร่ือง
สะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากอดีตสูปจจุบันอยางเดนชัด เชน ในอดีตงาน
โฆษณาเนนศิลปะในการสื่อสารดวยคําพูด ในปจจุบันงานโฆษณาไดเปลี่ยนรูปไปเปนแบบที่เนน
รูปภาพและดนตรีมากกวาคําพูด เปนตน จึงกลาวไดวาการโฆษณาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมหรือ
เปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย รูปแบบของการโฆษณาในสังคมใดสังคมหน่ึงสะทอนให
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เห็นแนวคิด ความเชื่อ คานิยม และศิลปะของสังคมน้ัน เชนรูปแบบของการโฆษณาของไทยยอมมี
แนวคิดในการสรางสรรคและองคประกอบของศิลปะที่แตกตางจากการโฆษณาของประเทศอ่ืน

5) การโฆษณามีความสัมพันธกับระบบชนชั้นของสังคม
กลุมคนในสังคมน้ันแบงแยกออกเปนชนชั้นตางๆ โดยถือเอาเกียรติหรือฐานะทาง

สังคมเปนเคร่ืองวัด เชน วงคตระกูล ความมั่งคั่งหรือฐานะทางการศึกษา เปนตน การแบงชนชั้นใน
สังคมจึงแบงออกเปนหลายระดับ เชน ชนชั้นสูง ชนชั้นปานกลาง และชนชั้นตํ่า เปนตน สําหรับ
ในทางวิชาการดานโฆษณาก็ไดแบงชนชั้นในสังคมออกเปน 5 ชั้นคือ26

พวก A คือพวกที่มีรายไดสูง มีการศึกษาสูง มีตระกูลสูง มีอาชีพเปนที่นายกยอง
พวก B คือพวกที่รายไดสูง แตอาจมีการศึกษาตํ่า มีอาชีพเปนที่ยกยอง บางทีอาจเรียกวา

เศรษฐีใหม รวมถึงผูที่มีตําแหนงทางราชการสูง มีการศึกษาสูงถึงแมวาจะมีรายไดไมสูงนักก็ตาม
พวก C คือพวกเจาของกิจการรายยอยที่มีธุรกิจของตนเอง มีการศึกษาปานกลางและ

อาจเปนพนักงานระดับหัวหนาทั้งในฝายเอกชนและฝายราชการ หรือเปนพวกที่ทํางานใน
สํานักงาน

พวก D จะเปนพวกชางที่ตองมีทักษะ รายไดไมสูง อาชีพไมคอยไดรับการยกยองจาก
สังคม ตลอดจนชาวนาและพอคา แมคารายยอยตางๆ เสมียน พนักงานระดับตํ่า หรือขาราชการชั้น
ผูนอย

พวก E เปนผูใชแรงงานที่ไมมีทักษะใดๆ มีรายไดตํ่า ขาดการศึกษา และมีอาชีพที
สังคมไมใหการยกยอง

การแบงเชนน้ีก็เพื่อประโยชนในการพัฒนาสินคาใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค ในสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําระหวางชนชั้นสูงมาก พวกที่มีฐานะดี
มากหรือพวก A และ B น้ันมีนอย คนในสังคมสวนใหญจะเปนผูที่อยูในระดับปานกลาง(C) ปาน
กลางคอนขางตํ่า (D) และพวกที่มีฐานะตํ่า   ดังน้ันการผลิตสินคาเพื่อขายในตลาดจึงเปนสินคาที่มี
ราคาและคุณภาพที่คนสวนใหญในสังคมจะสามารถซื้อหามาได และเทคนิคในการสรางสรรค
โฆษณาตองมีความแตกตางกันไปตามชนชั้นของกลุมชนที่สินคาน้ันตองการจะเขาถึง เชน การใช
ภาษา การใชสิ่งจูงใจ (Appeal) และการใชจุดครองใจ (Positioning) เปนตน

26 เสรี วงษมณฑา.  (2531). หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ หนวยท่ี 8-11. หนา 352-353.

DPU



29

ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาการโฆษณามีความสัมพันธกับระบบชนชั้นของสังคม เราจะ
เห็นไดจากสื่อโฆษณาที่เผยแพรอยูในสังคมมีความแตกตางกันตามกลุมคนในสังคมที่การโฆษณา
น้ันมุงจะเขาถึง รวมทั้งสื่อที่ใชในการโฆษณาก็มีการแบงระดับตามความนิยมของกลุมชนชั้นใน
สังคมดวย เชน การเลือกใชนิตยสารชั้นนําเปนสื่อในการโฆษณาสินคาที่มีราคาสูงมีรสนิยมดี
เพื่อใหสินคาเขาถึงผูบริโภคซึ่งมีฐานะทางสังคมสูง

ในเร่ืองความสัมพันธระหวางการโฆษณากับสังคมจึงอาจกลาวโดยสรุปวา การโฆษณา
เปนการสื่อสารในสังคมมีความสัมพันธกับระบบสังคมอยางที่ไมสามารถแยกออกจากกันได
การโฆษณาน้ันเปนเคร่ืองมือของสถาบันสังคม โดยเฉพาะสถาบันทางเศรษฐกิจในการที่จะ
จัดระบบเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนา เปนงานศิลปะซึ่งเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม และนอกจากน้ี
การโฆษณายังสะทอนใหเห็นถึงระบบชนชั้นในสังคมไดเปนอยางดีดวย

2.7 อิทธิพลตอผูบริโภคจากการโฆษณา
การโฆษณาทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ ดีตอสินคาและบริการและตัดสินใจหรือมี

พฤติกรรมในการซื้อสินคา  การโฆษณามีลักษณะจูงใจใหคลอยตามพฤติกรรมของผูบริโภคก็จะมี
ลักษณะคลายกันหรือมีคานิยมรวมกัน ดังน้ัน การโฆษณาสินคาก็จะเปนการตอบสนองทางดาน
จิตวิทยาสวนบุคคล และจิตวิทยาสังคม  จึงกลาวไดวา  อิทธิพลของการโฆษณาน้ันมีอิทธิพลใน
2 ระดับ คือ27

2.7.1 อิทธิพลตอตัวบุคคล
จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา การโฆษณามีอิทธิพลตอบุคคลในแงของการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยมกับมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
1)  อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยม
การโฆษณามีบทบาทเปนแรงเสริมทัศนคติและคานิยมที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น การที่บุคคลไดรับสาระโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาที่ตนเองสนใจหรือมีความพึง
พอใจอยูแลวก็จะทําใหเกิดความมั่นใจตอตัวสินคาน้ันมากขึ้น นอกจากน้ียังเปนการสรางทัศนคติ
ใหมๆ ใหเกิดขึ้น เชน  ในบางคร้ังผูบริโภคไมไดสนใจ ไมชอบ หรือไมรูถึงความตองการของตนวา
ตองการสินคาชนิดใด  เพื่ออะไร  การโฆษณาจะชวยใหเกิดความรูใหมๆ  เกี่ยวกับสินคา

27 สุมน อยูสิน. (2529). อิทธิพลของการโฆษณาตอสังคม. หนา 48.
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2)  อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา สารของสื่อมวลชนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบริโภคในหลายดานที่สําคัญ ไดแกทําใหผูรับสารเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงกาวราว
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน

2.7.2 อิทธิพลตอสังคม
อิทธิพลของการโฆษณาตอสังคมจะเปนการกลาวถึงอิทธิพลในแงลบของการโฆษณาที่

มีตอสังคมในดานตางๆ คือ
1)  การโฆษณากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การโฆษณาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม และวิถีชีวิตของคน

ในสังคม ที่เห็นไดชัดคือ ทําใหเด็กหรือเยาวชนยอมรับอิทธิพลของตางชาติ  ไมวาจะเปนการใช
ภาษา การแตงกาย การใชชีวิตนอกบานตามสถานที่เริงรมยตางๆ ซึ่งสื่อโฆษณาที่เผยแพรทาง
โทรทัศนจะมุงกลุมเปาหมายไปที่เด็กและเยาวชนเปนสวนใหญ  เพราะคนกลุมน้ีจูงใจไดงายและ
เปนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนน้ียอมมีผลกระทบตอ
วัฒนธรรมของชาติดวย เพราะเด็กและเยาวชนเหลาน้ีเปนผูรับมรดกทางวัฒนธรรม

2)  การโฆษณามีอิทธิพลตอเศรษฐกิจ
ในแงทางเศรษฐกิจ  การโฆษณานอกจากจะมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแลว

นักวิชาการทางเศรษฐกิจ และนักเศรษฐศาสตรเชื่อวา การโฆษณามีผลกระทบโดยตรงตอความ
เสียหายทางเศรษฐกิจดวย การโฆษณาจะสงผลกระทบทําใหหนวยงานหรือธุรกิจใหมไมสามารถ
เขามาแขงขันในอุตสาหกรรมได   น่ันก็คือ การโฆษณาจะเปนเคร่ืองมือในการกีดขวางหรือกีดกัน
ผูผลิตรายใหมๆ ที่จะเขามาในอุตสาหกรรมน่ันเอง ธุรกิจที่ทําการโฆษณาจะสามารถสรางอํานาจ
ทางการตลาดได  และในที่สุดจะสงผลทําใหการกําหนดราคาสูงขึ้นดวย

ในการโฆษณาสินคาน้ัน ผูโฆษณามักหยิบเฉพาะจุดเดนหรือขอดีของสินคามาเปน
เคร่ืองมือในการโฆษณา โดยอาจปดบังขอเสีย หรือจุดออนของสินคาไวไมใหผูบริโภคทราบ เมื่อ
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคามาแลว จึงรูวาสินคาน้ันมีขอเสียมากกวาขอดี ไมคุมคากับเงินที่เสียไป

2.8 หลักสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
“สิทธิ” (Right) คือ อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทําการเกี่ยวของ

กับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน วาอํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลหน่ึงในอันที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนอีก
คนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการบางอยางบางประการใหเกิดประโยชนแกตน28

28 วรพจน วิศรุตพิชญ. (2538). สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. หนา 16.
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“เสรีภาพ” เปนอํานาจของบุคคลในอันที่จะกระทําในสิ่งที่ตนประสงคจะกระทําและที่
จะไมกระทําในสิ่งที่ตนไมประสงคจะกระทําและแมการมีอํานาจดังกลาวจะมีผลกอใหเกิดหนาที่แก
ผูอ่ืน หนาที่น้ันก็เปนแตเพียงหนาที่ที่จะตองละเวนจากการกระทําใดๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางการ
ใชเสรีภาพ29

แมจะมีการรับรองเสรีภาพไวในกฎหมายสูงสุดของประเทศคือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองโฆษณาไวในมาตรา 45 วา “บุคคลยอมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพการโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอ่ืน

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง
สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน”30 แตสําหรับสิทธิและเสรีภาพในการกระทําแลว รัฐธรรมนูญหาไดบัญญัติรับรองไว
อยางสมบูรณไม  โดยแตละคนจะใชสิทธิหรือเสรีภาพกระทําการใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนตอ
สิทธิหรือเสรีภาพอยางใดอยางหน่ึงของผูอ่ืนหรือตอประโยชนสวนรวม (General Interest) หรือ
ประโยชนมหาชน (Public Interest) ไมได31

แตทั้งน้ีการใชเสรีภาพในการโฆษณาตองมีขอบเขตและไมใหเกิดความเสียหายแก
ผูบริโภคและสังคมโดยรวมดวย จึงไดบัญญัติไววา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” ดังน้ัน จึงไดมีกฎหมายบัญญัติขึ้นเชน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการโฆษณาไมใหเกิดความเสียหายตอ
ผูบริโภคและสังคมโดยรวม

ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย และมีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพใหแกราษฎรไวหลายประการดวยกัน เน่ืองจากมนุษยเปน
สัตวสังคมที่ตองดํารงชีวิตอยูรวมกัน ดังน้ันในสังคมจึงจําเปนจะตองมีกฎระ เบียบ และจํากัด
เสรีภาพบางประการ เพื่อบุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพกระทําการใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนตอ
สิทธิเสรีภาพอยางใดอยางหน่ึงของผูอ่ืน หรือตอประโยชนสวนรวมไมได  การบัญญัติกฎหมายที่
เกิดขึ้นโดยอํานาจรัฐ  ดังน้ัน สิทธิและเสรีภาพของการโฆษณาจึงมีการแทรกแซงโดยรัฐดวยการ

29 แหลงเดิม. หนา 17.
30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550, มาตรา 45.
31 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 37-38.
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ออกกฎหมายมาควบคุมและจํากัดเสรีภาพ โดยเหตุผลที่รัฐจะนํามาใชในการจํากัดเสรีภาพของ
บุคคลไว  โดยทั่วไปมีดังน้ี

2.8.1 เพื่อความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public Policy) โดยหลักความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไดถูกนํามากําหนดไวเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลดวยอีกประการหน่ึง   ซึ่งหลักทฤษฎีวาดวยความสงบเรียบรอยมีมาต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจ
ดังที่ปรากฏอยูในกฎหมายสิบสองโตะ32 ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีน้ันอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามแตละยุคแตละสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
ดัง น้ัน ความสงบเ รียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนน้ันอาจตองใชพฤติการณ
สภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมในขณะน้ัน ประกอบการใช ดุลพินิจวาเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม

2.8.2 เพื่อความมั่งคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดมีการนําเอาหลักความมั่นคงแหงชาติมากําหนดไวเปนขอจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งดานการรักษาและสงเสริมความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางสังคมหลายกรณี  เชน  เสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพโดยเสรี 33 แต
ทั้งน้ีจะตองเปนการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต แตทั้งน้ีเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือ
เศรษฐกิจของรัฐ อาจจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลไดหากอาชีพน้ันเปนการทําลาย
ความมั่งคงของรัฐ เศรษฐกิจและสังคม

2.8.3 เพื่อประโยชนมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ในสังคมนอกจาก
บุคคลจะมีผลประโยชนของตนเองแลว ในสังคมยังมีประโยชนของสาธารณะรวมอยูดวย อันเปน
ผลประโยชนโดยรวมเพื่อใหการดํารงชีวิตอยูในสังคมน้ันมีความสงบและเปนระเบียบเรียบรอย จึง
เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเขามาควบคุมจัดระเบียบสิทธิเสรีภาพเหลาน้ี โดยการใชอํานาจเขามา
แทรกแซงจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพ ซึ่งโดยหลักการ หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งเปนประโยชนของเอกชนกับประโยชนมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ ซึ่ง
เปนประโยชนของสวนรวมหรือของคนสวนใหญเปนลําดับแรก สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอม
ถูกจํากัดไดเสมอ แตการใชอํานาจของรัฐดังกลาวจะตองปกปองมิใหผูปกครองรัฐสามารถใชอํานาจ
ไดตามอําเภอใจหรือปราศจากเหตุผล

32 จักรกฤษณ กาญจนศูนย. (2524). การจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดย
กฎหมาย. หนา 49.

33 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550, มาตรา 43.
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2.8.4 เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ ชื่อเสียง การดํารงชีพหรือความเปนอยูของบุคคลอื่น
เน่ืองจากในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลหน่ึงอาจไปขัดกับหลักการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล อ่ืน
เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองการการอยูรวมกันและการอยูรวมกันในสังคมยอมมีความเปนไป
ไดที่บุคคลแตละคนจะใชสิทธิเสรีภาพของตนอยางเต็มที่  และอาจลวงละเมิดและอาจล้ําเกินเลยเขา
ไปในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  หรือตางคนตางลวงละเมิดซึ่งกันและกัน รัฐจึงมีความจําเปนตองจํากัด
สิทธิเสรีภาพเพื่อรักษาความชอบธรรมของสิทธิของบุคคลอ่ืนในการอยูรวมกันของสังคม ใหอยู
อยางปกติสุข อันเปนเหตุผลสําคัญในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและเปนความชอบ
ธรรมในการจํากัดขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพDPU



บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนในกองทุนรวมใน

ประเทศไทยและในตางประเทศ

มาตรการทางกฎหมายเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยควบคุมการโฆษณาธุรกิจทางการเงิน
ประเภทของกองทุนรวม เน่ืองจากกองทุนรวมเปนผลิตภัณฑทางการเงินประเภทหน่ึงที่มีความเสี่ยง
สําหรับผูบริโภคในการตัดสินใจลงทุน แมมีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมการโฆษณาทาง
การเงินแลว ยังพบการกระทําผิดจากการโฆษณาทางการเงินเปนจํานวนมาก ดังน้ัน การที่จะหา
แนวทางมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาและคุมครองผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน ในบทน้ีจะทําการศึกษากลไกการทํางานกองทุนรวม มาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศ เพื่อปรับใชกับกฎหมายไทยตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อ
ปรับปรุงลดชองวางของกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงหนวยงานที่ควบคุมการโฆษณากองทุนรวมดวย

3.1  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทย
ในธุรกิจกองทุนรวมมีกฎหมายที่ใชในการควบคุมการโฆษณา คือ พระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541 และประกาศในเร่ืองของหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย
หนวยลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ที่ออกตามความในมาตรา 98 (10)
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ .ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

3.1.1 สาระสําคัญเกี่ยวกับกองทุนรวม
เน่ืองจากกองทุนรวมมีหลายจําพวก หลายประเภท และเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังน้ัน

การศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของกองทุนรวม ปจจัยที่เปนความเสี่ยงของกองทุนรวม
ผูที่ เกี่ยวของกับกองทุนรวม ความสัมพันธระหวางกองทุนรวม บริษัทจั ดการ และผู ดูแล
ผลประโยชน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริโภคที่ตองการลงทุนในธุรกิจกองทุนรวม
เพื่อรูเทาทันผูประกอบธุรกิจ
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3.1.1.1 ประเภทของกองทุนรวม
กองทุนรวมเปนผลิตภัณฑทางการเงินประเภทหน่ึงที่มีความเสี่ยง และกองทุนรวมน้ี

ยังมีความหลากหลายสามารถแบงแยกยอยเพื่อใหมีความเหมาะสมกับแตละลักษณะของ
ผูลงทุน โดยทั่วไปกองทุนรวมสามารถแบงออกได  ดังน้ี

1) แบงตามประเภทของการขายคืนหนวยลงทุน34

(1) กองทุนปด (Closed-End fund) คือ กองทุนรวมที่มีหนวยลงทุนคงที่ไม
เพิ่มขึ้นและไมลดลง เปดใหมีการจองซื้อเพียงคร้ังเดียวเมื่อจัดต้ังโครงการมีกําหนดอายุโครงการ
แนนอน และบริษัทจัดการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการ ผูถือหนวยลงทุน
ไมสามารถไถถอนหนวยลงทุน กอนครบกําหนดอายุโครงการได โดยสวนใหญแลวอายุโครงการ
ของกองทุนรวมในประเทศไทย จะมีกําหนด 3 ป 5 ป หรือ 10 ป  และเพื่อเพิ่มสภาพคลองใหแก
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําหนวยลงทุนของกองทุนปดไปจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดรอง ซึ่งก็คือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือจัดใหมี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market
Maker) ขึ้นมาเพื่อเปนตัวกลาง

(2) กองทุนเปด (Open-End fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลด
หนวยลงทุนไดโดยไมมีกําหนดอายุโครงการ  และบริษัทจัดการ  จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเชน ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกสองสัปดาห ทุกเดือน
ทุกไตรมาส  หรือทุกหกเดือน เปนตน  กองทุนเปดจึงเปนที่นิยมมากกวากองทุนปด  เพราะ มีสภาพ
คลองมากกวา

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบกองทุนปดและกองทุนเปด

กองทุนปด กองทุนเปด
1. จํานวน
หนวย
ลงทุน

กําหนดแนนอน ไม
เพิ่ม ไมลด

สามารถเพิ่มหรือลดลงได

2. อายุ
โครงการ

มีกําหนดแนนอน ไมมีกําหนด (evergreen)

34 กฤษฎา สังขมณี. (2550). การเงินและการธนาคาร. หนา 541-548.
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กองทุนปด กองทุนเปด

3. การซื้อ
หนวย
ลงทุน

เปดใหจองซื้อคร้ัง
เดียวเมื่อเร่ิมโครงการ
หากประสงคซื้อเพิ่ม
ในภายหลัง  ตองเขา
ซื้อในตลาดรอง (กรณี
บริษัทจัดการนําหนวย
ลงทุนเขาจดทะเบียน
ซื้อขาย)  หรือแสดง
ความจํานงกับตัวแทน
ขาย (Market Maker)
ที่บริษัทจัดการแตงต้ัง

สามารถซื้อเพิ่มจํานวนหนวยกับบริษัทจัดการโดยตรง
หรือติดตอผานตัวแทนสนับสนุนการขาย ที่บริษัทจัดการ
แตงต้ังทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เชน
ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย ซึ่งจะทําหนาที่สงคําสั่ง
ซื้อมายังบริษัทจัดการ

4. การขาย
คืนหนวย
ลงทุน

บริษัทจัดการไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจนกวา
จะครบอายุโครงการ
หากผูลงทุนมีความ
จําเปนตองใชเงิน ตอง
ขายหนวยลงทุนที่ถือ
ไวในตลาดรองใน
ราคาตลาดใหแกผู
ประสงคซื้อ

บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่
ระบุไวในหนังสือชี้ชวน (รายวัน รายสัปดาห รายเดือน)
ในราคาเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิ หักดวยคาธรรมเนียม
(ถามี)

5.การจด
ทะเบียน
ซื้อขาย

นิยมจดทะเบียนซื้อ
ขายหนวยลงทุนใน
ตลาดรอง เชน ตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ไมนิยมจดทะเบียนซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง
เพราะสามารถซื้อขายผานตัวแทนสนับสนุนการขายได
อยูแลว
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2) แบงตามนโยบายการลงทุน  10  แบบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(1) กองทุนรวมตราสารแหงทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานคาเฉลี่ยการถือครองตราสารทุนให
สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทราบทุกรอบระยะเวลาสามเดือน
หกเดือน เกาเดือน และสิบสองเดือนของรอบบัญชีกองทุน  หากคาเฉลี่ยการถือครองตราสารทุนไม
ถึงรอยละ 65 ในรอบระยะเวลาใด ใหบริษัทจัดการแสดงเหตุผลโดยชัดเจน  เพื่อที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะไดนําไปเปดเผยใหแกผูลงทุนและผูที่
สนใจลงทุนทราบตอไป โดยทั่วไปแลวกองทุนรวมตราสารแหงทุนจัดวามีความเสี่ยงสูงกวากองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน จึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดสูง
และควรลงทุนเพื่อหวังผลที่ดีกวาในระยะยาว

(2) กองทุนรวมตราสารแหงหน้ี (General Fixed Income Fund) คือ กองทุน
รวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวเฉพาะเงินฝาก  หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดหรือ
ใหความเห็นชอบใหกองทุนประเภทดังกลาวลงทุนได   หามมิใหกองทุนรวมตราสารแหงหน้ีลงทุน
หรือมีไวซึ่งตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (หุนกูแปลงสภาพ)  ยกเวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาอนุญาตเมื่อมีผูใหคํารับรองที่
นาเชื่อถือไดวาจะเปนผูรับซื้อตราสารทุนหลังการแปลงสภาพน้ันออกไปจากกองทุน โดยทั่วไป
แลวกองทุนรวมตราสารแหงหน้ีมีความเสี่ยงนอยกวากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
จึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดนอยกวา

(3) กองทุนรวมตราสารแหงหน้ีระยะยาว (Long-Term Fixed Income Fund)
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนประเภทดังกลาวลงทุนได โดยกองทุนมีวัตถุประสงคที่จะ
ดํารง พอรตโฟลิโอดูเรชัน (Portfolio Duration)  ในขณะใดขณะหน่ึงของกองทุนรวมน้ันมากกวา
หน่ึงปขึ้นไป  ความหมายของ พอรตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบ
ถวงนํ้าหนักของกระแสเงินที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม  พอรตโฟลิโอ ดูเรชัน มากกวา
หน่ึงป มีความหมายโดยทั่วไปวาทรัพยสินที่กองทุนลงทุนและมีไวมีอายุเฉลี่ยมากกวาหน่ึงป
ซึ่งเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงตํ่า  และสามารถลงทุนระยะยาวได
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(4) กองทุนรวมตราสารแหงหน้ีระยะสั้น (Short-Term Fixed Income Fund)
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนประเภทดังกลาวลงทุนได โดยกองทุนมีวัตถุประสงคที่จะ
ดํารง พอรตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหน่ึงของกองทุนรวมน้ันไมเกิน
หน่ึงป พอรตโฟลิโอ ดูเรชัน ตํ่ากวาหน่ึงป  มีความหมายโดยทั่วไปวา ทรัพยสินที่กองทุนลงทุนและ
มีไวมีอายุเฉลี่ยนอยกวาหน่ึงป  ซึ่งเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุนระยะสั้น และตองการ
ความเสี่ยงตํ่า

(5) กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด หรือใหความเห็นชอบใหกองทุน
ประเภทดังกลาวลงทุนไดโดยมีวัตถุประสงคที่จะดํารงอัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสาร
ทุนในขณะใดขณะหน่ึงไมเกินรอยละ 65 และไมนอยกวารอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม  กองทุนผสมลงทุนในตราสารไดทุกประเภท ผูจัดการกองทุนสามารถแสวงหาโอกาส
ลงทุนที่ดีกวาไดทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี แตเปนการจัดสรรเงินลงทุนประเภท
สมดุล เพราะมีขอกําหนดเกี่ยวกับราคาเพดานขั้นสูงหรือเพดานขั้นตํ่า ในการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนผสมจึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดปานกลาง

(6) กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน  (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนด หรือใหความ
เห็นชอบในกองทุนประเภทดังกลาวลงทุนได ทั้งน้ีการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนดังกลาวขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของผูจัดการกองทุน
รวม ตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะน่ันเอง กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน
สามารถลงทุนในตราสารทุกประเภท  เชนเดียวกันกับกองทุนรวมผสมแตไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
ราคาขั้นสูง (Ceiling)  และราคาขั้นตํ่า (Floor) ในการลงทุนในตราสารทุนแตอยางใด การจัดสรร
เงินลงทุนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุนระหวางตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ีจึงอยูกับ
ดุลพินิจของผูจัดการกองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุนจึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความ
เสี่ยงไดปานกลาง

