
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน  
และขอบเขตการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2552 
_________________ 

 โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ก าหนดให้การใหค้  าปรึกษา ให้ความเห็นและ
จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย์ 
เพื่อครอบง ากิจการ ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ 
เป็นผูร่้วมจดัท าหรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 

การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2550  และ 

(2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551   
ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2551 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
 (1)  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินตามขอ้ 4  

(2)  “ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน”  หมายความวา่   ผูค้วบคุมการปฏิบติังานในสายงาน 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายหรือจะไดรั้บมอบหมายใหล้งลายมือช่ือร่วมกบั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินในหนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามประกาศน้ี 
                           (3)  “ระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน”  หมายความวา่   ระบบขอ้มูลท่ีจดัขึ้น 
โดยส านกังานภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี เพื่อแสดงรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ซ่ึงใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้
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 (4)  “ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยใ์นการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  

(5)  “ท่ีปรึกษาของผูถื้อหุ้น”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีกิจการแต่งตั้งขึ้น 
เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าความเห็นต่อผูถื้อหุน้ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ดว้ยแบบรายการและระยะเวลาจดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือ หรือตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 

(6)  “ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง 
กิจการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
 (7)  “ผูข้อผอ่นผนั”  หมายความวา่   ผูข้อผ่อนผนัใหไ้ดหุ้น้มาโดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  

(8)  “กิจการ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

(9)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่  
  (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (ข)  บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม  
  (ค)  สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
 (10)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

(11)  “บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์
 (12)  “บุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   บุคลากรในธุรกิจ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งห้ามของบุคลากร 
ในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (13)  “ชมรม”  หมายความวา่   ชมรมวาณิชธนกิจภายใตก้ารจดัการของสมาคม 
บริษทัหลกัทรัพย ์ 
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 (14)  “บริษทัในกลุ่ม”   หมายความวา่  
         (ก)  บริษทัท่ีถือหุ้นในท่ีปรึกษาทางการเงินตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของท่ีปรึกษาทางการเงินนั้น 
         (ข)  บริษทัท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของจ านวนหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
         (ค)  บริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ทั้งในนิติบุคคลดงักล่าว และในท่ีปรึกษาทางการเงิน
ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินนั้น 
 (15)  “ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหา
หุน้ส่วนท่ีเกินกวา่จ านวนหุน้ท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืน
ใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การใหสิ้ทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุน้ภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุน้ท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน 
 (16)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูท่ี้ถือหุน้ในบริษทัรวมกนัเกินร้อยละสิบ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น โดยการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมถึงหุน้ 
ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(17)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
บุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
 (ข)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
 (ค)  หา้งหุ้นส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  
เป็นหุน้ส่วน 
 (ง)  หา้งหุ้นส่วนสามญัจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  
เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนั 
เกินกวา่ร้อยละสามสิบของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
 (จ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม  
(ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
 (ฉ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม  
(ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 
สามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
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 (ช)  นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบุคคล 
                           (18)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวด 1 
การขอความเห็นชอบ และการใหค้วามเห็นชอบ  

________________ 

ส่วนท่ี 1 
การขอความเห็นชอบ และการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 

_________________ 

 ขอ้ 4   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินยืน่ขอความเห็นชอบจาก 
ส านกังานตามแบบค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน แบบ FA-1 พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอดงักล่าวและตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

 ขอ้ 5   ผูข้อความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ียืน่ขอความเห็นชอบตามขอ้ 4  
จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นสถาบนัการเงิน หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั
ในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการเงิน ท่ีปรึกษาทางดา้นการบญัชี หรือท่ีปรึกษาทางดา้น
กฎหมาย 

(2)  มีสายงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีชดัเจน 
(3)  มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีชดัเจน รัดกุม 

และเพียงพอ ท าใหเ้ช่ือถือไดว้า่สามารถควบคุมใหก้ารปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

(4)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(ก)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณหรือ

มาตรฐานในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นท่ีปรึกษาในลกัษณะอ่ืนใดท่ีตอ้งใช้
ความรู้และความรับผิดชอบในท านองเดียวกบัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม 
หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
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 (ข)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการจงใจแสดงขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใด ๆ  
ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือต่อองคก์รท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท า
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

(ค)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนั 
ไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ 
เป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดดงักล่าว 

(ง)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)  

(5)  กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบ 
งานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการเงิน มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน   
 (ข)  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ีหน่ึง  
 1.  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ  
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                                          2.  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยห์า้มเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

