ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน
พ.ศ. 2552
(ฉบับประมวล)
_________________
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ กาหนดให้การให้คาปรึ กษา ให้ความเห็นและ
จัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทาหรื อให้ความเห็น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สานักงานออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 และ
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551
ข้อ 3 ในประกาศนี้
(1) “ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินตามข้อ 4
(2) “ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานในสายงาน
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรื อจะได้รับมอบหมายให้ลงลายมือชื่อร่ วมกับ
ที่ปรึ กษาทางการเงินในหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินตามประกาศนี้
(3) “ระบบข้อมูลรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ระบบข้อมูลที่จดั ขึ้น
โดยสานักงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ เพื่อแสดงรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ซึ่งให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
(4) “ผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
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(5) “ที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ้น” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่กิจการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั ทาความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยแบบรายการและระยะเวลาจัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อ หรื อตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
(6) “ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กิจการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(7) “ผูข้ อผ่อนผัน” หมายความว่า ผูข้ อผ่อนผันให้ได้หุน้ มาโดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
(8) “กิจการ” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
(9) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(ก) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
(ค) สถาบันการเงินอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(10) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
(11) “บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
(12) “บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(13) “ชมรม” หมายความว่า ชมรมวาณิชธนกิจภายใต้การจัดการของสมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์
(14) “บริ ษทั ในกลุ่ม” หมายความว่า
(ก) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในที่ปรึ กษาทางการเงินตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของที่ปรึ กษาทางการเงินนั้น
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(ข) บริ ษทั ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บของจานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ ทั้งในนิ ติบุคคลดังกล่าว และในที่ปรึ กษาทางการเงิน
ตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงินนั้น
(15) “ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จดั หา
หุน้ ส่วนที่เกินกว่าจานวนหุน้ ที่จดั จาหน่ายเพื่อส่ งมอบให้แก่ผจู ้ องซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรหรื อส่งคืน
ให้แก่ผใู ้ ห้ยมื ตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุน้ ส่ วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุ้นส่วนเกินซื้อหุน้ ภายหลังการจัดจาหน่ายหุน้ ที่มีการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน
(16) “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูท้ ี่ถือหุน้ ในบริ ษทั รวมกันเกินร้อยละสิ บ
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น โดยการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมถึงหุน้
ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(17) “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
เป็ นหุน้ ส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนสามัญจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
เป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสามสิ บของหุน้ ทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนจากัด
(จ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม
(ก) หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น หรื อ
(ฉ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม
(ก) หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อบริ ษทั ตาม (จ) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนของนิติบุคคล
(18) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(19)1 “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2553 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
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(19/1)4 “บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(19/2)4 “บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ” หมายความว่า
บริ ษทั ที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) โดยบริ ษทั อื่นนั้น
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(20)7 “หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะ
ผูร้ ับประโยชน์ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
(21)7 “ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ข) กรณี ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ได้แก่ ผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
หมวด 1
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ
________________
ส่วนที่ 1
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
_________________
ข้อ 45 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินยืน่ ขอความเห็นชอบจากสานักงาน
ตามแบบคาขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน แบบ FA-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กาหนดไว้
ในแบบคาขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผขู ้ อความเห็นชอบ
4

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 5/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่0ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
4
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 5/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
7
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
7
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ชาระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสานักงานเมื่อแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ตามอัตราที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ข้อ 5 ผูข้ อความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ยนื่ ขอความเห็นชอบตามข้อ 4
จะได้รับความเห็นชอบจากสานักงานต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นสถาบันการเงิน หรื อนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาทางด้านการเงิน ที่ปรึ กษาทางด้านการบัญชี หรื อที่ปรึ กษาทางด้าน
กฎหมาย
(2) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ชดั เจน
(3) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ชดั เจน รัดกุม
และเพียงพอ ทาให้เชื่อถือได้วา่ สามารถควบคุมให้การปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการขาดจรรยาบรรณหรื อ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อในการเป็ นที่ปรึ กษาในลักษณะอื่นใดที่ตอ้ งใช้
ความรู ้และความรับผิดชอบในทานองเดียวกับการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม
หรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(ข) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการจงใจแสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการ
กระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(ค) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับการกระทาอัน
ไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะ
เป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดดังกล่าว
(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)
(5) กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบ
งานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ปรึ กษาทางการเงิน มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความตั้งใจที่จะดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน
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(ข) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ง
1. เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เป็ นบุคคลที่อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์หา้ มเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
3. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
4. อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้เป็ นหรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ
บุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน
5. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของสานักงานให้พกั เพิกถอน
หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็ น
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของสานักงานให้ถอนรายชื่อ
จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธการแสดงรายชื่อ
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
7. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมาย
ต่างประเทศให้พกั เพิกถอน หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึ่ง
ลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กบั การเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากร
ในธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
8. เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อต้องร่ วมรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรื อถูกระงับการดาเนิ นกิจการ
เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้ นฟูฐานะหรื อการดาเนินงานไม่ผา่ นความเห็นชอบของหน่วยงานที่กากับดูแล
สถาบันการเงินนั้น หรื อของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรื อถูกสั่งการ
ให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสี ยหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานหรื อสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ค) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง
1. เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตาม (ข) 3. หรื อเคยถูก
เปรี ยบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดตาม (ข) 3.