(7) กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไวซึ่ง หนวยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
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โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เน่ืองจาก
กองทุนรวมมีขอดีหลายประการ ที่สําคัญคือ มีการกระจายการลงทุน ความเสี่ยงจึงลดลง ทั้งยังมี
ตนทุนเฉลี่ยตํ่า   กองทุนรวมหนวยลงทุนจึงรับเอาขอไดเปรียบดังกลาวมา นอกจากน้ันแลว กองทุน
รวมหนวยลงทุนยังกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุนรวม ภายใตการจัดการของหลายผูจัดการ
กองทุน และหลายบริษัทจัดการ จึงเปนการกระจายความเสี่ยงที่กวางขวางกวาขอเสียของ
กองทุนรวมหนวยลงทุนอยูที่มีคาธรรมเนียมในการจัดการและคาใชจายอ่ืนๆ ซ้ําซอน

(8) กองทุนรวมใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุนเพิ่มทุนโดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม การลงทุนในใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมีความเสี่ยงสูง  กองทุนประเภทน้ีจึงมีความเสี่ยงสูงมาก

(9) กองทุนรวมกลุมธุรกิจ (Sector  Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุมธุรกิจถือไดวามีการลงทุนกระจุกตัว จึงมีความเสี่ยงสูงกวา
กองทุนรวมตราสารแหงทุนโดยทั่วไป

(10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีที่มีคุณภาพ และมีกําหนดชําระเงินตนเมื่อทวงถาม
หรือมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป  กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คลายคลึงกับก องทุน
รวมตราสารแหงหน้ีระยะสั้น ถือไดวามีความเสี่ยงตํ่าสุด  เหมาะสําหรับการลงทุนระยะสั้นของ
ผูลงทุนที่ไมตองการความเสี่ยง

3) กองทุนรวมประเภทพิเศษแบงไดเปน
(1) กองทุนรวมมีประกัน  (Guarantee  Fund)

กองทุนรวมมีประกัน คือ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดใหมีสถาบัน
การเงินเปนผูประกันตอผูถือหนวยลงทุนวา จะจายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน
ตามจํานวนเงินที่ประกันไว (อาจจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด) ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อถือหนวย
ลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่กําหนด  วัตถุประสงคของการจัดใหมีกองทุนรวมมีประกันก็
เพื่อที่จะทําใหผูลงทุนมีความมั่นใจวา  เงินลงทุนของตนจะไมสูญหาย
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(2) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (Retirement  Mutual  Fund: RMF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการ

สงเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล   เพื่อเตรียมความพรอมไวสําหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ   ผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  จะไดรับสิทธิประโยชนในทางภาษี ที่มากกวาการ
ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไดรับการยกเวนภาษี
เงินไดไมเกินปละ  300,000  บาท  ทั้งน้ีใหนับรวมเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ผูลงทุนจะไดรับประโยชนจากการประหยัดภาษีเงินได
ทันที  ต้ังแตปแรกที่เร่ิมลงทุน

(3) กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ  (Foreign  Investment  Fund: FIF)
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

นําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไปลงทุนในตางประเทศ โดยการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดพิจารณาอนุญาตใหมีการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดในวงเงินจํากัดในแตละป
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ จึงนับไดวาเปนชองทางเพียงชองเดียวที่ผูลงทุนไทยจะสามารถ
กระจายเงินลงทุนของตนใหกวางขวางขึ้น และเปนการลดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทจัดการที่
สามารถจัดต้ังกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเห็นชอบ บริษัทจัดการอาจใหผูจัดการกองทุนในตางประเทศ
ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทุนรวมได เน่ืองจากการลงทุนในตางประเทศตองอาศัยผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองดังกลาวในการจัดการลงทุนนโยบายการลงทุนของ กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ตางประเทศ อาจเปนแบบใดแบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 แบบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนใน
ระดับที่แตกตางกัน

(4) กองทุนรวมหุนระยะยาว  (Long Term  Equity  Fund: LTF)
กองทุนรวมหุนระยะยาว คือ กองทุนรวมที่เนนการลงทุนในหุน โดยที่

ทางการสนับสนุนใหจัดต้ังขึ้นเพื่อเพิ่มสัดสวนผูลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือ กองทุนรวม) ที่จะลงทุน
ระยะยาวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเพิ่มผูลงทุนสถาบันดังกลาวจะชวยทําใหตลาด
ทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งน้ีผูที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่เปนบุคคลธรรมดา
จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อเปนแรงจูงใจในการลงทุน
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(5) กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมหนวยลงทุน คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหนวย

ลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 65 ของ N.A.V

(6) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money  Market  Fund)
กองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก

ตราสารแหงหน้ีหรือกลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบ
กําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป  นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญา
เหลาน้ัน

(7) กองทุนรวมคุมครองเงินตน (Capital  Protected  Fund)
กองทุนรวมคุมครองเงินตน คือ กองทุนรวมที่ บลจ.วางแผนการลงทุน

เพื่อใหความคุมครองเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(8) กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific

Fund) จัดเปนกองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนที่นอยกวามาตรฐานของการกระจาย
การลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

(9) กองทุนรวมดัชนี  (Index  Fund)
กองทุนรวมดัชนี  คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแก

ผูถือหนวยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน
รวม

(10) กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาการดํารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย
จัดเปนกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน เพื่อใหในการแกไขปญหาในการดํารงเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย

(11) กองทุนรวมวายุภักษ
กองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546

(12) กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนในตางประเทศจัดเปนกองทุนรวมที่เสนอ
ขายหนวยลงทุนทั้งหมดใหแกบุคคล ซึ่งไมมีถิ่นฐานภูมิลําเนาในประเทศไทย

3.1.1.2  ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุนรวมดังที่ไดกลาวมาแลววาเปนเคร่ืองมือทางการเงินหรืออีกนัยหน่ึงคือ

ธุรกิจทางการเงินประเภทหน่ึงที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายยอยจนไดเงินทุนเปนกอนใหญและ
นําไปลงทุนอีกตอหน่ึง ดังน้ัน เมื่อเปนการลงทุนไมใชการออมเงิน จึงมีปจจัยความเสี่ยงตางๆ ดังน้ี
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1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจนสงผลใหราคาของตราสารหน้ีที่กองทุนรวมเขาไปลงทุนเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในทิศทางตรงขามกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย หรือ ผูออกตราสารหน้ีไม
สามารถชําระดอกเบี้ยได

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะตลาดโดยรวม เชน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ซบเซา อาจสงผลใหราคาของหลักทรัพยตางๆ ที่กองทุนรวมไปลงทุนอยูมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
ลดลง

3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เชน เกิดการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศและการลงทุน
ได ซึ่งจะกระทบบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หรือในกรณีที่การเมืองไมมีความแนนอน อาจสงผลให
ภาวะตลาดชะลอตัว สงผลใหราคาของหลักทรัพยในตลาดลดลงหรือชะลอตัวได

4) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนรวมไปลงทุน เชน บริษัท
บริหารงานผิดพลาดจนทําใหผลการดําเนินงานขาดทุน

5) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ี เชน บริษัทที่ออกตราสารหน้ีซึ่ ง
กองทุนรวมเขาไปลงทุนมีผลการดําเนินงานย่ําแยจนไมสามารถจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยใหกับ
กองทุนรวมตามเวลาที่กําหนดได

6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง เชน หลักทรัพยที่ลงทุนไวมีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือไมมาก อาจทําใหไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดในราคาหรือจํานวนที่ตองการภายใน
ชวงเวลาอันเหมาะสม

สําหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมจะ
แตกตางไปจากกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ เน่ืองจากมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเขามา
เกี่ยวของ ซึ่งถือวาเปนตัวแปรสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจากการ
แปลงเงินบาทเปนเงินสกุลอ่ืนเมื่อนําเงินไปลงทุนและแปลงกลับมาเปนเงินบาทเมื่อนําผลตอบแทน
มาคืนใหผูลงทุน35

35 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. (2550, 1 มกราคม). กองทุนรวมมี
ความเส่ียงอะไรบาง. สืบคนเม่ือ 28 กรกฎาคม 2554. จาก http://www. sec.or.th/webedu/co ntent.html?
menuid=41
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3.1.1.3 ผูเกี่ยวของกับกองทุนรวม36

โครงสรางของกองทุนรวมถูกกําหนดขึ้นเพื่อผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยประกอบดวยผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตางๆ และผูกํากับดูแล ทั้งที่เปนองคกรของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ ไดแก

1) บริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต
จัดการลงทุนจากกระทรวงการคลังเทาน้ัน บริษัทจัดการเปนผูกําหนดโครงการกองทุนรวม
นโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตองบริหารจัดการลงทุนตามวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนน้ันโดยเครงครัด ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงคในการลงทุน
ใหผูลงทุนทราบ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนที่แจกจายใหแกผูลงทุนและผูที่สนใจลงทุน
ไดศึกษากอนที่จะลงทุน

2) ผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชน เปนสถาบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และตองไมมีสวน
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนจะเปนตัวแทนของผูถือหนวย
ลงทุน ทําหนาที่รักษาผลประโยชนทั้งมวลของผูถือหนวยลงทุน เชน

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนของโครงการลงทุน ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และที่ไดจดแจงไวในหนังสือชี้ชวน

(2) ทําหนาที่ชําระราคาคาซื้อและรับชําระราคาจากการขายทรัพยสิน
(3) เก็บรักษาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวม
(4) สอบทานความถูกตองของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
(5) ดําเนินคดีฟองรองแทนผูถือหนวยลงทุนหากบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบ
3) ตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ปจจุบันบุคคลที่จะทําหนาที่เสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุนรวมได ตองเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เทาน้ัน ตัวแทนสนับสนุนขายหนวยลงทุน ตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด และผานการทดสอบความรูในหลักสูตรการเปนตัวแทนขายจากสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เห็นชอบ ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตองปฏิบัติและทําหนาที่ในการขาย

36 กฤษฎา สังขมณี. เลมเดิม. หนา 538.
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ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อปองกันการขายและการโฆษณาชวนเชื่อใหผูลงทุนเขาใจผิดใน
สาระสําคัญ ตัวแทนสนับสนุนขายหนวยลงทุน หรือที่เรียกกันอยางเปนทางการวา ผูทําหนาที่ขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดับ ไดแก

(1) ตัวแทนสนับสนุนการขายระดับหน่ึง [Investment Planner (IP)] หมายถึง
บุคคลที่สามารถให คําแนะนําในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมแกผูถือหนวยลงทุนและ
ผูสนใจลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปน คําแนะนําทั่วไป และ คําแนะนําเฉพาะเจาะจง

(2) ตัวแทนสนับสนุนการขายระดับสอง [Fundamental Guide (FG)]
หมายถึง บุคคลที่ สามารถให คําแนะนําในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม แกผูถือหนวย
ลงทุนและผูสนใจลงทุน ทั่วไป เฉพาะที่เปน คําแนะนําทั่วไป เทาน้ัน

4) นายทะเบียนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน เปนสถาบันการเงินที่
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหมีหนาที่ดูแล
ทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เชน การจายเงิน
ปนผล และสิทธิประโยชน อ่ืนๆ บริษัทจัดการอาจทําหนาที่เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน สําหรับ
กองทุนรวมภายใตการจัดการของตนก็ได

5) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตให
เปนผูสอบบัญชี และมีชื่อขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตองไมมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทจัดการ มีหนาที่ตรวจสอบบัญชี
ทรัพยสินของกองทุนรวม ตรวจสอบและใหความเห็นชอบงบการเงินของกองทุนใหถูกตองตาม
มาตรฐานบัญชี

6) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดต้ังขึ้นภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เปนสมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย จดทะเบียนสมาคมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มีบริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวน
บุคคล และการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนสมาชิก สมาคมมีหนาที่
กําหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบัติ ใหบริษัทสมาชิกยึดถือและปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกราย กําหนดบทลงโทษเมื่อบริษัทสมาชิกฝาฝนและไมปฏิบัติตาม

7)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนองคกรของภาครัฐ ทําหนาที่กํากับดูแล
ธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงการจัดการลงทุน ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ ขอกําหนดตาม
ความในกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
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3.1.1.4  ความสัมพันธระหวางกองทุนรวม บริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชน37

กองทุนรวม มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ มีผู ดูแล
ผลประโยชนซึ่งตองเปนสถาบันการเงินที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทจัดการ และตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผู ดูแล
ผลประโยชนคอยตรวจสอบการทํางานของบริษัทจัดการแทนผูถือหนวยลงทุน

ฐานะของกองทุนรวมดูไดจาก “มูลคาทรัพยสินสุทธิ” ของกองทุนรวม (Net
Asset Value: N.A.V.X) โดยคํานวณมาจาก ทรัพยสินทั้งหมดในบัญชี (เงินลงทุน+ผลตอบแทน
สะสมจากการลงทุน) ลบดวยคาใชจายของกองทุนรวมน้ัน เชน คาธรรมเนียมการบริหาร เปนตน
แลวนําจํานวนหนวยลงทุนมาหาร ตัวเลขที่ออกมาก็คือมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนหากเมื่อ
เวลาผานไปมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนน้ันลดลงจากมูลคาเมื่อลงทุนเร่ิมตน  ผูลงทุนก็จะ
อยูในฐานะขาดทุน  แตถามูลคาทรัพยสินตอหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นจากมูลคาลงทุนเร่ิมตนผูลงทุนก็จะ
กําไรน้ันเอง มูลคา N.A.V. น้ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนของผูสนใจลงทุนมาก  เพราะราคา
ขายหนวยลงทุนมักจะคํานวณจากมูลคา N.A.V. ที่คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการบวกดวย
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) และราคารับซื้อหนวยลงทุนก็จะคํานวณจากมูลคา N.A.V.
ที่คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการ หักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)

เมื่อพิจารณา N.A.V. ของกองทุนที่สนใจแลว ผูสนใจลงทุนควรตรวจสอบหาดัชนี
เพื่อใชในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม เชนเปรียบเทียบระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํากับ
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีหรือเปรียบเทียบ N.A.V. ของกองทุนที่มีนโยบายลงทุน
ในหุนกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (SET Index) รวมทั้งการเปรียบเทียบ
กองทุนรวมอ่ืนๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนกันและจะตองตระหนักอยูเสมอวาระยะเวลาที่จะ
ลงทุนกับการพิจารณาผลดําเนินงานของกองทุนรวม ก็มีความสําคัญในการตัดสินใจลงทุนดวย

3.1.2 หลักเกณฑสําคัญเกี่ยวกับการโฆษณา
การโฆษณาเปนสิ่งจําเปนที่อยูคูกับการประกอบธุรกิจเพื่อใหผูบริโภครูจักและเขาใจใน

สินคาและผลิตภัณฑ ดังน้ัน การศึกษาถึงประวัติ ความหมาย องคประกอบ ประเภท ลักษณะของ
การโฆษณา จะทําใหทราบถึงวิวัฒนาการแตเร่ิมแรก และทราบถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการ
โฆษณา รวมทั้งบทบาทของรัฐในการควบคุมการโฆษณาจะทําใหสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหเทาทันกับการพัฒนาทางดานการโฆษณา ซึ่งจะได
ทําการศึกษาตอไปน้ี

37 แหลงเดิม. หนา 540.
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3.1.2.1 ประวัติการโฆษณา
การโฆษณามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการธุรกิจที่ตองการแนะนํา

สินคาใหเปนที่รูจักเพื่องายตอการคาขายในผลิตภัณฑสินคาของตน ธุรกิจโฆษณาจึงไดมีการพัฒนา
จากอดีตจนถึงปจจุบันเร่ือยมา นับจากสมัยหลังสงครามโลก การโฆษณาในยุคน้ันก็มี การโฆษณา
ผาน ทางหนาหนังสือพิมพ โฆษณาในโรงภาพยนตร วิทยุ สวนการโฆษณา ทางโทรทัศนเพิ่งจะ
เกิดขึ้นมาใหมในสมัยน้ัน การโฆษณานับวาเปนของใหม สําหรับประเทศไทย ผูคนจึงยังไมคอย
เห็น ความ สําคัญของ การโฆษณาเทาไรนัก แตสําหรับผูประกอบการธุรกิจแลว การโฆษณากับ
การขายสินคาและผลิตภัณฑมีความสําคัญอยางเทาเทียมกัน จะบอกวาการขายสําคัญกวาการ
โฆษณาก็ไมได หรือจะบอกวา การโฆษณาน้ัน สําคัญกวาการขายก็ไมไดเชนเดียวกัน ทั้งสองอยาง
น้ีตองไปดวยกัน เพื่อจะไดทําใหสินคาและผลิตภัณฑของผูประกอบการธุรกิจเขาถึงกลุมบุคคลตาม
เปาหมายไดดีที่สุด จึงทําใหการโฆษณา มีการเจริญเติบโต ควบคูไปกับสังคมและเศรษฐกิจ ของ
ประเทศชาติ มาตลอด นับจากอิทธิพลแนวความคิด ที่ไดรับมาจากกลุมประเทศทางตะวันตก
โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดแพรหลายเขาสูประเทศไทยมาเผยแพรการโฆษณาในสื่อ
ของ "หนังสือพิมพ ที่นับวา เปนจุดเร่ิมตน ของการโฆษณาไทย

จากการเกิดขึ้นของหนังสือพิมพไทยฉบับแรก ดวยความคิดของ ดร.แดน บีช
บรัดเลย (Dan Beach Bradley) ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 238738 ไดออก
หนังสือพิมพภาษาไทยชื่อ หนังสือจดหมายเหตุฯ หรือ The Bangkok Recorder โดยออกเปนราย
ปกษความหนาจํานวน 8 หนา ดวยยอดพิมพ 300 ฉบับ และพรอมกําเนิดของหนังสือพิมพฉบับแรก
น้ีโฆษณาชิ้นแรกของไทยก็ไดปรากฏขึ้นดวย น่ันคือ โฆษณาของอูตอเรือบางกอกดอก ซึ่งมีการ
โฆษณา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2408 และนับจากน้ันมาเมื่อมีนิตยสารอ่ืนๆ เกิดขึ้น ก็จะมีสินคาลง
โฆษณาในนิตยสารเหลาน้ันดวยแทบทุกฉบับ39 คร้ันตอมาพระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชร
อัครโยธิน ไดทรงนําเอาแบบอยาง การโฆษณาธุรกิจรถไฟจากประเทศอังกฤษ มาดัดแปลงใชกับ
กิจการโฆษณาของรถไฟแหงประเทศสยาม และกิจการอ่ืนๆ จนประสพความสําเร็จอยางมากมาย
จนกระทั่งทรงเปดธุรกิจโฆษณาขึ้นอยางเปนทางการ โดยการต้ังบริษัท สยาม แอดเวอรไทซิ่งขึ้น
และ หางนายเลิศ เปนบริษัทแรกที่ทําการโฆษณา หลังจากน้ันแบบแผนของการโฆษณาไดถูก
ปรับปรุงแกไขใหทันยุคทันสมัย และไดวิวัฒนาการมาเปนลําดับ แตตองมาสะดุดกับ การเกิด

38 สุดเขต หนูรอด. (2550, 18 กันยายน). การโฆษณา. สืบคนเม่ือ 22 กรกฎาคม 2554, จาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/59/advertising/01_history04.html

39 Kanitt. (2550). วิชาส่ือโฆษณา E-learning advertising media. สืบคนเม่ือ 22 กรกฎาคม 2554,
จาก http://www.geocities.ws/kanitt_88/lesson1.htm
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สงครามโลกคร้ังที่ 2 (ราว พ.ศ. 2482 - 2488)ไปพักใหญจนกระทั่งเศรษฐกิจไดกลับฟนตัวขึ้นมา
หลังสงคราม "การโฆษณา" จึงไดหวนกลับคืนมาสูภาวะปกติอีกคร้ังหน่ึง

อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันวาสื่อที่ผลักดันใหการโฆษณารุดหนาไปเปน
อยางมาก ก็คือ การเกิดขึ้นของโทรทัศนซึ่งไดเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณกวา 50 กวาปกอน ในสมัยน้ัน
โทรทัศนเปนของใหมที่กําลังแพรหลาย ในประเทศตะวันตก แตในเมืองไทยมีเพียงขาราชการ กรม
ประชาสัมพันธ กลุมหน่ึงเทาน้ัน ที่เห็นความจําเปนของการมีโทรทัศน จึงชวยกันโนมนาวชักจูงให
คณะรัฐบาลในขณะน้ันเห็นดีเห็นงาม ดวยการเขียนบทความ เผยแพร และพูดตามที่ตางๆ
จนกระทั่งรัฐบาลเร่ิมใหความสนใจ จึงใหบริษัท PEY ไดมาทดลอง ฉายโทรทัศนใหคณะรัฐบาล
ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 หลังจากน้ัน จอมพล ป. จึงเห็น
วา ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทย จําเปนที่จะตอง มีโทรทัศน เพื่อเผยแพรขาวสาร ใหกับประชาชน
ไดรับรู

จากน้ันมา จึงมีการทดลองสงสัญญาณโทรทัศน ใหคนไทยไดรับชมกัน โดย
บริษัทหน่ึงจากประเทศอังกฤษในงานฉลองรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2495 ตอมารัฐบาลก็ไดซื้อเคร่ืองสง
มาไวใชในป พ.ศ. 2496 และไดฝกเจาหนาที่ไวปฏิบัติงานดานโทรทัศนพรอมกับไดทดลองแพร
ภาพออกไปปรากฏวาโทรทัศนไดกลายเปนสื่อที่สนใจของประชาชนมากมาย กระทั่งเมื่อวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 รัฐบาลไดจัดต้ัง บริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด ขึ้น เพื่อทําการแพรภาพในชื่อ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 4 บางขุนพรหม และหลังจากน้ัน โทรทัศนก็ไดมี พัฒนาการเร่ือยมา
จนกระทั่งในปจจุบัน ทั้งน้ีก็ไดใหวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกป เปนวันโทรทัศนไทย เปนตนมา

เมื่อโทรทัศนไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ของประชาชนเปนอยางมาก
ธุรกิจโฆษณา จึงไดเจริญรุดหนา อยางไมเคยมีมากอน ทําใหการโฆษณา เร่ิมมีบทบาท มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะ ทางโทรทัศน ที่นอกเหนือไปจากการโฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ ในชวงตนๆ
มีบริษัท Production House อยูเพียง 2 แหง ที่ดําเนินการถายทําภาพยนตรโฆษณาใหกับบรรดา
บริษัทเอเยนซี่โฆษณาตางๆ คือ บริษัท สรรพสิริ จํากัด และ บริษัท อริยะภาพ จํากัด พรอมๆ กับได
มีบริษัทเอเยนซี่โฆษณาของญ่ีปุน กําเนิดขึ้นคือ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป
พ.ศ. 2506 และนอกจากน้ัน บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ของคนไทย ก็ถือกําเนิดขึ้นมาอีกบริษัทหน่ึง คือ
บริษัท ฟารอีสท แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2507 และบริษัทเอเยนซี่โฆษณา ของอเมริกา ชื่อ
บริษัท แมคแคน-เอริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2508 กอนที่จะมีการจัดต้ังสมาคม
โฆษณาของไทยขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. 2509 ในชวงน้ีเองที่ไดทําใหธุรกิจโฆษณาของไทย ไดเติบโตขึ้น
เปนอยางมาก และกาวไกลไป กวาเดิมมากขึ้น มีการพัฒนาทั้งในตัวการสรางสรรคผลงานโฆษณา
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และบุคลากรเพราะคน หนุมสาวในยุคน้ัน ตางใหความสนใจ ในอาชีพโฆษณากันเปนอยางมาก
กระทั่งสืบเน่ืองมา จนถึงปจจุบันน้ี40

3.1.2.2 ความหมายของการโฆษณา
การทําธุรกิจสินคาและบริการน้ัน การโฆษณาถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก

สําหรับผูประกอบธุรกิจ การโฆษณามีหลายแบบหลายวิธีการ ทั้งน้ีเพื่อเปนการดึงดูดลูกคา
กลุมเปาหมายที่อาศัยกระจายอยูทั่วไปตามที่ตางๆ ดังน้ัน จึงควรศึกษาความหมายของคําวา
“โฆษณา” เพื่อใหคําจํากัดความและเขาใจความหมายของโฆษณามากยิ่งขึ้น

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา
โฆษณา วา “โฆษณา” หมายความวา “การเผยแพรขอความออกไปยังสาธารณชน ปาวรอง ปาว
ประกาศ กระทําการไมวาโดยวิธีใดใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพื่ อประโยชนในทาง
การคา (ส.; ป. โฆษณา). โฆษณาการ น. การปาวรองใหทราบ, การแจงความใหทราบ (ส.โฆษณา +
อาการ).” 41

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหคําจํากัดความ
ความหมายของคําวา "โฆษณา" วา “หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น
หรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา”42

สมาคมทางการแหงสหรัฐอเมริกาก็ไดใหความหมายของการโฆษณาไววา
“Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods, or
service by an indentified sponsor” กลาวคือ “การโฆษณา” คือรูปแบบของการเสนออยางมิไดเปน
สวนตัว  โดยตองจายเงินและเปนการสงเสริมเผยแพรความคิดเห็น สินคาหรือบริการตางๆ โดย
ผูสนับสนุนที่ระบุไว43

“การโฆษณา” คือ ปฏิบัติการที่ตองเสียคาใชจายเพื่อกอใหเกิดการเสนอหรือ
การสงเสริมสินคา บริการและความคิดเห็นขององคการหรือหนวยงานซึ่งเปนผูออกคาใชจาย  การ
โฆษณาผานสื่อกลางที่มิใชตัวบุคคลไปยังผูบริโภค  โดยมีผูอุปถัมภหรือมีผูออกคาใชจายเสมอ44

40 Aomzaa. (2550, 20 มิถุนายน). ประวัติสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย. สืบคนเม่ือ 22
กรกฎาคม 2554, จาก http://www.oknation.net/blog/aomzaa/2007/06/29/entry-1

41 ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. หนา 273.
42 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.
43 อดุลย  จาตุรงคกุล. (2518). การโฆษณา. หนา 3.
44 จุฑา เทียรไทย และคณะ. (2529). ศัพทโฆษณา Glossary Of Advertising Terms. หนา 2.
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ในทางวิชาการ คําวา “โฆษณา” หมายความวา การโฆษณา หมายถึง การ
เผยแพรตอสาธารณชนเพื่อสงเสริมการขายสินคา หรือบริการ หรือทัศนคติ เพื่อใหเกิดผลอยางหน่ึง
อยางใดตามความปรารถนาของผูโฆษณา45

“โฆษณา” หมายถึง การกระทําไมวาโดยวิธีการใดๆ ใหประชาชนเห็น หรือ
ทราบขอความทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือสื่อโฆษณาอ่ืนๆ เพื่อประโยชนทางการคา ที่มี
การจายคาเวลาหรือเน้ือที่เพื่อกระทําการโฆษณา46

