ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน
พ.ศ. 2552
(ฉบับประมวล)
_________________
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ กาหนดให้การให้คาปรึกษา ให้ความเห็นและ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้ร่วมจัดทาหรือให้ความเห็น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สานักงานออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 และ
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551
ข้อ 3 ในประกาศนี้
(1) “ที่ปรึกษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินตามข้อ 4
(2) “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือจะได้รับมอบหมายให้ลงลายมือชื่อร่วมกับ
ที่ปรึกษาทางการเงินในหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศนี้
(3) “ระบบข้อมูลรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ระบบข้อมูลที่จัดขึ้น
โดยสานักงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ เพื่อแสดงรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ซึ่งให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
(4) “ผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
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(5) “ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่กิจการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้จัดทาความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
แบบรายการและระยะเวลาจัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อ หรือตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
(6) “ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กิจการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(7) “ผู้ขอผ่อนผัน” หมายความว่า ผู้ขอผ่อนผันให้ได้หุ้นมาโดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
(8) “กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจากัด
(9) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(ก) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
(ค) สถาบันการเงินอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(10) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
(11) “บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
(12) “บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(13) “ชมรม” หมายความว่า ชมรมวาณิชธนกิจภายใต้การจัดการของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์
(14) “บริษัทในกลุ่ม” หมายความว่า
(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่ร้อยละยี่สิบของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของที่ปรึกษาทางการเงินนั้น
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(ข) บริษัทที่ที่ปรึกษาทางการเงินถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นทั้งในนิติบุคคลดังกล่าว และในที่ปรึกษาทางการเงิน
ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินนั้น
(15) “ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดหา
หุ้นส่วนที่เกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดจาหน่ายเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรหรือส่งคืน
ให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจาหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
(16) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทรวมกันเกินร้อยละสิบ
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(17) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับ
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนสามัญจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสามสิบของหุน้ ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจากัด
(จ) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม
(ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(ฉ) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม
(ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็น
ผู้แทนของนิติบุคคล
(18) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(19)1 “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
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(19/1)4 “บริษัทต่างประเทศ” หมายความว่า บริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(19/2)4 “บริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ” หมายความว่า
บริษทั ที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยบริษัทอื่นนั้น
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(20)7 “หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะ
ผู้รับประโยชน์ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
(21)7 “ผู้จาหน่ายทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(ข) กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ได้แก่ ผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
หมวด 1
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ
________________
ส่วนที่ 1
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
_________________
ข้อ 45 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยื่นขอความเห็นชอบจากสานักงาน
ตามแบบคาขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แบบ FA-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กาหนดไว้
ในแบบคาขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้ขอความเห็นชอบ
4

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 5/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที0่ ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
4
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 5/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
7
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
7
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ชาระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสานักงานเมื่อแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ตามอัตราที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ
ข้อ 5 ผู้ขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ยื่นขอความเห็นชอบตามข้อ 4
จะได้รับความเห็นชอบจากสานักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย
(2) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน
(3) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน รัดกุม
และเพียงพอ ทาให้เชื่อถือได้ว่าสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้
ความรู้และความรับผิดชอบในทานองเดียวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(ข) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทา
ดังกล่าวของบุคคลอื่น
(ค) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับการกระทาอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดดังกล่าว
(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)
(5) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบ
งานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความตั้งใจที่จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน
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(ข) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ง
1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
4. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ
บุคคลผู้มีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของสานักงานให้พัก เพิกถอน
หรือห้ามการปฏิบัติงานในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็น
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของสานักงานให้ถอนรายชื่อ
จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อ
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมาย
ต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่ง
ลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากร
ในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดาเนินกิจการ
เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดาเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กากับดูแล
สถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการ
ให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ค) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง
1. เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตาม (ข) 3. หรือเคยถูก
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดตาม (ข) 3.

