ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดําเนินงาน
พ.ศ.
(ฉบับประมวล)
_________________
โดยทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
และทีเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ กําหนดให้การให้คาํ ปรึ กษา ให้ความเห็นและ
จัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และทีเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพือครอบงํากิจการ ต้องมีทีปรึ กษาทางการเงินซึงเป็ นบุคคลทีอยูใ่ นบัญชีทีสํานักงานให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทําหรื อให้ความเห็น ดังนัน เพือประโยชน์ในการดังกล่าว สํานักงานออกข้อกําหนดไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที กันยายน พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ ให้ยกเลิก
( ) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม
พ.ศ.
และ
( ) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนิ นงาน (ฉบับที ) พ.ศ.
ลงวันที กันยายน พ.ศ.
ข้อ ในประกาศนี
( ) “ทีปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ทีปรึ กษาทางการเงินตามข้อ
(2) “ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานในสายงาน
ทีปรึ กษาทางการเงิน ซึงเป็ นบุคคลทีได้รับมอบหมายหรื อจะได้รับมอบหมายให้ลงลายมือชือร่ วมกับ
ทีปรึ กษาทางการเงินในหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินตามประกาศนี
( ) “ระบบข้อมูลรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ระบบข้อมูลทีจัดขึน
โดยสํานักงานภายใต้หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศนี เพือแสดงรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ซึงให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
( ) “ผูจ้ ดั เตรี ยมคําเสนอซือหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูจ้ ดั เตรี ยมคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
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( ) “ทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ ้น” หมายความว่า ทีปรึ กษาทางการเงินทีกิจการแต่งตังขึน
เพือทําหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั ทําความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยแบบรายการและระยะเวลาจัดทําความเห็นเกียวกับคําเสนอซือ หรื อตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอ
ซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ โดยอาศัยมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
( ) “ผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ของ
กิจการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
( ) “ผูข้ อผ่อนผัน” หมายความว่า ผูข้ อผ่อนผันให้ได้หุน้ มาโดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ
( ) “กิจการ” หมายความว่า บริ ษทั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ทีมีหลักทรัพย์ซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
( ) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(ก) ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
(ค) สถาบันการเงินอืนทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
( ) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสี ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไปหรื อเทียบเท่า
(11) “บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
(12) “บุคลากรในธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซือขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า
( ) “ชมรม” หมายความว่า ชมรมวาณิ ชธนกิจภายใต้การจัดการของสมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์
( ) “บริ ษทั ในกลุ่ม” หมายความว่า
(ก) บริ ษทั ทีถือหุ ้นในทีปรึ กษาทางการเงินตังแต่ร้อยละยีสิ บของจํานวนหุน้
ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของทีปรึ กษาทางการเงินนัน
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(ข) บริ ษทั ทีทีปรึ กษาทางการเงินถือหุน้ ตังแต่ร้อยละยีสิ บของจํานวนหุน้ ทีมี
สิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั นัน
(ค) บริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุน้ ซึงถือหุน้ ทังในนิ ติบุคคลดังกล่าว และในทีปรึ กษาทางการเงิน
ตังแต่ร้อยละยีสิ บของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั และทีปรึ กษาทางการเงินนัน
( ) “ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีมีหน้าทีจัดหา
หุน้ ส่ วนทีเกินกว่าจํานวนหุน้ ทีจัดจําหน่ายเพือส่ งมอบให้แก่ผจู ้ องซือซึงได้รับการจัดสรรหรื อส่ งคืน
ให้แก่ผใู ้ ห้ยมื ตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุน้ ส่ วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินซือหุน้ ภายหลังการจัดจําหน่ายหุน้ ทีมีการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน
( ) “ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูท้ ีถือหุน้ ในบริ ษทั รวมกันเกินร้อยละสิ บ
ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั นัน โดยการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมถึงหุน้
ทีถือโดยผูท้ ีเกียวข้องด้วย
( ) “ผูท้ ีเกียวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้างหุ ้นส่ วนทีมีความสัมพันธ์กบั
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญซึงบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
เป็ นหุน้ ส่ วน
(ง) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญจํากัดทีบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
เป็ นหุน้ ส่ วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิดทีมีหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสามสิ บของหุน้ ทังหมดของห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
(จ) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม
(ก) หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่ วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั นัน หรื อ
(ฉ) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม
(ก) หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่ วนตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อบริ ษทั ตาม (จ) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิ บของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั นัน
(ช) นิติบุคคลทีบุคคลดังกล่าวสามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนของนิติบุคคล
( ) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(19)1 “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ทีมีหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ. 41/2553 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
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(19/1)4 “บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศทีได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับ
การเสนอขายหุ ้นทีออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึงไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(19/2)4 “บริ ษทั ทีประกอบธุ รกิจการถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ” หมายความว่า
บริ ษทั ทีมีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อืน (holding company) โดยบริ ษทั อืนนัน
จัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ ซึงได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
(20) “หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ทีแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะ
ผูร้ ับประโยชน์ในทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
แล้วแต่กรณี
(21) “ผูจ้ าํ หน่ายทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี
(ก) กรณี ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ข) กรณี ทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ได้แก่ ผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่ทรัสต์
เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน แล้วแต่กรณี
หมวด
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ
________________
ส่ วนที
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