“โฆษณา หมายความวา การกระจายขาวโดยทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
ขาวสาร  เพื่อพัฒนาความรูสึกนึกคิด และเพื่อชักจูงใหมีการกระทําตามความประสงคของผูโฆษณา

อาจารยสุปรีดา ประศาสนวินิจฉัย นักวิชาการแหงธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร กลาวไววา “การโฆษณาสินคา เปนวิธีการที่ใชเพื่อชวยในการจําหนายสินคาให
ผานผูผลิตไปถึงมือผูบริโภคเร็วขึ้น”47

ดร.เสรี วงศมณฑา ไดใหความหมายของการโฆษณาไว คือ “การโฆษณา
หมายถึง การสื่อสารที่มิใชการสื่อสารระหวางบุคคล แตเปนการสื่อสารระดับมวลชนที่ผูสื่อจะตอง
จายเงินคาบริการในการสื่อสารขอความตางๆ เหลาน้ัน ผูสื่ออาจจะเปนบริษัทธุรกิจเอกชน องคกร
หรือบุคคลใดๆ ที่เราในฐานะผูรับสื่อจะรูไดจากขอความโฆษณาและผูสื่อน้ี คือ ผูที่หวังวาในการ
สื่อสารดังกลาวน้ัน เราสามารถชักจูงกลุมชมใดกลุมชนหน่ึงใหปฏิบัติตามขอแนะนําในขอความ
โฆษณา”48

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการโฆษณากิจการของบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ได
ใหความหมายของคําวา “โฆษณา” หมายถึง “การโฆษณากิจการของบริษัทไมวาจะกระทําดวยการ
ใชถอยคํา ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ผัง หรือแบบแผน หรือดวยวิธีอ่ืนใด โดยทางหนังสือพิมพหรือ
สิ่งพิมพอ่ืน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ปายโฆษณา จดหมายหรือโดยทางอ่ืนใด”49

45 กรมการสนเทศ. (2515). อิทธิพลของการโฆษณาสินคา. หนา 1.
46 สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย. (2552). ขอบังคับวาดวยกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนัก

วิชาชีพโฆษณาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2549. สืบคนเม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.adassoThai
.com/index.php/main/about_aat/aat_regulation

47 สุปรีดา ประศาสนวินิจฉัย. (2506). คําบรรยายโฆษณา. หนา 3.
48 เสรี วงศมณฑา. (2524). หลักการโฆษณา. หนา 1.
49 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย.  (2545, 20 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 119, ตอนพิเศษ

88ง. หนา 61.
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นอกจากน้ียังมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ใหความหมายคําวา “โฆษณา” วา “การทําใหประชาชน
รับรูขอมูลที่เปนการสงเสริมการขายหนวยลงทุน การใหบริการหรือการดําเนินกิจการจัดการ
กองทุน หรือการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน คาหนวยลงทุน หรือจัดจําหนายหนวย
ลงทุน โดยทางขอความ ภาพเสียง หรือเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณใดๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจ
ความหมายไดไมวาจะกระทําผานสื่อหรือเคร่ืองมือใดๆ แตไมรวมถึงการใหขอมูลโดยผานหนังสือ
ชี้ชวนหรือที่มีวัตถุประสงคเปนการใหความรูหรือแจงขอเท็จจริง โดยมิไดมุงเนนใหเปนการ
สงเสริมการขายหนวยลงทุนหรือการใหบริการหรือดําเนินกิจการจัดการกองทุนหรือการใหบริการ
เปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน คาหนวยลงทุน หรือจัดจําหนายหนวยลงทุน เชน เอกสารให
ความรูเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนทั่วๆ ไป เปนตน”50

อาจกลาวสรุปไดวา  คําวา “โฆษณา” หมายความวา การเผยแพรหรือกระจายขอมูล
ขาวสาร ในสินคา บริการหรือผลิตภัณฑของผูประกอบธุรกิจสูบุคคลตามกลุมเปาหมาย ใหไดยิน
ไดเห็นและสนใจในขอมูลขาวสารน้ันๆ

3.1.2.3 องคประกอบของการโฆษณา
วงจรของการโฆษณาโดยทั่วไปแลวจะเกิดขึ้นได  ต องประกอบไปดวย

สวนประกอบสําคัญ 6 ประการ ไดแก
1) ผูโฆษณา (Advertiser) ไดแก เจาของสินคา เจาของกิจการบริการ เจาของ

ตราสินคา หนวยงานราชการ องคกรอิสระหรือมูลนิธิตางๆ คือ ผูประสงคจะทําการโฆษณา โดย
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากกระบวนการโฆษณาทั้งหมด

2) บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทซึ่งไดรับการวาจาง
จากผูโฆษณา ใหทําการสรางสรรคและผลิตชิ้นงานโฆษณาตางๆ รวมถึงจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณา

3) สื่อโฆษณา (Medias) คือ สื่อกลางหรือชองทางการสื่อสารที่โฆษณาอาศัย
เพื่อสงผานไปยังผูบริโภค เชน สื่อโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ ปาย ฯลฯ ซึ่งอยูภายใตการ
บริหารจัดการของบริษัทเจาของสื่อในรูปแบบตางๆ

50 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น. 10 /2552  เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณาเพ่ือสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่เก่ียวของ.
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4) ผูบริโภค (Consumer) คือ ผูซื้อสินคา หรือ ผูใชบริการ ซึ่งจะเลือกซื้อสินคา
หรือใชบริการตามความตองการและพึงพอใจของตน โดยอาศัยการรับรูขอมูลของสินคาหรือบริการ
จากโฆษณาเปนตัวชวยในการตัดสินใจ51

5)  หนวยงานสนับสนุนงานโฆษณา ซึ่งจะทําหนาที่ในการสนับสนุนในดาน
ตางๆ  เชน ถายทําภาพยนตร  ภาพทัศน  ใหเสียงประกอบ  จัดหาตัวแสดง ถายภาพน่ิง ฯลฯ
หนวยงานหรือบริษัทเหลาน้ีเกิดขึ้นมาเพราะความตองการสรางสรรคการโฆษณาอยางสมบูรณแบบ
ที่สุดของนักสรางสรรคงานโฆษณาทั้งหลาย การโฆษณาในปจจุบันตองการการสนับสนุนใน
ลักษณะเชนน้ีเปนอยางมาก  โดยเฉพาะในตางประเทศที่อุตสาหกรรมโฆษณาเป นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ  ซึ่งใชงบประมาณจํานวนมหาศาล

6)  หนวยงานของรัฐ เปนหนวยงานที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการทํางาน
ดานการโฆษณาเปนอยางมาก เพราะหนวยงานของรัฐจะเปนผูวางระเบียบ กฎเกณฑ และควบคุม
ใหการโฆษณาในประเทศเปนไปอยางเรียบรอย เหมาะสม และชวยรักษาผลประโยชนและคุมครอง
ใหผูบริโภคหรือผูรับสาร ซึ่งไดแกประชาชน ไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตอง สมควรที่สุดเทาที่จะทํา
ได52

นอกจากน้ี  มี นักวิชาการสองท านคือ  ผศ.นภวรรณ คณานุ รักษ  และ
ผศ.กัญช อินทรโกเศศ ไดแบงผูมีบทบาทและหนาที่ ในการโฆษณาไว 4 ประเภท ดังน้ี

1)  ผูโฆษณา คือ บุคคลหรือองคกรที่ตองการโฆษณา และเปนผูที่คิดริเร่ิมทําให
เกิดกระบวนการโฆษณา รวมทั้งเปนผู ตัดสินเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ เชนในเร่ืองวัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย เปนตน ซึ่งผูโฆษณาสามารถแบงได 4 ประเภท คือ 1. ผูผลิต เปนผูทําการผลิตสินคา
และบริการและทําการกระจายสินคาหรือบริการไปยังผูซื้อ ดังน้ัน ผูผลิตมักจะเปนผูโฆษณาที่
ตองการโฆษณาใหผูซื้อรูจัก ชอบ จดจํา ตองการและซื้อสินคาและตราสินคาของผูผลิต 2. ผูขายตอ
คือ คนกลางที่ทําหนาที่กระจายสินคาและบริการของผูผลิตไปยังผูซื้อ และเปนผูโฆษณาที่ทําการ
โฆษณาแทนผูผลิตเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อสินคา 3. บุคคล คือ ประชาชนทั่วไปที่เปนผูโฆษณา
เพื่อตองการขายผลิตภัณฑสวนตัวเพื่อกําไร หรือเพื่อตองการแสดงความคิดเห็น 4. สถาบัน คือ
ผูโฆษณาที่มีวัตถุประสงคในการโฆษณาเพื่อใหบริการสังคม มีอิทธิพลตอความคิด สราง

51 W.A.P. Extreme. (2553, 19 กันยายน). องคประกอบของการโฆษณา. สืบคนเม่ือ 1 กรกฎาคม
2554, จาก http://gojirapro-wapextreme.blogspot.com/search?updated-max=2010-926T06%3A45%3A00
-07%3A00&max-results=7

52 รุงนภา พิตรปรีชา.  (2531). ธุรกิจการโฆษณา หนวยท่ี 1-5. หนา 153.
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ภาพลักษณ รณรงคใหเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง เชน การโฆษณาของภาครัฐที่รณรงคให
ผูบริโภครับประทานอาหารสุกและออกกําลังกายเปนประจําเพื่อสุขภาพที่ดี

2) บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณาเปนผูที่บทบาทและหนาที่ใน
การโฆษณาเมื่อผูโฆษณาวาจางหรือมอบหมายหนาที่และบทบาทน้ันให ซึ่งบริษัทตัวแทนโฆษณามี
บทบาทและหนาที่ในการวางแผนและปฏิบัติการทั้งหมดหรือบางสวนขึ้นอยูกับขอตกลงจากการ
วาจาง ซึ่งสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหผูโฆษณามอบหมายบทบาทหนาที่ในการโฆษณาให แกบริษัท
ตัวแทนโฆษณาเพราะการทํางานมีประสิทธิภาพมากกวา  มีแหลงขอมูลที่ดีกวา มีทรัพยากรในการ
สรางสรรคงานที่ดีกวา มีความรูเร่ืองสื่อโฆษณาและกลยุทธในการโฆษณาที่ดี

ผูโฆษณาที่เปนบริษัทหรือองคกรขนาดใหญมักจะไมวาจางบริษัทตัวแทน
โฆษณา แตจะมอบหมายหนาที่และบทบาทในการโฆษณาใหแก (1) แผนกโฆษณาของบริษัท หรือ
ตัวแทนขององคกร

(1) แผนกโฆษณาของบริษัท เปนหนวยงานของบริษัทหรือองคกรผู
โฆษณา  ซึ่งมีผูจัดการโฆษณาหรือผูอํานวยการโฆษณา เปนผูมีบทบาทและหนาที่ในการจัดทํา
โฆษณาผลิตภัณฑของบริษัท  ซึ่งจะตองประสานงานกับผูจัดการตลาด หรือ ผูจัดการผลิตภัณฑ
หรือผูจัดการตราสินคา  ในเร่ืองงบประมาณ กลุมเปาหมาย ตําแหนงทางการตลาด วัตถุประสงคใน
การโฆษณา และแผนการสงเสริมการตลาดอ่ืนๆ  นอกจากน้ันผูจัดการโฆษณายังมีหนาที่ในการ
ควบคุมการดําเนินงานการโฆษณา  การกําหนดชวงเวลาในการโฆษณา  ความถี่ในการโฆษณา  สื่อ
ในการโฆษณา และอ่ืนๆ

(2)  ตัวแทนขององคกร บริษัทที่ตองการควบคุมโฆษณาอยางใกลชิดจะหา
ตัวแทนขององคกรซึ่งมีหนาที่เหมือนกับบริษัทตัวแทนโฆษณา ดังน้ัน บริษัท หรือผูประกอบการคา
ปลีกรายใหญที่ตองการประหยัดตนทุนในการโฆษณา  และตองการควบคุมความรวดเร็วในการทํา
โฆษณาจะเลือกตัวแทนขององคกรในการทําโฆษณา

3)  สื่อหรือองคกรที่เกี่ยวกับสื่อจะเปนผูที่มีบทบาทและหนาที่ในการโฆษณา
เพราะเปนองคกรที่ทําการขายเวลาและพื้นที่สื่อ  และเปนคนกลางที่จะโนมนาวใหผูซื้อสื่อเห็นถึง
ประโยชนของสื่อ   ซึ่งสื่อในที่น้ีคือ  ชองทางการติดตอสื่อสารขอมูลขาวสารของผูโฆษณาสงไปยัง
ผูรับเปาหมาย   ซึ่งผูโฆษณาสามารถใชสื่อในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  สื่อโฆษณาที่ผู
โฆษณาใชบอย คือ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร สื่อกลางแจง และสื่อเคลื่อนที่

4)  ผูขาย คือ ผูทํางานโฆษณาอิสระ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผูขาย
เหลาน้ีมีบทบาทและหนาที่ตามการวาจางหรือสัญญาที่บริษัทผูโฆษณามอบหมาย สาเหตุที่เลือก
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ผูขายทําหนาที่โฆษณาแทนเพราะกลุมผูขายมีประสบการณ  ความสามารถพิเศษและมีอํานาจใน
การตอรอง  ซึ่งสงผลใหตนทุนการโฆษณาตํ่าลง53

3.1.2.4 ประเภทของการโฆษณา54

1) การโฆษณาระดับชาติ National Advertising เปนการโฆษณาที่ เหมาะ
สําหรับสินคาที่มีจําหนายแพรหลายทั่วไปทั้งประเทศ หรือรวมไปถึงตางประเทศดวย การใชสื่อควร
เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมอาณาเขตกวางไกลทั่วไปทั่วประเทศ เชน หนังสือพิมพหรือ
นิตยสารที่วางจําหนายทั่วประเทศ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ที่มีกําลังสงสูง รับไดทั่ว
ประเทศหรือถายทอดในระบบเครือขาย (Network) ไปทั่วประเทศ

การใชสื่อโฆษณาระดับชาติจะเสียคาใชจายสูงกวาสื่อโฆษณาระดับทองถิ่นมาก แต
ใหผลคุมคาเมื่อเทียบอัตราเฉลี่ยระหวางคาโฆษณากับจํานวนประชาชนที่รับทราบขาวสารการ
โฆษณาน้ัน

2) การโฆษณาการคาปลีก Retail Advertising หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการ
โฆษณาระดับทองถิ่น (Local Advertising) เปนการโฆษณาที่เหมาะสําหรับสินคาหรือบริการที่มี
ขอบเขตการจําหนายอยูแตละทองถิ่น เชน หางสรรพสินคา รานอาหาร อูซอมรถยนต ฯลฯ ซึ่ง
เหมาะสําหรับการใชสื่อโฆษณาระดับทองถิ่น เชน การโฆษณาทางไปรษณีย การทําปายโฆษณา
กลางแจงขนาดใหญ (Cut-Out) โปสเตอร (Poster) หรือ “ใบปด” ใบปลิว ใบโฆษณาพับ จดหมาย
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน (เคเบิ้ลทองถิ่น) หนังสือพิมพทองถิ่น

3) การโฆษณาการคาสงเปนการโฆษณาสินคาของผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
โฆษณาไปยังผูคาปลีกหรือผูคาสงทั่วไป เพื่อใหรับซื้อสินคาไวจําหนายใหกับผูบริโภคอีกตอหน่ึง
สื่อที่นิยมใช ไดแก การสงจดหมายโดยตรง ใบโฆษณาพับ แคตตาล็อก (Catalogs) เอกสารแนะนํา
ประกอบ (Brochure) การจัดนิทรรศการแนะนําสินคา เปนตน

4) การโฆษณานําทางพนักงานขายสินคาพิเศษ Advertising to get leads for
special salesman คือการโฆษณาเพื่อขายสินคาที่มีราคาแพงหรือมีนํ้าหนักมาก นําติดตัวเพื่อไป
แสวงหาลูกคาลําบาก โดยนิยมโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ หรือนิตยสารและมี
แบบฟอรมใหกรอกแลวสงกลับมาทางไปรษณีย เพื่อใหทราบวาผูสนใจสินคาเปนใคร อยูที่ไหน จะ
ไดสงพนักงานขายไปพบอันเปนการประหยัดเวลาในการแสวงหาลูกคาของพนักงานขาย เพราะผูที่
ติดตอมาคือผูที่มีความสนใจสินคาอยูกอนแลวการตกลงซื้อขายก็จะงายขึ้น

53 นภวรรณ คณานุรักษ และกัญช อินทรโกเศศ. (2549). การโฆษณา 101. หนา 21.
54 สุดเขต หนูรอด. (2550, 18 กันยายน). การโฆษณา. สืบคนเม่ือ 22 กรกฎาคม 2554, จาก

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/59/advertising/03_type01.html
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5) การโฆษณาสินคาที่ใชในทางอุตสาหกรรม Industrial Advertising เปนการ
โฆษณาสินคาของผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย โฆษณาไปยังผูคาปลีกหรือผูคาสงทั่วไป เพื่อใหรับ
ซื้อสินคาไวจําหนายใหกับผูบริโภคอีกตอหน่ึง สื่อที่นิยมใช ไดแก การสงจดหมายโดยตรง
ใบโฆษณาพับ แคตตาล็อก (catalogs) เอกสารแนะนําประกอบ (Brochure) การจัดนิทรรศการ
แนะนําสินคา

6) การโฆษณาในงานอาชีพ Professional Advertising เปนการโฆษณาที่ผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนาย โฆษณาใหแกบุคคลผูมีอาชีพตางๆ ไดซื้อสินคาเอาไวใชในการประกอบ
อาชีพ หรือใหผูที่มีอาชีพเหลาน้ันแนะนําใหลูกคาและผูเกี่ยวของไดซื้อสินคาไวใช เพราะผูมีอาชีพ
ตางๆ มักจะไดรับการยอมรับและเชื่อถือของบุคคลทั่วไปมาก เชน แพทย วิศวกร เกษตรกร กุก
ดารา นักรอง-นักแสดง นักกีฬา นักออกแบบเสื้อผา ชางผมคนดัง ฯลฯ

7) การโฆษณาสั่งซื้อสินคาทางไปรษณีย Mail - Order Advertising เปนการ
โฆษณาพรอมทั้งขายสินคาไปในตัว โดยที่ผูซื้อและผูขายไมจําเปนตองพบกัน เพียงแตใชบริการ
ไปรษณียเทาน้ัน เหมาะสําหรับสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ เชน จุลสาร (Booklet) ใบโฆษณาพับ
และที่นิยมใชกันมาก คือ นิตยสาร โดยการพิมพรูปภาพของสินคาพรอมทั้งแบบฟอรมสั่งซื้อไวให
ผูสนใจกรอกแบบฟอรมสั่งซื้อ ซึ่งผูขายจะสงสินคาไปใหโดยวิธีเก็บเงินปลายทาง วิธีน้ีใหความ
สะดวกเหมาะสําหรับผูไมมีเวลาไปหาซื้อสินคาดวยตนเอง แตมีปญหาวาการไมไดไปดูสินคาดวย
ตนเองน้ัน เมื่อสั่งซื้อสินคามาแลวอาจจะไดของที่ไมถูกใจก็ได

8) การโฆษณาที่ไมเกี่ยวกับสินคา Non Product Advertising ไดแกการโฆษณาที่
ไมเกี่ยวกับสินคา (Non-Product or Idea Advertising) ไดแก การโฆษณาสถาบัน พรรคการเมือง
หรือองคกรตางๆ รวมถึงบริษัท หางรานที่มิไดเนนการจําหนายสินคา หรือบริการแตเพื่อตองการ
สรางชื่อเสียงเพื่อเผยแพรขาวสารกิจการตางๆ หรือเพื่อเผยแพรแนวความคิดตางๆ ใหไดรับความ
ยอมรับ เชื่อถือ หรือรวมมือตามที่ผูโฆษณาตองการ อันเปนการโฆษณาในลักษณะของ
ประชาสัมพันธ

3.1.2.5 วัตถุประสงคของการโฆษณา
เมื่อการประกอบธุรกิจคาขายสินคาและบริการตองการลูกคาหรือผูบริโภค หาก

ไมมีผูบริโภคการประกอบธุรกิจน้ันยอมไมอาจดําเนินอยูได เคร่ืองมือสําคัญในการเ จาะตลาด
ผูบริโภคคือ การโฆษณา การเผยแพรรูปภาพหรือขอความของธุรกิจน้ันๆ ออกสูสายตาสาธารณชน
ยอมทําใหธุรกิจน้ันเปนที่รูจักในกลุมผูบริโภคมากขึ้น ดังน้ัน การโฆษณาจึงมีประโยชนสําหรับ
ผูประกอบธุรกิจอยางมาก การโฆษณาทั้งหลายน้ันจึงมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังน้ี
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1) วัตถุประสงคหลักของการโฆษณา55

(1) เพื่อแนะนําสินคาหรือบริการใหเปนที่รูจัก พรอมทั้งใหผูบริโภคหันมา
สนใจใชสินคาหรือบริการที่โฆษณา สินคาหรือบริการใดก็ตาม ถาไมโฆษณาก็จะมีคนรูจักหรือ
สนใจนอย ไมสงผลดีสูการขายเทาที่ควร แตถาการโฆษณาดีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับไดมีสินคา
หรือบริการที่ดีก็จะไดรับความสนใจ เชื่อถือหรืออาจจะไดรับความนิยมชมชอบจากผูซื้อจนเปน
ลูกคาประจํากันตอไป

(2) เพื่อรณรงคสงเสริมการซื้อการใชสินคาหรือบริการใหมากยิ่งขึ้น การ
โฆษณานอกจากจะชวยใหผูบริโภคไดรูจัก ไดสนใจสินคาหรือบริการแลว ในกรณีที่จําเปนตองการ
รณรงคเพื่อสงเสริมการขาย หรือตองการทําเปาหมายของยอดขายใหสูงขึ้น เชน ตองการตอสูกับ
คูแขงขัน สามารถทุมงบประมาณ ดําเนินการโฆษณาโดยใชสื่อตางๆ อยางเต็มที่ เพื่อใหไดผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

(3) เพื่อรักษาคานิยมในการใชสินคาหรือบริการใหมั่นคงอยูเสมอ สินคาที่
ลูกคาเคยรูจักเคยนิยมใช ยังคงจําเปนตองโฆษณาเพื่อรักษาชื่อเสียงรักษาคานิยมใหคงอยู
เสมอ เพราะถาหยุดโฆษณา ลูกคาจะรูสึกวาสินคาที่กําลังใชอยูหมดยุคหมดสมัยไปแลว การที่
สินคาหรือบริการที่ใชยังคงโฆษณาอยู ยังมีชื่อเสียงเปนที่นิยมกันอยูเสมอ จึงเปนการปองการกันมิ
ใหลูกคาหรือบริการของคูแขงขัน

2) วัตถุประสงคทั่วไปของการโฆษณา
(1) เพื่อเพิ่มการใชใหบอยขึ้น (to increase the often of use) สินคาหรือ

บริการบางอยางไมมีความจําเปนจะตองซื้อตองใชในชีวิตประจําวันเทาใดนัก หรือจําเปนตองใชแต
จําเปนตองใชบอยๆ ไมจําเปนตองใชมากๆ ก็ได ผูโฆษณาจึงจําเปนตองกระตุนเตือนใหผูบริโภค
นึกถึง และใชสินคาหรือบริการบอยๆ หรือใชใหมากขึ้นเพื่อใหสินคาหรือบริการน้ันกลายเปนสิ่ง
คุนเคยในชีวิตประจําวัน ใหผูบริโภคไดอุดหนุนสินคาหรือบริการน้ันมากขึ้น

(2) เพื่อเพิ่มการใชไดหลายทาง (to increase the variety of use) สินคาใดที่
สามารถใชประโยชนไดหลายทาง การโฆษณามักจะพยายามเนนใหเห็นประโยชนหลายๆ ดาน
เพื่อใหผูบริโภครูสึกวาคุมคาแกการซื้อการใช และตลาดการจําหนายก็สามารถแพรหลายออกไป
อยางกวางขวาง

(3) เพื่อเพิ่มการสับเปลี่ยน (to increase the frequency) เปนการโฆษณาโดย
วัตถุประสงคจะใหผูบริโภคเปลี่ยนจากสินคายี่หออ่ืนมาใชยี่หอที่โฆษณา หรือใหผูบริโภคที่ใช

55 สุดเขต หนูรอด. (2550, 18 กันยายน). การโฆษณา. สืบคนเม่ือ 20 กรกฎาคม 2554, จาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/59/advertising/02_objective01.html
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สินคายี่หอที่โฆษณาอยู ใหเปลี่ยนมาใชรุนใหมที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้น เพื่อใหการ
ขายสินคาใหมากยิ่งขึ้น เชน นําโทรศัพทมือถือรุนเกามาแลกซื้อรุนใหม ดวยขอเสนอที่ให
ประโยชนนาสนใจหลายประการ

(4) เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อ (to increase the quantity purchased) สินคาหรือ
บริการโดยทั่วไปมักตองการใหผูบริโภคซื้อหรือใชบริการในปริมาณมากโดยวิธีการตางๆ เชน ให
สะสมบัตรหรือคูปองสําหรับลดราคาพิเศษเมื่อครบจํานวน ใชแลกซื้อของแถมในราคาพิเศษ

(5) เพื่อยืดฤดูกาลซื้อใหยาวออกไป (to increase the length of the buying
season) สินคาหรือบริการบางอยาง นิยมซื้อหรือใชในฤดูกาลใดฤดูกาลหน่ึง หรือระยะเวลาใดเวลา
หน่ึงเมื่อหมดฤดูกาลซื้อจะทําใหยอดขายตก จึงจําเปนตองใชวิธีการโฆษณาสนับสนุนเพื่อสงเสริม
การขาย เชน เสื้อกันหนาว ชุดนักเรียน

3.1.2.6 ลักษณะของการโฆษณา56

การโฆษณา (Advertising) เปนการสื่อสารขอมูลที่ไมใชบุคคล (ใชสื่อ) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร  จูงใจ และเพื่อเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสินคา (Goods)  และบริการ
(Services)  หรือความคิด (Ideas)  ซึ่งสามารถระบุผูอุปถัมภรายการ(ผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาที่
โฆษณา) ได โดยผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณา ลักษณะการโฆษณาจึง
ประกอบดวย (1) การติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ (Media) ซึ่งสวนใหญจะเปนการติดตอสื่อสารกับกลุม
ผูรับขาวสารจํานวนมาก (2) เปนการเสนอขายความคิด  สินคา หรือ บริการ ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบ
การแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความตองการหรือการเตือนความทรงจํา (3) สามารถระบุผูอุปถัมภ
รายการ คือ ผูผลิต หรือผูจัดจําหนายสินคาที่โฆษณา (4) ผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายสําหรับ
สื่อโฆษณา โดยมีประเด็นสําคัญตางๆ ดังน้ี

