ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 59/2562
เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552
(ฉบับที่ 9)
__________________________
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
กาหนดให้การให้คาปรึ กษา ให้ความเห็นและจัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ การขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาหรื อให้ความเห็น และโดยที่
เป็ นการสมควรให้มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 35/2562 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (20) และ (21) ของข้อ 3 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2557 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(20) “หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะ
ผูร้ ับประโยชน์ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
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(21) “ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ข) กรณี ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรื อกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้แก่ ผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2557 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22 เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ที่ปรึ 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 ึงมิใช่หลักทรั พย์
ที่ออกโดยผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
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
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การพิจารณากรณีตามวรรคสอง ให้พิจารณารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับที่ปรึ กษาทางการเงินและผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ดว้ ย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในภาคผนวก
ท้ายประกาศ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ ให้ใช้คาว่า “ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สิน” แทนคาว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์” ตามวรรคสองและวรรคสาม”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 22/1 ในส่วนที่ 1 ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ ของหมวด 2 หน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
“ข้อ 22/1 การพิจารณากรณี ตามข้อ 22 วรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มิให้นากรณี ดงั ต่อไปนี้ มาพิจารณา
(ก) การถือหุน้ การส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ หรื อการมีส่วนได้เสี ยที่เป็ น
การดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย ์ หรื อของส่ วนราชการ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) การถือหุ้น การส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ หรื อการมีส่วนได้เสี ย
ของรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มิใช่บริ ษทั ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) การคานวณอัตราการถือหุน้ ให้เป็ นไปตามวิธีการตามภาคผนวกท้ายประกาศ
โดยให้นบั รวมจานวนหุน้ ที่จะเกิดจากการใช้สิทธิของหุ ้นกูแ้ 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)”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นส่ วนที่ 1/1 ที่ปรึ กษาทางการเงินของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 22/2 ในหมวด 2 หน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
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“

ส่วนที่ 1/1
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””
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 25 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 าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์” หรื อ “ผูข้ อผ่อนผัน” แทนคาว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์””
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 25/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 41/2553 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และให้ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 25/1 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)
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(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 นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
(3) มีการกาหนดเงื่อนไขให้ตอ้ งยกเลิกคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ หากจานวนหุน้
ที่มีผแู ้ สดงเจตนาขายมีจานวนน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยได้มีการระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์”
ข้อ 8 มิให้นาการถือหุน้ การส่งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการ หรื อการมีส่วนได้เสี ย
กับผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็ นการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบทรัพย์สิน
พระมหากษัตริ ย ์ มาพิจารณากรณีตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนิ นงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศฉบับนี้
ข้อ 9 ให้เพิ่มภาคผนวกท้ายประกาศนี้ เป็ นภาคผนวกท้ายประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
เว้นแต่ขอ้ 8 ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