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2. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการประพฤติผิดต่อหน้าที่
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานหรื อให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ต่อผูใ้ ช้บริ การธุรกิจที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อธุรกิจบริ การทางการเงินอื่น หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
3. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการขาดจรรยาบรรณ
หรื อมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งกาหนดโดยชมรม
หรื อธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ ึงกาหนดโดยหน่วยงานหรื อสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อ
มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
4. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริ ตหรื อ
ฉ้อฉลต่อผูอ้ ื่น หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
5. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ น
ธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคล
อื่น
6. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการจงใจแสดงข้อความอัน
เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
7. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการละเลยการตรวจสอบ
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจการที่ตนมีอานาจในการจัดการ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ซึ่งอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบดูแล กระทาการใดหรื องดเว้นกระทาการใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในธุ รกิจที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
หรื อความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง ฐานะ การดาเนินธุ รกิจ หรื อลูกค้าของธุรกิจนั้น
8. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าขาดความ
รับผิดชอบหรื อความระมัดระวังหรื อความซื่อสัตย์สุจริ ตในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดเตรี ยม การจัดการ
หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวมของบริ ษทั ที่ตนเป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อในการเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั บุคคลอื่นอันทาให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามตาม (5) “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
(6) มีผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งปฏิบตั ิงานเต็มเวลา โดยต้องเป็ น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามส่ วนที่ 2 ของหมวดนี้
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(7) เป็ นผูม้ ีรายชื่อจดทะเบียนกับชมรมในการประกอบธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงิน
2
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (ก) (ข)
หรื อ (ค) หรื อวรรคหนึ่ง (5) (ก) หรื อ (ค) และข้อเท็จจริ งในกรณีดงั กล่าวรับฟังได้วา่ พฤติกรรมอันเป็ นการ
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลนั้นมิใช่กรณี ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้น
ไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิ บปี นับถึงวันที่
ยืน่ คาขอความเห็นชอบ สานักงานอาจใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะ
ต้องห้ามในกรณี น้ นั มาเป็ นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานก็ได้ ในการนี้ สานักงานอาจ
กาหนดเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาที่ใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวเป็ นการชัว่ คราวด้วยก็ได้
ข้อ 65 ยกเลิก
ข้อ 75 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณี ที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินรายใด สานักงานจะแสดงชื่อที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้นไว้
ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
2
ในกรณีที่สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากที่ปรึ กษาทางการเงินมีลกั ษณะ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5(3) (4) (ก) (ข) หรื อ (ค) หรื อ (5) (ก) หรื อ (ค) สานักงานอาจกาหนด
ระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้น
ในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้ง
การไม่ให้ความเห็นชอบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาหรื อเมื่อที่ปรึ กษาทางการเงินได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในวรรคสองแล้ว หากที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นประสงค์จะยืน่ คาขอความเห็นชอบใหม่
สานักงานจะไม่นาเหตุที่ทาให้สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณา
คาขอความเห็นชอบอีก

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
5
ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
2
แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)

9
ข้อ 8 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 7 สานักงานจะคานึงถึงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลเป็ นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่
สานักงานนามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง
(1) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรื อตลาดทุน
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรื อกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็ นต้น
(2) นัยสาคัญของพฤติกรรม เช่น จานวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริ มาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็ นต้น
(3) ผูร้ ับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม
(4) ความเกี่ยวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน
เป็ นต้น
(5) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทาหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการกระทา เช่น
การใช้ชื่อบุคคลอื่น หรื อการตั้งบริ ษทั อาพราง เป็ นต้น
(6) ประวัติพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็ นพฤติกรรมครั้งแรก หรื อเป็ นพฤติกรรมที่เกิด
ซ้ าหรื อต่อเนื่อง เป็ นต้น
(7) ความตระหนักของผูก้ ระทาในเรื่ องดังกล่าว เช่น จงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เป็ นต้น
(8) ข้อเท็จจริ งอื่น เช่น การให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาหรื อดาเนินการ การปิ ดบังอาพรางหรื อทาลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรื อการให้ขอ้ มูล
อันเป็ นเท็จ เป็ นต้น
ข้อ 9 การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินมีกาหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี
นับแต่วนั ที่สานักงานกาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งการให้ความเห็นชอบ
5