3.  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมาย ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
 4.  อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิให้เป็นหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ  
บุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน  
 5.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งของส านกังานใหพ้กั เพิกถอน  
หรือหา้มการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลกัษณะงานหน่ึงลกัษณะงานใดในการเป็น 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 6.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งของส านกังานใหถ้อนรายช่ือ 
จากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือปฏิเสธการแสดงรายช่ือ 
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์น่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม  
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 7.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งขององคก์รท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
ต่างประเทศใหพ้กั เพิกถอน หรือหา้มการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลกัษณะงานหน่ึง
ลกัษณะงานใด ซ่ึงเทียบไดก้บัการเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากร 
ในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

8.  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของ 
สถาบนัการเงิน โดยมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
ต่อสถาบนัการเงินดงักล่าวซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงบัการด าเนินกิจการ
เน่ืองจากแผนแกไ้ขฟ้ืนฟูฐานะหรือการด าเนินงานไม่ผา่นความเห็นชอบของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
สถาบนัการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองคก์ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน หรือถูกสั่งการ 
ใหแ้กไ้ขฐานะทางการเงินท่ีเสียหายดว้ยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลงัโดยไดรั้บความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานหรือสถาบนัการเงินของรัฐ  เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 (ค)  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ีสอง  
 1.  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตาม (ข) 3. หรือเคยถูก 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (ข) 3.  

2.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการประพฤติผิดต่อหนา้ท่ี 
ท่ีตอ้งปฏิบติังานหรือใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจบริการทางการเงินอ่ืน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

3.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงก าหนดโดยชมรม  
หรือธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งก าหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

4.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ 
ฉอ้ฉลต่อผูอ่ื้น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

5.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคล
อ่ืน 

6.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการจงใจแสดงขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใด ๆ  
ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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หรือต่อองคก์รท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท า
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
 7.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบ 
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังาน 
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบดูแล กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย 
ดงักล่าว อนัอาจก่อให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยรวม  
หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 

8.  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่ขาดความ 
รับผิดชอบหรือความระมดัระวงัหรือความซ่ือสัตยสุ์จริตในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัเตรียม การจดัการ  
หรือการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวมของบริษทัท่ีตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือในการเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับุคคลอ่ืนอนัท าใหบุ้คคลนั้นมีพฤติกรรมขา้งตน้ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (5) “สถาบนัการเงิน” 
หมายความวา่   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

(6)  มีผูค้วบคุมการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยหน่ึงคนซ่ึงปฏิบติังานเตม็เวลา โดยตอ้งเป็น    
บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี   
 (7)  เป็นผูมี้รายช่ือจดทะเบียนกบัชมรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือ
เทียบเทา่ขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน มีลกัษณะไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง (3) (4) (ก)  
(ข) หรือ (ค) หรือวรรคหน่ึง (5) (ก) หรือ (ค) และขอ้เทจ็จริงในกรณีดงักล่าวรับฟังไดว้่า พฤติกรรมอนัเป็น
การขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลนั้นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควรให้ 
บุคคลดงักล่าวปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมาแลว้ 
เกินกวา่สิบหา้ปี นบัถึงวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุของการขาด
คุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติังานก็ได ้ 
ในการน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวเป็นการชัว่คราวดว้ยก็ได ้
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ขอ้ 6   ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจแจง้เป็นหนงัสือใหท่ี้ปรึกษา 
ทางการเงินมาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ี 
ส านกังานก าหนด 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่มาช้ีแจง ไม่ส่งเอกสารหลกัฐาน หรือจดัส่งเอกสาร 
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ส านกังานจะถือวา่ท่ีปรึกษา 
ทางการเงินนั้นยกเลิกค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 ขอ้ 7   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามท่ีส านกังานก าหนด และในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะแจง้เหตุผลไป 
พร้อมกนัดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินรายใด ส านกังานจะ
แสดงช่ือท่ีปรึกษาทางการเงินรายนั้นไวใ้นลกัษณะท่ีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้

ในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินมีลกัษณะ 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(3) (4) (ก) (ข) หรือ (ค) หรือ (5) (ก) หรือ (ค) ส านกังานอาจก าหนด
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของท่ีปรึกษาทางการเงินรายนั้น 
ในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 
สิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือท่ีปรึกษาทางการเงินไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในวรรคสองแลว้ หากท่ีปรึกษาทางการเงินนั้นประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบใหม่ 
ส านกังานจะไม่น าเหตุท่ีท าใหส้ านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบอีก 

ขอ้ 8   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 7 ส านกังานจะค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัพฤติกรรมของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลเป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ี 
ส านกังานน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึง 

(1)  ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน  
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นตน้ 

(2)  นยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นตน้ 

(3)  ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม 
(4)  ความเก่ียวขอ้งของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน  

เป็นตน้ 



  9 

(5)  ความซบัซอ้นของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท า เช่น  
การใชช่ื้อบุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 

(6)  ประวติัพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมคร้ังแรก หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิด
ซ ้าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้ 