_________________
ข้อ 45 ให้บุคคลทีประสงค์จะเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินยืนขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตามแบบคําขอความเห็นชอบเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน แบบ FA-1 พร้อมทังเอกสารหลักฐานทีกําหนดไว้
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 5/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบที ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 5) ลงวันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 5/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 5) ลงวันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 59/2562 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 9) ลงวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 59/2562 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 9) ลงวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ในแบบคําขอดังกล่าวและตามแนวทางทีสํานักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผขู ้ อความเห็นชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานเมือแบบคําขอความเห็นชอบ พร้อมทังเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน ทังนี ตามอัตราที
กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืนคําขอต่าง ๆ
ข้อ ผูข้ อความเห็นชอบเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทียืนขอความเห็นชอบตามข้อ
จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานต่อเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) เป็ นสถาบันการเงิน หรื อนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยซึงมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการประกอบธุ รกิจเป็ นทีปรึ กษาทางด้านการเงิน ทีปรึ กษาทางด้านการบัญชี หรื อทีปรึ กษาทางด้าน
กฎหมาย
( ) มีสายงานทีรับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีชัดเจน
( ) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิงานเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีชัดเจน รัดกุม
และเพียงพอ ทําให้เชือถือได้วา่ สามารถควบคุมให้การปฏิบตั ิงานเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินเป็ นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(ก) มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการขาดจรรยาบรรณหรื อ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน หรื อในการเป็ นทีปรึ กษาในลักษณะอืนใดทีต้องใช้
ความรู ้และความรับผิดชอบในทํานองเดียวกับการเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม
หรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
(ข) มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการจงใจแสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ทีต้องเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืนต่อสํานักงาน คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อต่อองค์กรทีมีอาํ นาจกํากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการ
กระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
(ค) เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุ ดว่ากระทําความผิดเกียวกับการกระทําอัน
ไม่เป็ นธรรมเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะ
เป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรับเนื องจากการกระทําความผิดดังกล่าว
(ง) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)
(5) กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึนไปทีรับผิดชอบ
งานด้านทีปรึ กษาทางการเงิน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
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(ก) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทีปรึ กษาทางการเงิน มีความซือสัตย์สุจริ ต
มีความตังใจทีจะดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(ข) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มทีหนึง
. เป็ นบุคคลทีถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
. เป็ นบุคคลทีอยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์หา้ มเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซือขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
. อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้เป็ นหรื อปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ
บุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ หรื อทีปรึ กษาของสถาบันการเงิน
. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีกําหนดตามคําสังของสํานักงานให้พกั เพิกถอน
หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหนึงตําแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึงลักษณะงานใดในการเป็ น
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากรในธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า
. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีกําหนดตามคําสังของสํานักงานให้ถอนรายชือ
จากระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธการแสดงรายชือ
ในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์เนื องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีกําหนดตามคําสังขององค์กรทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
ต่างประเทศให้พกั เพิกถอน หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหนึงตําแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึง
ลักษณะงานใด ซึงเทียบได้กบั การเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากร
ในธุรกิจสัญญาซื อขายล่วงหน้า
. เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อต้องร่ วมรับผิดชอบในความเสี ยหายทีเกิดขึน
ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรื อถูกระงับการดําเนินกิจการ
เนืองจากแผนแก้ไขฟื นฟูฐานะหรื อการดําเนินงานไม่ผา่ นความเห็นชอบของหน่วยงานทีกํากับดูแล
สถาบันการเงินนัน หรื อของคณะกรรมการองค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรื อถูกสังการ
ให้แก้ไขฐานะทางการเงินทีเสี ยหายด้วยการลดทุนและมีการเพิมทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานหรื อสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(ค) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มทีสอง
. เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุ ดว่ากระทําความผิดตาม (ข) . หรื อเคยถูก
เปรี ยบเทียบปรับเนื องจากการกระทําความผิดตาม (ข) .
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. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการประพฤติผิดต่อหน้าที
ทีต้องปฏิบตั ิงานหรื อให้บริ การด้วยความซือสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ต่อผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจทีปรึ กษา
ทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจบริ การทางการเงินอืน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน
การกระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการขาดจรรยาบรรณ
หรื อมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานทีเกียวเนื องกับธุรกิจทีปรึ กษาทางการเงินซึงกําหนดโดยชมรม
หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์ซึงกําหนดโดยหน่วยงานหรื อสมาคมทีเกียวเนืองกับธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อ
มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีส่ อไปในทางไม่สุจริ ตหรื อ
ฉ้อฉลต่อผูอ้ ืน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการกระทําอันไม่เป็ นธรรม
หรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการจงใจแสดงข้อความอัน
เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ทีต้องเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืนต่อสํานักงาน คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อต่อองค์กรทีมีอาํ นาจกํากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน
การกระทําดังกล่าวของบุคคลอืน
. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีเป็ นการละเลยการตรวจสอบ