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งประสงค์จะทาหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินรายดังกล่าวยื่นคาขอความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบต่อสานักงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสี่ สิบห้าวันก่อน
วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายใน
สี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ส่วนที่ 2
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
________________
ข้อ 105 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานยืน่ ขอความเห็นชอบ
จากสานักงานตามแบบคาขอความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน แบบ FA-2 พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่กาหนดไว้ในแบบคาขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ผูข้ อความเห็นชอบชาระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสานักงานเมื่อแบบคาขอความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ สาหรับประชาชน
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ข้อ 11 ผูข้ อความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ยนื่ ขอความเห็นชอบตามข้อ 10
จะได้รับความเห็นชอบจากสานักงานต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5(5) โดยอนุโลม
(2) ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรที่ชมรมกาหนดโดยความเห็นชอบของสานักงาน
2
ในกรณีที่ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ประกอบ
ข้อ 5(5) (ก) หรื อ (ค) และข้อเท็จจริ งในกรณี ดงั กล่าวรับฟังได้วา่ พฤติกรรมอันเป็ นการขาดคุณสมบัติ
หรื อการมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลนั้นมิใช่กรณี ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบตั ิงานเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน หรื อเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิ บปี นับถึงวันที่ยนื่
คาขอความเห็นชอบ สานักงานอาจใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะต้องห้าม
ในกรณี น้ นั มาเป็ นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานก็ได้ ในการนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาที่ใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวเป็ นการชัว่ คราวด้วยก็ได้
การที่ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายใดพ้นจากการเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ไม่เป็ นเหตุให้สานักงานปฏิเสธการแสดงชื่อหรื อถอนชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายนั้น
ออกจากระบบข้อมูลรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน เว้นแต่การพ้นจากการเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
ดังกล่าวจะมีขอ้ เท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่ทาให้สานักงานพิจารณาได้วา่ ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายดังกล่าว
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี้

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ 125 ยกเลิก
ข้อ 135 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณี ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายใด สานักงานจะแสดงชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายนั้นไว้ในระบบข้อมูล
รายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
2
ในกรณีที่สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11(1) ประกอบข้อ 5(5) (ก) หรื อ (ค) สานักงานอาจกาหนดระยะเวลา
หรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้
โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งการไม่ให้ความเห็นชอบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาหรื อเมื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในวรรคสองแล้ว หากผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานนั้นประสงค์จะยืน่ คาขอความเห็นชอบใหม่
สานักงานจะไม่นาเหตุที่ทาให้สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณา
คาขอความเห็นชอบอีก
ข้อ 14 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 13 สานักงานจะคานึงถึงข้อเท็จจริ ง
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลเป็ นรายกรณี
ทั้งนี้ ปัจจัยที่สานักงานนามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึงปัจจัยตามข้อ 8 ด้วย โดยอนุโลม
ข้อ 15 การให้ความเห็นชอบผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมีกาหนดระยะเวลาห้าปี
นับแต่วนั ที่แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
5
ในกรณีที่ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งประสงค์
จะทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ให้ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายดังกล่าว
ยืน่ คาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบต่อสานักงานล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่าสี่ สิบห้าวันก่อนวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานจะแจ้งผลการพิจารณา
คาขอความเห็นชอบภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน

5

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ข้อ 16 ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ต้องเข้ารับ
การอบรมเพิ่มเติมตามหลักสู ตรและระยะเวลาที่ชมรมกาหนดโดยความเห็นชอบของสานักงาน
(refresher course)
หมวด 2
หน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
________________
ข้อ 17 ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานต้องถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพเช่นนั้นจะพึงกระทา และรักษาจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
(2) จัดทากระดาษทาการ (working paper) เพื่อบันทึกและใช้เป็ นหลักฐานในการ
ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และต้องเก็บรักษากระดาษทาการดังกล่าวไว้อย่า งน้อยสามปี
เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
(3) ในกรณีที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึ กษาทางการเงินไว้เช่นใด
ที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดด้วย
(4) ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใดไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูอ้ อกหรื อ
เสนอขายหลักทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรื อกิจการที่ถูกทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรื อ
เห็นว่าข้อมูลที่แสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ของหมวดนี้
ที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้นต้องแจ้งรายละเอียดของการไม่ได้รับความร่ วมมือดังกล่าว เป็ นหนังสื อ
ไปยังสานักงาน ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินมิได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว และหากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ไม่ถูกต้องหรื อ
ไม่ครบถ้วน สานักงานจะถือว่าที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ อง ไม่เหมาะสม หรื อ
ไม่ครบถ้วน เพราะที่ปรึ กษาทางการเงินได้รับรองและร่ วมรับผิดชอบกับข้อมูลดังกล่าวแล้ว
