
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 40/2558 

เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และขอบเขตการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2552 
(ฉบบัท่ี 2) 

__________________________ 

  โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ก าหนดใหก้ารให้ค  าปรึกษา ให้ความเห็นและ 
จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย์ 
เพื่อครอบง ากิจการ ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็น 
ผูร่้วมจดัท าหรือใหค้วามเห็น และโดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลา 
ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบใหมี้ความชดัเจนและเหมาะสมขึ้น ดงันั้นเพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว 
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 4   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินยืน่ขอความเห็นชอบจาก
ส านกังานตามแบบค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน แบบ FA-1  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอดงักล่าวและตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยให้ 
ผูข้อความเห็นชอบช าระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อส านกังานเม่ือแบบค าขอความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 7 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 7   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินรายใด ส านกังานจะแสดงช่ือท่ีปรึกษาทางการเงินรายนั้นไว ้
ในลกัษณะท่ีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได”้ 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงประสงคจ์ะ 
ท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเน่ือง ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายดงักล่าวยื่นค าขอ  
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
ส่ีสิบหา้วนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ โดยส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอ
ความเห็นชอบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 10 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 10   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานยืน่ขอความเห็นชอบ 
จากส านกังานตามแบบค าขอความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน แบบ FA-2  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอดงักล่าวและตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยให้ผูข้อความเห็นชอบช าระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อส านกังานเม่ือแบบค าขอ  
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ” 
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  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกขอ้ 12 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 13 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 13   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบผูค้วบคุมการ
ปฏิบติังาน 
ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายใด ส านกังานจะแสดงช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายนั้น
ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน” 

  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 15 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
  “ในกรณีท่ีผูค้วบคุมการปฏิบติังานท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงประสงคจ์ะ 
ท าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังานรายดงักล่าวยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่           
ส่ีสิบหา้วนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ โดยส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอ 
ความเห็นชอบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

  ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 31 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “เม่ือท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึงประสงคจ์ะกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการไดรั้บความเห็นชอบท่ีเหลืออยู ่ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินราย
นั้น 
แจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อส านกังาน โดยแสดงรายละเอียดการแกไ้ขเหตุแห่งการระงบัการปฏิบติั
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หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของท่ีปรึกษาทางการเงินเฉพาะส่วนท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มูลท่ีเคยยืน่ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี หากส านกังานไม่แจง้ทกัทว้ง 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชน ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินรายนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินได้
ตั้งแต่วนัท่ีพน้ระยะเวลาทกัทว้งดงักล่าวเป็นตน้ไป” 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 