ดูแลตามสมควร เพือป้ องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจการทีตนมีอาํ นาจในการจัดการ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ซึงอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบดูแล กระทําการใดหรื องดเว้นกระทําการใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชือมันในธุ รกิจทีปรึ กษาทางการเงินหรื อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
หรื อความเสี ยหายต่อชือเสี ยง ฐานะ การดําเนินธุ รกิจ หรื อลูกค้าของธุรกิจนัน
. มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่าขาดความ
รับผิดชอบหรื อความระมัดระวังหรื อความซือสัตย์สุจริ ตในเรื องเกียวกับการจัดเตรี ยม การจัดการ
หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลเพือประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวมของบริ ษทั ทีตนเป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อในการเป็ นทีปรึ กษาให้กบั บุคคลอืนอันทําให้บุคคลนันมีพฤติกรรมข้างต้น
เพือประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามตาม ( ) “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบียเงินให้กูย้ มื ของสถาบันการเงิน
( ) มีผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยหนึงคนซึงปฏิบตั ิงานเต็มเวลา โดยต้องเป็ น
บุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามส่ วนที ของหมวดนี
( ) เป็ นผูม้ ีรายชือจดทะเบียนกับชมรมในการประกอบธุ รกิจทีปรึ กษาทางการเงิน
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ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อ
เทียบเท่าขึนไปทีรับผิดชอบงานด้านทีปรึ กษาทางการเงิน มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามวรรคหนึง ( ) ( ) (ก) (ข)
หรื อ (ค) หรื อวรรคหนึง ( ) (ก) หรื อ (ค) และข้อเท็จจริ งในกรณี ดงั กล่าวรับฟังได้วา่ พฤติกรรมอันเป็ นการ
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลนันมิใช่กรณี ร้ายแรงถึงขนาดทีไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบตั ิงานเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึน
ไปทีรับผิดชอบงานด้านทีปรึ กษาทางการเงิน หรื อเป็ นพฤติกรรมทีเกิดขึนมาแล้วเกินกว่าสิ บปี นับถึงวันที
ยืนคําขอความเห็นชอบ สํานักงานอาจใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะ
ต้องห้ามในกรณี นนมาเป็
ั
นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานก็ได้ ในการนี สํานักงานอาจ
กําหนดเงือนไขหรื อเงือนเวลาทีใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวเป็ นการชัวคราวด้วยก็ได้
ข้อ

ยกเลิก

ข้อ 7 สํานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับแบบคําขอความเห็นชอบ พร้อมทังเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน ทังนี ในกรณี ทีสํานักงาน
ให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินรายใด สํานักงานจะแสดงชือทีปรึ กษาทางการเงินรายนันไว้
ในลักษณะทีให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ในกรณี ทีสํานักงานไม่ให้ความเห็นชอบเนื องจากทีปรึ กษาทางการเงินมีลกั ษณะ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ( ) ( ) (ก) (ข) หรื อ (ค) หรื อ ( ) (ก) หรื อ (ค) สํานักงานอาจกําหนด
ระยะเวลาหรื อเงือนไขในการรับพิจารณาคําขอความเห็นชอบของทีปรึ กษาทางการเงินรายนัน
ในครังต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้ โดยกําหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทีสํานักงานแจ้ง
การไม่ให้ความเห็นชอบ
เมือพ้นกําหนดระยะเวลาหรื อเมือทีปรึ กษาทางการเงินได้ปฏิบตั ิตามเงือนไข
ทีกําหนดในวรรคสองแล้ว หากทีปรึ กษาทางการเงินนันประสงค์จะยืนคําขอความเห็นชอบใหม่
สํานักงานจะไม่นาํ เหตุทีทําให้สาํ นักงานไม่ให้ความเห็นชอบในครังก่อนมาประกอบการพิจารณา
คําขอความเห็นชอบอีก

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 42/2554 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 42/2554 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ ในการใช้ดุลพินิจสังการตามข้อ สํานักงานจะคํานึงถึงข้อเท็จจริ งทีเกียวข้อง
กับพฤติกรรมของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลเป็ นรายกรณี ทังนี ปัจจัยที
สํานักงานนํามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง
( ) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรื อตลาดทุน
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรื อกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็ นต้น
( ) นัยสําคัญของพฤติกรรม เช่น จํานวนเงินทีเกียวข้อง ปริ มาณธุรกรรมทีเกียวข้อง
เป็ นต้น
( ) ผูร้ ับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม
( ) ความเกียวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน
เป็ นต้น
( ) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทําหรื อเครื องมือทีใช้ในการกระทํา เช่น
การใช้ชือบุคคลอืน หรื อการตังบริ ษทั อําพราง เป็ นต้น
( ) ประวัติพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็ นพฤติกรรมครังแรก หรื อเป็ นพฤติกรรมทีเกิด
ซําหรื อต่อเนือง เป็ นต้น
( ) ความตระหนักของผูก้ ระทําในเรื องดังกล่าว เช่น จงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เป็ นต้น
( ) ข้อเท็จจริ งอืน เช่น การให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานทีเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาหรื อดําเนินการ การปิ ดบังอําพรางหรื อทําลายพยานหลักฐานทีเกียวข้อง หรื อการให้ขอ้ มูล
อันเป็ นเท็จ เป็ นต้น
ข้อ การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินมีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี
นับแต่วนั ทีสํานักงานกําหนดไว้ในหนังสื อแจ้งการให้ความเห็นชอบ
ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึงประสงค์จะทําหน้าที
เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอย่างต่อเนื อง ให้ทีปรึ กษาทางการเงินรายดังกล่าวยืนคําขอความเห็นชอบ
พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบต่อสํานักงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสี สิ บห้าวันก่อน
วันสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยสํานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบภายใน
สี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับแบบคําขอความเห็นชอบ พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
ความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ส่ วนที
การขอความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
________________
ข้อ 10 ให้บุคคลทีประสงค์จะเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานยืนขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานตามแบบคําขอความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน แบบ FA-2 พร้อมทังเอกสาร
หลักฐานทีกําหนดไว้ในแบบคําขอดังกล่าวและตามแนวทางทีสํานักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ผูข้ อความเห็นชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานเมือแบบคําขอความเห็นชอบ
พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน
ทังนี ตามอัตราทีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืนคําขอต่าง ๆ
ข้อ ผูข้ อความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทียืนขอความเห็นชอบตามข้อ
จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานต่อเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ( ) โดยอนุโลม
( ) ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรทีชมรมกําหนดโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
ในกรณี ทีผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามวรรคหนึง ( ) ประกอบ
ข้อ ( ) (ก) หรื อ (ค) และข้อเท็จจริ งในกรณี ดงั กล่าวรับฟั งได้วา่ พฤติกรรมอันเป็ นการขาดคุณสมบัติ
หรื อการมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลนันมิใช่กรณี ร้ายแรงถึงขนาดทีไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบตั ิงานเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน หรื อเป็ นพฤติกรรมทีเกิดขึนมาแล้วเกินกว่าสิ บปี นับถึงวันทียืน
คําขอความเห็นชอบ สํานักงานอาจใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะต้องห้าม
ในกรณี นนมาเป็
ั
นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานก็ได้ ในการนี สํานักงานอาจกําหนด
เงือนไขหรื อเงือนเวลาทีใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวเป็ นการชัวคราวด้วยก็ได้
การทีผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายใดพ้นจากการเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของทีปรึ กษา
ทางการเงิน ไม่เป็ นเหตุให้สาํ นักงานปฏิเสธการแสดงชือหรื อถอนชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายนัน
ออกจากระบบข้อมูลรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน เว้นแต่การพ้นจากการเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
ดังกล่าวจะมีขอ้ เท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ทีทําให้สาํ นักงานพิจารณาได้วา่ ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายดังกล่าว
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 42/2554 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ

ยกเลิก

ข้อ 13 สํานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับแบบคําขอความเห็นชอบ พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน ทังนี ในกรณี ทีสํานักงานให้ความเห็นชอบ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายใด สํานักงานจะแสดงชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายนันไว้ในระบบข้อมูล
รายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ในกรณี ทีสํานักงานไม่ให้ความเห็นชอบเนื องจากผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ( ) ประกอบข้อ ( ) (ก) หรื อ (ค) สํานักงานอาจกําหนดระยะเวลา
หรื อเงือนไขในการรับพิจารณาคําขอความเห็นชอบของบุคคลรายนันในครังต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้
โดยกําหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทีสํานักงานแจ้งการไม่ให้ความเห็นชอบ
เมือพ้นกําหนดระยะเวลาหรื อเมือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานได้ปฏิบตั ิตามเงือนไข
ทีกําหนดในวรรคสองแล้ว หากผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานนันประสงค์จะยืนคําขอความเห็นชอบใหม่
สํานักงานจะไม่นาํ เหตุทีทําให้สาํ นักงานไม่ให้ความเห็นชอบในครังก่อนมาประกอบการพิจารณา
คําขอความเห็นชอบอีก
ข้อ ในการใช้ดุลพินิจสังการตามข้อ สํานักงานจะคํานึงถึงข้อเท็จจริ ง
ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมของการขาดคุณสมบัติหรื อการมีลกั ษณะต้องห้ามของบุคคลเป็ นรายกรณี
ทังนี ปัจจัยทีสํานักงานนํามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึงปัจจัยตามข้อ ด้วย โดยอนุโลม
ข้อ การให้ความเห็นชอบผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี
นับแต่วนั ทีแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ในกรณี ทีผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึงประสงค์
จะทําหน้าทีเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง ให้ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายดังกล่าว
ยืนคําขอความเห็นชอบ พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบต่อสํานักงานล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่าสี สิ บห้าวันก่อนวันสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยสํานักงานจะแจ้งผลการพิจารณา
คําขอความเห็นชอบภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับแบบคําขอความเห็นชอบ พร้อมทัง
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน

ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 42/2554 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ข้อ ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ต้องเข้ารับ
การอบรมเพิมเติมตามหลักสู ตรและระยะเวลาทีชมรมกําหนดโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
(refresher course)
หมวด
หน้าทีและขอบเขตการดําเนิ นงานของทีปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
________________
ข้อ ทีปรึ กษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานต้องถือปฏิบตั ิดงั นี
( ) ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพเช่นนันจะพึงกระทํา และรักษาจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน
( ) จัดทํากระดาษทําการ (working paper) เพือบันทึกและใช้เป็ นหลักฐานในการ
ทําหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน และต้องเก็บรักษากระดาษทําการดังกล่าวไว้อย่างน้อยสามปี
เพือให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
( ) ในกรณี ทีประกาศทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ กําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบของทีปรึ กษาทางการเงินไว้เช่นใด
ทีปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามให้ถูกต้องและครบถ้วนตามทีประกาศดังกล่าวกําหนดด้วย
( ) ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินรายใดไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูอ้ อกหรื อ
เสนอขายหลักทรัพย์ ผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ หรื อกิจการทีถูกทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ หรื อ
เห็นว่าข้อมูลทีแสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในส่ วนที และส่ วนที ของหมวดนี
ทีปรึ กษาทางการเงินรายนันต้องแจ้งรายละเอียดของการไม่ได้รับความร่ วมมือดังกล่าว เป็ นหนังสื อ
ไปยังสํานักงาน ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินมิได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว และหากข้อมูลทีเกียวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ไม่ถูกต้องหรื อ
ไม่ครบถ้วน สํานักงานจะถือว่าทีปรึ กษาทางการเงินนันปฏิบตั ิหน้าทีบกพร่ อง ไม่เหมาะสม หรื อ
ไม่ครบถ้วน เพราะทีปรึ กษาทางการเงินได้รับรองและร่ วมรับผิดชอบกับข้อมูลดังกล่าวแล้ว
( ) ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินรายใดไม่มีความเชียวชาญในข้อมูลทีต้องจัดเตรี ยม
หรื อร่ วมจัดทําหรื อให้ความเห็นในฐานะเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน ทีปรึ กษาทางการเงินรายนันอาจนํา
ข้อมูลจากบุคคลอืนทีมีความเชียวชาญในด้านนันมาอ้างอิงได้ ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินต้อง
ตรวจสอบจนเชือได้วา่ ผูเ้ ชียวชาญรายนันเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถในเรื องนันเป็ นอย่างดี
(6) ดําเนินการให้ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานซึงต้องเป็ นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ร่ วมลงลายมือชือในหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน
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ในการตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทํา due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีเปิ ดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รายงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทียืน
ต่อสํานักงาน โดยมีการปฏิบตั ิตามแนวทางหรื อมาตรฐานทีสํานักงานยอมรับหรื อกําหนด
ข้อ ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที
ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
และรักษาจรรยาบรรณ เพือให้ทีปรึ กษาทางการเงินทีตนสังกัดปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ใน
หมวดนี
ส่ วนที
ทีปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
__________________
ข้อ ทีปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าทีดังต่อไปนี
( ) ร่ วมกับผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมและยืนแบบคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวน
รวมทังเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อสํานักงาน
( ) ศึกษาข้อมูลของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้องจนเป็ นทีเข้าใจ
และดําเนินการจนเชือมันว่า ข้อมูลในแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ หรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวน ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ มูลทีอาจมี
ผลกระทบต่อการพิจารณาของสํานักงานและต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนทียังมิได้เปิ ดเผย และไม่มี