(5) ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใดไม่มีความเชี่ยวชาญในข้อมูลที่ตอ้ งจัดเตรี ยม
หรื อร่ วมจัดทาหรื อให้ความเห็นในฐานะเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้นอาจนา
ข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินต้อง
ตรวจสอบ
จนเชื่อได้วา่ ผูเ้ ชี่ยวชาญรายนั้นเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องนั้นเป็ นอย่างดี
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(6) ดาเนินการให้ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานซึ่งต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ร่ วมลงลายมือชื่อในหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในการตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิ ดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รายงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ยนื่
ต่อสานักงาน โดยมีการปฏิบตั ิตามแนวทางหรื อมาตรฐานที่สานักงานยอมรับหรื อกาหนด
ข้อ 18 ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
และรักษาจรรยาบรรณ เพื่อให้ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ตนสังกัดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หมวดนี้
ส่วนที่ 1
ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
__________________
ข้อ 19 ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ร่ วมกับผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมและยืน่ แบบคาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อสานักงาน
(2) ศึกษาข้อมูลของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็ นที่เข้าใจ
และดาเนินการจนเชื่อมัน่ ว่า ข้อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ มูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อการพิจารณาของสานักงานและต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนที่ยงั มิได้เปิ ดเผย และไม่มี
ลักษณะที่อาจทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสาคัญผิด ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ
6
ในกรณีที่เป็ นการออกและการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนี้อย่างน้อยในเรื่ องดังนี้ เพื่อประกอบการให้คาแนะนาในการกาหนด
ลักษณะ ข้อตกลง เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
(ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต
(ข) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน หรื อ
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สช. 17/2561 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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(ง) แหล่งเงินทุนสารองในการชาระหนี้
(จ) ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็ นหลักประกันในการชาระหนี้
(3) ให้ความเห็นต่อสานักงานว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และรับรองต่อสานักงานถึงการที่ผอู ้ อกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
(4) ให้ความรู ้ คาแนะนา หรื อกระทาการใด ๆ เพื่อให้ผอู ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
ได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้
ผูอ้ อกหลักทรัพย์มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) มีการจัดการและการดาเนินการ
ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
(5) สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทาประมาณการ
งบการเงินของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็ นไปได้ของ
ประมาณการงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์มีการจัดทาประมาณการงบการเงิน
(6) ติดต่อประสานงานกับสานักงาน และรับรองเป็ นหนังสื อถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
(2) (3) (4) และ (5)
(7) ดาเนินการตามสมควรเพื่อมิให้ผอู ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึ กษาทางการเงินของที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ นั เผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยที่ไม่ปรากฏ
ข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชี้ชวน และข้อมูลนั้น
อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนหรื อต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และหากการเผยแพร่ ขอ้ มูลกระทาโดยการแจกจ่ายเอกสารหรื อจัด
สัมมนา
เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล ที่ปรึ กษาทางการเงินต้องดูแลให้เอกสารหรื อการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวมีสาระสาคัญ
ของข้อมูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชี้ชวน และ
ต้องแจกจ่ายพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชี้ชวน
ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ตั้งแต่วนั ที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนจนถึงวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ (ในกรณี ทวั่ ไป)
(ข) ตั้งแต่วนั ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนจนถึงวันที่ผจู ้ ดั หาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจานวนที่มี
หน้าที่ส่งมอบหรื อส่งคืน (ในกรณีที่มีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน)
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ข้อ 20 ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ในกรณีที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม ประสงค์จะเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั
ที่ได้จดั ทาขึ้นโดยหรื อในนามของตนเองหรื อของบริ ษทั ในกลุ่ม อันเป็ นบทความหรื องานวิจยั เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ที่ตนรับเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
และบริ ษทั ในกลุ่ม ต้องถือปฏิบตั ิภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บทความหรื องานวิจยั ดังกล่าวต้องจัดทาโดยสายงานการทาวิจยั ที่จดั ทาเป็ นปกติ
อยูแ่ ล้ว และเป็ นสายงานอิสระที่แยกต่างหากจากสายงานที่ปรึ กษาทางการเงินและการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์อย่างชัดเจน
(2) จัดทาบทความหรื องานวิจยั บนพื้นฐานข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์
(3) จัดทาบทความหรื องานวิจยั ด้วยความระมัดระวัง และรักษาความเป็ นกลาง
ในการให้ความเห็นเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงกระทา
(4) เปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในฐานะเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อ
ส่ วนได้เสี ยในลักษณะอื่นในหลักทรัพย์น้ นั ให้ชดั เจนในบทความหรื องานวิจยั ดังกล่าว และในกรณี
ที่เป็ นการเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั ก่อนวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีคาเตือนให้ผลู ้ งทุน
อ่านรายละเอียดในหนังสื อชี้ชวนก่อนตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยตัวอักษรของข้อความต้องมี