(7)  ความตระหนกัของผูก้ระท าในเร่ืองดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
อยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 

(8)  ขอ้เทจ็จริงอ่ืน เช่น การใหข้อ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การพิจารณาหรือด าเนินการ การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการใหข้อ้มูล 
อนัเป็นเทจ็ เป็นตน้ 

ขอ้ 9   การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินมีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหา้ปี 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การใหค้วามเห็นชอบ  
  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง ไดย้ืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบเพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อส านกังานล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ หากส านกังานไม่แจง้ผล 
การพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ ใหท่ี้ปรึกษา 
ทางการเงินรายนั้นสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดจ้นกวา่ส านกังานมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

ส่วนท่ี 2 
การขอความเห็นชอบ และการใหค้วามเห็นชอบ 

ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
________________ 

 ขอ้ 10   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานยืน่ขอความเห็นชอบ 
จากส านกังานตามแบบค าขอความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน แบบ FA-2 พร้อมดว้ยเอกสาร 
หลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอดงักล่าวและตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่างๆ 

 ขอ้ 11   ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ียืน่ขอความเห็นชอบตามขอ้ 10  
จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5(5) โดยอนุโลม  
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(2)  ผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีชมรมก าหนดโดยความเห็นชอบของส านกังาน  
 ในกรณีท่ีผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีลกัษณะไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ประกอบ 
ขอ้ 5(5) (ก) หรือ (ค) และขอ้เทจ็จริงในกรณีดงักล่าวรับฟังไดว้า่ พฤติกรรมอนัเป็นการขาดคุณสมบติั 
หรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลนั้นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควรใหบุ้คคลดงักล่าว
ปฏิบติังานเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมาแลว้เกินกวา่สิบหา้ปี  
นบัถึงวนัท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบติัหรือ 
การมีลกัษณะตอ้งหา้มในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติังานก็ได ้ ในการน้ี 
ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวเป็นการชัว่คราวดว้ยก็ได ้
 การท่ีผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายใดพน้จากการเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ไม่เป็นเหตุใหส้ านกังานปฏิเสธการแสดงช่ือหรือถอนช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายนั้น 
ออกจากระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  เวน้แต่การพน้จากการเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง 
ดงักล่าวจะมีขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีท าให้ส านกังานพิจารณาไดว้า่ ผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายดงักล่าว 
ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ี  

ขอ้ 12   ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ค้วบคุม 
การปฏิบติังานมาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ี 
ส านกังานก าหนด 
 ในกรณีท่ีผูค้วบคุมการปฏิบติังานไม่มาช้ีแจง ไม่ส่งเอกสารหลกัฐาน หรือจดัส่งเอกสาร 
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีส านักงานก าหนดตามวรรคหน่ึง ส านกังานจะถือวา่ผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานนั้นยกเลิกค าขอความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

 ขอ้ 13   ส านกังานจะด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีกบัรายช่ือผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

(1)  แสดงรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานในระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
(2)  มีหนงัสือแจง้ผลการปฏิเสธการแสดงรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานในระบบ

ขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
(3)  มีหนงัสือแจง้ให้รอผลการพิจารณาของส านกังาน 
ในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีลกัษณะ 

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11(1) ประกอบขอ้ 5(5) (ก) หรือ (ค) ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลา 
หรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
แจง้การไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
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 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในวรรคสองแลว้ หากผูค้วบคุมการปฏิบติังานนั้นประสงคจ์ะยืน่ค  าขอความเห็นชอบใหม่ 
ส านกังานจะไม่น าเหตุท่ีท าใหส้ านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบอีก 

ขอ้ 14   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 13 ส านกังานจะค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลเป็นรายกรณี   
ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส านกังานน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึงปัจจยัตามขอ้ 8 ดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 15   การใหค้วามเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีก าหนดระยะเวลาหา้ปี 
นบัแต่วนัท่ีแสดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  

ในกรณีท่ีผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง ประสงคจ์ะ 
ท าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ให้ยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี ส านกังานจะด าเนินการ 
ตามขอ้ 13 ต่อไป 

ขอ้ 16   ผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ตอ้งเขา้รับ 
การอบรมเพิ่มเติมตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีชมรมก าหนดโดยความเห็นชอบของส านกังาน  
(refresher course) 

หมวด 2 
หนา้ท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
________________ 

 ขอ้ 17   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตอ้งถือปฏิบติัดงัน้ี 
(1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความระมดัระวงัในการปฏิบติังานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพเช่นนั้นจะพึงกระท า และรักษาจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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(2)  จดัท ากระดาษท าการ (working paper) เพื่อบนัทึกและใชเ้ป็นหลกัฐานในการ 
ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และตอ้งเก็บรักษากระดาษท าการดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ยสามปี  
เพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้
 (3)  ในกรณีท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการเขา้ถือ 
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาทางการเงินไวเ้ช่นใด  
ท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดดว้ย 