7
2. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจที่ปรึกษา
ทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งกาหนดโดยชมรม
หรือธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
4. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ
ฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
5. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม
หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอานาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทาการใดหรืองดเว้นกระทาการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดาเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น
8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าขาดความ
รับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียม การจัดการ
หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นอันทาให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
(6) มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยต้องเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
(7) เป็นผู้มีรายชื่อจดทะเบียนกับชมรมในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
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2

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน มีลักษณะไม่เป็นไปตามวรรคหนึง่ (3) (4) (ก) (ข)
หรือ (ค) หรือวรรคหนึ่ง (5) (ก) หรือ (ค) และข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวรับฟังได้ว่า พฤติกรรมอันเป็นการ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลนั้นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบปีนับถึงวันที่ยื่น
คาขอความเห็นชอบ สานักงานอาจใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้าม
ในกรณีนนั้ มาเป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานก็ได้ ในการนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้
ข้อ 65 ยกเลิก
ข้อ 75 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินรายใด สานักงานจะแสดงชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นไว้
ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
2
ในกรณีที่สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินมีลักษณะ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5(3) (4) (ก) (ข) หรือ (ค) หรือ (5) (ก) หรือ (ค) สานักงานอาจกาหนด
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้น
ในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่สานักงานแจ้ง
การไม่ให้ความเห็นชอบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาหรือเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในวรรคสองแล้ว หากที่ปรึกษาทางการเงินนั้นประสงค์จะยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่
สานักงานจะไม่นาเหตุที่ทาให้สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณา
คาขอความเห็นชอบอีก

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
5
ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ 8 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 7 สานักงานจะคานึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่
สานักงานนามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง
(1) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นต้น
(2) นัยสาคัญของพฤติกรรม เช่น จานวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
(3) ผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม
(4) ความเกี่ยวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
เป็นต้น
(5) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทาหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทา เช่น
การใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือการตั้งบริษัทอาพราง เป็นต้น
(6) ประวัติพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมครั้งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้า
หรือต่อเนื่อง เป็นต้น
(7) ความตระหนักของผู้กระทาในเรื่องดังกล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เป็นต้น
(8) ข้อเท็จจริงอื่น เช่น การให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาหรือดาเนินการ การปิดบังอาพรางหรือทาลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จ เป็นต้น
ข้อ 9 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินมีกาหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่สานักงานกาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการให้ความเห็นชอบ
5
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งประสงค์จะทาหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายดังกล่าวยื่นคาขอความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบต่อสานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันก่อน
วันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ส่วนที่ 2
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
________________
ข้อ 105 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานยื่นขอความเห็นชอบ
จากสานักงานตามแบบคาขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน แบบ FA-2 พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่กาหนดไว้ในแบบคาขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ผู้ขอความเห็นชอบชาระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสานักงานเมื่อแบบคาขอความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ สาหรับประชาชน
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ
ข้อ 11 ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ยื่นขอความเห็นชอบตามข้อ 10
จะได้รับความเห็นชอบจากสานักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5(5) โดยอนุโลม
(2) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ชมรมกาหนดโดยความเห็นชอบของสานักงาน
2
ในกรณีที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมีลักษณะไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ประกอบ
ข้อ 5(5) (ก) หรือ (ค) และข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวรับฟังได้ว่า พฤติกรรมอันเป็นการขาดคุณสมบัติ
หรือการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลนั้นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบปีนับถึงวันที่ยื่น
คาขอความเห็นชอบ สานักงานอาจใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้าม
ในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานก็ได้ ในการนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้
การที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายใดพ้นจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของที่ปรึกษา
ทางการเงิน ไม่เป็นเหตุให้สานักงานปฏิเสธการแสดงชื่อหรือถอนชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนั้น
ออกจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เว้นแต่การพ้นจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ดังกล่าวจะมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ทาให้สานักงานพิจารณาได้ว่า ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายดังกล่าว
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ 125 ยกเลิก
ข้อ 135 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายใด สานักงานจะแสดงชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนั้นไว้ในระบบข้อมูล
รายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
2
ในกรณีที่สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมีลักษณะ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11(1) ประกอบข้อ 5(5) (ก) หรือ (ค) สานักงานอาจกาหนดระยะเวลา
หรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้
โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่สานักงานแจ้งการไม่ให้ความเห็นชอบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาหรือเมื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในวรรคสองแล้ว หากผูค้ วบคุมการปฏิบัติงานนั้นประสงค์จะยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่
สานักงานจะไม่นาเหตุที่ทาให้สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณา
คาขอความเห็นชอบอีก
ข้อ 14 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 13 สานักงานจะคานึงถึงข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของการขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลเป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ปัจจัยที่สานักงานนามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึงปัจจัยตามข้อ 8 ด้วย โดยอนุโลม
ข้อ 15 การให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมีกาหนดระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันทีแ่ สดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
5
ในกรณีที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งประสงค์
จะทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายดังกล่าว
ยื่นคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบต่อสานักงานล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยสานักงานจะแจ้งผลการพิจารณา
คาขอความเห็นชอบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน

5

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 40/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ข้อ 16 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ต้องเข้ารับ
การอบรมเพิ่มเติมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ชมรมกาหนดโดยความเห็นชอบของสานักงาน
(refresher course)
หมวด 2
หน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
________________
ข้อ 17 ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานต้องถือปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเช่นนั้นจะพึงกระทา และรักษาจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
(2) จัดทากระดาษทาการ (working paper) เพื่อบันทึกและใช้เป็นหลักฐานในการ
ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และต้องเก็บรักษากระดาษทาการดังกล่าวไว้อย่างน้อยสามปี
เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
(3) ในกรณีที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินไว้เช่นใด
ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดด้วย
(4) ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ออกหรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือกิจการที่ถูกทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ
เห็นว่าข้อมูลที่แสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นต้องแจ้งรายละเอียดของการไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าว เป็นหนังสือ
ไปยังสานักงาน ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมิได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว และหากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ไม่ถกู ต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน สานักงานจะถือว่าที่ปรึกษาทางการเงินนั้นปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือ
ไม่ครบถ้วน เพราะที่ปรึกษาทางการเงินได้รับรองและร่วมรับผิดชอบกับข้อมูลดังกล่าวแล้ว
(5) ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดไม่มีความเชี่ยวชาญในข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม
หรือร่วมจัดทาหรือให้ความเห็นในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นอาจนา
ข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องตรวจสอบ
จนเชื่อได้ว่าผู้เชีย่ วชาญรายนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
(6) ดาเนินการให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