ความคมชัดอ่านได้ชดั เจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการจัดทาบทความหรื องานวิจยั นั้น
(5) จัดส่งสาเนาบทความหรื องานวิจยั ดังกล่าวต่อสานักงาน จานวนหนึ่งชุดภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ได้เผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั ต่อสาธารณชน
การเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ได้แก่การเผยแพร่
ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ตั้งแต่วนั ที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนจนถึงสามสิ บวันหลังจากวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ (ในกรณี ที่หลักทรัพย์น้ ี มิใช่หลักทรัพย์
ตามวรรคสอง (2) หรื อ (3))
(2) ตั้งแต่วนั ที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนจนถึงสามสิ บวันหลังจากวันแรกที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั ในตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ (ในกรณีที่เป็ นหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ได้ยนื่ ขอจดทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อเป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์เป็ นครั้งแรก)
(3) ตั้งแต่วนั ที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนจนถึงสามสิ บวันหลังจากวันที่ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินสามารถจัดหาหุ ้นส่ วนเกินได้ครบตามจานวน
ที่มีหน้าที่ส่งมอบหรื อส่งคืน (ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
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ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานเต็มเวลาของที่ปรึ กษาทางการเงิน
มีการจัดทาบทความหรื องานวิจยั เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งโดยมิได้เผยแพร่ ในนามของที่ปรึ กษา
ทางการเงิน บุคคลดังกล่าวต้องมิใช่บุคคลในสายงานที่ปรึ กษาทางการเงิน โดยที่ปรึ กษาทางการเงินต้อง
ดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามความในข้อนี้ดว้ ย โดยอนุโลม
ความในข้อนี้มิได้มีผลเป็ นการยกเว้นหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงินในการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งใช้บงั คับเมื่อที่ปรึ กษาทางการเงินได้รับเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวด้วย
ข้อ 214 เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินใน
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ช้ ีแจงเป็ นหนังสื อต่อสานักงาน
และต่อประชาชนโดยไม่ชกั ช้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะความแตกต่างที่เกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของตัวเลขตามประมาณการในเรื่ องรายได้ หรื อ
กาไรสุทธิที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
(2) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้กระทาการที่เป็ น
เหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของผูอ้ อกหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจหลักของผูอ้ อกหลักทรัพย์ เป็ นต้น
(3) มีการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในหนังสื อชี้ชวนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการยกเลิก เลื่อนกาหนดเวลา หรื อเปลี่ยนแปลงโครงการลงทุน
ในอนาคต เป็ นต้น
(4) ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบุคคลดังกล่าว
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามความในมาตรา 81 หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด
ในการอนุญาต หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และหนังสื อชี้ชวน
ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (2)
(3) หรื อ (4) เฉพาะในกรณี ที่เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) หนึ่งปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
(2) สามปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวมีสัญญาผูกพันอยูก่ บั
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บริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึ กษาทางการเงินในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับที่ปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ที่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ที่ปรึ กษาทางการเงินรายเดิมตลอดระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แทนด้วย
ข้อ 21/14 นอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 ให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ
การถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ ซึ่งมีสัญญาผูกพันอยูก่ บั บริ ษทั ดังกล่าวในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 21
วรรคสอง (2) และวรรคสาม ติดตามดูแลและให้คาแนะนาผูอ้ อกหลักทรัพย์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายหลัง
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน้าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่ผกู พัน
นั้นด้วย
(1) การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และสารสนเทศอื่นที่สาคัญของ
บริ ษทั ต่างประเทศ
(2) การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อรายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั
(3) การรายงานต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา 57 หรื อเมื่อ
สานักงานมีคาสั่งตามมาตรา 58
ความในวรรคหนึ่ง (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ซ่ ึงอยูร่ ะหว่างได้รับการผ่อนผันไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อรายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั
ข้อ 227 เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ ห้ามมิให้ที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้ง
กับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว รับหรื อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ เว้นแต่เป็ นการออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อ
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งให้สิทธิชาระคืนต้นเงินหรื อผลตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์ซ่ ึงมิใช่หลักทรัพย์
ที่ออกโดยผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
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ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวกท้ายประกาศ ให้ถือว่า
ที่ปรึ กษาทางการเงินมีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อ
เสนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
(1) ที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(2) ที่ปรึ กษาทางการเงินมีผอู ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
(3) ที่ปรึ กษาทางการเงินมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน หรื อ
พนักงาน ซึ่งรับผิดชอบ ดูแล หรื อปฏิบตั ิงานในสายงานที่ปรึ กษาทางการเงิน เป็ นบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
(4) ที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใดกับผูอ้ อก
หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจทาให้ที่ปรึ กษาทางการเงินขาดความเป็ นอิสระ
ในการทาหน้าที่
การพิจารณากรณี ตามวรรคสอง ให้พิจารณารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับที่ปรึ กษาทางการเงินและผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ดว้ ย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในภาคผนวก
ท้ายประกาศ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ ให้ใช้คาว่า “ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สิน” แทนคาว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์”ตามวรรคสองและวรรคสาม
ข้อ 22/17 การพิจารณากรณี ตามข้อ 22 วรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มิให้นาการถือหุ้น การส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ หรื อการมีส่วนได้เสี ย
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมบริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน มาพิจารณา
(2) การคานวณอัตราการถือหุน้ ให้เป็ นไปตามวิธีการตามภาคผนวกท้ายประกาศ
โดยให้นบั รวมจานวนหุน้ ที่จะเกิดจากการใช้สิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ รวมทั้งหุน้ ที่เป็ น
ปัจจัยอ้างอิงสาหรับส่ งมอบในการชาระหนี้ตามหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และหุน้ อ้างอิงของใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงด้วย ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ตามข้อ 22 วรรคสอง (1) และ (2)
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ส่วนที่ 1/17
ที่ปรึ กษาทางการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
__________________________
ข้อ 22/2 ให้นาความในข้อ 22 และข้อ 22/1 มาใช้บงั คับกับที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในการขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรื อการขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการอนุโลมใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้คาว่า “ผูจ้ าหน่าย
ทรัพย์สิน” แทนคาว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์”
ส่ วนที่ 2
ที่ปรึ กษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
________________
ข้อ 23 ผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่สานักงานกาหนดร่ วมกับ
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(2) ศึกษาข้อมูลของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จนเป็ นที่เข้าใจ และดาเนินการจนเชื่อมัน่ ว่า ข้อมูลในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่มีขอ้ มูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อที่ยงั มิได้
เปิ ดเผย และถ้อยคาที่ใช้มีความกระชับรัดกุมและไม่มีลกั ษณะที่อาจทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสาคัญผิด
(3) ประเมินมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จ่ายไปเพื่อการได้หลักทรัพย์
มาในระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่สานักงานรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณี ที่สิ่งตอบแทนนั้น
มิใช่ตวั เงิน
(4) ประเมินมูลค่าสิ่ งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตวั เงินในกรณี ที่ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
มีสิ่งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตวั เงิน
(5) ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อว่าผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
จะสามารถทาตามข้อเสนอและนโยบายและแผนงานในอนาคตที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ได้
หรื อไม่ และนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผลแล้วหรื อไม่ อย่างไร โดยการให้
7

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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ความเห็นดังกล่าวผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตอ้ งใช้ขอ้ มูลของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา
(ก) รายได้ ฐานะการเงิน และวัตถุประสงค์ของการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(ข) ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์ ประวัติการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงาที่ผา่ นมา และประวัติการดาเนินกิจการภายหลังจากที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ได้เข้า
ครอบงาแล้ว
(ค) ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ถึงสมมติฐานและ
เหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทานโยบายและแผนงานในอนาคตของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ
(6) ผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตอ้ งไม่ร่วมกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการ
ปกปิ ดข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็ นตัวแทนของบุคคลอื่นในการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
(7) กระทาการใด ๆ เพื่อให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทราบถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศและหนังสื อเวียนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24 ที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อเกี่ยวกับการทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณี ทวั่ ไป
(ก) จัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่
สานักงานกาหนด
(ข) วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
เพื่อนาไปใช้ประกอบการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อว่าสมควรตอบรับ
หรื อปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะมีต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์
ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต้องทา
การวิเคราะห์และการประเมินดังกล่าวอย่างเพียงพอ ไม่ทาให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ
สาคัญผิด และจะต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(2) ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ เมื่อมีการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
(ก) จัดทาความเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อประกอบการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสานักงาน
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(ข) สอบถามผูข้ อผ่อนผันถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐาน
ในการจัดทานโยบายและแผนงานในอนาคตของผูข้ อผ่อนผันจนเข้าใจ และให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นว่า
นโยบายและแผนงานดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและมีความเป็ นไปได้เพียงใด
(ค) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการผ่อนผันดังกล่าวต่อสิ ทธิและ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนดาเนินการจนเชื่อมัน่ ได้วา่ ไม่มีขอ้ มูลสาคัญอื่นใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
