
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สช. 59/2562 
เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552 
(ฉบบัท่ี 9) 

__________________________ 
 
  โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
การจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
ก าหนดให้การใหค้  าปรึกษา ใหค้วามเห็นและจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์การขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม รวมทั้งการขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าหรือให้ความเห็น และโดยท่ี
เป็นการสมควรใหมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑบ์างประการเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีของ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ี สช. 35/2562  เร่ือง การให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562   

  ขอ้ 2  ใหย้กเลิกความใน (20) และ (21) ของขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 24/2557  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “(20)  “หน่วยทรัสต”์  หมายความวา่   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะ 
ผูรั้บประโยชน์ในทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
แลว้แต่กรณี 
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  (21)  “ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์น”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
            (ก)  กรณีทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย 
โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
            (ข)  กรณีทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
แก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี”  

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 24/2557  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการด าเนินงาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
 “ขอ้ 22   เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์
จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินท่ีมีประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้ 
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว รับหรือท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ เวน้แต่เป็นการออกหรือเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือ 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงใหสิ้ทธิช าระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทนเป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งมิใช่หลกัทรัพย ์
ท่ีออกโดยผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงนั้น   
 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดตามภาคผนวกทา้ยประกาศ ใหถื้อวา่ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้กบัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกหรือ 
เสนอขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง 
 (1)  ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูถื้อหุน้ในผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 (2)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้ ไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 
 (3)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน หรือ 
พนกังาน ซ่ึงรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบติังานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์  
 (4)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใดกบัผูอ้อก 
หรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะท่ีอาจท าใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินขาดความเป็นอิสระ 
ในการท าหนา้ท่ี   
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 การพิจารณากรณีตามวรรคสอง ใหพ้ิจารณารวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กบัท่ีปรึกษาทางการเงินและผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ย  ทั้งน้ี ตามรายละเอียดในภาคผนวก
ทา้ยประกาศ   
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์ใหใ้ชค้  าวา่ “ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์น” แทนค าว่า “ผูอ้อกหรือเสนอขาย
หลกัทรัพย”์ ตามวรรคสองและวรรคสาม” 

 ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 22/1 ในส่วนท่ี 1 ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพย ์ของหมวด 2 หนา้ท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   
 “ขอ้ 22/1   การพิจารณากรณีตามขอ้ 22 วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มิให้น ากรณีดงัต่อไปน้ีมาพิจารณา 
  (ก)  การถือหุน้ การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือการมีส่วนไดเ้สียท่ีเป็น 
การด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยจดัระเบียบทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย์ หรือของส่วนราชการ 
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน  
  (ข)  การถือหุ้น การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสีย  
ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นท่ีมิใช่บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (2)  การค านวณอตัราการถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามวิธีการตามภาคผนวกทา้ยประกาศ  
โดยใหน้บัรวมจ านวนหุน้ท่ีจะเกิดจากการใชสิ้ทธิของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้รวมทั้งหุน้ท่ีเป็น
ปัจจยัอา้งอิงส าหรับส่งมอบในการช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงดว้ย  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีตามขอ้ 22 วรรคสอง (1) และ (2)” 

 ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 1/1 ท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ขอ้ 22/2 ในหมวด 2 หนา้ท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552    
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“ส่วนท่ี 1/1 
ท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

__________________________ 

  ขอ้ 22/2   ให้น าความในขอ้ 22 และขอ้ 22/1 มาใชบ้งัคบักบัท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ในการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือการขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม   
  เพื่อประโยชน์ในการอนุโลมใชห้ลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ใหใ้ชค้  าวา่ “ผูจ้  าหน่าย
ทรัพยสิ์น” แทนค าวา่ “ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย”์”    

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “ขอ้ 25   หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานท าหนา้ท่ี 
เป็นท่ีปรึกษาของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 24 หรือเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของผูข้อผอ่นผนั  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษา 
ทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบักิจการ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หรือผูข้อผ่อนผนั 
ในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 22 และขอ้ 22/1 โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหใ้ชค้  าวา่ “กิจการ” “ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย”์ หรือ “ผูข้อผ่อนผนั” แทนค าวา่ “ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย”์” 

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 25/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 41/2553  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน   
  “ขอ้ 25/1   ในกรณีเป็นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ 
ท่ีเป็นไปตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผูถื้อหุน้อาจเป็น 
บุคคลเดียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัท าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ หรือท่ีปรึกษา 
ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยไ์ด ้โดยไม่เป็นการตอ้งหา้มตามขอ้ 25 ประกอบกบั 
ขอ้ 22 วรรคสอง (4)   
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  (1)  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่โดยบริษทัจดทะเบียน 
ทั้งน้ี บริษทัลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง  
แต่มีวตัถุประสงคห์รือสินทรัพยห์ลกัเป็นการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน   
  (2)  เป็นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และ   
  (3)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้ตอ้งยกเลิกค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หากจ านวนหุน้ 
ท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขายมีจ านวนนอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัจดทะเบียน โดยไดมี้การระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย”์ 

  ขอ้ 8   มิใหน้ าการถือหุน้ การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนไดเ้สีย 
กบัผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นการด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยจดัระเบียบทรัพยสิ์น
พระมหากษตัริย ์ มาพิจารณากรณีตามขอ้ 22 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มภาคผนวกทา้ยประกาศน้ี เป็นภาคผนวกทา้ยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

   ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป   
เวน้แต่ขอ้ 8 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี   
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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