13
ในการตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รายงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่น
ต่อสานักงาน โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรฐานที่สานักงานยอมรับหรือกาหนด
ข้อ 18 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
และรักษาจรรยาบรรณ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ตนสังกัดปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หมวดนี้
ส่วนที่ 1
ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
__________________
ข้อ 19 ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ร่วมกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จัดเตรียมและยื่นแบบคาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อสานักงาน
(2) ศึกษาข้อมูลของผู้ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจ
และดาเนินการจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อการพิจารณาของสานักงานและต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยังมิได้เปิดเผย และไม่มี
ลักษณะที่อาจทาให้ผู้ใช้ข้อมูลสาคัญผิด ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสาคัญ
6
ในกรณีที่เป็นการออกและการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้อย่างน้อยในเรื่องดังนี้ เพื่อประกอบการให้คาแนะนาในการกาหนดลักษณะ
ข้อตกลง เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
(ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต
(ข) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน หรือข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(ง) แหล่งเงินทุนสารองในการชาระหนี้
(จ) ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นหลักประกันในการชาระหนี้
6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สช. 17/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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(3) ให้ความเห็นต่อสานักงานว่าผู้ออกหลักทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และรับรองต่อสานักงานถึงการที่ผู้ออกหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
(4) ให้ความรู้ คาแนะนา หรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์
ได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้
ผู้ออกหลักทรัพย์มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) มีการจัดการและการดาเนินการ
ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
(5) สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทาประมาณการ
งบการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ของ
ประมาณการงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีการจัดทาประมาณการงบการเงิน
(6) ติดต่อประสานงานกับสานักงาน และรับรองเป็นหนังสือถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม
(2) (3) (4) และ (5)
(7) ดาเนินการตามสมควรเพื่อมิให้ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ กรรมการหรือ
ผู้บริหารของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์นั้น เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ โดยที่ไม่ปรากฏ
ข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน และข้อมูลนั้น
อาจมีผลต่อการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนหรือต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาหรือผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และหากการเผยแพร่ข้อมูลกระทาโดยการแจกจ่ายเอกสารหรือจัดสัมมนา
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล ที่ปรึกษาทางการเงินต้องดูแลให้เอกสารหรือการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวมีสาระสาคัญ
ของข้อมูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน และ
ต้องแจกจ่ายพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนจนถึงวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (ในกรณีทั่วไป)
(ข) ตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนจนถึงวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุน้ ส่วนเกินได้ครบตามจานวนที่มี
หน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน (ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ข้อ 20 ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ในกรณีที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือบริษัทในกลุ่ม ประสงค์จะเผยแพร่บทความหรืองานวิจัย
ที่ได้จัดทาขึ้นโดยหรือในนามของตนเองหรือของบริษัทในกลุ่ม อันเป็นบทความหรืองานวิจัยเกี่ยวกับ
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หลักทรัพย์ที่ตนรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
และบริษัทในกลุ่ม ต้องถือปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) บทความหรืองานวิจัยดังกล่าวต้องจัดทาโดยสายงานการทาวิจัยที่จัดทาเป็นปกติ
อยู่แล้ว และเป็นสายงานอิสระที่แยกต่างหากจากสายงานที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์อย่างชัดเจน
(2) จัดทาบทความหรืองานวิจัยบนพื้นฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์
(3) จัดทาบทความหรืองานวิจัยด้วยความระมัดระวัง และรักษาความเป็นกลาง
ในการให้ความเห็นเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทา
(4) เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือ
ส่วนได้เสียในลักษณะอื่นในหลักทรัพย์นั้นให้ชัดเจนในบทความหรืองานวิจัยดังกล่าว และในกรณี
ที่เป็นการเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยก่อนวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีคาเตือนให้ผู้ลงทุน
อ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยตัวอักษรของข้อความต้องมี
ความคมชัดอ่านได้ชัดเจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการจัดทาบทความหรืองานวิจัยนั้น
(5) จัดส่งสาเนาบทความหรืองานวิจัยดังกล่าวต่อสานักงาน จานวนหนึ่งชุดภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ได้เผยแพร่บทความหรืองานวิจัยต่อสาธารณชน
การเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยที่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ได้แก่การเผยแพร่
ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ
ชี้ชวนจนถึงสามสิบวันหลังจากวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ (ในกรณีที่หลักทรัพย์นี้มิใช่หลักทรัพย์
ตามวรรคสอง (2) หรือ (3))
(2) ตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ
ชี้ชวนจนถึงสามสิบวันหลังจากวันแรกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก)
(3) ตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ
ชี้ชวนจนถึงสามสิบวันหลังจากวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจานวน
ที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน (ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาของที่ปรึกษาทางการเงิน
มีการจัดทาบทความหรืองานวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งโดยมิได้เผยแพร่ในนามของที่ปรึกษา
ทางการเงิน บุคคลดังกล่าวต้องมิใช่บุคคลในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินต้อง
ดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามความในข้อนี้ด้วย โดยอนุโลม
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ความในข้อนี้มิได้มีผลเป็นการยกเว้นหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งใช้บังคับเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินได้รับเป็นผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวด้วย
ข้อ 214 เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ให้ที่ปรึกษาทางการเงินใน
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ชี้แจงเป็นหนังสือต่อสานักงาน
และต่อประชาชนโดยไม่ชักช้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะความแตกต่างที่เกินร้อยละยี่สิบห้าของตัวเลขตามประมาณการในเรื่องรายได้ หรือ
กาไรสุทธิที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์ได้กระทาการที่เป็น
เหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจหลักของผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น
(3) มีการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนอย่างมีนัยสาคัญ เช่น มีการยกเลิก เลื่อนกาหนดเวลา หรือเปลี่ยนแปลงโครงการลงทุน
ในอนาคต เป็นต้น
(4) ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือกรรมการหรือผู้บริหารของบุคคลดังกล่าว
ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดตามความในมาตรา 81 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด
ในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน
ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (2) (3)
หรือ (4) เฉพาะในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) หนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
(2) สามปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวมีสัญญาผูกพันอยู่กับ
บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามระยะเวลาดังกล่าว
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 5/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงินในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
ที่ปรึกษาทางการเงินรายเดิมตลอดระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย
ข้อ 21/14 นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 ให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
การถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ ซึ่งมีสัญญาผูกพันอยู่กับบริษัทดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 21
วรรคสอง (2) และวรรคสาม ติดตามดูแลและให้คาแนะนาผู้ออกหลักทรัพย์ในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลัง
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่ผูกพัน
นั้นด้วย
(1) การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และสารสนเทศอื่นที่สาคัญของ
บริษัทต่างประเทศ
(2) การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการสาคัญอื่นใดของบริษัท
(3) การรายงานต่อสานักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา 57 หรือเมื่อ
สานักงานมีคาสั่งตามมาตรา 58
ความในวรรคหนึ่ง (2) มิให้นามาใช้บังคับกับที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออก
หลักทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการสาคัญอื่นใดของบริษัท
ข้อ 227 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ห้ามมิให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รับหรือทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งให้สิทธิชาระคืนต้นเงินหรือผลตอบแทนเป็นหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์
ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวกท้ายประกาศ ให้ถือว่า
ที่ปรึกษาทางการเงินมีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
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(1) ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ที่ปรึกษาทางการเงินมีผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
(3) ที่ปรึกษาทางการเงินมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือ
พนักงาน ซึ่งรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์
(4) ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับผู้ออก
หรือเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจทาให้ที่ปรึกษาทางการเงินขาดความเป็นอิสระ
ในการทาหน้าที่
การพิจารณากรณีตามวรรคสอง ให้พิจารณารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในภาคผนวก
ท้ายประกาศ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ ให้ใช้คาว่า “ผู้จาหน่ายทรัพย์สิน” แทนคาว่า “ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์”
ตามวรรคสองและวรรคสาม
ข้อ 22/17 การพิจารณากรณีตามข้อ 22 วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) มิให้นาการถือหุ้น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสีย
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน มาพิจารณา
(2) การคานวณอัตราการถือหุ้นให้เป็นไปตามวิธีการตามภาคผนวกท้ายประกาศ
โดยให้นับรวมจานวนหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รวมทั้งหุ้นที่เป็น
ปัจจัยอ้างอิงสาหรับส่งมอบในการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นอ้างอิงของใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีตามข้อ 22 วรรคสอง (1) และ (2)