ลักษณะทีอาจทําให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสําคัญผิด ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสําคัญ
ในกรณี ทีเป็ นการออกและการเสนอขายตราสารหนี ทีปรึ กษาทางการเงินต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนีอย่างน้อยในเรื องดังนี เพือประกอบการให้คาํ แนะนําในการกําหนด
ลักษณะ ข้อตกลง เงือนไข และอายุทีเหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี
(ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต
(ข) ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญตามทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน หรื อ
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(ค) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(ง) แหล่งเงินทุนสํารองในการชําระหนี
(จ) ทรัพย์สินทีอาจใช้เป็ นหลักประกันในการชําระหนี
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สช. /2561 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 7) ลงวันที มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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( ) ให้ความเห็นต่อสํานักงานว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และรับรองต่อสํานักงานถึงการทีผูอ้ อกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ หรื อการยืน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวน
( ) ให้ความรู ้ คําแนะนํา หรื อกระทําการใด ๆ เพือให้ผอู ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
ได้ทราบถึงหน้าที ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงือนไข และวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังเพือให้
ผูอ้ อกหลักทรัพย์มีการกํากับดูแลกิจการทีดี (good corporate governance) มีการจัดการและการดําเนินการ
ทีตระหนักถึงความรับผิดชอบทีมีต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
( ) สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทําประมาณการ
งบการเงินของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลและความเป็ นไปได้ของ
ประมาณการงบการเงินดังกล่าว ทังนี ในกรณี ทีผูอ้ อกหลักทรัพย์มีการจัดทําประมาณการงบการเงิน
( ) ติดต่อประสานงานกับสํานักงาน และรับรองเป็ นหนังสื อถึงการปฏิบตั ิหน้าทีตาม
( ) ( ) ( ) และ ( )
( ) ดําเนินการตามสมควรเพือมิให้ผอู ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทังกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานทีปรึ กษาทางการเงินของทีปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์นนั เผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับหลักทรัพย์หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยทีไม่ปรากฏ
ข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชีชวน และข้อมูลนัน
อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจจองซือหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนหรื อต่อการคาดการณ์เกียวกับราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย และหากการเผยแพร่ ขอ้ มูลกระทําโดยการแจกจ่ายเอกสารหรื อจัด
สัมมนาเพือเผยแพร่ ขอ้ มูล ทีปรึ กษาทางการเงินต้องดูแลให้เอกสารหรื อการชีแจงข้อมูลดังกล่าวมี
สาระสําคัญของข้อมูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชีชวน
และต้องแจกจ่ายพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชีชวน
ทังนี ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี
(ก) ตังแต่วนั ทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชีชวนจนถึงวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ (ในกรณี ทวไป)
ั
(ข) ตังแต่วนั ทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชีชวนจนถึงวันทีผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินสามารถจัดหาหุน้ ส่ วนเกินได้ครบตามจํานวนทีมี
หน้าทีส่ งมอบหรื อส่ งคืน (ในกรณี ทีมีการจัดสรรหุน้ ส่ วนเกิน)
ข้อ ภายในช่วงระยะเวลาทีกําหนดในวรรคสอง ในกรณี ทีปรึ กษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม ประสงค์จะเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั
ทีได้จดั ทําขึนโดยหรื อในนามของตนเองหรื อของบริ ษทั ในกลุ่ม อันเป็ นบทความหรื องานวิจยั เกียวกับ
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หลักทรัพย์ทีตนรับเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทีปรึ กษาทางการเงิน
และบริ ษทั ในกลุ่ม ต้องถือปฏิบตั ิภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) บทความหรื องานวิจยั ดังกล่าวต้องจัดทําโดยสายงานการทําวิจยั ทีจัดทําเป็ นปกติ
อยูแ่ ล้ว และเป็ นสายงานอิสระทีแยกต่างหากจากสายงานทีปรึ กษาทางการเงินและการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์อย่างชัดเจน
( ) จัดทําบทความหรื องานวิจยั บนพืนฐานข้อมูลทีปรากฏอยูใ่ นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเกิดขึนภายหลังจากวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์
( ) จัดทําบทความหรื องานวิจยั ด้วยความระมัดระวัง และรักษาความเป็ นกลาง
ในการให้ความเห็นเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงกระทํา
( ) เปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในฐานะเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินหรื อ
ส่ วนได้เสี ยในลักษณะอืนในหลักทรัพย์นนให้
ั ชดั เจนในบทความหรื องานวิจยั ดังกล่าว และในกรณี
ทีเป็ นการเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั ก่อนวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีคาํ เตือนให้ผลู ้ งทุน
อ่านรายละเอียดในหนังสื อชีชวนก่อนตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยตัวอักษรของข้อความต้องมี
ความคมชัดอ่านได้ชดั เจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติทีใช้ในการจัดทําบทความหรื องานวิจยั นัน
( ) จัดส่ งสําเนาบทความหรื องานวิจยั ดังกล่าวต่อสํานักงาน จํานวนหนึงชุดภายใน
วันทําการถัดจากวันทีได้เผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั ต่อสาธารณชน
การเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั ทีต้องปฏิบตั ิตามวรรคหนึง ได้แก่การเผยแพร่
ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี
( ) ตังแต่วนั ทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชีชวนจนถึงสามสิ บวันหลังจากวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ (ในกรณี ทีหลักทรัพย์นีมิใช่หลักทรัพย์
ตามวรรคสอง ( ) หรื อ ( ))
( ) ตังแต่วนั ทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชีชวนจนถึงสามสิ บวันหลังจากวันแรกทีมีการซื อขายหลักทรัพย์นนในตลาดหลั
ั
กทรัพย์หรื อศูนย์ซือขาย
หลักทรัพย์ (ในกรณี ทีเป็ นหลักทรัพย์ทีบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ได้ยนขอจดทะเบี
ื
ยนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อเป็ นหลักทรัพย์ทีซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์เป็ นครังแรก)
( ) ตังแต่วนั ทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชีชวนจนถึงสามสิ บวันหลังจากวันทีผูจ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินสามารถจัดหาหุ ้นส่ วนเกินได้ครบตามจํานวน
ทีมีหน้าทีส่ งมอบหรื อส่ งคืน (ในกรณี ทีมีการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน)
ในกรณี ทีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานเต็มเวลาของทีปรึ กษาทางการเงิน
มีการจัดทําบทความหรื องานวิจยั เกียวกับหลักทรัพย์ตามวรรคหนึงโดยมิได้เผยแพร่ ในนามของทีปรึ กษา
ทางการเงิน บุคคลดังกล่าวต้องมิใช่บุคคลในสายงานทีปรึ กษาทางการเงิน โดยทีปรึ กษาทางการเงินต้อง
ดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามความในข้อนีด้วย โดยอนุโลม
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ความในข้อนีมิได้มีผลเป็ นการยกเว้นหน้าทีของทีปรึ กษาทางการเงินในการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึงใช้บงั คับเมือทีปรึ กษาทางการเงินได้รับเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวด้วย
ข้อ
เพือประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน ให้ทีปรึ กษาทางการเงินใน
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ชีแจงเป็ นหนังสื อต่อสํานักงาน
และต่อประชาชนโดยไม่ชกั ช้า เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
( ) ผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริ ง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอย่างมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะความแตกต่างทีเกินร้อยละยีสิ บห้าของตัวเลขตามประมาณการในเรื องรายได้ หรื อ
กําไรสุ ทธิทีเกิดจากการดําเนิ นงานตามปกติ
( ) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้กระทําการทีเป็ น
เหตุให้มีการเปลียนแปลงการดําเนินงานของผูอ้ อกหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ เช่น การเปลียนแปลง
ธุรกิจหลักของผูอ้ อกหลักทรัพย์ เป็ นต้น
( ) มีการใช้เงินทีได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้
ในหนังสื อชีชวนอย่างมีนยั สําคัญ เช่น มีการยกเลิก เลือนกําหนดเวลา หรื อเปลียนแปลงโครงการลงทุน
ในอนาคต เป็ นต้น
( ) ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบุคคลดังกล่าว
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามความในมาตรา หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีสํานักงานกําหนด
ในการอนุญาต หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทีเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และหนังสื อชีชวน
ทีปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าทีตามวรรคหนึง ( )
( ) หรื อ ( ) เฉพาะในกรณี ทีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึนภายในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี
( ) หนึงปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชีชวนมีผลใช้บงั คับ
( ) สามปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชีชวนมีผลใช้บงั คับ ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวมีสัญญาผูกพันอยูก่ บั
บริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ ในการปฏิบตั ิหน้าที
ตามระยะเวลาดังกล่าว
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ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงทีปรึ กษาทางการเงินในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง
ให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับกับทีปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ทีเข้ามาปฏิบตั ิหน้าทีแทน
ทีปรึ กษาทางการเงินรายเดิมตลอดระยะเวลาทีเข้ามาปฏิบตั ิหน้าทีแทนด้วย
ข้อ / นอกจากการปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ ข้อ และข้อ ให้ทีปรึ กษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ ้นทีออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจ
การถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ ซึงมีสัญญาผูกพันอยูก่ บั บริ ษทั ดังกล่าวในการปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ
วรรคสอง ( ) และวรรคสาม ติดตามดูแลและให้คาํ แนะนําผูอ้ อกหลักทรัพย์ในการปฏิบตั ิหน้าทีภายหลัง
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิงหน้าทีในเรื องดังต่อไปนี ภายในระยะเวลาทีผูกพัน
นันด้วย
( ) การจัดทําและส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และสารสนเทศอืนทีสําคัญของ
บริ ษทั ต่างประเทศ
( ) การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกัน การได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน หรื อรายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั
( ) การรายงานต่อสํานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมือเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา หรื อเมือ
สํานักงานมีคาํ สังตามมาตรา
ความในวรรคหนึง ( ) มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับทีปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ซึงอยูร่ ะหว่างได้รับการผ่อนผันไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงือนไขการอนุญาตในส่ วนทีเกียวกับ
รายการทีเกียวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน หรื อรายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั
ข้อ 22 เพือให้มนใจได้
ั
ว่าทีปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
จะสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ ห้ามมิให้ทีปรึ กษาทางการเงินทีมีประโยชน์ทีอาจขัดแย้ง
กับการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว รับหรื อทําหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ เว้นแต่เป็ นการออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อ
หุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงซึงให้สิทธิชาํ ระคืนต้นเงินหรื อผลตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์ซึงมิใช่หลักทรัพย์
ทีออกโดยผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงนัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี ซึงมีรายละเอียดตามภาคผนวกท้ายประกาศ ให้ถือว่า
ทีปรึ กษาทางการเงินมีประโยชน์ทีอาจขัดแย้งกับการเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อ
เสนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึง
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(1) ทีปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(2) ทีปรึ กษาทางการเงินมีผอู ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
(3) ทีปรึ กษาทางการเงินมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน หรื อ
พนักงาน ซึงรับผิดชอบ ดูแล หรื อปฏิบตั ิงานในสายงานทีปรึ กษาทางการเงิน เป็ นบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
(4) ทีปรึ กษาทางการเงินมีความเกียวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยอืนใดกับผูอ้ อก
หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะทีอาจทําให้ทีปรึ กษาทางการเงินขาดความเป็ นอิสระ
ในการทําหน้าที
การพิจารณากรณี ตามวรรคสอง ให้พิจารณารวมถึงบุคคลทีมีความสัมพันธ์เกียวข้อง
กับทีปรึ กษาทางการเงินและผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ดว้ ย ทังนี ตามรายละเอียดในภาคผนวก
ท้ายประกาศ
เพือประโยชน์ในการพิจารณาการเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินในการออกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ ให้ใช้คาํ ว่า “ผูจ้ าํ หน่ายทรัพย์สิน” แทนคําว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์” ตามวรรคสองและวรรคสาม
ข้อ 22/1 การพิจารณากรณี ตามข้อ 22 วรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) มิให้นาํ กรณี ดงั ต่อไปนีมาพิจารณา
(ก) การถือหุ ้น การส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ หรื อการมีส่วนได้เสี ยทีเป็ น
การดําเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย ์ หรื อของส่ วนราชการ
กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อบุคคลอืนทีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) การถื อหุ ้น การส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ หรื อการมี ส่วนได้เสี ย
ของรัฐวิสาหกิจทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนทีมิใช่บริ ษทั ทีมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) การคํานวณอัตราการถือหุน้ ให้เป็ นไปตามวิธีการตามภาคผนวกท้ายประกาศ
โดยให้นบั รวมจํานวนหุน้ ทีจะเกิดจากการใช้สิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และใบแสดงสิ ทธิในการซือหุน้ เพิมทุนทีโอนสิ ทธิได้ รวมทังหุน้ ทีเป็ น
ปัจจัยอ้างอิงสําหรับส่ งมอบในการชําระหนีตามหุ ้นกูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง และหุน้ อ้างอิงของใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงด้วย ทังนี เฉพาะกรณี ตามข้อ 22 วรรคสอง (1) และ (2)
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ส่ วนที 1/1
ทีปรึ กษาทางการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
__________________________
ข้อ 22/2 ให้นาํ ความในข้อ 22 และข้อ 22/1 มาใช้บงั คับกับทีปรึ กษาทางการเงิน
ในการขออนุมตั ิจดั ตังกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน หรื อการขออนุมตั ิเพิมเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน โดยอนุโลม
เพือประโยชน์ในการอนุโลมใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง ให้ใช้คาํ ว่า “ผูจ้ าํ หน่าย
ทรัพย์สิน” แทนคําว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์”