1)  การโฆษณาเปนกิจกรรมสื่อสารมวลชน (Mass media) วัตถุประสงคในการ
สรางงานโฆษณา ก็เพื่อจะเผยแพรขอเสนอใหแกผูบริโภคกลุมเปาหมายโดยใชขอความ  รูปภาพ
หรือสัญลักษณที่สนับสนุนการขายสินคาหรือบริการอยางกวางขวางไปสูมวลชนที่สามารถเขาถึง
ไดทุกสถานที่ตามลักษณะของการสื่อสารมวลชน เชน โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  จึงเปนมูลเหตุ
สําคัญที่ทําใหการโฆษณาเปนการสื่อสารทางการตลาดที่มีราคาตอหัวตํ่าที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การโฆษณาทางโทรทัศน  ตัวอยาง การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน  อัตราคาโฆษณา  250,000  บาท
ตอเวลาโฆษณา 1 นาที  ถามีคนดู 1,000,000 คน คิดตอหัวจะประมาณคนละ 25 สตางค ถาเปนกรณี
ที่ใชสื่ออ่ืน เชน สื่อหนังสือพิมพจะเสียคาใชจายมากกวา เพราะหนังสือพิมพเต็มหนาสี่สี  อัตราคา
โฆษณา 700,000 บาท แตผูอานหนังสือพิมพจะมีจํานวนนอยกวาผูชมโทรทัศน  ดังน้ันถาคิดใน

56 เสรี วงศมณฑา. เลมเดิม. หนา 11.
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อัตราตอหัวแลว  การโฆษณาทางโทรทัศนจะถูกกวาการโฆษณาทางหนังสือพิมพ แตคาโฆษณา
ทางหนังสือพิมพจะตํ่ากวาการจางพนักงานขายไปแจงขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการกับลูกคา
แมวาอัตราคาโฆษณาตอหัวทางโทรทัศนจะมีราคาตํ่า  แตก็ไมสามารถสรุปไดวามีประสิทธิภาพดี
ที่สุด  เพราะการโฆษณาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูบริโภค และสินคาแตละ
ประเภท

2)  การโฆษณาเปนการสื่อสารเพื่อการจูงใจ  ( Persuasion) การโฆษณามี
วัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ  ไมใชการใหขาวสาร (Information) ดังน้ันการ
โฆษณาจึงกลาวถึงแตสิ่งดีที่มีพลังในการจูงใจใหคนคลอยตาม    แตไมไดบอกรายละเอียดทั้งหมด
เหมือนการใหขาวสาร  เพราะฉะน้ันความเปนจริงหลายอยาง  อาจไมปรากฏอยูในโฆษณา
เน่ืองจากไมชวยในการจูงใจ   ดังคํากลาวที่วา การโฆษณาเปน “Half truth” ซึ่งหมายความวา “ทุก
สิ่งที่กลาวในการโฆษณาเปนความจริง   แตความจริงทั้งหมดไมไดอยูในโฆษณา”

สินคาแตละชนิดมีทั้งจุดแข็งและจุดออน ถาจะจูงใจใหคนซื้อสินคา  ยอม
จะตองกลาวถึงเฉพาะสวนที่เปนจุดแข็งและตองเปนจุดแข็งที่ เปนความจริงดวย สวนจุดออนที่เปน
ความจริง  ถาความจริงน้ันไมเปนอันตรายตอผูบริโภคก็ไมจําเปนตองนํามากลาว เชน นํ้ายาขัด
หองนํ้า  ขัดไดดีมากแตมีกลิ่นฉุน  กลิ่นฉุนเปนจุดออนที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค จึงไม
จําเปนตองกลาวถึง  กลาวแตเพียงวานํ้ายาขัดหองนํ้าน้ี “ไมตองขัดประหยัดแรง” แตความจริง
บางอยางมีความสําคัญ  หากปดบังไวอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคได โดยจรรยาบรรณแลว
ตองบอกใหผูบริโภคทราบจะปดบังไวไมได  เชน ถาใชยาน้ีเกินขนาดที่ระบุไวบนฉลากหรือ
เอกสารกํากับยาจะทําใหเปนพิษตอตับได ไมควรใชยาน้ีติดตอกันเกิน 5 วัน ผูเปนโรคตับ โรคไต
ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยาน้ี  เปนตน

การโฆษณาเปนเร่ืองที่จะตองระมัดระวังทั้ง 2 ฝาย   มีขอคิดทางธุรกิจกลาวไววา
“ผูบริโภคจงระวัง (Consumers beware) หมายความวา  ผูบริโภคตองระวังวาสิ่งดีๆ ที่โฆษณาบอก
น้ัน  อาจมีสิ่งที่ไมดีแฝงอยู   ซึ่งโฆษณาไมไดกลาวถึง ในขณะเดียวกันก็มีคํากลาววา “ผูขายจง
ระวัง” (Sellers beware) ซึ่งหมายความวา ในกรณีที่ผูขายปดบังสิ่งที่ไมดีไว   ตองคํานึงวาเมื่อ
ผูบริโภคพบสิ่งที่ไมดีเขา   สิ่งดีที่มีอยูน้ันดีเพียงพอหรือไม   เพราะถาสิ่งดีที่มีอยูน้ันดีไมเพียง
พอที่จะชดเชยกับสิ่งที่ไมดีที่คนพบภายหลัง   จะทําใหผูบริโภคไมพอใจและเกิดความรูสึกที่ไมดีตอ
สินคา   ผูบริโภคจะซื้อสินคาเพียงคร้ังเดียว  โดยไมซื้อซ้ําอีก  ซึ่งเปนอันตรายตอสินคาชนิดน้ันมาก
และอาจมีการพูดตอๆ กันไป   กอใหเกิดการโฆษณาเชิงลบขึ้นโดยการใชปากตอปาก  (Mouth to
Mouth Advertising) ซึ่งทําใหสินคาเสื่อมความนิยมเร็วขึ้น ดังคํากลาวที่วา “การโฆษณาที่ดีสําหรับ
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สินคาที่เลวน้ันเทากับเปนการฆาสินคาน้ันใหตายเร็วยิ่งขึ้น”  (A good advertising for a bad product
kills the product even faster)

3)  การโฆษณาเปนการจูงใจดวยเหตุผลจริง (Real reason) และเหตุผลสมมติ
(Supposed reason)  มีรายละเอียดดังน้ี

การจูงใจดวยเหตุผลจริง (Real reason) หมายถึง การจูงใจโดยบอก
คุณสมบัติที่เปนประโยชนของผลิตภัณฑ เชน กระเบื้องตราชางโฆษณาวา หนากวากระเบื้องอ่ืน ยา
สีฟนคอลเกตโฆษณาวาสามารถปองกันฟนผุเพราะผสมฟลูออไรด เปนตน  เหตุผลจริงมีสวนชวย
ในการจูงใจใหคนซื้อสินคาได

การจูงใจดวยเหตุผลสมมติ  (Supposed reason) หมายถึง การจูงใจโดยใช
หลักการตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา เหตุผลสมมติไมไดหมายความวาเปนเร่ืองไมจริง
แตเปนประเด็นที่นํามาเปนเหตุผลในการจูงใจผูบริโภคโดยไมไดเปนจุดเดนที่มีความสําคัญใน
ตัวเอง  แตนําเอาลักษณะบางอยางในตัวสินคามาเปนฐานในการสรางเหตุผลสมมติขึ้นมา ตัวอย าง
ถานําอาหารเสริมยี่หอ A ไปใหนักกีฬาที่เปนแชมปรับประทานแลวเรียกวา อาหารเชาของแชมป
(Breakfast of the champ) ซึ่งมีความหมายโดยนัยวา  ถาใครอยากแข็งแรงเหมือนแชมปเปยนก็ตอง
ลองรับประทาน หรือการโฆษณาเสื้อผา อาจใชขอความวา “หนุมสาวทันสมัยใชเสื้อผา XYZ”
โดยภาพโฆษณาจะมีภาพของหนุมสาวทันสมัยสวมใสเสื้อผายี่หอดังกลาวทําใหดูนาเชื่อถือ เปนตน

3.1.2.7 เทคนิคการโฆษณา
การโฆษณาถือเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง ไมวาจะเปนระหวางผูผลิต

โฆษณาหรือ ผูประกอบกิจการธุรกิจ ฉะน้ัน
1) การโนมนาวทางอารมณ  โดยวิธีการโฆษณาวาสินคาของตนดีกวาที่จะชวย

เสริมฐานะ  ความภาคภูมิใจ หรือเชิดหนาชูตาเทียมคนอ่ืนได  เชน  เคร่ืองสําอาง หรือ เสื้อผา
เปนตน

2) การชี้ใหเห็นเหตุผล คุณคาหรือเหตุผลที่มีอยูในตัวสินคามักจะเปนจุดเนน
ของนักโฆษณาที่จะชี้ใหเห็นวา  สินคาของตนดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับของคูแขงขัน เชน เนนวา
สวนผสมดีกวา  ประสิทธิภาพดีกวา  คุณภาพเหนือกวา หรือของแบบเดียวกัน  แตราคาถูกกวา  ใช
เงินซื้อนอยกวา

3) การย้ําใหเห็นวาเปนของตางจากของคนอ่ืน   เพื่อย้ําใหลูกคาเกิดความรูสึก
วา  ของชนิดน้ันชนิดน้ีเปนของชนิดพิเศษที่เดนที่บุคคลสวนหน่ึงไดใชเปนประจํา เชน เสื้อผา
กางเกง นาฬิกา เปนตน  ที่มักจะชี้ใหผูบริโภคอยากเลียนแบบและซื้อใช หรือเอาอยางคนเหลาน้ัน

DPU



59

4) การย้ําใหเกิดความเชื่อทางจิตวิทยา วิธีการน้ีก็คือ การชี้ใหเห็นวาเปนของดีที่
คนสวนมากยอมรับและเชื่อถือ ซึ่งทําใหผูบริโภคซึ่งอยากจะใหตนเปนที่ยอมรับของกลุมทําการซื้อ
ใชเพื่อใหเหมือนคนสวนมากที่ใชกัน

5) การเนนในดานการเปนผู นําที่ทันสมัย  วิธี น้ีการโฆษณาจะเนนที่ ตัว
ผูบริโภคที่จะมีโอกาสเปนผูนํายุคใหมที่ทันสมัยที่สุดเปนเฉพาะพิเศษ  หรือเปนผูริเร่ิมกอนใครอ่ืน

บริษัทหรือหนวยงานที่ทําโฆษณาในปจจุบัน มักจะมีความเชี่ยวชาญที่มีการใช
วิธีการจูงใจหรือโนมนาว  ทั้งโดยวิธีการเนน  การจูงใจทางอารมณ  และการจูงใจโดยเหตุผลทั้ง
สองอยางควบคูกันไป  จนกระทั่งบางคร้ังแยกไมออกเลยวา อะไรเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญกวาและมี
มากนอยเพียงใด  แตอยางไรก็ตามการโฆษณาทุกอยางที่กระทําอยูน้ีตางฝายตางก็ตองการใหเปนที่
สนใจและชอบพอของผูบริโภคมากที่สุด  ซึ่งจะสําเร็จเพียงใดก็ยอมขึ้นอยูกับผูชนะที่มีความคิด
ริเร่ิมที่ดีกวาและถูกตองไดผลมากกวา57

3.1.2.8 ปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณา58

แมวาในการโฆษณาแตละคร้ัง จะประกอบไปดวยผูที่ เกี่ยวของ 6 ฝาย
เชนเดียวกันก็ตาม แตความแตกตางของโฆษณาแตละชิ้นน้ัน ยอมมีขึ้นเสมอ เชน ถาเราตองการขาย
รถยนตซึ่งเราเปนตัวแทนจําหนาย ลักษณะการโฆษณายอมแตกตางไปจากโรงงานผลิตรถยนตจะ
ทําโฆษณาของเขาแนนอน และแมแตโรงงานผลิตรถยนตแตละโรงงานก็ยอมมีการโฆษณาที่
ตางกันเชนกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูโฆษณาแตละประเภทไมวาจะเปนผูโฆษณารายใหญ หรือรายยอยก็
ตาม จะตองประสบกับปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการโฆษณา 2 ประการ คือ ปจจัยซึ่งไมอาจควบคุม
ได หรือปจจัยภายนอก (Uncontroltable (external) factors) และปจจัยซึ่งสามารถควบคุมได หรือ
ปจจัยภายใน (Uncontroltable (internal) factors) น่ันเอง

1) ปจจัยแวดลอมของการโฆษณาซึ่งไมอาจควบคุมได หรือปจจัยภา ยนอก
เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการซึ่งเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือความควบคุมของผูโฆษณาและผูที่
เกี่ยวของปจจัยแวดลอมดังกลาวไดแก

(1) ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
และสังคมแบบเสรีนิยม การโฆษณายอมสามารถทําหนาที่และมีบทบาทของตนเองไดเต็มที่กวาใน
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสังคมนิยม และแมแตในประเทศเสรีนิยมดวยกันก็ยังมี

57 ธงชัย สันติวงษ และฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน. (2518). หลักการบริโภคเบื้องตน. หนา 43-44.
58 รุงนภา พิตรปรีชา.  (2531). ธุรกิจการโฆษณา หนวยท่ี 1-5. หนา 154.
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กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการโฆษณาที่แตกตางกันไปเชนกัน เชน การหามโฆษณาบุหร่ี
หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลในประเทศ หรือการจํากัดเวลาโฆษณาในแตละรายการ เปนตน

(2) ความซับซอนในจิตใจของมนุษย เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากกับการ
โฆษณา ปฏิกริยาที่บุคคลแตละคนตอบรับกับโฆษณาแตละชิ้นน้ันแตกตางกันอยางมาก คนบางคน
อาจยอมรับและยอมใหโฆษณาน้ันๆ โนมนาวใจไดงาย แตในคนๆ เดียวกันน้ันในบางคร้ังอาจไม
ยอมรับโฆษณาชี้นดังกลาว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอารมณของบุคคล ความซับซอนในจิตใจมนุษยน้ีเปน
ปจจัยที่นักโฆษณาไมอาจควบคุมได ทางที่ดีที่สุดที่จะทําไดก็คือ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
อยางลึกซึ้งและรอบคอบ เพื่อเปนหลักเบื้องตนในการกําหนดและวางแผนงานโฆษณาใหมี
ประสิทธิภาพที่สุด

(3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปก็มีผลอยางยิ่งตอโอกาสที่
โฆษณาจะประสบผลสําเร็จ แมวาสิ่งโฆษณาที่ผลิตออกมาจะทําไดดีเพียงไร  แตถาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศฝดเคือง ประชาชนก็ยอมที่จะจํากัดงบประมาณของตนเอง เชน ตัดงบประมาณ
คาใชจายสําหรับสินคาฟุมเฟอยและไม จําเปนกอนเสมอ การโฆษณาในชวงน้ันยอมไมเกิดผล
เทาที่ควร

(4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ก็เปนอุปสรรคสําคัญตอการโฆษณาได
เชนกัน การที่ปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนา ประดิษฐกรรมใหมๆ ไดดึงความสนใจของประชาชน
นอกจากรายการปกติทางโทรทัศน เชน วีดีโอ วีดีโอเกม คอมพิวเตอร (Home computer) เปนตน
สิ่งเหลาน้ีทําใหประชาชนเบนความสนใจจากรายการโทรทัศน ทําใหโอกาสที่โฆษณาจะสูสายตา
ประชาชนลดนอยลงดวย

(5) สภาพภูมิอากาศ เปนปจจัยแวดลอมที่มีผลผลกระทบโดยตรงตอการ
โฆษณา ทั้งในดานรูปแบบ และประสิทธิภาพ เชน ในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น ผลิตภัณฑ
ประเภทเคร่ืองปรับอากาศคงจะขายไมดี แมวาจะทําการโฆษณาใหดีเพียงใด และเชนเดียวกัน
การโฆษณาที่ผลิตขึ้นสําหรับฤดูรอน ก็จะมีรูปแบบที่สรางความรูสึกสดใส สดชื่น เปนบรรยากาศ
ของการพักผอน ซึ่งจะตางกับการโฆษณาในฤดูหนาว ที่จะคอนขางมืดคร้ึม สรางความรูสึกอบอุน
ใหกับผูชม เปนตน
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ที่กลาวมาน้ีเปนปจจัยที่มีผลตอการโฆษณาทั้งสิ้น  นอกจากน้ันยังมีปจจัยอ่ืนๆ
ที่นอกเหนือการควบคุมของนักโฆษณาอีกมาก เชน การลดจํานวนการเกิดของประชากร ก็มีผลตอ
การขายสินคาประเภทของเด็ก เสื้อผา อาหาร ฯลฯ เปนตน ปจจัยเหลาน้ีเปนสิ่งซึ่งนักโฆษณาจะตอง
ประสบและจะตองเตรียมพรอมที่จะรับสถานการณตางๆ ที่ไมอาจควบคุมไดน้ีอยูเสมอ

2) ปจจัยแวดลอมซึ่งสามารถควบคุมไดของการโฆษณา หรือปจจัยภายใน
หมายถึง ปจจัยซึ่งเกิดจากการกําหนดโดยผูโฆษณาหรือผูผลิตสินคา ซึ่งไดแก ปจจัยเกี่ยวกับตัว
สินคาน่ันเอง แมวาจะเปนสิ่งที่อยูในความควบคุมหรือการกําหนดของผูโฆษณาเอง  แตปจจัย
เหลาน้ีโดยตัวของมันเองก็มีผลตอการโฆษณาดวย เพราะสินคาแตละตัวมีความแตกตางกันใน
หลายๆ ดานซึ่งมีผลตอการกําหนดรูปแบบของการโฆษณา ความแตกตางกันของสินคาแตละชนิด
ซึ่งก็คือปจจัยภายในที่มีผลตอโฆษณาน้ันมี 4 ประการ คือ

(1) ตัวสินคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการโฆษณา เพราะจะเปนสิ่งที่
ชี้ใหเห็นวาความจะมีการโฆษณาในรูปแบบใด ดวยกลยุทธใด สินคาแตละตัวจะมีลักษณะเฉพาะที่
แตกตางกัน ทําใหรูปแบบ วิธีการในการโฆษณาแตกตางกันไปดวย เชน การโฆษณาสบู ยอมจะ
แตกตางจากการโฆษณาปูนซีเมนต หรือแมแตการโฆษณาสบูเหมือนกัน แตละยี่หอก็จะมีรูปแบบ
และกลยุทธที่ตางกันไป  สําหรับในกรณีที่เปนสินคาตัวใหม นักการตลาดและการโฆษณาก็จะมี
วิธีการที่จะสรางความยอมรับและตองการในผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นในตลาดไดดวย  แมวาในบางคร้ัง
ปจจัยดานตัวสินคาเปนเร่ืองที่ควบคุมยาก เพราะการจะกําหนดวา ประชาชนในแหลงน้ันๆ ควรจะ
ชอบหรือไมชอบสินคาประเภทใด เปนเร่ืองทําไมไดงายนัก ตัวอยางเชน กีฬาฟุตบอล ซึ่งไดรับ
ความนิยมอยางสูงในหลายๆ ประเทศทั่วโลก กลับ “ขายไมออก” เลยในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรืออาหารที่รูจักกันวา ฟาสฟูด (fast food) น้ันเปนที่ยอมรับอยางงายและเห็นประโยชนวาสะดวก
เหมาะสมกับธุรกิจที่รีบเรงในหลายๆ ประเทศ  แตกลับเปน “ของฟุมเฟอย” หรือ “ไมคุมคา” ใน
หลายประเทศเชนกัน

(2) ราคาสินคา เปนปจจัยภายในที่มีผลตอการโฆษณา โดยจะมีผลตอการ
ตัดสินใจวาจะทําการโฆษณาสินคาน้ันหรือไม และถาจะมีโฆษณาแลวควรจะทําไดรูปแบบใด
เพราะสินคาบางประเภทที่ราคาถูกหรือสินคาที่ผลิตจํานวนนอย ผูผลิตอาจจะตัดสินใจที่จะไมทํา
การโฆษณา เพราะนอกจากจะไมคุมคาแลว อาจจะทําใหตนทุนการขายสินคาน้ันสูงขึ้น อันเปน
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สาเหตุที่ทําใหสินคาราคาแพงกวาของคูแขงก็ได  อยางไรก็ดี สินคาประเภทอุปโภคบริโภคประเภท
สบู ยาสีฟน ฯลฯ ที่ราคาไมสูง แตเปนสินคาจําเปนที่จะตองใชประจําวัน สินคาเหลาน้ีจะเปนสินคา
ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีการผลิตคราวละมากๆ (Mass production) การโฆษณาจะเปนเคร่ืองมือที่
สําคัญในการเพิ่มยอดขายของสินคาเหลาน้ี แตเน่ืองจากสินคาน้ีมีราคาถูกอยูแลว  การโฆษณาจึง
พยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบที่จะเปนการแขงขันกันดานราคา (Price competition) เชน การตัดราคากัน
ระหวางผูผลิต แตจะสรางสรรครูปแบบของการโฆษณาในลักษณะของการจูงใจในดานอ่ืนๆ เชน
เนนที่เอกลักษณของสินคา รสนิยม ซึ่งเปนแรงจูงใจผูบริโภคในดานอ่ืนๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการ
แขงขันกันตัดราคาเพื่อเรียกลูกคา

ในเร่ืองของราคาสินคาน้ี ก็ยังมีอีกทัศนะหน่ึงซึ่งมีความเห็นวา สําหรับ
สินคาราคาถูกน้ัน การโฆษณาจะไมทําใหราคาสินคาสูงขึ้น แตกลับจะลดตํ่าลง เพราะการโฆษณา
น้ัน ทําใหสินคาขายดีขึ้นจนทําใหเกิดการผลิตสินคาคราวละมากๆ เพื่อใหทันตามตองการของ
ผูบริโภค และการผลิตสินคาคราวละมากๆ ก็ทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง ซึ่งจะทําใหสินคาถูกลง
ดวย

(3) สถานที่อยูอาศัยของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ก็เปนปจจัยภายในที่
สําคัญที่มีผลตอการกําหนดวิธีการ สื่อ และรูปแบบในการโฆษณา ถาสินคาน้ีเปนสินคาที่ขายกับ
ประชาชนทั่วไป เชน สินคาอุปโภคบริโภคประเภทสบูหรือยาสีฟน การกําหนดสื่อที่ใชในการ
โฆษณา ตลอดจนรูปแบบของสิ่งโฆษณาก็ยอมจะมีลักษณะที่เจาะจงที่แตกตางไปจากการโฆษณา
ขายสินคาภายในทองถิ่น เชน ผูโฆษณาจะตองใชวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่มีความ
ครอบคลุมทั่วประเทศในการโฆษณาขายสินคาที่ตองการเขาถึงกลุมเปาหมายเปนจํานวนมากและจะ
ใชเพียงหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนทองถิ่น  ในการโฆษณาขายสินคาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ในบางทองถิ่นเทาน้ัน

(4) วิธีการสงเสริมการขายสินคา ก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการโฆษณา
ทั้งน้ีเพราะการโฆษณาน้ันไมใชวิธีการเดียวที่จะใชในการสนับสนุนการขายสินคา สินคาบางชนิต
อาจจะขายดีเมื่อมีการโฆษณา  แตสินคาหลายๆ ประเภทน้ันใชการโฆษณาไมไดผล แตจะขายได
จากการขายโดยตรง (Personal selling) เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองถายเอกสาร ฯลฯ หรือการ
สนับสนุนการขายดวยวิธีการอ่ืน เชน การสงเสริมการขาย ณ จุดขายสินคา ก็เปนวิธีการที่ใชแทน
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การโฆษณาไดเปนอยางดีเชนกัน  ดังน้ันสินคาบางตัวจึงไมจําเปนตองอ าศัยการโฆษณาเพื่อ
สนับสนุนการขายเลยก็ได

ทั้งปจจัยแวดลอมภายนอกและภายในที่ไดกลาวไปแลว  จะเปนปจจัยที่มีผลกับ
การโฆษณาวา จะสามารถเขามามีบทบาทหรือไม เพียงใดในดานการตลาด และปจจัยแวดลอม
เหลาน้ีก็มีผลตอการกําหนดวิธีการ รูปแบบของการโฆษณาดวย  ปจจัยแวดลอมภายนอกทําให
โฆษณาในแตละประเภท แตละสังคมมีความแตกตางกัน และปจจัยแวดลอมภายในทําใหโฆษณา
สินคาแตละตัว มี รูปแบบวิธีการที่แตกตางกัน แมวาในการโฆษณาน้ันจะมีองคประกอบที่
เหมือนกันก็ตามที  จึงเปนสิ่งที่จําเปนในการที่จะตองมีการศึกษาในเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการโฆษณา
เหลาน้ีในทุกๆ ดาน เพราะถาเราสามารถหาขอมูลเพื่อสนันสนุนงานวางแผนโฆษณาไดมาก ก็จะทํา
ใหงานโฆษณาน้ันเปนไปตามเปาหมายอยางรัดกุมยิ่งขึ้น และจะชวยลดความผิดพลาดไดมากดวย

3.1.2.9 บทบาทของรัฐในการควบคุมการโฆษณา
รัฐมีบทบาทในฐานะเปนผูควบคุมใหการโฆษณาสินคาและบริการอยูใน

ระเบียบวิธีที่เปนธรรมดาตอทั้งผูประกอบธุรกิจ  เจาของสินคาและบริการและตอผูบริโภค
ดังน้ัน บทบาทของรัฐจึงตองอางอิงกฎหมายเสมอ  รัฐควรพิจารณาวากฎหมายมี

ความเหมาะสมกับสถานการณหรือไม  มีชองวางชองโหวที่กอใหเกิดการแสวงหาประโยชนโดย
เจาหนาที่ของรัฐมากนอยเพียงใด  ถามีปรากฏเชนวาน้ีก็ตองดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เหลาน้ันเสีย    ที่สําคัญก็คือระเบียบปฏิบัติที่ออกโดยองคกรของรัฐมักจะออกโดยอาศัยอํานาจใน
กฎหมายที่มีลําดับสูงกวาเสมอ  แตก็พบวามีมากกรณีที่ระเบียบปฏิบัติเหลาน้ันออกโดยเกินกวา
กฎหมายใหอํานาจไว  เพราะหนวยงานของรัฐตองการเพียงความสะดวกในการปฏิบัติงานของตน
เทาน้ัน ปญหาเหลาน้ีรัฐตองเรงรีบแกไข

