
-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สจ.  42 /2554 
เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และขอบเขตการด าเนินงาน 
(ฉบบัท่ี 3 ) 

________________ 

โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ก าหนดให้การให้ค  าปรึกษา ให้ความเห็นและ
จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ
เป็นผูร่้วมจดัท าหรือให้ความเห็น และโดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑบ์างประการ
เก่ียวกบัการด าเนินการกบัที่ปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไม่ มีคุณสมบตัิหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน มีลกัษณะไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง (3) 
(4) (ก) (ข) หรือ (ค) หรือวรรคหน่ึง (5) (ก) หรือ (ค) และขอ้เท็จจริงในกรณีดงักล่าวรับฟังไดว้่า 
พฤติกรรมอนัเป็นการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามของบุคคลนั้นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดท่ี
ไม่สมควรให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือเป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดขึ้นมาแลว้เกินกว่าสิบปีนบัถึงวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุ 
ของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าว
ปฏิบติังานก็ได ้ในการน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าว 
เป็นการชัว่คราวดว้ยก็ได”้ 
 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 
ท่ีผา่นการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 
เม่ือวนัท่ี .......................................... 
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ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 7 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินมีลกัษณะ 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(3) (4) (ก) (ข) หรือ (ค) หรือ (5) (ก) หรือ (ค) ส านกังานอาจก าหนด 
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของท่ีปรึกษาทางการเงินรายนั้น 
ในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ 
การไม่ใหค้วามเห็นชอบ” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 11 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในกรณีท่ีผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีลกัษณะไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ประกอบ 
ขอ้ 5(5) (ก) หรือ (ค) และขอ้เทจ็จริงในกรณีดงักล่าวรับฟังไดว้่า พฤติกรรมอนัเป็นการขาดคุณสมบติั 
หรือการมีลกัษณะตอ้งห้ามของบุคคลนั้นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควรให้บุคคลดงักล่าว
ปฏิบติังานเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมาแลว้เกินกวา่สิบปีนบัถึงวนัท่ียืน่ 
ค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งห้าม 
ในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติังานก็ได ้ในการน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวเป็นการชัว่คราวดว้ยก็ได”้ 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 13 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีลกัษณะ 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11(1) ประกอบขอ้ 5(5) (ก) หรือ (ค) ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลา 
หรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้
โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การไม่ใหค้วามเห็นชอบ” 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 26 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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 “ขอ้ 26   ส านกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานตามสมควรแก่กรณี เม่ือมีเหตุดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 
 (2)  ผูค้วบคุมการปฏิบติังานไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11  
 (3)  ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดใน 
หมวด 2 อยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ส านกังานอาจสั่งใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน
หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง สั่งให้ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้
ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาที่ก  าหนด และสั่งให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก่อนการสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบดว้ยก็ได ้
 ในกรณีท่ีส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
ส านกังานจะถอนรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานออกจากระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานดว้ย  
ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะถอนรายช่ือบุคคลดงักล่าวออกจากระบบ
ขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานตามระยะเวลาท่ีสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบนั้น 
 เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน ส านกังานอาจเปิดเผย 
การด าเนินการตามวรรคหน่ึงต่อบุคคลใด ๆ ตามอ านาจท่ีก าหนดในมาตรา 24/1” 

 ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 26/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต  
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 26/1   ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุในการสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ
ตามขอ้ 26 วรรคหน่ึง มีลกัษณะไม่ร้ายแรง ส านกังานอาจไม่ยกกรณีดงักล่าวขึ้นเป็นเหตุในการสั่งพกั
หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได ้

ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการของส านกังานตามขอ้ 26 ส านกังานจะพิจารณาตามปัจจยัท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 8 หรือข้อ 14 โดยอนุโลม และจะน าประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในหมวด 2 
อยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในประกาศน้ี ยอ้นหลงัในช่วงสิบปีมาประกอบการพิจารณาดว้ยก็ได”้ 
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ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 27 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 27   ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดระยะเวลาการสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบอนัเป็นผล 
ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอี้กตลอดระยะเวลา 
การใหค้วามเห็นชอบท่ียงัเหลืออยู ่หรือในกรณีท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เน่ืองจาก 
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบตัิงานไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5(3) (4) (ก) (ข) หรือ (ค) (5) (ก) หรือ (ค) หรือขอ้ 11(1) ประกอบ 
ขอ้ 5(5) (ก) หรือ (ค) แลว้แต่กรณี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในหมวด 2 อย่างไม่เหมาะสม  
ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้น 
ในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ” 

  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 28 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในหมวด 2 ต่อไปดว้ย หากมิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในหมวด 2 ส านกังานจะสั่งยกเลิกการอนุญาตเม่ือใดก็ได ้และอาจขยายระยะเวลาหรือแกไ้ขเง่ือนไข 
การสั่งพกัการให้ความเห็นชอบตามขอ้ 26 หรือการพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้น 
ในคราวต่อไปตามขอ้ 7 วรรคสอง ขอ้ 13 วรรคสอง หรือขอ้ 27 วรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี ดว้ยก็ได”้ 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16  มกราคม พ.ศ. 2555       เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