(4)  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูอ้อกหรือ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หรือกิจการท่ีถูกท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หรือ 
เห็นวา่ขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี  
ท่ีปรึกษาทางการเงินรายนั้นตอ้งแจง้รายละเอียดของการไม่ไดรั้บความร่วมมือดงักล่าว เป็นหนงัสือ 
ไปยงัส านกังาน ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินมิไดแ้จง้รายละเอียดดงักล่าว และหากข้อมูลท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ไม่ถูกตอ้งหรือ 
ไม่ครบถว้น ส านกังานจะถือวา่ท่ีปรึกษาทางการเงินนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือ 
ไม่ครบถว้น เพราะท่ีปรึกษาทางการเงินไดรั้บรองและร่วมรับผิดชอบกบัขอ้มูลดงักล่าวแลว้ 

(5)  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดไม่มีความเช่ียวชาญในขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเตรียม 
หรือร่วมจดัท าหรือใหค้วามเห็นในฐานะเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินรายนั้นอาจน า 
ขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิงได ้ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้ง
ตรวจสอบ 
จนเช่ือไดว้า่ผูเ้ช่ียวชาญรายนั้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี 
 (6)  ด าเนินการใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังานซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน ร่วมลงลายมือช่ือในหนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ในการตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีเปิดเผย 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์รายงานและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ียืน่ 
ต่อส านกังาน โดยมีการปฏิบติัตามแนวทางหรือมาตรฐานท่ีส านกังานยอมรับหรือก าหนด 

 ขอ้ 18   ผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
และรักษาจรรยาบรรณ เพื่อใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินท่ีตนสังกดัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
หมวดน้ี 
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ส่วนท่ี 1 
ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์

__________________ 

 ขอ้ 19   ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ร่วมกบัผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมและยืน่แบบค าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  
รวมทั้งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ต่อส านกังาน 
 (2)  ศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจนเป็นท่ีเขา้ใจ 
และด าเนินการจนเช่ือมัน่วา่ ขอ้มูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการพิจารณาของส านกังานและต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนท่ียงัมิไดเ้ปิดเผย และไม่มี
ลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลส าคญัผิด  ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั 
 (3)  ใหค้วามเห็นต่อส านกังานวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน และรับรองต่อส านกังานถึงการท่ีผูอ้อกหรือเสนอขาย
หลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
 (4)  ใหค้วามรู้ ค  าแนะน า หรือกระท าการใด ๆ เพื่อใหผู้อ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ไดท้ราบถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเพื่อให้ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยมี์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (good corporate governance) มีการจดัการและการด าเนินการ 
ท่ีตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

(5)  สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจดัท าประมาณการ 
งบการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้อง
ประมาณการงบการเงินดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยมี์การจดัท าประมาณการงบการเงิน 

(6)  ติดต่อประสานงานกบัส านกังาน และรับรองเป็นหนงัสือถึงการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตาม (2) (3) (4) และ (5) 

 (7)  ด าเนินการตามสมควรเพื่อมิใหผู้อ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ รวมทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 



  14 

หรือผูป้ฏิบติังานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงินของท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย 
หลกัทรัพยน์ั้น เผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยห์รือผูอ้อกหลกัทรัพย ์โดยท่ีไม่ปรากฏ 
ขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือช้ีชวน และขอ้มูลนั้น
อาจมีผลต่อการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนหรือต่อการคาดการณ์เก่ียวกบัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย และหากการเผยแพร่ขอ้มูลกระท าโดยการแจกจ่ายเอกสารหรือจดั
สัมมนา 
เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งดูแลใหเ้อกสารหรือการช้ีแจงขอ้มูลดงักล่าวมีสาระส าคญั 
ของขอ้มูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือช้ีชวน และ 
ตอ้งแจกจ่ายพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือช้ีชวน   
ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  ตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนจนถึงวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ในกรณีทัว่ไป)  
 (ข)  ตั้งแต่วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนจนถึงวนัท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินสามารถจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมี 
หนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน (ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน) 