นอกจากน้ี  การที่เจาพนักงานของรัฐเปนผูแสดงออกแทนรัฐและใชอํานาจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ทัศนคติที่เจาพนักงานของรัฐพึงมีก็คือไมควรมองวาผูประกอบธุรกิจเปน
ผูหลีกเลี่ยงกฎหมายเสมอ  หรือแสวงหากําไรแตอยางเดียว ไมมีใจเปนธรรม ถาทัศนคติมีอยูเชนน้ี
การใชกฎหมายก็จะเอียงไปในทางเอาโทษถือวาผิดไวกอน  ตรงกันขามเจาพนักงานของรัฐควร
เขาใจวาทุกฝายตองอาศัยกันและกัน ใครจะเปนพอคาหลอกลวงชาวบานแลวเผนหนีไปก็คงทําได
คร้ังหรือสองคร้ัง  ชาวบานหรือผูบริโภคก็คงไมเชื่อนัก  พอคาที่ดีมีอาชีพคาขายตองคิดไกลและ
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ลูกคาหรือผูบริโภคคือพระเจาของเขา  ถาเขาสุจริตซื่อสัตยก็คาไดนาน ดังน้ัน ควรมองภาพของ
ผูประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม ใหโอกาสในการแสดงเหตุผล  และรวมเสนอความคิดเห็นในการ
รางกฎหมาย เพื่อใหกฎหมายที่ใชบังคับเปนไปดวยความชอบธรรมตอสังคมสวนรวม59

3.1.3 หนวยงานท่ีควบคุมการโฆษณากองทุนรวม
หนวยงานหรือองคกรที่ควบคุมการโฆษณาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทําหนาที่ในการ

กํากับดูแลการโฆษณาเกี่ยวกับการลงทุนในทางการเงินที่มีความเสี่ยงน้ันมีอยูหลายองคกรดวยกัน
ลวนแลวแตมีความสําคัญทั้งสิ้น ไดแก 1. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนองคกรของรัฐและมี
บทบาทที่สําคัญในการควบคุมการโฆษณา  และ 3. สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยซึ่งเปนสมาคม
ที่ต้ังขึ้นเพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพโฆษณาใหมีจรรยาบรรณและคํานึงถึงผูบริโภคเปนสําคัญ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายในการควบคุมการโฆษณา มีดังน้ี

3.1.3.1 หนวยงานท่ีควบคุมการโฆษณากองทุนรวม
หนวยงานหรือองคกรที่มีบทบาทในการควบคุมการโฆษณากองทุนรวมน้ันมี

อยูหลายองคกรดวยกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
(สคบ.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ สมาคม
โฆษณาแหงประเทศไทย ซึ่งสมาคมโฆษณาและสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จะ
คุมครองผูบริโภคโดยทั่วไป สวนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะ
คุมครองผูบริโภคในเร่ืองการโฆษณากองทุนรวมไวเปนการเฉพาะ ทั้งน้ี โดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลการโฆษณาสินคาและบริการดังตอไปน้ี

1) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
พ ร ะ รา ช บัญ ญั ติคุ ม ค ร อ ง ผู บ ริโ ภ ค  พ . ศ . 2522 แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติม โ ด ย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ไดบัญญัติใหมีองคกร ของรัฐ ในการให
ความ คุมครองแกผูบริโภค ไดแกคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และคณะกรรมการคุมครอง
เฉพาะเร่ือง ซึ่งไดแก  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยฉลาก และ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา รวมทั้งไดบัญญัติใหมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อปฏิบัติงานและให
ผูบริโภค ที่ถูกละเมิดสิทธิใชบริการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยใหสังกัด
อยูในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

59 สุษม ศุภนิตย ก (2550). คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา. หนา 112-113.
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และคําสั่งของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รวมทั้ง
เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ คุมครองผูบริโภค60

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีคณะกรรมการที่ใหความ
คุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบ ริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่ม เ ติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ซึ่งในหมวดที่ 2 มาตรา 21 บัญญัติวา “ใน
กรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการน้ัน และใหนําบทบัญญัติในหมวดน้ีไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกลาว เวนแต

(1) ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หาก
ปรากฏวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบ
ขั้นตอนตามกฎหมายวาดวยการน้ัน และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมาย
ดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได รับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดน้ีได

(2) ในกรณีตาม (1) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเน่ินชาตอไป
ได ใหคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่ง
ตามความในหมวดน้ีไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตาม เงื่อนไขใน
(1)

ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติใหหมวดน้ี ใหคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองมีอํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดน้ี เวนแตในกรณีกฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมี
อํานาจตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผู มีอํานาจตามกฎหมายวา
ดวยการน้ันๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีแทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองได……”61

ตามบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวาพระราชบัญญัติน้ีคุมครองโดยทั่วไป ซึ่ง
หากเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว ก็ตองใชกฎหมายน้ันบังคับเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค ในการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 จะมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

60 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2554). ประวัติความเปนมา. สืบคนเม่ือ 7 สิงหาคม
2554. จาก http://www.ocpb.go.th/main_history.asp

61 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 21.
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ตามมาตรา 9 ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดประทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ62 รวม 13 คนและดํารงอยูในตําแหนง
คราวละสามป ตามมาตรา 11  โดยมีอํานาจหนาที่ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ดังน้ี

(1) พิจารณาเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36.
(3) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภคในกรณีน้ีอาจระบุชื่อสินคาหรือบริการ หรือชื่อของ
ผูประกอบธุรกิจดวยก็ได

(4) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณา
วินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและ
คณะอนุกรรมการ

(6) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค

(7) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร หรือมีผูรองขอตามมาตรา 39.

(8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40.
(9) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการ

คุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหนาที่น้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ

62 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 9.
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คุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไปได

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคน้ีแบงสวนบริหารงานออกเปน 5
สวน ดังน้ี63

(1) ฝายบริหารทั่วไปรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานคลัง งานพัสดุ งานการเจาหนาที่ งานประชาสัมพันธ งานสวัสดิการ งานติดตอ
ประสานงาน  งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานอ่ืนๆ ซึ่งไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายใดฝายหน่ึงโดยเฉพาะ

(2) ฝายรับเร่ืองราวรองทุกข ติดตาม  และประเมินผล รับผิดชอบงานดาน
การรับคํารองเรียนจากผูบริโภคมาเพื่อศึกษาหาขอเท็จจริง และวิเคราะหสาเหตุของปญหาตลอดจน
แนะแนวทางแกไขปญหา   รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการวางมาตรการปองกันปราบปรามการ
ละเมิดสิทธิและการคุมครองสิทธิของผูบริโภคตอคณะกรรมการและหนวยงานอ่ืนๆ ดวย  และ
ประเมินผลการดําเนินตามแผน

(3) ฝายนิติการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาคนควารวบรวมกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคเพื่อประโยชนในการบริหารงานของคณะ
กรรมการฯ  และยกรางหรือแกไขกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบขอบังคับเพื่อประโยชนในการคุมครอง
ผูบริโภค  รวมตลอดถึงการศึกษาปญหาและเสนอทางแกไขปญหาอันเกิดจากการใชกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับดังกลาว  ทั้งน้ีรวมถึงหนาที่ในการดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  แกผูกระทําการละเมิด
สิทธิฯ  และใหขอวินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งและติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินคดี

(4) ฝายประสานงานการปราบปราม รับผิดชอบหนาที่ดานการสํารวจ
วิเคราะห วิจัย  และตรวจสอบราคาคุณภาพ  และปริมาณของสินคาอุปโภคบริโภค  ติดตามสอดสอง
พฤติกรรมของผูประกอบการธุรกิจซึ่งกระทําการใด ๆ  อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค
และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย นอกจากน้ียังดําเนินการคน ยึด อายัด
ตรวจสอบสินคาเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี  และดําเนินการตรวจสอบสถานที่  เอกสาร
อุปกรณของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาพฤติกรรมหรือมีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522

(5) ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ รับผิดชอบหนาที่ในการบริหารงาน
สงเสริมใหการศึกษาฝกอบรมแกประชาชนทุกกลุมเพื่อรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภค และขยาย

63 สุษม ศุภนิตย ข (2540). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. หนา 164.
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ขอบเขตการคุมครองผูบริโภคโดยจัดเผยแพรขอเท็จจริง  ขาวสารวิชาการตางๆ โดยทําภาพยนตร
ขาว  รายการ สารคดี อภิปราย บันเทิง  นิทรรศการและสงเสริมใหมีการจัดต้ังชมรม หรือสมาคม
คุมครองผูบริโภคขึ้น  และงานทุกดานที่เกี่ยวกับการสงเสริมสิทธิของผูบริโภค

นอกจากคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคตามมาตรา 9  แลว  ยั งมี
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 คือ
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยฉลาก และ คณะกรรมการวาดวยสัญญา โดย
คณะกรรมการเฉพาะเ ร่ืองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเ ร่ืองที่ เกี่ยวของตามที่
คณะกรรมการแตงต้ังขึ้น มีจํานวนไมนอยกวา 7 คนแตไมเกิน 13 คน โดยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
อยูในตําแหนงคราวละสองป และอํานาจหนาที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามี
ดังน้ีคือ

(1) หนาที่โดยทั่วไปในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินคาหรือบริการที่ยัง
ไมไดถูกควบคุมโฆษณาโดยกฎหมายอ่ืน ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ได
กําหนดลักษณะของขอความที่จะใชในการโฆษณาไวในมาตรา 22 และกําหนดวิธีการที่ใชในการ
โฆษณาไวในมาตรา 23

(2) ปองกัน ระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันอาจเกิดขึ้นตอ
ผูบริโภคอันเน่ืองมาจากการโฆษณาสินคาหรือบริการบางประการเปนการลวงหนา โดยกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาสินคาหรือบริการน้ัน หรือหามการโฆษณาหรือจํากัดการใชสื่อโฆษณา
สินคาหรือบริการซึ่งกําหนดตามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26

(3) ตรวจขอความโฆษณาที่ผูประกอบการขอใหพิจารณาใหความเห็นกอน
ทําการโฆษณาตามมาตรา 29

(4) มีอํานาจที่จะออกคําสั่งอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางตามมาตรา 24
ในกรณีที่เห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดให
สินคาน้ันเปนสินคาควบคุมฉลากตามมาตรา 30 และตามมาตรา 27 ในกรณีที่เห็นวาการโฆษณาเปน
การฝาฝนตอพระราชบัญญัติน้ีในมาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 2564

2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อสงเสริมตลาดทุนให เติบโตและมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ เ อ้ือ

ประโยชนตอการระดมทุนและการลงทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงระบบเศรษฐกิจของ

64 พิรดา สุริโย. (2553). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง: ศึกษากรณีสินคาประเภทใหโทษ.
หนา 69.
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ประเทศโดยรวม โดยใหธุรกรรมในตลาดทุนมีกฎหมายแมบทรองรับ เอ้ืออํานวยตอการออก
ตราสารทางการเงินประเภทใหมๆ และมีบทบัญญัติที่ปองกันการเอารัดเอาเปรียบที่ชัดเจน จึงไดมี
การตราพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ไดกอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 มีฐานะเปน
นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีคําขวัญวา
“เกื้อหนุนธุรกิจ ปกปองสิทธิ์ผูลงทุน นําตลาดทุนสูสากล” สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีฐานะเปนองคกรของรัฐองคกรหน่ึงซึ่งมีรายไดเปนของตนเอง
โดยสวนหน่ึงมาจากคาธรรมเนียมการพิจารณาคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชน คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทตางๆ เงินอุดหนุน
รายปจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอีกสวนหน่ึงไดมาในรูปดอกผลจากทุนประเดิม
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีหนาที่กํากับดูแล
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเปนผูกําหนดนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ภายใตขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ พระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายลวงหนา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งที่เปนตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนดังน้ี

(1) ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

(2) ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
(3) ปลัดกระทรวงการคลัง
(4) ปลัดกระทรวงพาณิชย
(5) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงต้ังโดยผานการ

คัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 6 คน โดยในจํานวนน้ีอยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย การบัญชี และการเงินดานละ 1 คน

(6) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนกรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และมีประสบการณการทํางานในภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย
ดังน้ี65

(1) เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

(2) รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน

(3) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือรองผูอํานวยการที่ไดรับ
มอบหมาย 1 คน

(4) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงต้ังโดยผานการ
คัดเลือก จํานวนไมเกิน 4 คน โดยในจํานวนน้ีอยางนอย 2 คน ตองมีประสบการณในการบริหาร
กิจการบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีเลขาธิการ
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบในการดําเนินกิจการทั้งปวงของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จะดําเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดภายใต
ภารกิจ "กํากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปรงใส และ
นาเชื่อถือ”66

ในการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ กํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานไว 4 ประการ คือ

(1) พัฒนาตลาดทุนใหเปนทางเลือกที่มีความสําคัญสําหรับผูระดมทุนและ
ผูลงทุน

(2) เสริมสรางระบบและกลไกเพื่อชวยใหผูลงทุนไดรับความคุมครองและ
สามารถปกปองตนเองได

65 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. (2553). คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน. สืบคนเม่ือ 13 สิงหาคม 2554, จาก http://www.sec.or.th/sec/Content_capboard.jsp?categoryID=CAT
0000620&lang=th

66 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. (2553). บทนํา. สืบคนเม่ือ 13
สิงหาคม 2554, จาก http://www.sec.or.th/sec/Content_0000000129.jsp?categoryID=CAT0000429&lang=
Th
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(3) ดูแลรักษาใหผูที่เกี่ยวของมีความมั่นใจ เชื่อถือในกลไกการทํางานของ
ตัวกลาง และองคกรตางๆ ในตลาดทุน

(4) ดํารงความเปนองคกรที่ซื่อตรง โปรงใส เขาใจธุรกิจ เทาทันเหตุการณ
และเปนผูรักษากฎหมายที่เขมงวด และเปนธรรม

ในการออกกฎเกณฑและกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อกํากับดูแลผูที่
เกี่ยวของในตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดยึดหลักการ
ที่เนนการสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการแขงขันของภาคเอกชนโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นทั้งแกภาคเอกชนและระบบตลาดทุนโดยรวม การประเมินถึงตนทุนและผลประโยชนที่
จะไดรับจากการกํากับดูแลกอนที่จะนําเกณฑออกใชบังคับ การสงเสริมใหผูบริหารของบริษัทมี
ความรับผิดชอบ และการสงเสริมใหผูลงทุนมีสวนสําคัญในการปกปองสิทธิและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจของตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา กอนที่จะมีการออกหรือปรับปรุงกฎเกณฑที่จะนํา
ออกใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดเปดรับฟงความ
คิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของอยูเสมอ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน และเพื่อแกไขอุปสรรคในเชิงปฏิบัติ
ตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตลาดทุนรวมกัน67

3) สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย
สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย มีชื่อในภาษาอังกฤษวา "The Advertising

Association of Thailand" และมีเคร่ืองหมายสัญลักษณเปนภาพสังข ซึ่งเปนหนวยงานที่กอต้ังขึ้นใน
ป พ.ศ. 2509 สมาคมน้ีเปนสมาคมวิชาชีพทางดานการโฆษณา ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี คือ

(1) ผดุงเกียรติ สรางความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันในระหวางสมาชิก
(2) แลกเปลี่ยนความรูในระหวางสมาชิก ติดตอประสานงานกับสถาบันการ

โฆษณา สถาบันสื่อโฆษณา ไดแก สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่ออ่ืนๆ รวมทั้ง
สถาบันที่เกี่ยวของทั้งใน และ ตางประเทศ

(3) เผยแพรคุณคาของการโฆษณา ติดตอจัดใหมีการหารือ ประสานงาน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน โฆษณา และใหคําแนะนํา ทางการโฆษณา ตามความตองการของ
สถาบันตาง ๆ

(4) เพิ่มพูนมาตรฐานในวิชา อาชีพ และจริยธรรมโฆษณา

67 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. (2553). ภารกิจหลัก. สืบคนเม่ือ 13
สิงหาคม 2554, จาก http://www.sec.or.th/sec/Content_0000000129.jsp?categoryID=CAT0000429&lang
=th
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(5) ดําเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชนในวิชาชีพโฆษณา และสมาคมน้ี
ไมเกี่ยวของกับการเมือง

โดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยเปนเหมือนศูนยรวมจิตใจของผูที่
ประกอบอาชีพโฆษณาและเปนองคกรแกนกลางที่ชวยประสานงานระหวางฝายภาครัฐบาลกับฝาย
ภาคเอกชน68 ซึ่งจะชวยลดชองวางและความขัดแยงระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สงผลดีใหกับทุก
ฝายไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ผูบริโภค สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยจึงมีการกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเพื่อใหนักโฆษณาคํานึงถึงสังคมโดยสวนรวมและยึดเปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพ ดังน้ี

(1) ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
และอยู ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(2) ไมทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ
(3) มีความรับผิดชอบตอสังคม และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียใน

จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดี
(4) ไมควรกระทําการโฆษณาอันเปนการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือความ

เชื่อ หรือสิ่งอันเปนที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป
(5) ไมควรกระทําการโฆษณาอันทําใหเกิด ความสําคัญผิดในสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ สินคา บริการ การแสดง หรืออ่ืนๆ หรือโออวดสรรพคุณจนเกินความจริงจน ทําใหผูเห็น
หรือผูฟงเกิดความสําคัญผิด

(6) ไมควรกระทําการโฆษณาโดยใชความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร หรือ
เร่ือง โชคลางมาเปนขอจูงใจ

(7) ไมควรกระทําการโฆษณาโดยการเลียบ แบบเคร่ืองหมายการคา คํา
ขวัญ หรือขอความสําคัญจากการโฆษณาของผูอ่ืน อันทําใหผูอ่ืนเห็น หรือผูอ่ืน ไดยินเกิดความ
เขาใจผิดหรือไขวเขวเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือการแสดง ของผูอ่ืน

(8) ไมควรกระทําการโฆษณาโดยใชศัพท สถิติ ผลการวิจัย หรืออางอิง
รายงานทาง วิทยาศาสตรในทางที่ไมสมควร หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยที่สินคาน้ัน ไมมี
คุณสมบัติตามที่อาง

(9) ไมควรกระทําการโฆษณาโดยอางถึง ตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่ตัว
บุคคล หรือสถาบันน้ันไมมีตัวตนอยูจริงและไมไดใชสินคาและบริการ หรือชมการ แสดงน้ันจริง

68 สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย. (2552). ขอบังคับสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย. สืบคนเม่ือ 31
กรกฎาคม 2554, จาก http://www.adassothai.com/index.php/main/about_aat/aat_regulation
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(10) ไมควรกระทําการโฆษณาอันอาจมีผล เปนอันตรายตอเด็ก หรือผูเยาว
ทั้งทางรางกาย จิตใจ หรือทําใหขาดความรูสึกผิดชอบ หรือโดยอาศัย ความรูเทาไมถึงการณของ
บุคคลดังกลาวมาใชเปนเคร่ืองมือในการ จูงใจโดยไมสมควร

สมาคมน้ีบริหารงานโดยคณะกรรมการของสมาคมซึ่งมีจํานวนไมเกิน
15 คน เลือกต้ังจากสามัญสมาชิก ประกอบดวยตําแหนงดังตอไปน้ี69

(1) นายก
(2) อุปนายก
(3) เลขาธิการ
(4) เหรัญญิก
(5) ประชาสัมพันธ
(6) สาราณียกร
(7) นายทะเบียน
(8) ปฏิคม
นอกเหนือจากตําแหนงดังกลาวแลว คณะกรรมการ อาจแตงต้ังกรรมการ

หรืออนุกรรมการชุดอ่ืนๆ ขึ้นปฏิบัติงาน ไดตามความเห็นชอบ และอาจเชื้อเชิญ บุคคลภายนอก
หรือสมาชิก ซึ่งเห็นสมควร ต้ังขึ้น เปนกรรมการที่ปรึกษาไมจํากัด จํานวน รวมทั้งแตงต้ัง เจาหนาที่
ประจํา ของสมาคมไดดวย70 นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ซึ่ง
ประกอบดวย

(1) ตัวแทนจากผูบริโภค/องคกรเพื่อการคุมครองผูบริโภค จํานวน 3 คน
(2) ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน
(3) ตัวแทนจากสื่อมวลชน จํานวน 3 คน
(4) ตัวแทนจากนักวิชาการดานโฆษณา จํานวน 3 คน
(5) ตัวแทนจากสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน
ใหคณะกรรมการกําหนดผูที่จะดํารงตําแหนงประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ วิชาชีพโฆษณาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร71

69 ขอบังคับสมาคมแหงประเทศไทย, ขอ 10.
70 ขอบังคับสมาคมแหงประเทศไทย, ขอ 11.
71 ขอบังคับวาดวยกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2549,

ขอ 5.
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วิชาชีพในทุกแขนงยอมมีหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพน้ันๆ แตจรรยาบรรณ
ไมใชกฎหมายที่จะสามารถบังคับบุคคลทั่วไปได  หากแตจรรยาบรรณเปนเพียงขอกําหนดและเปน
แนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินงานของวิชาชีพน้ัน จรรยาบรรณจึงไมมีสภาพบังคับ เมื่อบุคคล
ไมปฏิบัติตามก็ไมสามารถลงโทษไดเชนกั น สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยไดกําหนด
จรรยาบรรณเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในสายวิชาชีพโฆษณายึดถือปฏิบัติ เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานในสายงานโฆษณาและเพื่อประโยชนของบริโภคที่จะไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
ชัดเจนและเปนธรรม สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยไดรวมมือประสานงานกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชน องคการอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม
การตลาด ทั้งน้ีก็เพื่อควบคุมและเพื่อประโยชนของผูบริโภคดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

3.1.3.2  อํานาจหนาท่ีของหนวยงานในการควบคุมการโฆษณา
องคกรหรือหนวยงานที่ควบคุมการโฆษณาโดยทั่วไปหรือควบคุมการโฆษณา

ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมไวโดยเฉพาะน้ัน มีอํานาจหนาที่ตางกันโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแต
ละฉบับในการควบคุมดูแลการโฆษณา ซึ่งจะไดกลาวไวดังตอไปน้ี

1) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจหนาที่ดําเนินการคุมครองผูบริโภค
ตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เฉพาะเร่ืองที่ยังไมได
มีบัญญัติไวในกฎหมายอ่ืน ดังน้ี72

(1) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโฆษณาโดยใชขอความที่ไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภค หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม

ก. ถาขอความดังกลาวเปนขอความที่เปนเท็จหรือเกินจริงหรือเปน
ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการโฆษณาแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา
หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา   หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการน้ั นใน
การโฆษณาและหรือใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด

ข. ถาขอความดังกลาวเปนขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือ
โดยออม ใหมีการกระทําผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของ
ชาติ  หรือเปนขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน
หรือเปนขอความอยางอ่ืน  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา

72 ไพโรจน อาจรักษา. (2544). โฆษณาอยางไรใหถูกใจและถูกตอง. หนา 19.
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มีอํานาจออกคําสั่งในทํานองเดียวกับ ก. หรือเสนอความเห็นเพื่อใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ดําเนินคดีกับผูกระทําการโฆษณาดังกลาว

(2) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโฆษณาใชวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ  รางกาย หรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค  ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งในทํานองเดียวกับ (1) หรือเสนอ
ความเห็นเพื่อใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินคดีกับผูกระทําการโฆษณาได

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินค าน้ันเปนสินคาที่ควบคุม
ฉลาก ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งกําหนดใหการโฆษณาน้ันตองกระทํา
ไปพรอมกับคําแนะนํา หรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช  หรืออันตรายตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวย
การโฆษณากําหนด ทั้งน้ี โดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกัน
สําหรับการโฆษณาที่ใชสื่อโฆษณาตางกันก็ไดจํากัดการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคาน้ัน หามการ
โฆษณาสินคาน้ัน

อน่ึง  ในการออกคําสั่งจํากัดการใชสื่อโฆษณาและหามโฆษณาสินคาน้ัน
ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชน
ของสินคาน้ันขัดตอนโยบายทางสังคม  ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติดวย

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นสินคาหรือบริการใด
ผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับ
ผูประกอบธุรกิจคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการ
น้ันตองใหขอเท็จจริงดังกลาว ตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได

(5) ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการ
โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใดสมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความน้ันเปนขอความที่มีความ
มุงหมายเพื่อการโฆษณา   คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทาง
สื่อโฆษณาน้ันตองมีถอยคําชี้แจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได
และคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได

(6) ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝน
หรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ผูประกอบธุรกิจน้ันอาจขอให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองน้ันกอนทําการโฆษณาได ในกรณีน้ี
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผู รองขอทราบภายใน 30 วัน
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นับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในระยะเวลาดังกลาว ถือวา
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบดวย

การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไมถือวาเปนการตัด
อํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเมื่อมีเหตุอัน
สมควรและการใดที่ผูประกอบธุรกิจไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณา  มิถือวาการกระทําน้ันเปนความผิดทางอาญา

(7) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจที่จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย นอกจากน้ี คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณายังมีอํานาจที่จะสั่งใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่มีผูรองทุกข
หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการน้ีจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของ
มาชี้แจงดวยก็ได

(8) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปนและเรงดวน

การกํ าหนดหรือออกคําสั่ ง ในเ ร่ืองใดตามพระราชบัญญัติ น้ี ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบ
ธุรกิจ  และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการ
ชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งน้ันก็ได

(9) ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอความใดที่ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่ง
ใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพื่อแสดงความจริงได

ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ  การ
รับรองของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหน่ึงในการโฆษณา ถาผูกระทํา
การโฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเป นความจริงตามที่กลาวอาง
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งตามขอ 1) (1) ไดและใหถือวาผูกระทําการ
โฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความน้ันเปนความเท็จ

(10) นอกจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีแลว คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณายังมีอํานาจออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในเมื่อไมมีกฎหมายบัญญัติ
โดยเฉพาะเปนอยางอ่ืน
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2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีอํานาจและ
หนาที่ดําเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
มอบหมาย และกํากับดูแลผูที่เกี่ยวของในตลาดทุนตามกฎเกณฑที่กําหนด รวมทั้งรับผิดชอบการ
ดําเนินงานประจําวันในเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติคําขอตางๆ และพิจารณาการกระทําที่อาจ
เขาขายฝาฝนพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ซึ่งอยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยโดยมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ที่อาศัยอํานาจออกตามความในมาตรา 98 (10) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดออกขอกําหนดเพื่อควบคุมในเร่ืองการโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนไวดังน้ี