ความเห็นชอบให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
ข้อ 257 ห้ามมิให้ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานทาหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 24 หรื อเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของผูข้ อผ่อนผัน ในกรณีที่ที่ปรึ กษา
ทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิจการ ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ หรื อผูข้ อผ่อนผัน
ในลักษณะเดียวกับข้อ 22 และข้อ 22/1 โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ใช้คาว่า “กิจการ” “ผูท้ าคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์” หรื อ “ผูข้ อผ่อนผัน” แทนคาว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์”
ข้อ 25/17 ในกรณี เป็ นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้
ที่เป็ นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ อาจเป็ น
บุคคลเดียวกับที่ปรึ กษาทางการเงินในการจัดทาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้ โดยไม่เป็ นการต้องห้ามตามข้อ 25 ประกอบกับ
ข้อ 22 วรรคสอง (4)
(1) ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้ บริ ษทั ลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง
แต่มีวตั ถุประสงค์หรื อสิ นทรัพย์หลักเป็ นการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
(2) เป็ นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
(3) มีการกาหนดเงื่อนไขให้ตอ้ งยกเลิกคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ หากจานวนหุน้
ที่มีผแู ้ สดงเจตนาขายมีจานวนน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยได้มีการระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
1
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น”
หมายความว่า การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนโดยการชาระค่าซื้อ
7

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
7
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2553 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
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หลักทรัพย์ท้ งั หมดด้วยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ของบริ ษทั จดทะเบียนไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนนั้น

หมวด 3
การดารงลักษณะของที่ปรึ กษาทางการเงินและผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
และมาตรการบังคับ
_________________
ข้อ 262 สานักงานอาจสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5
(2) ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11
(3) ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิหน้าที่ต ามที่กาหนดใน
หมวด 2 อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้
ในกรณี ที่เกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรื อ (3) สานักงานอาจสั่งให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมาชี้แจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้มี
ลักษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสั่งให้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก่อนการสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้
ในกรณี ที่สานักงานสัง่ พักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
สานักงานจะถอนรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานออกจากระบบข้อมูลรายชื่ อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานด้วย
ทั้งนี้ ในกรณี เป็ นการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ สานักงานจะถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากระบบ
ข้อมูลรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามระยะเวลาที่สั่งพักการให้ความเห็นชอบนั้น
5
เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรื อเพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน สานักงานอาจเปิ ดเผย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต่อบุคคลใด ๆ ตามอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรา 24/1

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สช. 3/2561 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561)
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ข้อ 26/12 ในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นเหตุในการสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ตามข้อ 26 วรรคหนึ่ง มีลกั ษณะไม่ร้ายแรง สานักงานอาจไม่ยกกรณี ดงั กล่าวขึ้นเป็ นเหตุในการสั่งพัก
หรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้
ในการใช้ดุลพินิจสั่งการของสานักงานตามข้อ 26 สานักงานจะพิจารณาตามปัจจัยที่
กาหนดไว้ในข้อ 8 หรื อข้อ 14 โดยอนุโลม และจะนาประวัติการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่กาหนดในหมวด 2
อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้ ย้อนหลังในช่วงสิ บปี มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ 272 ในกรณี ที่สานักงานกาหนดระยะเวลาการสัง่ พักการให้ความเห็นชอบอันเป็ น
ผลให้ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อีกตลอดระยะเวลา
การให้ความเห็นชอบที่ยงั เหลืออยู่ หรื อในกรณี ที่สานักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เนื่องจาก
ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5(3) (4) (ก) (ข) หรื อ (ค) (5) (ก) หรื อ (ค) หรื อข้อ 11(1) ประกอบข้อ 5(5)
(ก) หรื อ (ค) แล้วแต่กรณี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในหมวด 2 อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง
หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ สานักงานอาจกาหนด
ระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้
โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่สานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาหรื อเมื่อที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่งแล้ว หากที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานนั้น
ประสงค์จะยืน่ คาขอความเห็นชอบใหม่ สานักงานจะไม่นาเหตุที่ทาให้สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบ
ในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณาคาขอความเห็นชอบอีก
ข้อ 28 ในกรณีที่ได้มีการยืน่ และสานักงานได้รับแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อแบบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรื อได้มีการแต่งตั้งให้เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในกรณี อื่นใด
นอกจากกรณี ขา้ งต้น ก่อนวันที่ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาแบบดังกล่าวหรื อที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงินนั้น หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบงานในกรณี ดงั กล่าว ถูกสั่งพักหรื อ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 26 หรื อก่อนวันสิ้ นสุ ดการให้ความเห็นชอบตามกาหนดระยะเวลา