ขอ้ 20   ภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดในวรรคสอง ในกรณีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือบริษทัในกลุ่ม ประสงคจ์ะเผยแพร่บทความหรืองานวิจยั 
ท่ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยหรือในนามของตนเองหรือของบริษทัในกลุ่ม อนัเป็นบทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบั
หลกัทรัพยท่ี์ตนรับเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และบริษทัในกลุ่ม ตอ้งถือปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  บทความหรืองานวิจยัดงักล่าวตอ้งจดัท าโดยสายงานการท าวิจยัท่ีจดัท าเป็นปกติ 
อยูแ่ลว้ และเป็นสายงานอิสระท่ีแยกต่างหากจากสายงานท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยอ์ยา่งชดัเจน 
 (2)  จดัท าบทความหรืองานวิจยับนพื้นฐานขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจากวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (3)  จดัท าบทความหรืองานวิจยัดว้ยความระมดัระวงั และรักษาความเป็นกลาง 
ในการใหค้วามเห็นเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพพึงกระท า 
 (4)  เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในฐานะเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือ 
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะอ่ืนในหลกัทรัพยน์ั้นใหช้ดัเจนในบทความหรืองานวิจยัดงักล่าว และในกรณี 
ท่ีเป็นการเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัก่อนวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์ตอ้งมีค าเตือนให้ผูล้งทุน 
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อ่านรายละเอียดในหนงัสือช้ีชวนก่อนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยตวัอกัษรของขอ้ความตอ้งมี 
ความคมชดัอ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการจดัท าบทความหรืองานวิจยันั้น 
 (5)  จดัส่งส าเนาบทความหรืองานวิจยัดงักล่าวต่อส านกังาน จ านวนหน่ึงชุดภายใน 
วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ผยแพร่บทความหรืองานวิจยัต่อสาธารณชน 
 การเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัท่ีตอ้งปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่การเผยแพร่ 
ในระหวา่งช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนจนถึงสามสิบวนัหลงัจากวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ในกรณีท่ีหลกัทรัพยน้ี์มิใช่หลกัทรัพย ์
ตามวรรคสอง (2) หรือ (3)) 
 (2)  ตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนจนถึงสามสิบวนัหลงัจากวนัแรกท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพย ์(ในกรณีท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย  ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก) 

(3)  ตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนจนถึงสามสิบวนัหลงัจากวนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถจดัหาหุ้นส่วนเกินไดค้รบตามจ านวน 
ท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน (ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน)  
 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานเตม็เวลาของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
มีการจดัท าบทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบัหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงโดยมิไดเ้ผยแพร่ในนามของท่ีปรึกษา
ทางการเงิน บุคคลดงักล่าวตอ้งมิใช่บุคคลในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้ง
ดูแลใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัตามความในขอ้น้ีดว้ย โดยอนุโลม 
 ความในขอ้น้ีมิไดมี้ผลเป็นการยกเวน้หนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินในการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ซ่ึงใชบ้งัคบัเม่ือท่ีปรึกษาทางการเงินไดรั้บเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์
ดงักล่าวดว้ย 

 ขอ้ 21   เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน ให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยร่์วมกบัผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยช้ี์แจงเป็นหนงัสือต่อ
ส านกังานและต่อประชาชนโดยไม่ชกัชา้ เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยเฉพาะความแตกต่างท่ีเกินร้อยละยีสิ่บหา้ของตวัเลขตามประมาณการในเร่ืองรายได ้หรือก าไรสุทธิ 
ท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติ 
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 (2)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดก้ระท าการท่ีเป็น 
เหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนัยส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลง 
ธุรกิจหลกัของผูอ้อกหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
 (3)  มีการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
ในหนงัสือช้ีชวนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการยกเลิก เล่ือนก าหนดเวลา หรือเปล่ียนแปลงโครงการลงทุน 
ในอนาคต เป็นตน้ 
 (4)  ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบุคคลดงักล่าว  
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามความในมาตรา 81 หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดในการ
อนุญาต หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และหนงัสือช้ีชวน 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง (2) 
(3) หรือ (4) เฉพาะในกรณีท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  