ขอกําหนดในขอ 4 ขอมูลที่ ใชในการโฆษณาน้ัน ตองไมมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี

(1) ขอมูลที่เปนเท็จ เกินความจริง หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด
(2) ขอมูลและตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต เวนแตเปน

ประมาณการผลตอบแทนในอนาคตตามที่กําหนดไวในขอ 9
(3) ขอมูลในลักษณะที่เปนการเรงรัดใหผูลงทุนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน

เวนแตเปนการโฆษณาของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวที่เรงรัดให
ผูลงทุนทําการลงทุนเพื่อจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีไดทันภายในปภาษีน้ัน

ในกรณีที่เปนการโฆษณาสําหรับกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนสวน
บุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว บริษัทหลักทรัพยตองแสดงขอมูล
เกี่ ยวกับการประกันหรือผูประกันของกองทุนรวมหรือกองทุนสวนบุคคลดังกล าวดวย
ตามขอกําหนดขอ 5

การโฆษณาที่มีการจัดรายการของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชนอ่ืนใด
ใหแกผูลงทุนที่ไดทําการลงทุน การโฆษณาการจัดรายการดังกลาวจะกระทําไดตอเมื่อการจัด
รายการน้ันมีระยะเวลา มูลคาและจํานวนของสมนาคุณ สิทธิหรือประโยชนอ่ืนใด อย างเหมาะสม
และเปนธรรม ทั้งน้ี ตามที่สํานักงานจะแจงใหทราบลวงหนา ตามขอกําหนดขอ 6
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การโฆษณาโดยมีขอความที่เปนการคัดลอกหรืออางอิงเฉพาะบางสวนของ
ขอความบทความ คํากลาวของบุคคลใดๆ หรือผลการดําเนินงานในอดีต ขอความที่คัดลอกหรือ
อางอิงน้ันตองตรงตอความเปนจริง และตองเปนการคัดลอกหรืออางอิงสาระสําคัญอยางครบถวน
โดยไมมีการตัดทอนหรือตอเติมขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด ทั้งน้ี ตองระบุแหลงที่มา
และวันที่เผยแพรของขอความที่คัดลอกหรืออางอิงน้ันอยางชัดเจน ตามขอกําหนดขอ 7

นอกจากน้ีการโฆษณาขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนในอดีตหรือในอนาคตที่
ประมาณการหรืออัตราการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑในขอกําหนดที่ 8 และ
9 และการโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนน้ันบริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีขอความหรือคําเตือนอยางนอย
ดังตอไปน้ีดวย

(1) ขอความที่ระบุชองทางในการขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน
(2) คําเตือนวา “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการ

ตัดสินใจลงทุน”
(3) การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมหุนระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีขอความที่เปนคําเตือนที่แสดงวา ผูลงทุนควรศึกษาคูมือภาษี
ของกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี และ

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาที่มีการระบุวากองทุนรวมไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานแลวตองจัดใหมีขอความที่เปนคําเตือนวา “การที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม........เมื่อวันที่.........มิได
เปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับรองถึงความครบถวนและ
ถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม” ทั้งน้ี
ตามขอกําหนดที่ 11

ตามขอกําหนดที่ 12 การแสดงขอความหรือคําเตือนตามขอ 11 น้ันไมวา
เร่ืองใดๆ และจะผานสื่อหรือเคร่ืองมือใดทุกประเภท บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีความชัดเจนใน
รูปแบบการนําเสนอ และตองใหความสําคัญเชนเดียวกับขอมูลสวนใหญในโฆษณาน้ันๆ เชน
ตัวอักษรตองคมชัดและสามารถมองเห็นหรือรับฟงไดอยางชัดเจน เปนตน รวมทั้งการแสดงขอมูล
เชิงอรรถในการโฆษณาดวย
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3) สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
โฆษณาซึ่งมีอํานาจดังน้ี73

(1) ออกขอบังคับและแนวปฏิบัติของสมาชิก สมาคมโฆษณาแหงประเทศ
ไทยวาดวยจรรยาบรรณ แหงวิชาชีพโฆษณา

(2) พิจารณาและวินิจฉัยตัดสินกรณี อันเปนปญหาอันเกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา

(3) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยทํากิจกรรมหรือ
พิจารณาเร่ืองอันเกี่ยวของกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา เวนแตในกิจการอันมีลักษณะ
เฉพาะที่มีสามารถมอบหมายให ผูอ่ืนกระทําแทนไดคณะกรรมการ จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณามี
วาระคราวละ 2 ป ตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

3.1.4 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษ
3.1.4.1 มาตรการการลงโทษตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 บัญญัติไววา“การ

โฆษณาตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความ ที่อาจกอใหเกิด
ผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งน้ีไมวาขอความดังกลาวน้ันจะเปนขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด
สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคา
หรือบริการ

ขอความดังตอไปน้ีถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือ
เปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม

1) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง
2) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไมเปนความ
จริงหรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม

3) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

4) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน

73 ขอบังคับวาดวยกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2549,
ขอ 6.
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5) ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงขอความที่ใชในการโฆษณา
ที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริงไดโดยแนแท ไมเปนขอความที่
ตองหามในการโฆษณาตาม (1)”

บทกําหนดโทษที่ฝาฝนตามมาตรา 22 น้ี ไดบัญญัติไวในมาตรา 47 วา ผูใดโดย
เจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืน
อันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอัน
เปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวาน้ัน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หากผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือขอความตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24
มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 48

ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา
22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 2574 หรือในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทาง
วิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรอง ของสถาบันหรือบุคคลใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหน่ึง
ในการโฆษณา75 และคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดออกคําสั่งอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางดังตอไปน้ี

1) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา
2) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา
3) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการน้ันในการโฆษณา
4) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด
หากผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งมีคําสั่ง

ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ี
ตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 49

74 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 27.
75 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2552, มาตรา 28 วรรคสอง.
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อยางไรก็ตามหากการฝาฝนตอพระราชบัญญัติในกรณีที่ไดกลาวมาขางตนเปน
การกระทําของเจาของสื่อโฆษณาหรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่ง
หน่ึงของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ตามบทบัญญัติมาตรา 50 และหากเปนความผิด
ตอเน่ือง ผูกระทําตอระวางโทษปรับวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือไมเกินสองเทาของคาใชจายที่
ใชสําหรับการโฆษณาน้ัน ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ดังที่ไดกําหนดไวใน
บทบัญญัติมาตรา 51

3.1.4.2 มาตรการการลงโทษตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการ
กองทุน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 (10) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 เพื่อใหผูประกอบธุรกิจไดปฏิบัติตามแลว หากไมมีการปฏิบัติหรือฝาฝนขอกําหนดดังที่
กลาวมาแลว สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดบทลงโทษ
ไวในขอ 14 วา ในกรณีที่ปรากฏตอสํานักงานวาบริษัทหลักทรัพยทําการโฆษณาไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการโฆษณาในประกาศน้ี บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของสํานักงาน
ที่จะสั่งใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี

1) หยุดการโฆษณา
2) แกไขขอมูลในการโฆษณา
3) ชี้แจงเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
4) กระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดที่จะทําใหการ

รับรูขอมูลมีความถูกตองตรงกับความเปนจริงหรือไมคลาดเคลื่อน
3.1.4.3 มาตรการการลงโทษตามขอบังคับวาดวยกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนัก

วิชาชีพโฆษณาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2549
ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณามีคําวินิจฉัยเปนที่สิ้นสุดวา

สมาชิกหรือผูประกอบ การละเมิดตอจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการ
ดังตอไปน้ี
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1) สงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการไปยังสมาชิกหรือผูประกอบการดวย
จดหมายลงทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย

2) ทําหนังสือขอความรวมมือจากสื่อมวลชนมิใหเผยแพรโฆษณาน้ันๆ
3) ในกรณีที่ เห็นสมควรสมาคมสามารถเผยแพรคําวินิจฉัยดังกลาวตอ

สาธารณะได
4) ถอนสิทธิพิเศษในฐานะสมาชิก
5) ถอนสมาชิกภาพ
6) ดําเนินการใดๆ ทางกฎหมาย ในกรณีที่จําเปน
7) การดําเนินการตามขอ 4) และขอ 5) ตองไดรับมติไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

คณะกรรมการ
3.1.4.4 มาตรการการลงโทษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเอาผิดกับผูที่
โฆษณาใหขาวอันเปนเท็จใหผูอ่ืนเสียหาย ตามมาตรา 423 วรรคหน่ึง วางหลักไววา “ผูใดกลาวหรือ
ไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความอันฝาฝน ตอความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของ
บุคคลอ่ืน ก็ดีหรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาได หรือทางเจริญของเขาโดย ประการอ่ืนก็ดี ทานวา
ผูน้ันจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อ ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการน้ัน แมทั้งเมื่อ
ตนมิไดรูวาขอความน้ันไมจริง แตหากควรจะรูได...”

3.1.4.5 มาตรการการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ผูบริโภคสามารถดําเนินคดีอาญากับผูประกอบการลงทุนในทางอาญาได

ดังเชน บทบัญญัติในมาตรา 341 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติไววา “ผูใดโดยทุจริต
หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความ อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและ
โดยการหลอกลวงดังวาน้ันไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทําใหผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูน้ันกระทําความผิดฐานฉอโกง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

มาตรา 343 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไววา “มาตรา 343 ถาการ
กระทําความผิดตาม มาตรา 341 ไดกระทํา ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวย
การปกปด ความจริง ซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก ตองดวยลักษณะ ดังกลาวใน
มาตรา 342 อนุมาตรา หน่ึงอนุมาตราดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงเจ็ดป
และปรับต้ังแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหมื่นสี่พันบาท”

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาธุรกิจการลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ
ในการประกอบธุรกิจตางๆ น้ันสิ่งที่สําคัญคือผลกําไร ผูประกอบธุรกิจการลงทุน

ทั้งหลายจึงแขงขันทําผลกําไรเพื่อใหธุรกิจของตนเองน้ันอยูรอด ดังน้ัน การโฆษณาสินคาและ
บริการจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะทํากําไรใหกับผูประกอบธุรกิจ การคุมครองผูบริโภคทางดานโฆษณาจึง
ถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึงเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการเพราะสวนใหญแลวการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคน้ันมาจากการโฆษณา
ซึ่งหากเปนการโฆษณาที่แพรหลายในวงกวางของผูบริโภคก็จะทําใหมีอิทธิพลตอผูบริโภคเปน
อยางมาก ฉะน้ัน จึงควรมีมาตรการในการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถใชบังคับเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภคดวย

3.2.1  การควบคุมโฆษณาของประเทศอังกฤษ
การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาของประเทศอังกฤษน้ันมีทั้งการควบคุมในระดับ

รัฐบาลและเอกชนดวยกัน การควบคุมในระดับภาครัฐ รัฐสภาอังกฤษไดมีการตรากฎหมายกลางขึ้น
เพื่อใชควบคุมโฆษณาคือ Trade Descriptions Act of 1986 และมีการแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1972
เปนการคุมครองการใหขาวสารที่เปนเท็จเกี่ยวกับสินคา ซึ่งถาไดกระทําโดยเจตนาเพื่อใหเกิดความ
เขาใจผิดในสินคาและบริการจะมีความผิดในทางอาญาจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 400
ปอนด76 นอกจากการควบคุมโดยภาครัฐแลว ประเทศอังกฤษยังมีการควบคุมโฆษณาในระดับ
ภาคเอกชนดวยกัน โดยใชมาตรการกํากับดูแลระหวางผูประกอบธุรกิจดวยกันที่เรียกวา “Self
Regulations” ซึ่งเปนมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบการโฆษณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
ทุกฝาย มาตรการ Self Regulations เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององคกรผูประกอบการและผู
ประกอบวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจโฆษณา ซึ่งเรียกวา The Committee of Advertising Practice
หรือ CAP โดยจะทําหนาที่รวมกันกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานในการกํากับดูแลกิจการอันเกี่ยวกับ
พ า ณิ ช ย ก ร ร ม แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ว ใ น The British Code of Advertising (The CAP Code)
น อ ก จ า ก น้ั น ยั ง มี อ ง ค ก ร อิ ส ร ะ ที่ ชื่ อ ว า The Advertising Standards Authority (ASA) โ ด ย
คณะกรรมการของ ASA จะเขามาทําหนาที่ในการกํากับดูแลมาตรการ Self Regulations ดวย77

76 Jefkins and Diana Wooley. (1973). Advertising Law Handbook. p. 42-47.
77 Darren Fitzgerald. (1997). Comparative Advertising in the United Kingdom. p. 712.
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ซึ่งต้ังขึ้นเพื่อควบคุมการสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงสื่อโฆษณาบนตลาดออนไลนดวย โดยทํา
หนาที่คอยตรวจสอบโฆษณาที่หลอกลวง ใหโทษ โฆษณาที่ไมเหมาะสม  รวมถึงรายการสงเสริม
การขายและตลาดขายตรง  ใหมีความตรงไปตรงมา  เปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย เพื่อเปนไป
ตามกฎระเบียบและหลักเกณฑของ “ASA” รวมทั้งรับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคดวย

“Financial Services Authority” หรือ “FSA” เปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นตาม “Financial
Services and Markets Act 2000” และอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล “FSA” จะมีหนาที่ในการ
ควบคุมตลาดการใหบริการทางการเงิน ตลาดหุน และบริษัททางการเงินตางๆ จากหลักเกณฑที่
“FSA” กําหนดขึ้น

ในการโฆษณาทางการเงินน้ันตองเปนที่แนนอนวา การโฆษณารายการสงเสริมการขาย
ตองเปนธรรม ชัดเจน และไมทําใหเกิดความเขาใจผิด ไมวาจะเปนการโฆษณาในทางใดก็ตาม เชน
โทรทัศน วิทยุ ใบปลิว แผนปาย จดหมายอิเล็คทรอนิค โทรศัพท หรือ อินเตอรเน็ต

การควบคุมโฆษณาในธุรกิจโดยทั่วไปของประเทศอังกฤษมีหนวยงานที่ชื่อวา
สํานักงานวาดวยการคาที่เปนธรรม (Officer of Trading) เปนทําหนาที่ควบคุมดูแลในการโฆษณา
โดยดําเนินการควบคุมภายใตบทบัญญัติของขอกําหนดวาดวยการควบคุมการโฆษณาที่กอใหเกิด
ความสับสนหลงผิด (The Control of Misleading Advertising Regulations 1988) สวนองคกรที่ทํา
หนาที่ควบคุมกํากับดูแลในดานโฆษณาที่เผยแพรทางโทรทัศนโดยเฉพาะ มีชื่อวา The Independent
Television Commission (ITC) ซึ่งมีอํานาจหนาที่หลักๆ คือ การออกใบอนุญาตใหสถานีโทรทัศน
สามารถทําการแพรภาพและเสียงได ไมวาจะเปนการแพรสัญญาณโทรทัศนในระบบอนาลอกหรือ
ระบบดิจิตอล และกําหนดมาตรฐานของเน้ือหารายการ การโฆษณา การอุปถัมภรายการ และ
คุณภาพทางเทคนิค

1) มาตรการในการควบคุมการโฆษณา
การโฆษณาทางการเงินจะเปนไปตามกฎระเบียบและถูกควบคุมโดยองคกร “ASA”

และ “FSA” ภายใตพระราชบัญญัติตลาดและการใหบริการทางการเงิน ค.ศ.2000 หรือ “FSMA”
และภายใตกฎหมายเครดิตของผูบริโภค บริษัทหรือผูใหบริการทางการเงินจะตองปฏิบัติตาม
หลักการและปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมเมื่อโฆษณาทางการเงิน

“The Financial Services and Markets Act 2000” หรือ “FSMA” ควบคุมการ
โฆษณาผลิตภัณฑทางการเงินและการสื่อสารถึงเน้ือหาคําเชิญชวนใหผูบริโภคซื้อหรือขาย
ผลิตภัณฑทางการเงินน้ัน ผลิตภัณฑตามความหมายของ FSMA น้ันหมายรวมถึง หุน, หนวยใน
กองทุน, เงินบํานาญ, การลงทุน, การเปดบัญชีธนาคารและผลิตภัณฑประกันภัย แตไมรวมถึงเครดิต
และสินเชื่อ
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บริษัทใดๆ ที่โฆษณาในผลิตภัณฑตามความหมายของพระราชบัญญัติตลาดและ
การใหบริการทางการเงิน ค.ศ. 2000 หรือ “FSMA” จะตองไดรับอนุญาตจาก “FSA” กฎระเบียบ
ของ “FSA” ในสวนที่เกี่ยวกับรายการสงเสริมการขายผลิตภัณฑทางการเงินมีดังน้ี คือ78

รายการสงเสริมการขายทางการเงินตองชัดเจน เปนธรรมและไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิด

(1) ขอความที่บงบอกถึงความเสี่ยงตองระบุใหชัดเจน
(2) ใหขอมูลรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในการโฆษณาถึงกลุมลูกคารายยอย
(3) ใหขอมูลเกี่ยวกับขอความและคําเตือนประสิทธิภาพที่ผานมา หรือ ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตดวย
(4) ใหขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสินคาน้ันในการขายตรง

2) มาตรการในการลงโทษกับผูกระทําผิด
(1) สั่งใหแกไข เปลี่ยนแปลง โฆษณาน้ัน
(2) สั่งใหผูโฆษณาทําการติดตอผูบริโภคที่แจงความจํานงในการซื้อสินคาน้ันวา

สามารถยกเลิกการสั่งซื้อน้ันได
(3) ในกรณีที่รายแรง “FSA” สามารถกําหนดคาปรับหรือเปดเผยชื่อผูกระทําผิดได

3.2.2 การควบคุมโฆษณาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เดิมทีในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รัฐจะไมเขาไปมีบทบาทแทรกแซงเสรีภาพในการ

ประกอบธุรกิจการคาของประชาชนเน่ืองจากหลักที่วา  บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพในการคิด
พูด เขียน ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจการคาดวย  กระทั่งป ค.ศ. 1896 ไดมีการ
ยอมรับหลักการใหรัฐเขามาแทรกแซงการประกอบธุรกิจได โดยมีการตรากฎหมายปองกันการ
แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาที่มีชื่อวา Law Against Unfair Competition of 1909 หรือ Gestez
Gegen den Unlauterem Wettbewerb ซึ่งเรียกโดยยอวา UWG ขึ้นดวยควบคุมการแขงขันทางการคา
ที่ไมเปนธรรมโดยทั่วไป  เปนการสรางมาตรฐานในการผลิตและจําหนายสินคา  ตลอดจน
จรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจ  โดยวัตถุประสงคของกฎหมาย UWG79 น้ี  มีอยู  3 ประการ
ดวยกันคือ 1. ปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมในทางการคา 2. ใหความคุมครองแกสิทธิ
ผูบริโภค 3. ผดุงและรักษาไวซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ

78 Pinsent Masons.  (2008, 1 September).  Financial Services Advertising.  Retrieved July 16, 2011,
from http://www.out-law.com/page-6779

79 วิชช จีระแพทย. (2523). กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา. หนา 96.
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1)  หนวยงานหรือองคกรท่ีควบคุมกํากับดูแล
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีหนวยงานหรือองคกรของรัฐ คือ The Federal Cartel

Office (Zhbunderkarielamt)80 ทําหนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลการโฆษณา โดยจะใหคําปรึกษา
และควบคุมการโฆษณาใหเปนไปตามหลักเกณฑตลอดจนระเบียบที่วางไว แตจะไมมีอํานาจในการ
ออกคําสั่งระงับหรือแกไขโฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกผูบริโภค
โดยกฎหมาย UWG เปนการมุงเนนใหมีการควบคุมกันเองในระดับภาคเอกชนดวยกัน อันเปน
แนวความคิดสืบเน่ืองจากด้ังเดิมที่วารัฐจะไมเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของ
เอกชน  หนวยงานหรือองคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมดานโฆษณา  จึงเปนการควบคุมระหวาง
ภาคเอกชนดวยกันเอง โดยกลุมผูประกอบธุรกิจจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมการโฆษณา
(The Advertising Board) ขึ้นมามีหนาที่ควบคุมการโฆษณา และมีจุดประสงคสําคัญเพื่อใหการ
โฆษณาน้ันมีลักษณะเปนไปในทางเผยแพรขาวสารทางการพาณิชย ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของ
ผูบริโภคอีกดวย   แตอยางไรก็ตามก็ยังคงปรากฏถึงการละเมิดสิทธิผูบริโภคขึ้นจากผูประกอบธุรกิจ
เร่ือยมา จึงมีการจัดต้ังองคกรเอกชนมีชื่อวา “สมาคมคุมครองผูบริโภคเพื่อตอตานการแขงขันอันไม
เปนธรรมทางการคา” (The Association for Protection the Consumer Against Unfair Competition)
เปนสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคขึ้นและมีการแกไขกฎหมาย UWG ในป
ค.ศ. 1965 โดยสมาคมเอกชนดังกลาวมีอํานาจในการฟองคดีเกี่ยวกับการแขงขันอันไมเปนธรรม
ในทางการคาแทนผูบริโภคผูไดรับความเสียหาย และมีอํานาจในการรองขอตอศาลใหมีคําสั่งหาม
การกระทําอันผิดตอหลักทางปฏิบัติอันสุจริตในทางการคาได โดยตองเปนที่ปรากฏวาตองเปนกรณี
ที่ไมสามารถตกลงประนีประนอมกันได  และผูบริโภคจะตองเปนผูที่ไดรับผลประโยชนจากการ
ฟองคดีที่เกิดจากการแขงขันอันไมเปนธรรมในทางการคาน้ันดวย 81 ซึ่งวิธีการควบคุมโดยองคกร
เอกชนเชนน้ี สามารถควบคุมไดทั่วถึงกวาใหองคกรหรือหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่ในการ
ควบคุมเพียงฝายเดียว

2) มาตรการในการเยียวยาแกไขความเสียหาย
กฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา หรือ UWD น้ันมีสาระสําคัญ

ในการควบคุมโฆษณา ดังตอไปน้ี82

กฎหมาย UWD ไดกําหนดถึงการโฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมายไว ดังน้ี

80 แหลงเดิม. หนา 94.
81 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. (2523). “การควบคุมโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภค.” วารสารนิติศาสตร,

10, 2. หนา 291-293.
82 วิชช  จีระแพทย. เลมเดิม. หนา 95.
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(1) การโฆษณาที่เปนเท็จ (False Advertising) เปนการใชคํากวางๆ เพื่อใหศาลไดใช
ดุลพินิจตีความไดตามความเหมาะสมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่มีการดําเนินคดี

(2) การโฆษณาที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด (Misleading Advertising) เปนการโฆษณา
ซึ่งใชขอความในลักษณะที่สามารถตีความไดหลายอยางหรือคลุมเครือ

(3) การโฆษณาที่ไม เปนธรรม ( Unfair Advertising) ซึ่ งไดแก การโฆษณา
เปรียบเทียบสินคาโดยหลอกลวงและการโฆษณาที่ไมเปดเผยขอเท็จจริงที่ตองเปดเผย

กฎหมาย UWD ในสวนที่ 1 จะเปนการกําหนดถึงหลักการทั่วไปในการควบคุมการ
โฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมถึงหลักในการกระทําโดยสุจริตอันเปนจรรยาบรรณของผู
ประกอบธุรกิจ ไดกําหนดใหศาลเปนผูที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด ในสวนที่ 3 จะกลาวถึงมาตรการการ
เยียวยาแกไขความเสียหายอันเกิดขึ้นกับผูบริโภคเน่ืองมาจากการโฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมายที่
เกี่ยวกับสถานที่ แหลงกําเนิด ตลอดจนลักษณะ คุณภาพและปริมาณของสินคาและบริการ ในสวนที่
4 เปนบทกําหนดโทษในทางอาญา โดยผูที่กระทําการโฆษณาที่มีลักษณะไมชอบดวยกฎหมายน้ัน
ตองไดรับโทษจําคุกและปรับ โดยใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยูที่ศาล และในสวนที่ 13 เปนสวนของ
บทบัญญัติวาดวยการปลดเปลี้องความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูบริโภค  และการจัดต้ังองคกรเอกชน
ซึ่งไดรับการปรับปรุงแกไขขึ้นใหม  เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคอยางทันทวงที เมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อวาสินคาน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค กฎหมาย UWD ไดใหอํานาจแกพนักงาน
เจาหนาที่สามารถดําเนินการสั่งหามการขายสินคาน้ันเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการทดสอบหรือ
พิสูจนสินคาน้ัน

ดวยเหตุที่ไดกําหนดถึงการควบคุมกํากับดูแลการโฆษณา โดยใหอํานาจหนาที่แก
เจาพนักงานในการใหคําปรึกษาและควบคุมการโฆษณาใหเปนไปตามหลักเกณฑตลอดจนระเบียบ
ที่วางไว แตทั้งน้ีจะไมมีอํานาจในการออกคําสั่งระงับหรือแกไขโฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกผูบริโภค โดยเนนใหมีการควบคุมกันเองของภาคเอกชนดวยกัน
กฎหมาย UWD จึงมีมาตรการในการเยียวยาแกไขความเสียหายในกรณีที่เกิดการแขงขันโดยไมเปน
ธรรมขึ้น ซึ่งกฎหมาย UWD เดิมน้ัน ผูบริโภคไมมีสิทธิในการดําเนินการฟองคดีตามกฎหมายได
เอง แตจะใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการฟองรองคดี ซึ่งไดแกองคกรของเอกชนที่มีวัตถุประสงคใน
การคุมครองสิทธิผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับความเสียหายโดยตรง และสมาคมทําการคา
เทาน้ัน ตอมาแมจะมีการแกไขกฎหมาย UWD ขึ้น แตก็ยังคงใหสิทธิในการฟองรองคดีเปนของ
ส ม า ค ม ผู บ ริโภ ค แล ะ ส ม า ค ม ก า รค า เท า น้ัน ส ม า ค ม ก า ร ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง อย า ง ม า ก ข อ ง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีชื่อวา “สมาคมตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมในทางการคา”
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(Zenprale Zur Bekampfung Unlauteran Wettbewerbs)83 ซึ่งมีเพียงปริมาณของคดีที่มีการดําเนินคดี
ในชั้นศาลน้ันมีจํานวนนอยมาก นอกน้ันคดีสวนใหญสามารถยุติไดโดยผูถูกเรียกรองยินยอมตาม
คําเรียกรองของสมาคม โดยการฟองคดีตามกฎหมาย UWD น้ีจะเปนการฟองใหระงับการโฆษณา
โดยไมมีการเรียกคาเสียหาย  การประนีประนอมยอมความในศาลเพื่อใหหยุดโฆษณาหรือแกไข
ขอความ  จึงสามารถทําได และนอกจากน้ัน คูกรณียังสามารถแตงต้ังอนุญาโตตุลาการที่มีความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวของขึ้นเพื่อตัดสินชี้ขาดคดีไดอีกดวย