ในข้อ 9 วรรคหนึ่ง หรื อข้อ 15 ของที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายนั้น แล้วแต่กรณี
หรื อก่อนการแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 9 วรรคสอง ในลักษณะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรื อก่อนแจ้ง
2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
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ปฏิเสธการแสดงรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อแจ้งให้รอผลการพิจารณาตามข้อ 13(2) หรื อ (3)
หากที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานดังกล่าวประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินหรื อรับผิดชอบงานในกรณี ดงั กล่าวต่อไปจนเสร็ จสิ้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุม
การปฏิบตั ิงานนั้นจะต้องยืน่ คาขออนุญาตเพื่อขอปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป โดยสานักงานจะอนุญาตก็ต่อเมื่อ
การถูกสั่งพักหรื อเพิกถอนดังกล่าวมิได้เกิดจาก
(1) ความผิดที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ การไม่มีจริ ยธรรม การไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชน หรื อขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(2) ในกรณีของที่ปรึ กษาทางการเงิน การมีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินไม่ชดั เจน ที่สานักงานเห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินต่อไป
2
ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในหมวด 2 ต่อไปด้วย หากมิได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในหมวด 2 สานักงานจะสั่งยกเลิกการอนุญาตเมื่อใดก็ได้ และอาจขยายระยะเวลาหรื อแก้ไขเงื่อนไข
การสั่งพักการให้ความเห็นชอบตามข้อ 26 หรื อการพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้น
ในคราวต่อไปตามข้อ 7 วรรคสอง ข้อ 13 วรรคสอง หรื อข้อ 27 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ด้วยก็ได้
ข้อ 29 เมื่อที่ปรึ กษาทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบุคคลที่ดารง
ตาแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
ที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมนั้น โดยใช้แบบ FA-3 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กาหนดไว้ในแบบดังกล่าวและ
ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิ กส์
ข้อ 30 หากที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานรายใดไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 หรื อมีลกั ษณะต้องห้า ม
หรื อไม่เป็ นไปตามข้อ 5(3) (4) (5) หรื อ (6) หรื อข้อ 11 หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานได้ตามความในหมวด 2 ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุม
การปฏิบตั ิงานรายนั้นต้องแจ้งให้สานักงานทราบ พร้อมแสดงเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดารงลักษณะ
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวรวมทั้งมาตรการแก้ไขภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ไม่สามารถ
ดารงลักษณะหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ได้

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
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ข้อ 31 ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใดประสงค์จะระงับการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินตามประกาศนี้ ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้นแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสานักงาน
ล่วงหน้าหรื อภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ระงับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว พร้อมทั้งแสดงรายการของงาน
ที่ยงั ดาเนินการไม่แล้วเสร็ จ (ถ้ามี) และการดาเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว
5

เมื่อที่ปรึ กษาทางการเงินตามวรรคหนึ่งประสงค์จะกลับมาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบที่เหลืออยู่ ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้นแจ้ง
ความประสงค์ดงั กล่าวต่อสานักงาน โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไขเหตุแห่งการระงับการปฏิบตั ิหน้าที่เ ป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของที่ปรึ กษาทางการเงินเฉพาะส่วนที่เปลี่ ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญจากข้อมูลที่เคยยืน่ ต่อสานักงาน ทั้งนี้ หากสานักงานไม่แจ้งทักท้วงภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่สานักงานมีหนังสื อแจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินรายนั้นปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินได้ต้ งั แต่วนั ที่พน้ ระยะเวลาทักท้วง
ดังกล่าวเป็ นต้นไป
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
______________
ข้อ 32 ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน ที่ อจ. 4/2543 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในวันก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศนี้ต่อไป ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบซึ่งกาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
ข้อ 33 ให้ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามประกาศนี้ต่อไป ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบซึ่งกาหนดไว้
ในประกาศดังกล่าว
5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ข้อ 34 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ที่สานักงานพิจารณาดาเนิ นการภายใต้ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน ที่ อจ. 4/2543 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ยังคงมีผลอยูต่ ่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่สานักงานกาหนดตามประกาศฉบับดังกล่าว
(1) ที่ปรึ กษาทางการเงินและผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานที่อยู่ระหว่างถูกสานักงานสั่งพัก
สัง่ เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรื อกาหนดระยะเวลาที่จะไม่รับพิจารณาคาขอความเห็นชอบเป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงินและผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
(2) บุคคลที่อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่สานักงานกาหนดว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใหม่
ที่ประสงค์จะยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน หรื อที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของที่ปรึ กษาทางการเงินได้
ข้อ 35 ให้บรรดาคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ง
กับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 36 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการ
ดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศ
ฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
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