 ขอ้ 22   เวน้แต่กรณีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิงไม่มีส่วนร่วมในการเสนอขาย 
ใบแสดงสิทธิดงักล่าว (Unsponsored Depositary Receipt) หรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ซ่ึงใหสิ้ทธิช าระคืนตน้เงิน
หรือผลตอบแทนเป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งมิใช่หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยผูอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้น หา้มมิใหท่ี้ปรึกษา
ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ท่ีปรึกษาทางการเงินถือหุน้ในผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมี
หุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์โดยจ านวนหุน้
ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดเกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหรือเสนอขาย
หลกัทรัพยน์ั้น 
 (2)  ท่ีปรึกษาทางการเงินถือหุน้ในผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี 
ไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ เวน้แต่ 
เป็นการถือหุน้ทั้งหมดมาเกินกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน หรือ 
เป็นการถือหุน้ทั้งหมดมาไม่เกินกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน โดยจ านวน
หุน้ส่วนท่ีท าใหถื้อมาไม่เกินกวา่สองปีดงักล่าวเป็นการไดม้าเพิ่มเน่ืองจากผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์
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เพิ่มทุนและใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะซ้ือหุน้ตามส่วนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่(right issue) แต่ทั้งน้ี 
การถือหุน้ท่ีไดรั้บยกเวน้ทั้งสองกรณีดงักล่าวตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 (3)  ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของผูอ้อก
หรือเสนอขายหลกัทรัพยแ์ต่ละราย ถือหุน้ในท่ีปรึกษาทางการเงินเกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวต่างถือหุ้นในท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน การถือหุน้ของบุคคลเหล่านั้นในท่ีปรึกษาทางการเงินรวมกนัเกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(4)  ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยมี์กรรมการเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกบั 
กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ผูค้วบคุมการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายงาน 
ท่ีปรึกษาทางการเงินของท่ีปรึกษาทางการเงิน  เวน้แต่กรณีเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 
ของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(5)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูอ้อกหรือเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะท่ีอาจท าใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินขาดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีเป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (5) ใหห้มายความรวมถึง ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการ  
หรือผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ผูค้วบคุมการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายงานท่ีปรึกษา 
ทางการเงินของท่ีปรึกษาทางการเงิน  ทั้งน้ี ในการค านวณจ านวนหุ้นท่ีถืออยูท่ ั้งหมดตามวรรคหน่ึง (1) 
หรือ (2) ใหน้บัรวมจ านวนหุ้นของท่ีปรึกษาทางการเงินและของบุคคลตามวรรคน้ีเขา้ดว้ยกนัดว้ย 
 ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง (5) ใหห้มายความรวมถึงผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือกรรมการของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย  ์
 ในการพิจารณาการถือหุ้นตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ใหน้บัรวมถึงการถือหุน้ของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีกล่าวไวใ้นวรรคหน่ึง (1) ถึง (3) ดงักล่าวและวรรคสองดว้ย  และใหน้บัรวมถึง
หุน้ท่ีจะเกิดจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หุน้ท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิงส าหรับส่งมอบ 
ในการช าระหน้ีตามหุ้นกูอ้นุพนัธ์และหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทยดว้ย 
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 ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (5) มิใหน้ าการถือหุ้น การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็น
กรรมการ หรือการมีส่วนไดส่้วนเสีย ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นท่ีมิใช่
บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์หรือบุคคลท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน มาพิจารณารวม 
ในกรณีดงักล่าว 

ส่วนท่ี 2 
ท่ีปรึกษาทางการเงินในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

____________________ 

 ขอ้ 23   ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนดร่วมกบั 

ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
(2)  ศึกษาขอ้มูลของผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จนเป็นท่ีเขา้ใจ และด าเนินการจนเช่ือมัน่วา่ ขอ้มูลในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยถ์ูกตอ้ง ครบถว้น  
ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือท่ียงัมิได ้
เปิดเผย และถอ้ยค าท่ีใชมี้ความกระชบัรัดกุมและไม่มีลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลส าคญัผิด 
 (3)  ประเมินมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ่์ายไปเพื่อการไดห้ลกัทรัพย์
มาในระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ีส านกังานรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีส่ิงตอบแทนนั้น 
มิใช่ตวัเงิน 
 (4)  ประเมินมูลค่าส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงินในกรณีท่ีราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
มีส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน 
 (5)  ใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือวา่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
จะสามารถท าตามขอ้เสนอและนโยบายและแผนงานในอนาคตท่ีระบุไวใ้นค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ด ้
หรือไม่ และนโยบายและแผนงานดงักล่าวไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผลแลว้หรือไม่ อยา่งไร โดยการให้
ความเห็นดงักล่าวผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งใชข้อ้มูลของผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณา 
 (ก)  รายได ้ฐานะการเงิน และวตัถุประสงคข์องการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ 
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 (ข)  ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย ์ประวติัการเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง าท่ีผา่นมา และประวติัการด าเนินกิจการภายหลงัจากท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ขา้ 
ครอบง าแลว้ 
 (ค)  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยถึ์งสมมติฐานและ
เหตุผลประกอบสมมติฐานในการจดัท านโยบายและแผนงานในอนาคตของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ 

(6)  ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งไม่ร่วมกบัผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นการ 
ปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นตวัแทนของบุคคลอ่ืนในการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพย ์
 (7)  กระท าการใด ๆ เพื่อใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ราบถึงหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศและหนงัสือเวียนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 24   ท่ีปรึกษาของผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือเก่ียวกบัการท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ในกรณีทัว่ไป 
 (ก)  จดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ี
ส านกังานก าหนด 

(ข)  วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการให้ความเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือวา่สมควรตอบรับ 
หรือปฏิเสธค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถื้อหลกัทรัพย ์
ของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบดว้ย  ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาของผูถื้อหุน้ตอ้งท า 
การวิเคราะห์และการประเมินดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ไม่ท าใหผู้ถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ 
ส าคญัผิด และจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือดงักล่าวเป็นส าคญั  

(2)  ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ของกิจการ เม่ือมีการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  