83 แหลงเดิม.
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บทที่ 4
ปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจ

การลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยง

การทําธุรกิจคาขายสินคาและบริการในยุคสมัยปจจุบันตองยอมรับวาการโฆษณาเปน
สิ่งจําเปนและสําคัญมากที่จะสามารถสื่อถึงลูกคารายใหญจนถึงลูกคารายยอย ที่เห็นมากในปจจุบัน
คือวิธีการนําเสนอโดยการโฆษณาทางสื่อตางๆ เชน ทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต
ใบปลิว แผนพับ จดหมาย หนังสือชี้ชวน จดหมายอิเล็กทรอนิคส เปนตน และทามกลางการแขงขัน
ทางการตลาดที่สูง ผูประกอบธุรกิจทั้งหลายมักจะใชวิธีการตางๆ ในการนําเสนอสินคาและบริการ
ของตนเพื่อดึงดูดความสนใจ และในการนําเสนอน้ันยอมมีหลากหลายรูปแบบวิธีการ ไมวาจะเปน
การจัดรายการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ของสมนาคุณ สิทธิ หรือ ประโยชนตางๆ
ในธุรกิจทางการเงินก็เชนกัน ผูประกอบธุรกิจประเภทน้ีมีผลิตภัณฑทางการเงินหลายประเภท ซึ่ง
แนนอนวาผลิตภัณฑประเภทน้ียอมมีความเสี่ยงในการซื้อสินคาและผลิตภัณฑทางการเงิน ผูซื้อ
สินคาหรือผูบริโภคน้ันควรทราบและมีความเขาใจอันดีในผลิตภัณฑน้ันๆ กอนตัดสินใจซื้อหรือ
ลงทุน และเน่ืองจากการโฆษณาเปนวิธีทางหน่ึงที่ทําใหผูบริโภคเขาใจและรับทราบขอมูลใน
เบื้องตน ผูประกอบธุรกิจควรใหขอมูลที่เปนจริง ไมบิดเบือน จนทําใหผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาน้ัน
เขาใจผิด มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการบังคับใชจึงเปนหนทางหน่ึงที่ชวยใหผูบริโภคไดความ
เปนธรรมมากขึ้นจากการโฆษณาในธุรกิจทางการเงินที่มีความเสี่ยง

4.1 ปญหาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการโฆษณา
การโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงน้ัน ในปจจุบันน้ีธนาคาร

พาณิชยทุกแหงใชการสื่อโฆษณาทุกประเภทเพื่อที่จะเขาถึงลูกคาทุกกลุมในการสื่อสารและดึงดูด
ใหลูกคามีความสนใจในผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของตน ซึ่งในภาวการณแขงขันที่สูง
เชนน้ี การโฆษณารวมถึงรูปแบบในการโฆษณาตางๆ จึงอาจมีเน้ือความที่ไมชัดเจน มีเน้ือความที่
บิดเบือน ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดไดงาย

ในประเด็นเน้ือความการโฆษณาในธุรกิจทางการเงินที่มีความเสี่ยงน้ีมักมีเน้ือความที่
เปนเท็จหรือเกินความจริงในทํานองวาเมื่อผูบริโภคตัดสินใจลงทุนในหนวยเงินกองทุนแลวจะเปน
เศรษฐี รํ่ารวยมหาศาล และไดเงินคืนในระยะเวลาอันสั้น เมื่อวิเคราะหพิจารณาในเน้ือความแลว
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ยอมทําใหผูบริโภคซึ่งสวนใหญไมมีความรูในเร่ืองของการลงทุนในกองทุนรวมตางๆ น้ัน เขาใจ
ผิด ดังน้ี การโฆษณาที่มีเน้ือความในลักษณะดังกลาวยอมเกิดความไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งน้ี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 จะไดบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาไววา
การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งน้ีไมวาขอความดังกลาวน้ันจะเปนขอความที่เกี่ยวกับ
แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา
หรือการใชสินคาหรือบริการ

ขอความดังตอไปน้ีถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม

(1) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง
(2) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวา

จะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไมเปนความจริงหรือ
เกินความจริงหรือไมก็ตาม

(3) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

(4) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน
(5) ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคล

ทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริงไดโดยแนแท ไมเปนขอความที่ตองหามใน
การโฆษณาตาม (1)

นอกจากน้ัน ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ในขอกําหนดขอที่ 4 ขอมูลที่ใชในการโฆษณาน้ัน ตอง
ไมมีลักษณะดังตอไปน้ี

(1) ขอมูลที่เปนเท็จ เกินความจริง หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด
(3) ขอมูลในลักษณะที่เปนการเรงรัดใหผูลงทุนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน เวนแตเปน

การโฆษณาของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวที่เรงรัดใหผูลงทุนทําการ
ลงทุนเพื่อจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีไดทันภายในปภาษีน้ัน

หรือการโฆษณาที่มีการจัดรายการของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชนอ่ืนใดใหแก
ผูลงทุนที่ไดทําการลงทุน การโฆษณาการจัดรายการดังกลาวจะกระทําไดตอเมื่อการจัดรายการน้ันมี
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ระยะเวลา มูลคาและจํานวนของสมนาคุณ สิทธิหรือประโยชนอ่ืนใด อยางเหมาะสมและเปนธรรม
ตามขอกําหนดขอ 6

สําหรับการควบคุมการโฆษณาในประเทศอังกฤษน้ันจะมีการควบคุมในระดับรัฐบาล
และเอกชนดวยกัน ซึ่งทางรัฐบาลไดตรากฎหมายกลางขึ้นคือ Trade Descriptions Act of 1986 และ
มีการแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1972 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแกผูบริโภคในเร่ืองของการ
โฆษณาที่ใหขาวสารที่เปนเท็จเกี่ยวกับตัวสินคา และถาไดกระทําโดยเจตนาเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสินคาและบริการจะมีความผิดทางอาญาดวยการจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 400 ปอนด

สวนการควบคุมโฆษณาของกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีกฎหมาย
ปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา หรือ UWG ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑไวกวางๆวาการ
โฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย คือโฆษณาที่เปนเท็จ การโฆษณาที่กอใหเกิดความเขาใจผิด หรือการ
โฆษณาที่ไมเปนธรรม หากฝาฝนก็จะมีโทษทางอาญาคือโทษจําคุกและโทษปรับ

จะเห็นไดวาแมตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
โฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน
ที่บัญญัติและประกาศออกมาเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมมากที่สุด แตโฆษณาที่มี
เน้ือความที่เปนเท็จ เกินความจริง ไมชัดเจนและไมเปนธรรมตอผูบริโภคก็ยังปรากฏอยูตามสื่อ
โฆษณาตางๆ เชนการพาดหัวโฆษณาเกี่ยวกับของสมนาคุณดวยต๋ัวเคร่ืองบิน แตหากศึกษาเงื่อนไข
ใหดีแลวจะตองมีการซื้อหนวยลงทุนในจํานวนที่มากพอตามที่กําหนด และซื้อหนวยลงทุนผาน
บัตรเครดิตที่รวมรายการเทาน้ัน หรือการโฆษณาวายิ่งซื้อเยอะจะยิ่งไดผลตอบแทนเยอะ ทั้งที่ความ
จริงคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงและมีผลตอบแทนที่ไมแนนอน ซึ่งอาจจะไดกําไรหรือขาดทุนก็ได
หรือการโฆษณาในกองทุนทองวาเปดโอกาสทํากําไร โดยไมตองกังวลกับความผันผวนของราคา
ทองคํา และไดรับเงินตนคืนทั้งหมดเมื่อครบอายุกองทุน แตหากผูลงทุนไมศึกษาขอมูลหรือเงื่อนไข
ของกองทุนน้ันๆ ใหดีเสียกอน ผูลงทุนอาจจะไมไดกําไรตามที่คาดหวัง หรืออาจเสียทั้งเงินตนไป
ดวยก็ได เปนตน การโฆษณาที่พาดหัวขอความเชนน้ี แมจะเปนการดึงดูดผูลงทุนในสินคาและ
ผลิตภัณฑก็ตาม หากแตเปนการทําใหผูลงทุนเขาใจผิดในสาระสําคัญ ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอ 4 ไดบัญญัติไวในเร่ืองของการโฆษณาวาตองไมใชขอความที่เปนเท็จ เกิน
ความจริงหรือขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งเปนเร่ืองมาตรการทางกฎหมายที่ตองวาง
หลักเกณฑไวอยางเขมงวดและชัดเจนพรอมหนวยงานที่เกี่ยวของคอยสอดสองอยางใกลชิด
จะสงผลใหผูบริโภคมีความมั่นใจและปลอดภัยจากการฉวยโอกาสของผูประกอบธุรกิจอีกดวย
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4.2 ปญหาและวิเคราะหปญหารูปแบบการโฆษณา
การลงทุนในธุรกิจทางการเงินน้ันยอมมีความเสี่ยงดังเชน การลงทุนในหนวยกองทุนรวม

ฉะน้ันการโฆษณาในธุรกิจประเภทน้ีนอกจากจะตองมีเน้ือความที่ไมเกินจริง ชัดเจนและเปนธรรม
ตอผูบริโภคแลว ยังตองมีเน้ือความระบุเปนคําเตือนในความเสี่ยงตอการซื้อหรือการลงทุนในหนวย
กองทุนรวมวามีความเสี่ยงอยางไร เพราะผูบริโภคสวนใหญอาจไมมีความรูเกี่ยวกับกองทุนรวม
การตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในหนวยกองทุนรวมจึงมาจากการโฆษณาของผูประกอบธุรกิจที่ให
ขอมูลแกผูบริโภคเปนสําคัญ โฆษณาจึงเปนสิ่งกระตุนอยางมากในการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
หรือลงทุนในหนวยกองทุนรวมหรือไม ดังน้ันมาตรการทางกฎหมายจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวย
ผลักดันใหผูบริโภคไดรับความคุมครองและความเปนธรรมมากขึ้น

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทยจะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติไวแตเพียงกวางๆ ใน มาตรา 22 วา ใหเน้ือความน้ันในโฆษณาน้ันตอง
ไมเปนเท็จ ไมเกินความจริง ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในเน้ือความน้ัน

สวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ในขอ 11 ในเร่ืองการโฆษณาเกี่ยวกับกองทุน บริษัทหลักทรัพยตอง
จัดใหมีขอความหรือคําเตือนอยางนอยวา “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจลงทุน” และการแสดงขอความหรือคําเตือนตามขอ 11 หรือคําเตือนในเร่ืองใดๆ ผานสื่อ
หรือเคร่ืองมือทุกประเภท บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีความชัดเจนในรูปแบบการนําเสนอ  และ
ตองใหความสําคัญเชนเดียวกับขอมูลสวนใหญในโฆษณาน้ันๆ เชน  ตัวอักษรตองคมชัด และ
สามารถมองเห็นหรือรับฟงไดอยางชัดเจน เปนตน ตามขอกําหนดในประกาศ ขอ 12

เมื่อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนน้ัน ไดระบุกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในการโฆษณากองทุนรวมไว
แลว แตแมจะมีมาตรการออกมากําหนดในเร่ืองของคําเตือนน้ี การโฆษณาผลิตภัณฑทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจทางการเงินยังคงมีคําเตือนที่ผูบริโภคไมสามารถรับรูหรือไม
สามารถไดยินในคําเตือนเร่ืองความเสี่ยงของผลิตภัณฑทางการเงินไดอยางชัดเจนอยูอีกมาก
การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงน้ัน ผูบริโภคจําเปนตองศึกษาขอมูลใหดีกอนการลงทุนและ
ยอมรับถึงกําไรขาดทุนในการลงทุนดวย ดังน้ัน แมผูประกอบธุรกิจในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยง
เชนน้ี จะมีคําเตือนในการโฆษณาแตละคร้ังก็ตาม การที่ผูบริโภคไมสามารถรับฟงหรือมองเห็นได
อยางชัดเจน อันเน่ืองมาจากการที่ผูประกอบธุรกิจมีรูปแบบการโฆษณาในสื่อโทรทัศนหรือ
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วิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับคําเตือนถึงความเสี่ยงใหมีการออกเสียงดวยความเบาและรวดเร็วกวาปกติ
จนผูบริโภคไมสามารถรับฟงไดอยางชัดเจน และรูปแบบตัวอักษรคําเตือนในโฆษณาไมวาในสื่อ
ใดๆ ก็ตาม แมผูประกอบธุรกิจจะทําการโฆษณาคําเตือนตามที่กฎหมายกําหนดแลวก็ตาม
แตผูประกอบธุรกิจมักจะหลีกเลี่ยงโดยการทําขนาดของตัวอักษรในคําเตือนน้ันใหเล็กกวาปกติจน
แทบจะมองไมเห็น อีกทั้งสีของตัวอักษรยังใชสีที่ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เชน
ตัวหนังสือสีดํา แตมีสีพื้นหลังที่เปนสีนํ้าตาลหรือสีโทนเดียวกันกับสีของตัวอักษร เปนตน

ผูบริโภคน้ันอาจกลาวไดวามีหลายกลุม หลายประเภท เชน ผูบริโภคสูงวัย หรือ
ผูบริโภคออนวัย ดังน้ัน ผูบริโภคจึงอาจมีความแตกตางกันในเร่ืองของประสิทธิภาพในการมองเห็น
หรือประสิทธิภาพในการรับฟง  ดังน้ัน การโฆษณาที่มีความชัดเจนตอผูบริโภคทุกกลุม ทุกประเภท
ยอมแสดงใหเห็นถึงความสุจริตของผูประกอบธุรกิจ อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายถากําหนดระบุ
อยางชัดเจนและเขมงวดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคเปนสํา คัญจะทําใหการคุมครอง
ผูบริโภคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังน้ัน หากเมื่อพิจารณาในขอกําหนดตามประกาศดังกลาว และวิเคราะหในมาตรการ
ทางกฎหมายแลว จะเห็นไดวาขอกําหนดดังกลาวยังมีชองวางใหผูประกอบธุรกิจทําการโฆษณาที่
ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ดังเชน ขอกําหนดในเร่ืองคําเตือนวา “..ตัวอักษรตองคมชัด และสามารถ
มองเห็นหรือรับฟงไดอยางชัดเจน..” ตามขอหนดขอ 12 หากจะกลาวในเร่ืองของความคมชัดน้ัน
ขอกําหนดดังกลาวไมมีการระบุกําหนดถึง สี และ ขนาดของตัวอักษร วาสีของตัวอักษรน้ันควรตอง
เปนสีที่ตัดกับสีพื้นหลัง ไมใชสีที่กลมกลืนกับสีพื้นหลัง และขนาดของตัวอักษรควรตองเปนขนาด
เทากับตัวอักษรอ่ืนในโฆษณาที่เปนการโฆษณาดวยภาพไมวาสื่อใดๆ ก็ตาม อีกทั้งไมมีการระบุที่
เขมงวดในเร่ืองของการรับฟงวา การโฆษณาดวยการออกเสียงไมวาทางสื่อใด ก็ตองออกเสียงใน
ความเร็วที่ปกติ และในระดับความดังที่เทากับขอความประโยคอ่ืนๆ ในโฆษณาน้ันดวย

4.3 ปญหาและวิเคราะหปญหาการควบคุมการโฆษณา
การโฆษณาในปจจุบันที่มีการแขงขันในทางธุรกิจกันสูง จึงตองมีการควบคุมการ

โฆษณาโดยเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง เชน การลงทุนในหนวย
กองทุนรวม การควบคุมโฆษณาน้ันมีกฎหมายที่บัญญัติกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมการโฆษณา ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29 วรรคหน่ึง บัญญัติวา “ผูประกอบธุรกิจผูใด
สงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ผูประกอบธุรกิจผู
น้ันอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองน้ันกอนทําการโฆษณา
ได ในกรณีน้ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายใน
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สามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว..”

สวนประกาศประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนใน ขอ 15  วรรคแรก “เพื่อประโยชนในการคุมครองผูลงทุนจากการ
รับรูขอมูล สํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยที่ถูกสั่งการตามขอ 14  ตองขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานกอนการโฆษณาแตละคร้ัง...”

เมื่อวิเคราะหแลวจะเห็นไดวา หากผูประกอบการธุรกิจรายใดสงสัยวาการโฆษณาของ
ตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคก็สามารถรองขอให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตรวจสอบใหความเห็นในโฆษณาของตนไดวาผิดกฎหมาย
หรือไม ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค มาตรา 29 แตคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาน้ี
กฎหมายไมไดใหอํานาจในการที่จะไปตรวจสอบการโฆษณาของผูประกอบธุรกิจหากไมไดรองขอ
กลาวคือ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาน้ันจะมีอํานาจตรวจสอบหรือมีคําสั่งอยางใดอยางหน่ึง
ไดเมื่อเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการโฆษณาที่ฝาฝนตอกฎหมายหรือฝาฝนตอกฎระเบียบ
ทั้งตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เ ร่ือง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนไดกําหนดถึงอํานาจของสํานักงานฯ ในการขอความเห็นชอบในการ
โฆษณา เมื่อเกิดปญหาขึ้นแลว ดังน้ัน หากใหผูประกอบธุรกิจทางการเงินที่จะโฆษณาผลิตภัณฑ
ทางการเงินที่มีความเสี่ยงน้ันตองขออนุญาตโฆษณาตอคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากอนทํา
การโฆษณาเพื่อเปนการตรวจสอบในเน้ือความและรูปแบบของการโฆษณา จะเปนการคุมครอง
ผูบริโภคทางดานการโฆษณาไดเปนอยางดี เพราะเมื่อมีการกลั่นกรองเน้ือความในโฆษณาหรือ
รูปแบบการโฆษณากอนที่ผูบริโภคจะไดเห็นหรือไดยินแลว ยอมเปนการคุมครองผูบริโภคไดอยาง
แทจริง

4.4 ปญหาและวิเคราะหปญหามาตรการในการลงโทษ
มาตรการลงโทษในเร่ืองการโฆษณาของผูประกอบธุรกิจมีบทลงโทษอยูในกฎหมาย

หลายฉบับ ดังเชน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 47 ในบัญญัติในเร่ืองของการ
โฆษณาที่เปนเท็จ เกินความจริงหรือกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ หรือการโฆษณาที่
ฝาฝนตอมาตรา 22 วา “ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ
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ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน
โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิด
ความเขาใจผิดเชนวาน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

ในมาตรา 27 ใหอํานาจคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจในการออกคําสั่งอยาง
ใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง หากเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนตอ มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24(1)
หรือ มาตรา 25 ดังน้ีคือ ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา หามการใชขอความบางอยางที่
ปรากฏในการโฆษณา หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการน้ันในการโฆษณา ใหโฆษณาเพื่อแกไข
ความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณากําหนด ซึ่งในการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดน้ัน ใหคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการโดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริต
ใจในการกระทําของผูกระทําการโฆษณา

มาตรา 49 “ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งสั่งตาม
มาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

ถาการกระทําตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 เปนการกระทําของเจาของสื่อ
โฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหน่ึงของโทษที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดน้ันตามมาตรา 50 และ มาตรา 51 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48
มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เปนความผิดตอเน่ือง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหน่ึงหมื่น
บาทหรือไมเกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณาน้ัน ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตาม

มาตรการการลงโทษตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดบทลงโทษไวในขอ 14 วา ในกรณีที่ปรากฏตอสํานักงานวาบริษัท
หลักทรัพยทําการโฆษณาไมเปนไปตามหลักเกณฑการโฆษณาในประกาศน้ี  บริษัทหลักทรัพยตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของสํานักงานที่จะสั่งใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางดังตอไปน้ี

(1) หยุดการโฆษณา
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(2) แกไขขอมูลในการโฆษณา
(3) ชี้แจงเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
(4) กระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดที่จะทําใหการรับรู

ขอมูลมีความถูกตองตรงกับความเปนจริงหรือไมคลาดเคลื่อน
จะเห็นไดวา มาตรการลงโทษตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ที่มีโทษ

จําคุกและโทษปรับ ซึ่งอาจไมเปนการเพียงพอ และโทษปรับน้ันยังเห็นวาเปนการปรับในจํานวนที่
นอยเมื่อเทียบกับผลประโยชนในทางธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจจะพึงไดรับจากการโฆษณา ฉะน้ัน
ผูประกอบธุรกิจบางรายอาจยอมเสียคาปรับเพื่อผลประโยชนในทางธุรกิจที่จะไดรับ อีกทั้งตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่มี
มาตรการลงโทษน้ัน สํานักงานไมมีอํานาจที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อใหประชาชน
ไดรับรู อันเปนการลดความนาเชื่อถือของผูประกอบธุรกิจได ซึ่งหากเมื่อเปรียบเทียบประเทศ
อังกฤษแลวตามพระราชบัญญัติตลาดและการใหบริการทางการเงิน หรือ “FSMA” หากมีกรณีที่
รายแรงองคกร “FSA” หรือ “Financial Services Authority” สามารถเปดเผยชื่อผูกระทําผิดเพื่อเปน
การลดความนาเชื่อถือของผูประกอบธุรกิจที่ทําการโฆษณาน้ันได

ซึ่งเมื่อวิเคราะหจากมาตรการทางกฎหมายเพื่อลงโทษผูกระทําผิดแลว มาตรการทาง
กฎหมายของประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
การประกอบธุรกิจคาขายในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงมาก สืบเน่ืองจากประชากร

ที่เพิ่มมากขึ้น การบริโภคยอมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ไมวาจะเปนการบริโภคอาหาร นํ้า ยารักษา
โรค และแนนอนวาการอยูรวมกันของประชากรจํานวนมากการสื่อสารน้ันเปนสิ่งสําคัญ เพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธและเพื่อความอยูรอดของมนุษยในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังน้ัน
การบริโภคขอมูลขาวสารของประชากรที่อยูรวมกันในสังคมจึงเปนเร่ืองที่ไมอาจมองขามได หาก
ผูบริโภคน้ันบริโภคขาวสารที่ผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริงแลว ความวุนวาย การทะเลาะวิวาทที่จะ
เกิดขึ้นในสังคมยอมมีตามมาดวย การสื่อสารจึงมีคุณและอาจมีโทษไดหากแตตองรูจักใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด การสื่อสารอาจมีดวยกันหลายรูปแบบหลายวิธีการ เชน การพูดคุย การเขียนเปน
ตัวอักษร การแสดงทาทาง หรือการแสดงดวยรูปภาพ เปนตน

การอยูรวมกันในสังคมเปนจํานวนหมูมากยอมมีความจําเปนในการบริโภคสิ่งตางๆ
การคาขายหรือการประกอบธุรกิจจึงเกิดขึ้น และการที่จะทําใหสินคาและผลิตภัณฑในการคาขาย
หรือธุรกิจของตนเองเปนที่รูจักในผูบริโภคกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการยอมรับและซื้อสินคาหรือ
ผลิตภัณฑน้ัน ยอมตองมีการสื่อสาร ทั้งน้ีเพื่อใหขอมูลขาวสารในสินคาและผลิตภัณฑของตนเอง
เกี่ยวกับคุณสมบัติ และ คุณประโยชน โดยวิธีการที่จะสื่อสารใหผูบริโภคจํานวนมากรับรูไดก็คือ
การโฆษณา ดังน้ันการโฆษณาใหเห็นถึงคุณสมบัติ คุณภาพของสินคาและบริการหรือผลิตภัณฑ
ของตนเองน้ัน ยอมเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับผูประกอบธุรกิจ

จะเห็นไดวาเมื่อการโฆษณาเปนสิ่งสําคัญแลว และมีผลโดยตรงตอการยอดขายหรือ
รายไดของผูประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจึงทําทุกวิถีทางเพื่อใหผลิตภัณฑสินคาและบริการของ
ตนเองเขาถึงกลุมผูบริโภค ใหเปนที่รูจักและยอมรับในกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมาย และเมื่อ
ประชากรเพิ่มขึ้น การพัฒนาหรือการสรางสรรคสิ่งใหมๆยอมเติบโตและกาวหนามากขึ้น สินคา
และบริการหรือผลิตภัณฑตางๆ  ยอมมีมากขึ้นตามไปดวย ดังน้ันการโฆษณาจึงมีมากขึ้นและพัฒนา
ไปตามเทคโนโลยีพรอมกับการสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหทันตอความตองการของ
ผูบริโภค แมการโฆษณาจะมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภครูจักและยอมรับในสินคาของตนก็ตาม
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แตการโฆษณาก็สะทอนใหเห็นถึงกระแสคานิยม วัฒนธรรม และความตองการของผูบริโภคไดเปน
อยางดี

ในปจจุบันน้ี ผูบริโภคไดรับการโนมนาวจูงใจจากการโฆษณา และเน่ืองจากผูบริโภคมี
ความตางกันดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการยอมใชการ
วิจารณญาณในการรับฟงหรือรับชมน้ันตางกัน ดังน้ันการโฆษณามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา
และบริการของผูบริโภคเปนอยางมาก การศึกษาถึงพฤติกรรม ปจจัยแวดลอม หรือคานิยมของ
ผูบริโภคน้ันเปนขอมูลที่สําคัญในการทําการโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี
หากการโฆษณาไมวาจะดวยรูปแบบวิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถกระตุนใหเกิดการรับรูและทําให
เขาถึงกลุมลูกคาไดน้ันยอมหมายถึงการเพิ่มผลผลิต การสรางภาพลักษณที่ดี และเปนการเพิ่มคุณคา
ใหกับสินคาและผลิตภัณฑน้ันๆ  ดวย