7

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

19
ส่วนที่ 1/17
ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
__________________________
ข้อ 22/2 ให้นาความในข้อ 22 และข้อ 22/1 มาใช้บังคับกับที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือการขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการอนุโลมใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้คาว่า “ผู้จาหน่าย
ทรัพย์สิน” แทนคาว่า “ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์”
ส่วนที่ 2
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
________________
ข้อ 23 ผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่สานักงานกาหนดร่วมกับ
ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(2) ศึกษาข้อมูลของผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จนเป็นที่เข้าใจ และดาเนินการจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่มีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อที่ยังมิได้
เปิดเผย และถ้อยคาที่ใช้มีความกระชับรัดกุมและไม่มีลักษณะที่อาจทาให้ผู้ใช้ข้อมูลสาคัญผิด
(3) ประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จ่ายไปเพื่อการได้หลักทรัพย์
มาในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่สานักงานรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่สิ่งตอบแทนนั้น
มิใช่ตัวเงิน
(4) ประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงินในกรณีที่ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
มีสิ่งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน
(5) ให้ความเห็นต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อว่าผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
จะสามารถทาตามข้อเสนอและนโยบายและแผนงานในอนาคตที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้
หรือไม่ และนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่ อย่างไร โดยการให้
ความเห็นดังกล่าวผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องใช้ข้อมูลของผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา
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(ก) รายได้ ฐานะการเงิน และวัตถุประสงค์ของการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(ข) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์ ประวัติการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงาที่ผ่านมา และประวัติการดาเนินกิจการภายหลังจากที่ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้เข้า
ครอบงาแล้ว
(ค) ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ถึงสมมติฐานและ
เหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทานโยบายและแผนงานในอนาคตของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ
(6) ผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องไม่ร่วมกับผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการ
ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นตัวแทนของบุคคลอื่นในการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
(7) กระทาการใด ๆ เพื่อให้ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทราบถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24 ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อเกี่ยวกับการทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีทั่วไป
(ก) จัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่
สานักงานกาหนด
(ข) วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
เพื่อนาไปใช้ประกอบการให้ความเห็นต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อว่าสมควรตอบรับ
หรือปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหลักทรัพย์
ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต้องทา
การวิเคราะห์และการประเมินดังกล่าวอย่างเพียงพอ ไม่ทาให้ผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ
สาคัญผิด และจะต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อดังกล่าวเป็นสาคัญ
(2) ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อมีการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
(ก) จัดทาความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสานักงาน
(ข) สอบถามผู้ขอผ่อนผันถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐาน
ในการจัดทานโยบายและแผนงานในอนาคตของผู้ขอผ่อนผันจนเข้าใจ และให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นว่า
นโยบายและแผนงานดังกล่าวได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้เพียงใด
(ค) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการผ่อนผันดังกล่าวต่อสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนดาเนินการจนเชื่อมั่นได้ว่า ไม่มีข้อมูลสาคัญอื่นใดที่อาจมีผลกระทบ
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ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้
ความเห็นชอบให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
ข้อ 257 ห้ามมิให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานทาหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นตามข้อ 24 หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ขอผ่อนผัน ในกรณีที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือผู้ขอผ่อนผัน
ในลักษณะเดียวกับข้อ 22 และข้อ 22/1 โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ใช้คาว่า “กิจการ” “ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์”
หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน” แทนคาว่า “ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์”
ข้อ 25/17 ในกรณีเป็นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ที่เป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นอาจเป็น
บุคคลเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือที่ปรึกษา
ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้ โดยไม่เป็นการต้องห้ามตามข้อ 25 ประกอบกับ
ข้อ 22 วรรคสอง (4)
(1) ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทลงทุนดังกล่าวต้องเป็นบริษัทมหาชนจากัดที่ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง
แต่มีวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์หลักเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(2) เป็นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
(3) มีการกาหนดเงื่อนไขให้ต้องยกเลิกคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจานวนหุ้น
ที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจานวนน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
1
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น”
หมายความว่า การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยการชาระค่าซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดด้วยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้น

7

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
7
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 35/2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
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หมวด 3
การดารงลักษณะของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
และมาตรการบังคับ
_________________
ข้อ 262 สานักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินหรือ
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(1) ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5
(2) ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11
(3) ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ต ามที่กาหนดใน
หมวด 2 อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) สานักงานอาจสั่งให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้มี
ลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสั่งให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก่อนการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้
ในกรณีที่สานักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
สานักงานจะถอนรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานออกจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้วย
ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ สานักงานจะถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากระบบ
ข้อมูลรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่สั่งพักการให้ความเห็นชอบนั้น
5
เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน สานักงานอาจเปิดเผย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต่อบุคคลใด ๆ ตามอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรา 24/1
ข้อ 26/12 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ตามข้อ 26 วรรคหนึ่ง มีลักษณะไม่ร้ายแรง สานักงานอาจไม่ยกกรณีดังกล่าวขึ้นเป็นเหตุในการสั่งพัก
หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้
ในการใช้ดุลพินิจสั่งการของสานักงานตามข้อ 26 สานักงานจะพิจารณาตามปัจจัยที่
กาหนดไว้ในข้อ 8 หรือข้อ 14 โดยอนุโลม และจะนาประวัติการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในหมวด 2