ส่ วนที
ทีปรึ กษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
________________
ข้อ ผูจ้ ดั เตรี ยมคําเสนอซือหลักทรัพย์มีหน้าทีดังต่อไปนี
(1) จัดทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์และเอกสารอืนตามทีสํานักงานกําหนดร่ วมกับ
ผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์
( ) ศึกษาข้อมูลของผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ และข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้อง
จนเป็ นทีเข้าใจ และดําเนินการจนเชือมันว่า ข้อมูลในคําเสนอซือหลักทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่มีขอ้ มูลทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการทีถูกเสนอซือทียังมิได้
เปิ ดเผย และถ้อยคําทีใช้มีความกระชับรัดกุมและไม่มีลกั ษณะทีอาจทําให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสําคัญผิด
( ) ประเมินมูลค่าสิ งตอบแทนทีผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์จ่ายไปเพือการได้หลักทรัพย์
มาในระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันทีสํานักงานรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ ในกรณี ทีสิ งตอบแทนนัน
มิใช่ตวั เงิน
( ) ประเมินมูลค่าสิ งตอบแทนอืนทีมิใช่ตวั เงินในกรณี ทีราคาเสนอซือหลักทรัพย์
มีสิงตอบแทนอืนทีมิใช่ตวั เงิน
( ) ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการทีถูกเสนอซือว่าผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์
จะสามารถทําตามข้อเสนอและนโยบายและแผนงานในอนาคตทีระบุไว้ในคําเสนอซื อหลักทรัพย์ได้
หรื อไม่ และนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้จดั ทําขึนอย่างสมเหตุสมผลแล้วหรื อไม่ อย่างไร โดยการให้
ความเห็นดังกล่าวผูจ้ ดั เตรี ยมคําเสนอซือหลักทรัพย์ตอ้ งใช้ขอ้ มูลของผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์อย่างน้อย
ดังต่อไปนีมาประกอบการพิจารณา
(ก) รายได้ ฐานะการเงิน และวัตถุประสงค์ของการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 59/2562 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 9) ลงวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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(ข) ความรู ้และความเข้าใจเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์ ประวัติการเข้าถือหลักทรัพย์
เพือครอบงําทีผ่านมา และประวัติการดําเนินกิจการภายหลังจากทีผูท้ าํ คําเสนอซื อหลักทรัพย์ได้เข้า
ครอบงําแล้ว
(ค) ข้อมูลทีได้จากการสอบถามผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ถึงสมมติฐานและ
เหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทํานโยบายและแผนงานในอนาคตของกิจการทีถูกเสนอซือ
( ) ผูจ้ ดั เตรี ยมคําเสนอซือหลักทรัพย์ตอ้ งไม่ร่วมกับผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ในการ
ปกปิ ดข้อมูลเกียวกับการทีผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์เป็ นตัวแทนของบุคคลอืนในการทําคําเสนอซือ
หลักทรัพย์
( ) กระทําการใด ๆ เพือให้ผทู ้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ทราบถึงหน้าทีและ
ความรับผิดชอบในส่ วนทีเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศและหนังสื อเวียนทีเกียวข้อง
ข้อ ทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าทีดังต่อไปนี
( ) ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการทีถูกเสนอซือเกียวกับการทํา
คําเสนอซือหลักทรัพย์ ในกรณี ทวไป
ั
(ก) จัดทําความเห็นเกียวกับคําเสนอซือหลักทรัพย์และเอกสารอืนตามที
สํานักงานกําหนด
(ข) วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ
เพือนําไปใช้ประกอบการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการทีถูกเสนอซือว่าสมควรตอบรับ
หรื อปฏิเสธคําเสนอซือหลักทรัพย์ รวมทังวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทีจะมีต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์
ของกิจการทีถูกเสนอซือ พร้อมทังแสดงเหตุผลประกอบด้วย ทังนี ทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ต้องทํา
การวิเคราะห์และการประเมินดังกล่าวอย่างเพียงพอ ไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการทีถูกเสนอซือ
สําคัญผิด และจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการทีถูกเสนอซือดังกล่าวเป็ นสําคัญ
( ) ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ เมือมีการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการโดยอาศัยมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
(ก) จัดทําความเห็นต่อผูถ้ ือหุ ้นเพือประกอบการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสํานักงาน
(ข) สอบถามผูข้ อผ่อนผันถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐาน
ในการจัดทํานโยบายและแผนงานในอนาคตของผูข้ อผ่อนผันจนเข้าใจ และให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ ้นว่า
นโยบายและแผนงานดังกล่าวได้จดั ทําขึนอย่างสมเหตุสมผลและมีความเป็ นไปได้เพียงใด
(ค) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการผ่อนผันดังกล่าวต่อสิ ทธิและ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนดําเนินการจนเชือมันได้วา่ ไม่มีขอ้ มูลสําคัญอืนใดทีอาจมีผลกระทบ

21
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนทียังไม่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบหนังสื อขอมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือให้
ความเห็นชอบให้ได้มาซึงหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ
ข้อ 25 ห้ามมิให้ทีปรึ กษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานทําหน้าที
เป็ นทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 24 หรื อเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินของผูข้ อผ่อนผัน ในกรณี ทีทีปรึ กษา
ทางการเงินมีความเกียวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิจการ ผูท้ าํ คําเสนอซื อหลักทรัพย์ หรื อผูข้ อผ่อนผัน
ในลักษณะเดียวกับข้อ 22 และข้อ 22/1 โดยอนุโลม ทังนี ให้ใช้คาํ ว่า “กิจการ” “ผูท้ าํ คําเสนอซื อ
หลักทรัพย์” หรื อ “ผูข้ อผ่อนผัน” แทนคําว่า “ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์”
ข้อ 25/1 ในกรณี เป็ นการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์เพือปรับโครงสร้างการถือหุน้
ทีเป็ นไปตามลักษณะดังต่อไปนี ทีปรึ กษาทางการเงินทีทําหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ อาจเป็ น
บุคคลเดียวกับทีปรึ กษาทางการเงินในการจัดทําแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ หรื อทีปรึ กษา
ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้ โดยไม่เป็ นการต้องห้ามตามข้อ 25 ประกอบกับ
ข้อ 22 วรรคสอง (4)
(1) ผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั ลงทุนทีจัดตังขึนใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียน
ทังนี บริ ษทั ลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง
แต่มีวตั ถุประสงค์หรื อสิ นทรัพย์หลักเป็ นการถือหุน้ ในบริ ษทั อืน
(2) เป็ นการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์เพือเพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
(3) มีการกําหนดเงือนไขให้ตอ้ งยกเลิกคําเสนอซื อหลักทรัพย์ หากจํานวนหุน้
ทีมีผแู ้ สดงเจตนาขายมีจาํ นวนน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยได้มีการระบุเงือนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในคําเสนอซือหลักทรัพย์
เพือประโยชน์ตามวรรคหนึ ง “การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์เพือปรับโครงสร้างการถือหุ ้น”
หมายความว่า การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์จากผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนโดยการชําระค่าซือ
หลักทรัพย์ทงหมดด้
ั
วยหลักทรัพย์ทีออกใหม่ทีผูท้ าํ คําเสนอซือหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ของบริ ษทั จดทะเบียนไปพร้อมกัน ทังนี เพือการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนนัน

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 59/2562 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 9) ลงวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 59/2562 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 9) ลงวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ. 41/2553 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