เมื่อสินคาและบริการมีมากมายหลากหลาย การโฆษณาไดรับการพัฒนากาวหนาไป
พรอมๆ กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหมีภาวการณแขงขันทางการตลาดคอนขางสูงมาก
เมื่อการโฆษณาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่จะทําใหสินคาและผลิตภัณฑของตนเองเปนที่รูจักและ
ยอมรับ ผูประกอบธุรกิจจึงสรรหาวิธีการหรือรูปแบบในการโฆษณาทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจกลุม
ผูบริโภค โดยไมไดคํานึงถึงจริยธรรมภายในของผูประกอบธุรกิจน้ันเอง จึงทําใหการโฆษณาบาง
รายการมีการโฆษณาที่เขาขายหลอกลวง เปนเท็จ และเกินความจริงทําใหผูบริโภคเขาใจผิดใน
สินคาและบริการ โดยผูประกอบธุรกิจจะใชความรูเทาไมถึงการณ ใชออนดอยในประสิทธิภาพของ
การมองเห็นหรือไดยินของกลุมผูบริโภคที่สูงวัย การโฆษณาที่หลอกลวง เปนเท็จ และเกินความ
จริงน้ีแสดงใหเห็นถึงความซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบธุรกิจ แมจะมีหลัก
สุจริตและมีการบัญญัติเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แลว เพื่อให
ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน แตผูประกอบธุรกิจก็ยังหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยวิธีการตางๆ
ธุรกิจกองทุนรวมเปนธุรกิจอยางหน่ึงที่ผูประกอบธุรกิจระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายยอยเพื่อใหได
เงินลงทุนจํานวนมาก แลวนําไปลงทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งกองทุนรวมมีหลายประเภท
ทั้งที่เหมือนเปนการออมเงินที่ไดเงินตนคืนทั้งหมดเมื่อครบอายุกองทุน แตกองทุนรวมประเภทที่มี
ความเสี่ยงน้ัน จะทําเงินลงทุนไปลงทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน เชน การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย โดยกําไรขาดทุนน้ันยอมปนไปตามสัดสวนของผูลงทุน กองทุนรวมประเภทน้ีถือเปน
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเมื่อกองทุนรวมไดลงทุนแลวขาดทุนยอมหมายถึงผูลงทุนที่นําเงินมา
ลงทุนน้ัน นอกจากไมไดกําไรแลวยังไมไดรับเงินลงทุนของตนเองคืนดวย ดังน้ัน การโฆษณาเพื่อ
แสวงหานักลงทุนมาลงทุนน้ันตองเปดเผย ชัดเจน ไมบิดเบือนขอเท็จจริงใหผูบริโภคเขาใจผิ ด
ตามที่กฎหมายหลายฉบับบัญญัติไว แตผูประกอบธุรกิจมักจะโฆษณาดวยวิธีการตางๆ เพื่อชักจูง
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กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงเชนน้ีมีความสําคัญมาก
ตอความสงบเรียบรอยของคนในสังคม เน่ืองจากมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และทางดานการเงินของ
ผูบริโภคเปนอยางมาก เพราะการโฆษณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการของ
ผูประกอบธุรกิจ ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจน้ันหากไมมีจริยธรรม ไมนําเอาหลักสุจริตมาใชในการ
ประกอบอาชีพ ไมรับผิดชอบตอสังคม เมื่อผูบริโภคหลงเชื่อในคําโฆษณาและเขาใจผิดใน
สาระสําคัญ แนนอนวาความวุนวาย การโตแยงยอมเกิดขึ้น

แมประเทศไทยจะอนุญาตใหทําการคาอยางเสรี แตอยางไรก็ตาม ตองไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ไมกาวลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไมขัดตอกฎหมาย เมื่อ
การโฆษณาเปนสิ่งที่อยูคูกับการประกอบธุรกิจแลว จึงตองมีการควบคุมการโฆษณาดวยการออก
กฎหมายขึ้น ดังน้ัน การโฆษณาในธุรกิจกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงเพื่อระดมเงินของกองทุนรวมไป
ลงทุน ก็ไดมีกฎหมายออกมาควบคุมคือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น. 10/2552 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
โฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ที่ออก
ตามความในมาตรา 98(10) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
มาตรา 139(4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  ซึ่งตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยน้ัน แมจะบัญญัติไวแลว
เกี่ยวกับกฎเกณฑการโฆษณากองทุนรวม ไมวาจะเปนหลักเกณฑในเร่ืองคําเตือนในโฆษณาตาม
ขอ 11 และ ขอ 12 ที่ตองใหมีการระบุคําเตือนในโฆษณาทุกคร้ังและตองใหสามารถไดยินหรือรับ
ฟงไดชัดเจน หรือขอมูลที่ใชในการโฆษณาน้ันตองเปนขอมูลที่ไมเปนเท็จ เกินความจริงหรือ
กอใหเกิดความเขาใจผิด ตามขอ 4 และ ตาม มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522 แตจะเห็นไดจากการโฆษณาวาผูประกอบธุรกิจกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงน้ันยังโฆษณา
ในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยอาศัยปจจัยแวดลอมในหลายๆ  ดานของผูบริโภค ทําให
ผูบริโภคหลงเชื่อในคําโฆษณาและตัดสินใจลงทุนทั้งที่เขาใจวาเปนการออมเงินที่ไดทั้ง กําไรใน
จํานวนที่มากและไดทั้งเงินตนคืนทั้งหมด

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมาย จะเห็นไดวากฎหมายที่ออกมาควบคุมการโฆษณา
ธุรกิจกองทุนรวมที่มีความเสี่ยง น้ันยังไมสามารถใหความคุมครองแกผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะการโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตามสื่อตางๆ  เชน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ยังกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของกองทุนรวมที่มีความ
เสี่ยง ผูบริโภคยังไมสามารถรับฟงและมองเห็นไดอยางชัดเจนจากการโฆษณากองทุนรวมของ
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ผูประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนเพราะคําเตือนที่กฎหมายกําหนดใหตองมีในโฆษณาที่มีตัวอักษรเล็ก
มากจนผูบริโภคไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนในสื่อโฆษณาดวยภาพหรือในสื่อที่โฆษณาดวย
เสียง การออกเสียงในคําเตือนน้ันเบากวาการออกเสียงขอความอ่ืนในโฆษณาปกติทั่วไป จะเห็นได
วากฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการโฆษณากองทุนรวมน้ันยังมีความหละหลวมจนทําใหไม
สามารถใหความคุมครองผูบริโภคไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงควรมีการแกไข ปรับปรุง
กฎหมายใหชัดเจนถึงขอกําหนดในเร่ืองของรูปแบบของเน้ือความ คําเตือนในโฆษณา รวมถึง
มาตรการในการลงโทษผูกระทําผิด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมครองผูบริโภค

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณากองทุนรวม จะเห็นได

วา แมจะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองกลุมผูบริโภคน้ีโดยเฉพาะแลว แตมา ตรการทาง
กฎหมายของไทยก็ยังขาดประสิทธิภาพในการใหความคุมครองแกผูบริโภค อันเน่ืองมาจากความ
ไมชัดเจน และมาตรการในการบังคับใชหรือมาตรการในการลงโทษที่ไมเขมงวดเพียงพอ จึงยังทํา
ใหผูประกอบธุรกิจกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงยังสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทําการโฆษณาที่
กอใหเกิดความเขาใจผิดกับผูบริโภค และทําใหเกิดปญหาตางๆ  ตามมา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยวายังควรตองมีปรับปรุงเปลี่ยนใหดีขึ้น เพื่อใหความ
คุมครองแกผูบริโภคไดอยางเต็มที่ ดังน้ัน จึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขในปญหามาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการโฆษณากองทุนรวมดังน้ี

5.2.1 ควรใหความสําคัญกับหนวยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ควบคุมดูแลใน
เร่ืองการโฆษณากองทุนรวม เชน สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหติดตาม
สอดสองการโฆษณากองทุนรวมที่ขัดตอกฎหมาย กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของ
กองทุนรวม โดยต้ังคณะกรรมการทําหนาที่คอยสอดสองในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ

5.2.2 เห็นควรกําหนดถึงหลักเกณฑในการระบุขอความคําเตือนในโฆษณาใหชัดเจน
โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี

5.2.2.1 ในการโฆษณาที่มีการใชสื่อโฆษณาดวยภาพ หรือ ที่มีภาพประกอบ โดย
ตองมีคําเตือนวา “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน ” หรือ
คําเตือนในทํานองเดียวกันน้ีในการโฆษณาทุกคร้ัง ใหกําหนดรูปแบบของตัวอักษรใหมีรูปแบบ
เดียวกันและขนาดเทากันกับขนาดของขอความอ่ืนๆ  ในโฆษณา รวมถึงการใชสีของตัวอักษรตอง
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ใหใชสีที่มองเห็นไดชัดเจนและที่สําคัญตองเปนสีที่ตัดกับสีพื้นหลัง ตองไมใชสีที่ เปนสีโทน
เดียวกันกับสีพื้นหลัง เพื่อความชัดเจนของตัวอักษรมากยิ่งขึ้น

5.2.2.2 ในการโฆษณาที่มีการใชการโฆษณาดวยเสียง ในสวนการออกเสียงคํา
เตือน ควรกําหนดระดับความดังของเสียงใหมีระดับความดังที่เทาๆ  กันกับการออกเสียง ใน
ขอความอ่ืนๆ ในโฆษณา รวมทั้งกําหนดถึงความรวดเร็วในการออกเสียงคําเตือนที่ตองออกเสียง
ใหมีระดับความเร็วที่เปนปกติเหมือนการออกเสียงขอความอ่ืนๆ  ในโฆษณาน้ันดวย ซึ่งตองไม
รวดเร็วจนเกินไป

5.2.3  เห็นควรใหมีการควบคุมการโฆษณากองทุนรวมโดยการมีขอกําหนดใหตองมี
การขออนุญาตทําการโฆษณากองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบถึง
ความถูกตองในเน้ือความและรูปแบบของการโฆษณา กอนออกสูสายตาผูบริโภค

5.2.4 เห็นควรใหมีการเพิ่มมาตรการลงโทษ ดังเชนมาตรการลงโทษในกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งตามที่ไดศึกษามาหากเปนกรณีรายแรงน้ันสามารถเปดรายชื่อผูกระทําผิดไดเพื่อ
เปนการลดความนาเชื่อถือของผูประกอบการธุรกิจดังกลาว ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีมาตรการ
ดังกลาวน้ีนํามาปรับใชกับกฎหมายไทยดวย ดังน้ี

5.2.4.1 กําหนดใหอํานาจคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจในการ
เปดเผยรายชื่อผูประกอบธุรกิจกองทุนรวมที่โฆษณาโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 หรือฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่ใชอํานาจตามกฎหมาย

5.2.4.2 กําหนดใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยมีอํานาจในการเปดเผยรายชื่อผูประกอบธุรกิจกองทุนรวมที่โฆษณาไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการโฆษณาในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน

5.2.5 เห็นควรใหมีการปรับบทลงโทษไมวาจะเปนโทษจําคุกหรือโทษปรับใหเพิ่มมาก
ขึ้น ในกรณีที่มีการโฆษณากองทุนรวมที่ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ โฆษณากองทุนรวมที่ฝาฝนตอหลักเกณฑการโฆษณาตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการ
จัดการกองทุน
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กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และแกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541.
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 และแกไขโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น. 10/2552 เร่ือง

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวยลงทุนและการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน.

ภาษาตางประเทศ
BOOK

Jefkins and Diana Wooley.  (1973). Advertising Law Handbook. Century: Business Books.

ARTICLE

Darren Fitzgerald.  (1997).  “Comparative Avertising in the United Kingdom.” European
Intellectual Property Review, 19. London: Sweet & Maxwell.

ELECTRONIC SOURCE

Pinsent Masons.  (2008, 1 September).  Financial Services Advertising.  Retrieved July 16, 2011,
from  http://www.out-law.com/page-6779
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ภาคผนวก ก

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ สข/น. 10/2552

เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริม
การขายหนวยลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของ

กับการจัดการกองทุน
________________________

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 (10) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2542 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับขอ 18 (6) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 30/2547  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 1/2550  เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550  สํานักงานออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี

ขอ 1   ใหยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ สข/น. 7/2551  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหนวย
ลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
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ขอ 2   ในประกาศน้ี
(1) “การโฆษณา” หมายความวา การทําใหประชาชนรับรูขอมูลที่เปนการ

สงเสริมการขายหนวยลงทุน การใหบริการหรือการดําเนินกิจการจัดการกองทุน หรือการใหบริการ
เปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน คาหนวยลงทุน หรือจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยทางขอความ
ภาพเสียง หรือเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจความหมายได ไมวาจะ
กระทําผานสื่อหรือเคร่ืองมือใด ๆแตไมรวมถึงการใหขอมูลโดยผานหนังสือชี้ชวนหรือที่มี
วัตถุประสงคเปนการใหความรูหรือแจงขอเท็จจริงโดยมิไดมุงเนนใหเปนการสงเสริมการขายหนวย
ลงทุนหรือการใหบริการหรือดําเนินกิจการจัดการกองทุนหรือการใหบริการเปนนายหนาซื้อขาย
หนวยลงทุน คาหนวยลงทุน หรือจัดจําหนายหนวยลงทุน เชนเอกสารใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน
ในกองทุนทั่ว ๆ ไป เปนตน

(2) “กองทุน” หมายความวา กองทุนรวม หรือกองทุนสวนบุคคล
(3) “บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา

(ก)  บริษัทจัดการ
(ข)  บริษัทหลักทรัพยที่สามารถเปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน คาหนวย

ลงทุนหรือจัดจําหนายหนวยลงทุน
(4) “บริษัทจัดการ” หมายความวา บริษัทจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการ

กองทุนสวนบุคคล
(5) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
(6) “บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล” หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
(7) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจง” หมายความวา กองทุน

รวมที่ระบุอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนไวอยางชัดเจนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

(8) “สมาคม” หมายความวา   สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดต้ังและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
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ขอ 3   บริษัทหลักทรัพยจะโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมใดไดตอเมื่อไดมีการยื่นคํา
ขอจัดต้ังกองทุนรวมน้ันตอสํานักงานแลว และในกรณีที่คําขอจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมน้ันยัง
ไมไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ตองจัดใหมีขอความที่แสดงใหเห็นวากองทุนรวมดังกลาวอยูใน
ระหวางการพิจารณาคําขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานไวในโฆษณาดวย

ขอ 4   ขอมูลที่ใชในการโฆษณา  ตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี
(1)  ขอมูลที่เปนเท็จ เกินความจริง หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด
(2)  ขอมูลและตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต เวนแตเปนประมาณการ

ผลตอบแทนในอนาคตตามที่กําหนดไวในขอ 9
(3)  ขอมูลในลักษณะที่เปนการเรงรัดใหผูลงทุนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน เวนแต

เปนการโฆษณาของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวที่เรงรัดใหผูลงทุนทํา
การลงทุนเพื่อจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีไดทันภายในปภาษีน้ัน

ขอ 5  ในกรณีที่เปนการโฆษณาสําหรับกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนสวน
บุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว  บริษัทหลักทรัพยตองแสดง
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันหรือผูประกันของกองทุนรวมหรือกองทุนสวนบุคคลดังกลาวดวย

ขอ 6   การโฆษณาที่มีการจัดรายการของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชนอ่ืนใด
ใหแกผูลงทุนที่ไดทําการลงทุนในหนวยลงทุน  การโฆษณาการจัดรายการดังกลาวจะกระทําได
ตอเมื่อการจัดรายการน้ันมีระยะเวลา มูลคาและจํานวนของสมนาคุณ สิทธิหรือประโยชนอ่ืนใด
อยางเหมาะสมและเปนธรรม ทั้งน้ี ตามที่สํานักงานจะแจงใหทราบลวงหนา

ขอ 7   การโฆษณาโดยมีขอความที่เปนการคัดลอกหรืออางอิงเฉพาะบางสวนของ
ขอความ บทความ คํากลาวของบุคคลใด ๆ หรือผลการดําเนินงานในอดีต  ขอความที่คัดลอกหรือ
อางอิงน้ันตองตรงตอความเปนจริง และตองเปนการคัดลอกหรืออางอิงสาระสําคัญอยางครบถวน
โดยไมมีการตัดทอนหรือตอเติมขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด  ทั้งน้ี ตองระบุแหลงที่มา
และวันที่เผยแพรของขอความที่คัดลอกหรืออางอิงน้ันอยางชัดเจน
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ขอ 8   การโฆษณาที่แสดงขอมูลผลตอบแทนหรือผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(1)  การโฆษณาที่มีการระบุผลตอบแทนหรือผลการดําเนินงานที่เปนตัวเลขใน
อดีตใหกระทําผานสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน  ทั้งน้ี การแสดงขอมูลดังกลาวตองไมมี
ลักษณะที่โดดเดนเกินกวาขอมูลสวนอ่ืนในโฆษณาน้ัน  และตองจัดใหมีขอความดังตอไปน้ี
ประกอบดวย

(ก)  คําเตือนที่ระบุวา “ผลการดําเนินงานในอดีตของ (ใหระบุวาเปนกองทุน
รวมหรือกองทุนสวนบุคคล) มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต” โดยคําเตือน
ดังกลาวใหแสดงอยูในหนาเดียวกันกับขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน

(ข)  ขอความที่ระบุใหเห็นวา การวัดผลการดําเนินงานของกองทุน จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยสมาคม โดยแสดงในลําดับถัดจากขอความตาม
(ก) และอยูในหนาเดียวกัน

(2) การคํานวณผลตอบแทนหรือผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนตอง
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยประกาศสมาคม

(3) โฆษณาที่แสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีตระหวางกองทุน
จะกระทําไดตอเมื่อการเปรียบเทียบน้ันเปนไปตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดย
สมาคม

(4) การโฆษณาที่แสดงการเปรียบเทียบหรือแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนกับการลงทุนโดยวิธีอ่ืน  ตองระบุขอมูลอันเปน
สาระสําคัญที่สามารถทําใหผูลงทุนเขาใจถึงความแตกตางในลักษณะการลงทุนแตละประเภทอยาง
ชัดเจน

ขอ 9   การโฆษณาที่มีขอมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนใน
อนาคตหรืออัตรารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่ งลวงหนาซึ่ งระบุ เวลาไวแนนอน ( auto
redemption) ตองเปนไปตามลักษณะดังน้ี

(1)  ตองเปนการโฆษณาสําหรับกองทุนประเภทใดประเภทหน่ึงดังตอไปน้ี
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(ก)  กองทุนที่กําหนดไวอยางชัดเจนวาจะถือทรัพยสินที่ลงทุนตลอดอายุ
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือตลอดรอบการลงทุนในแตละรอบ หรือตลอดอายุของสัญญารับ
จัดการกองทุนสวนบุคคล

(ข)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจง
(2)  การโฆษณาดังกลาวตองกระทําผานสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน
(3)  ตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต หรืออัตรารับซื้อคืนหนวยลงทุน

ตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอนตองไมมีลักษณะที่โดดเดนเกินกวาขอมูลอ่ืนในการโฆษณา
น้ัน ทั้งน้ี การนําเสนอตัวเลขประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข) ตองแสดงในรูปอัตราเงินปนผล

(4) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข)
ตัวเลขประมาณการตาม (3) ตองไมเกินกวาสามรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งน้ี หากการลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนการลงทุนในสิทธิการเชา  ตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
ดวยวาตัวเลขประมาณการน้ันไมรวมสวนที่เปนเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน

(5)  ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนตาม (1) (ก) โดยมีการแสดง
ขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี ซึ่งเปนขอมูลอยางเดียวกับขอมูลที่ปรากฏในโครงการจัดการกองทุน
รวมและหนังสือชี้ชวน หรือสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล แลวแตกรณี

(ก) ประเภททรัพยสินที่จะลงทุน
(ข) อัตราผลตอบแทนของทรัพยสินที่จะลงทุนแตละชนิด
(ค) สัดสวนการลงทุน
(ง) ระยะเวลาการลงทุน
(จ) คาใชจายของกองทุน

(6)  ในกรณีที่ เปนการโฆษณาสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข) จะตองปรากฏวาขอมูลดังตอไปน้ี  ไดมีการแสดงและเปดเผยไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนแลว

(ก) ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนรวมซึ่งมีการระบุ
ขอมูลในลักษณะดังน้ี
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1.  มีการระบุสมมติฐานที่สําคัญที่ใชอางอิงอยางชัดเจนและเขาใจงาย
รวมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณในอนาคตและความเสี่ยงที่อาจทําใหผลตอบแทนหรือ
ผลการดําเนินการของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่ประมาณการไว  และ

2.  มีการระบุประมาณการรายไดจากคาเชาที่ไดรับการรับรองจากผู
ประเมินคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(ข)  ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง ( sensitivity
analysis) โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานหรือบุคคลอ่ืนใดตามที่สํานักงานใหความเห็นชอบ  และขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห
ดังกลาวมีการเปดเผยสมมติฐานที่ใชอางอิงอยางชัดเจนและเขาใจงาย

(7)  ตองมีขอความดังตอไปน้ีอธิบายประกอบตัวเลขประมาณการผลตอบแทนใน
อนาคต  หรือประกอบอัตรารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน

(ก) กรณีที่เปนกองทุนรวมตาม (1) (ก)  ใหมีคําเตือนประกอบวา “หากไม
สามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูถือหนวย
ลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว” หรือ “หากไมสามารถลงทุนใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว” แลวแตกรณี

(ข) กรณีที่เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข)
ใหมีขอความประกอบวา “อัตราเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ ราคา
ที่......................บาท  และจากอัตราการใหเชาพื้นที่  ที่ ....% ซึ่งเปนเพียงการแสดงการประมาณการ
สําหรับรอบระยะเวลา....... ป สิ้นสุด ณ วันที่........และไมอาจรับรองผลได”

(8) ขอมูลตาม (5) และขอความตาม (7) ตองแสดงอยูในหนาเดียวกันกับ
ขอมูลตาม (3)และขนาดตัวอักษรของขอมูลตาม (5) และขอความตาม (7) ตองมีความชัดเจนและไม
เล็กไปกวาตัวอักษรปกติของขอมูลสวนใหญในการโฆษณา

ขอ 10   การโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลที่บริษัทหลักทรัพยหรือกองทุน
ไดรับตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี
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(1) กรณีที่ เปนการโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลที่ เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุน จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(ก) อันดับหรือรางวัลที่ระบุไวในโฆษณา  เปนขอมูลที่ผูจัดอันดับหรือผูให
รางวัลจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยสมาคม

(ข)  มีการแสดงขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ีไวในหนาเดียวกัน
1.  อันดับ ชื่อรางวัล หรือประเภทรางวัลที่ไดรับ
2.  วันเวลาหรือชวงระยะเวลาที่ไดรับรางวัล
3.  ชื่อสถาบันที่เปนผูใหรางวัลหรือเปนผูจัดอันดับรางวัล
4.  ขอความตามขอ 8 (1) (ก) และ (ข)

(2)  กรณีที่เปนการโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1)
ใหบริษัทหลักทรัพยแสดงขอมูลเฉพาะตาม (1) (ข) 1. ถึง 3.

ขอ 11   การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุน บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีขอความหรือคํา
เตือนอยางนอยดังตอไปน้ีดวย

(1)  ขอความที่ระบุชองทางในการขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน
(2)  คําเตือนวา “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

ลงทุน”
(3)  การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมหุนระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีขอความที่เปนคําเตือนที่แสดงวา ผูลงทุนควรศึกษาคูมือภาษีของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี และ

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาที่มีการระบุวากองทุนรวมไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
แลวตองจัดใหมีขอความที่เปนคําเตือนวา “การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมัติใหจัดต้ัง
และจัดการกองทุนรวม ………………. เมื่อวันที่ ………..…………… มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของกองทุนรวม”
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ขอ 12   การแสดงขอความหรือคําเตือนตามขอ 11 หรือคําเตือนในเร่ืองใด ๆ ผาน
สื่อหรือเคร่ืองมือทุกประเภท  บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีความชัดเจนในรูปแบบการนําเสนอ
และตองใหความสําคัญเชนเดียวกับขอมูลสวนใหญในโฆษณาน้ัน ๆ เชน  ตัวอักษรตองคมชัด และ
สามารถมองเห็นหรือรับฟงไดอยางชัดเจน เปนตน

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับการแสดงขอมูลเชิงอรรถในการโฆษณา
ดวยโดยอนุโลม

ขอ 13   หามมิใหบริษัทหลักทรัพยมอบหมายใหบุคคลธรรมดาซึ่งไดรับการแตงต้ัง
ใหเปนตัวแทนเพื่อทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนทําการโฆษณาเกี่ยวกับหนวยลงทุนน้ัน
เวนแตเปนการมอบหมายใหเผยแพรหรือแจกเอกสารหรือสื่อโฆษณาที่บริษัทหลักทรัพยจัดทําขึ้น
เอง

ขอ 14 ในกรณีที่ปรากฏตอสํานักงานวาบริษัทหลักทรัพยทําการโฆษณาไม
เปนไปตามหลักเกณฑการโฆษณาในประกาศน้ี  บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่ง
ของสํานักงานที่จะสั่งใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี

(1)  หยุดการโฆษณา
(2)  แกไขขอมูลในการโฆษณา
(3)  ชี้แจงเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
(4) กระทําการหรือไมกระทําการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดที่จะทําใหการ

รับรูขอมูลมีความถูกตองตรงกับความเปนจริงหรือไมคลาดเคลื่อน

ขอ 15 เพื่อประโยชนในการคุมครองผูลงทุนจากการรับรูขอมูล สํานักงานมี
อํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยที่ถูกสั่งการตามขอ 14  ตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานกอนการ
โฆษณาแตละคร้ัง

การขอรับความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง หากบริษัทหลักทรัพยไดสงขอมูลที่จะใช
ในการโฆษณาใหสํานักงานพิจารณาแลวและสํานักงานมิไดทักทวงภายในหาวันทําการนับแตวันที่
สํานักงานไดรับขอมูลดังกลาว  ใหถือวาบริษัทหลักทรัพยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานให
โฆษณาเชนน้ันได
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ขอ 16   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับน้ี คือ เพื่อกํากับดูแลใหการโฆษณาที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมการขายหนวยลงทุนตลอดจนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน มีความ
เหมาะสมทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบ  รวมทั้งปรับปรุงใหบริษัทหลักทรัพยสามารถโฆษณา
เกี่ยวกับขอมูลตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตและอัตรารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน ที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไดโดยไมตองยื่นขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอน อันจะชวยเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินการของบริษัทหลักทรัพย
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางการโฆษณาการขายหนวยลงทุนกองทุนรวมDPU
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธันยพร ทรัพยตันติกุล

วัน เดือน ป เกิด 9 พฤษภาคม 2526

ที่อยู 99/29 หมู 1 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 4  ถนนประชาชื่น ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปการศึกษา 2548
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ รุนที่ 29

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน นิติกร
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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