(ก)  จดัท าความเห็นต่อผูถื้อหุ้นเพื่อประกอบการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยด์งักล่าวต่อส านกังาน 
 (ข)  สอบถามผูข้อผอ่นผนัถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการ 
จดัท านโยบายและแผนงานในอนาคตของผูข้อผ่อนผนัจนเขา้ใจ และใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้วา่  
นโยบายและแผนงานดงักล่าวไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปไดเ้พียงใด 
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 (ค)  วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการผ่อนผนัดงักล่าวต่อสิทธิและ 
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ตลอดจนด าเนินการจนเช่ือมัน่ไดว้า่ ไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อให ้
ความเห็นชอบใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

  ขอ้ 25   หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานท าหนา้ท่ี 
เป็นท่ีปรึกษาของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 24 หรือเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของผูข้อผอ่นผนั  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษา 
ทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบักิจการ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หรือผูข้อผอ่น
ผนั  
ในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 22 โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหใ้ชค้  าวา่ “กิจการ” “ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย”์ หรือ  
“ผูข้อผอ่นผนั” แทนค าวา่ “ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย”์ และค าวา่ “วนัท่ีกิจการแต่งตั้งใหเ้ป็น 
ท่ีปรึกษาของผูถื้อหุ้น” หรือ “วนัท่ีผูข้อผ่อนผนัแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน” แทนค าวา่  
“วนัท่ียืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน” 

หมวด 3 
การด ารงลกัษณะของท่ีปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  

และมาตรการบงัคบั 
_________________ 

 ขอ้ 26   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานวา่ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวด 1 รายใด ไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5 หรือขอ้ 11 แลว้แต่กรณี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือ 
ไม่ครบถว้น ตามหมวด 2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี ส านกังาน 
อาจสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง สั่งใหก้ระท าการหรืองดเวน้ 
กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือบนัทึกคะแนนความผิดโดยอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ยก็ได ้

(1)  สั่งภาคทณัฑ ์ 
(2)  สั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบเป็นระยะเวลาหรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงในกรณี

เป็นการสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ส านกังานจะถอนรายช่ือผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานออกจากระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาท่ีสั่งพกัการให ้
ความเห็นชอบนั้นดว้ย 
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(3)  สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ซ่ึงในกรณีเป็นการเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ส านกังานจะถอนรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานออกจากระบบขอ้มูลรายช่ือ 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังานดว้ย 

ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ส านกังานจะพิจารณาตาม 
ปัจจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 หรือขอ้ 14 โดยอนุโลม และจะน าประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง  
ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถว้น ตามหมวด 2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศน้ี ยอ้นหลงัในช่วงสามปีมาประกอบการพิจารณาดว้ย แต่ในกรณีท่ีส านกังานจะน าประวติั 
การปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถว้นท่ีเคยผา่นการพิจารณาหรืออยูร่ะหวา่ง 
การพิจารณาของส านกังานก่อนวนัท่ีประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  มีผลใชบ้งัคบั มาประกอบการสั่งการ ส านกังานจะพิจารณายอ้นหลงั 
ไม่เกินสองปี 

ส านกังานอาจเปิดเผยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ต่อชมรมหรือ 
ต่อสาธารณชนก็ได ้

ขอ้ 27   ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดระยะเวลาการสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบตาม 
ขอ้ 26 วรรคหน่ึง (2) อนัเป็นผลใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานนั้นไม่อาจ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอี้กตลอดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบท่ียงัเหลืออยู ่หรือในกรณีท่ีส านกังานสั่ง 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 26 วรรคหน่ึง (3)  เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุม
การปฏิบติังานไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5(3)  
(4) (ก) (ข) หรือ (ค) (5) (ก) หรือ (ค) หรือขอ้ 11(1) ประกอบขอ้ 5(5) (ก) หรือ (ค) แลว้แต่กรณี  
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถว้น ตามหมวด 2  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนด
ระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบ 
 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงแลว้ หากท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานนั้น
ประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบใหม่ ส านกังานจะไม่น าเหตุท่ีท าใหส้ านกังานไม่ให้ความเห็นชอบ 
ในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบอีก 
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 ขอ้ 28   ในกรณีท่ีไดมี้การยืน่และส านกังานไดรั้บแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน หรือแบบต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หรือไดมี้การแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในกรณีอ่ืนใด
นอกจากกรณีขา้งตน้ ก่อนวนัท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าแบบดงักล่าวหรือท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงินนั้น หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบงานในกรณีดงักล่าว ถูกสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 26 หรือก่อนวนัส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบตามก าหนดระยะเวลา 
ในขอ้ 9 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 15 ของท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายนั้น แลว้แต่กรณี 
หรือก่อนการแจง้ผลการพิจารณาตามขอ้ 9 วรรคสอง ในลกัษณะท่ีไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรือก่อนแจง้ 
ปฏิเสธการแสดงรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือแจง้ใหร้อผลการพิจารณาตามขอ้ 13(2) หรือ (3)  
หากท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานดงักล่าวประสงคท่ี์จะปฏิบติัหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินหรือรับผิดชอบงานในกรณีดงักล่าวต่อไปจนเสร็จส้ิน ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานนั้นจะตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตเพื่อขอปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป โดยส านกังานจะอนุญาตก็ต่อเม่ือ 
การถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนดงักล่าวมิไดเ้กิดจาก 
 (1)  ความผิดท่ีเกิดจากความไม่ซ่ือสัตย ์การไม่มีจริยธรรม การไม่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสาธารณชน หรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 (2)  ในกรณีของท่ีปรึกษาทางการเงิน การมีสายงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินไม่ชดัเจน ท่ีส านกังานเห็นวา่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
ทางการเงินต่อไป 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง  
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหมวด 2 ต่อไปดว้ย หากมิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 ส านกังาน 
จะสั่งยกเลิกการอนุญาตเม่ือใดก็ได ้และอาจแกไ้ขเพิ่มเติมการก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขการสั่งพกั 
หรือสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 26 หรือขอ้ 27 หรือการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 
ของบุคคลรายนั้นในคราวต่อไปตามขอ้ 7 วรรคสอง หรือขอ้ 13 วรรคสอง ดว้ยก็ได ้