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สช. 3/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 42/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
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อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้ ย้อนหลังในช่วงสิบปีมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ 272 ในกรณีที่สานักงานกาหนดระยะเวลาการสั่งพักการให้ความเห็นชอบอันเป็น
ผลให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกตลอดระยะเวลา
การให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่ หรือในกรณีที่สานักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เนื่องจาก
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5(3) (4) (ก) (ข) หรือ (ค) (5) (ก) หรือ (ค) หรือข้อ 11(1) ประกอบข้อ 5(5) (ก)
หรือ (ค) แล้วแต่กรณี หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในหมวด 2 อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ สานักงานอาจกาหนด
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้
โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่สานักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาหรือเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่งแล้ว หากที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนั้น
ประสงค์จะยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่ สานักงานจะไม่นาเหตุที่ทาให้สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบ
ในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณาคาขอความเห็นชอบอีก
ข้อ 28 ในกรณีที่ได้มีการยื่นและสานักงานได้รับแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน หรือแบบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือได้มกี ารแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในกรณีอื่นใด
นอกจากกรณีข้างต้น ก่อนวันที่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาแบบดังกล่าวหรือที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินนั้น หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานในกรณีดังกล่าว ถูกสั่งพักหรือ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 26 หรือก่อนวันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบตามกาหนดระยะเวลา
ในข้อ 9 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 15 ของที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนั้น แล้วแต่กรณี
หรือก่อนการแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 9 วรรคสอง ในลักษณะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือก่อนแจ้ง
ปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือแจ้งให้รอผลการพิจารณาตามข้อ 13(2) หรือ (3)
หากที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าวประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือรับผิดชอบงานในกรณีดังกล่าวต่อไปจนเสร็จสิ้น ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุม
การปฏิบัติงานนั้นจะต้องยื่นคาขออนุญาตเพื่อขอปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยสานักงานจะอนุญาตก็ตอ่ เมื่อ
การถูกสั่งพักหรือเพิกถอนดังกล่าวมิได้เกิดจาก
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(1) ความผิดที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ การไม่มีจริยธรรม การไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชน หรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(2) ในกรณีของที่ปรึกษาทางการเงิน การมีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ชัดเจน ที่สานักงานเห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินต่อไป
2
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในหมวด 2 ต่อไปด้วย หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในหมวด 2 สานักงานจะสั่งยกเลิกการอนุญาตเมื่อใดก็ได้ และอาจขยายระยะเวลาหรือแก้ไขเงื่อนไข
การสั่งพักการให้ความเห็นชอบตามข้อ 26 หรือการพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้น
ในคราวต่อไปตามข้อ 7 วรรคสอง ข้อ 13 วรรคสอง หรือข้อ 27 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ด้วยก็ได้
ข้อ 29 เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบุคคลที่ดารง
ตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมนั้น โดยใช้แบบ FA-3 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กาหนดไว้ในแบบดังกล่าวและ
ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 30 หากที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานรายใดไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 หรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือไม่เป็นไปตามข้อ 5(3) (4) (5) หรือ (6) หรือข้อ 11 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ตามความในหมวด 2 ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุม
การปฏิบัติงานรายนั้นต้องแจ้งให้สานักงานทราบ พร้อมแสดงเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดารงลักษณะ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวรวมทั้งมาตรการแก้ไขภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่สามารถ
ดารงลักษณะหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้
ข้อ 31 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดประสงค์จะระงับการปฏิบัติหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศนี้ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นแจ้งเป็นหนังสือต่อสานักงาน
ล่วงหน้าหรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ระงับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงรายการของงาน
ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี) และการดาเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว
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เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินตามวรรคหนึ่งประสงค์จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบที่เหลืออยู่ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นแจ้ง
ความประสงค์ดังกล่าวต่อสานักงาน โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไขเหตุแห่งการระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญจากข้อมูลที่เคยยื่นต่อสานักงาน ทั้งนี้ หากสานักงานไม่แจ้งทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่สานักงานมีหนังสือแจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาทักท้วง
ดังกล่าวเป็นต้นไป
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
______________
ข้อ 32 ให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน ที่ อจ. 4/2543 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในวันก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศนี้ต่อไป ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบซึ่งกาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
ข้อ 33 ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่อยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่อยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
ผูค้ วบคุมการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ต่อไป ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบซึ่งกาหนดไว้
ในประกาศดังกล่าว
ข้อ 34 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ที่สานักงานพิจารณาดาเนินการภายใต้ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน ที่ อจ. 4/2543 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
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และขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ยังคงมีผลอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่สานักงานกาหนดตามประกาศฉบับดังกล่าว
(1) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างถูกสานักงานสั่งพัก
สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือกาหนดระยะเวลาที่จะไม่รับพิจารณาคาขอความเห็นชอบเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
(2) บุคคลที่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่สานักงานกาหนดว่า ที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่
ที่ประสงค์จะยื่นคาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษาทางการเงินได้
ข้อ 35 ให้บรรดาคาสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคาสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 36 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการ
ดาเนินงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศ
ฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