 ขอ้ 29   เม่ือท่ีปรึกษาทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบุคคลท่ีด ารง 
ต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน 
แจง้การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่าวต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมนั้น โดยใชแ้บบ FA-3 พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบดงักล่าวและ 
ตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
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 ขอ้ 30   หากท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานรายใดไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
หรือไม่เป็นไปตามขอ้ 5(3) (4) (5) หรือ (6) หรือขอ้ 11 หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
ทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานไดต้ามความในหมวด 2  ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานรายนั้นตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบ พร้อมแสดงเหตุท่ีท าใหไ้ม่สามารถด ารงลกัษณะ
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวรวมทั้งมาตรการแกไ้ขภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถ 
ด ารงลกัษณะหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นได ้

ขอ้ 31   ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดประสงคจ์ะระงบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามประกาศน้ี  ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินรายนั้นแจง้เป็นหนงัสือต่อส านกังาน 
ล่วงหนา้หรือภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีระงบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงรายการของงาน 
ท่ียงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ (ถา้มี) และการด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจมีต่อลูกคา้ดงักล่าว 
 เม่ือท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึงประสงคจ์ะกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
ทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการไดรั้บความเห็นชอบท่ีเหลืออยู ่ ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินรายนั้น 
แจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อส านกังาน โดยแสดงรายละเอียดการแกไ้ขเหตุแห่งการระงบัการปฏิบติั 
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของท่ีปรึกษาทางการเงินเฉพาะส่วน 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มูลท่ีเคยยืน่ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี หากส านกังานไม่แจง้ทกัทว้ง 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น   
ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินรายนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ีพน้ระยะเวลา 
ทกัทว้งดงักล่าวเป็นตน้ไป 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

______________ 

ขอ้ 32   ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตาม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ท่ี อจ. 4/2543 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543   
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  ในวนัก่อน
วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตาม
ประกาศน้ีต่อไป ตามระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบซ่ึงก าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว 
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ขอ้ 33   ใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550   
ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือ 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังานตามประกาศน้ีต่อไป ตามระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบซ่ึงก าหนดไว ้
ในประกาศดงักล่าว 

ขอ้ 34   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ใหข้อ้มูลดงัต่อไปน้ีท่ีส านกังานพิจารณาด าเนินการภายใตป้ระกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และขอบเขตการด าเนินงาน ท่ี อจ. 4/2543  ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543  หรือประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
ยงัคงมีผลอยูต่่อไปจนกวา่จะส้ินสุดระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามประกาศฉบบัดงักล่าว 

(1)  ท่ีปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีอยู่ระหวา่งถูกส านกังานสั่งพกั 
สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ หรือก าหนดระยะเวลาท่ีจะไม่รับพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

(2)  บุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดวา่ ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ 
ท่ีประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ี
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
ของท่ีปรึกษาทางการเงินได ้

ขอ้ 35   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550   
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม 
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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 ขอ้ 36   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี   

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                            
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
_________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดให้ 
การใหค้  าปรึกษา ใหค้วามเห็นและจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่น 
บญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าหรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น เพื่อใหป้ระกาศส านกังาน 
อา้งอิงถึงหลกัเกณฑด์งักล่าวอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งต่อการปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑเ์หล่านั้น   
จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี  
17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  


	ข้อ 3   ในประกาศนี้