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หมวด
การดํารงลักษณะของทีปรึ กษาทางการเงินและผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
และมาตรการบังคับ
_________________
ข้อ
สํานักงานอาจสังพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามสมควรแก่กรณี เมือมีเหตุดงั ต่อไปนี
( ) ทีปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถดํารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ
( ) ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไม่สามารถดํารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ
(3) ทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกําหนดใน
หมวด อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดในประกาศนี
ในกรณี ทีเกิดเหตุตามวรรคหนึง ( ) ( ) หรื อ ( ) สํานักงานอาจสังให้ทีปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานมาชีแจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้อง สังให้ดาํ เนิ นการแก้ไขเพือให้มี
ลักษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาทีกําหนด และสังให้กระทําการหรื องดเว้นกระทําการ
อย่างหนึงอย่างใดด้วยก่อนการสังพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้
ในกรณี ทีสํานักงานสังพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
สํานักงานจะถอนรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานออกจากระบบข้อมูลรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานด้วย
ทังนี ในกรณี เป็ นการสังพักการให้ความเห็นชอบ สํานักงานจะถอนรายชือบุคคลดังกล่าวออกจากระบบ
ข้อมูลรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามระยะเวลาทีสังพักการให้ความเห็นชอบนัน
เพือรักษาประโยชน์ของประชาชนหรื อเพือคุม้ ครองผูล้ งทุน สํานักงานอาจเปิ ดเผย
การดําเนิ นการตามวรรคหนึงและวรรคสองต่อบุคคลใด ๆ ตามอํานาจทีกําหนดไว้ในมาตรา 24/1
ข้อ / ในกรณี ทีข้อเท็จจริ งทีเป็ นเหตุในการสังพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ตามข้อ วรรคหนึง มีลกั ษณะไม่ร้ายแรง สํานักงานอาจไม่ยกกรณี ดงั กล่าวขึนเป็ นเหตุในการสังพัก
หรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้
ในการใช้ดุลพินิจสังการของสํานักงานตามข้อ สํานักงานจะพิจารณาตามปั จจัยที
กําหนดไว้ในข้อ หรื อข้อ โดยอนุ โลม และจะนําประวัติการปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกําหนดในหมวด

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 42/2554 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2555)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สช. /2561 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 6) ลงวันที มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2561)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 42/2554 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2555)

23
อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในประกาศนี ย้อนหลังในช่วงสิ บปี มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ
ในกรณี ทีสํานักงานกําหนดระยะเวลาการสังพักการให้ความเห็นชอบอันเป็ น
ผลให้ทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อีกตลอดระยะเวลา
การให้ความเห็นชอบทียังเหลืออยู่ หรื อในกรณี ทีสํานักงานสังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เนืองจาก
ทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไม่สามารถดํารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ( ) ( ) (ก) (ข) หรื อ (ค) ( ) (ก) หรื อ (ค) หรื อข้อ ( ) ประกอบข้อ ( )
(ก) หรื อ (ค) แล้วแต่กรณี หรื อปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกําหนดในหมวด อย่างไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง
หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศนี สํานักงานอาจกําหนด
ระยะเวลาหรื อเงือนไขในการรับพิจารณาคําขอความเห็นชอบของบุคคลรายนันในครังต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้
โดยกําหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทีสํานักงานสังพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
เมือพ้นกําหนดระยะเวลาหรื อเมือทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในวรรคหนึงแล้ว หากทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานนัน
ประสงค์จะยืนคําขอความเห็นชอบใหม่ สํานักงานจะไม่นาํ เหตุทีทําให้สาํ นักงานไม่ให้ความเห็นชอบ
ในครังก่อนมาประกอบการพิจารณาคําขอความเห็นชอบอีก
ข้อ ในกรณี ทีได้มีการยืนและสํานักงานได้รับแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ทีออกใหม่หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวน หรื อแบบต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ หรื อได้มีการแต่งตังให้เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินในกรณี อืนใด
นอกจากกรณี ขา้ งต้น ก่อนวันทีทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วมจัดทําแบบดังกล่าวหรื อทีได้รับแต่งตังให้เป็ น
ทีปรึ กษาทางการเงินนัน หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีรับผิดชอบงานในกรณี ดงั กล่าว ถูกสังพักหรื อ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ หรื อก่อนวันสิ นสุ ดการให้ความเห็นชอบตามกําหนดระยะเวลา
ในข้อ วรรคหนึง หรื อข้อ ของทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานรายนัน แล้วแต่กรณี
หรื อก่อนการแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ วรรคสอง ในลักษณะทีไม่ให้ความเห็นชอบ หรื อก่อนแจ้ง
ปฏิเสธการแสดงรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อแจ้งให้รอผลการพิจารณาตามข้อ ( ) หรื อ ( )
หากทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานดังกล่าวประสงค์ทีจะปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินหรื อรับผิดชอบงานในกรณี ดงั กล่าวต่อไปจนเสร็ จสิ น ทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุม
การปฏิบตั ิงานนันจะต้องยืนคําขออนุญาตเพือขอปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป โดยสํานักงานจะอนุญาตก็ต่อเมือ
การถูกสังพักหรื อเพิกถอนดังกล่าวมิได้เกิดจาก
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( ) ความผิดทีเกิดจากความไม่ซือสัตย์ การไม่มีจริ ยธรรม การไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชน หรื อขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
( ) ในกรณี ของทีปรึ กษาทางการเงิน การมีสายงานทีรับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าที
เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินไม่ชดั เจน ทีสํานักงานเห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินต่อไป
ทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับอนุญาตตามวรรคหนึง
ต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกําหนดในหมวด ต่อไปด้วย หากมิได้ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามทีกําหนด
ในหมวด สํานักงานจะสังยกเลิกการอนุญาตเมือใดก็ได้ และอาจขยายระยะเวลาหรื อแก้ไขเงือนไข
การสังพักการให้ความเห็นชอบตามข้อ หรื อการพิจารณาคําขอความเห็นชอบของบุคคลรายนัน
ในคราวต่อไปตามข้อ วรรคสอง ข้อ วรรคสอง หรื อข้อ วรรคหนึง แล้วแต่กรณี ด้วยก็ได้
ข้อ เมือทีปรึ กษาทางการเงินมีการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมบุคคลทีดํารง
ตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึนไป
ทีรับผิดชอบงานด้านทีปรึ กษาทางการเงิน และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ให้ทีปรึ กษาทางการเงิน
แจ้งการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมดังกล่าวต่อสํานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมนัน โดยใช้แบบ FA- พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทีกําหนดไว้ในแบบดังกล่าวและ
ตามแนวทางทีสํานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ หากทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานรายใดไม่สามารถดํารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
หรื อไม่เป็ นไปตามข้อ ( ) (4) (5) หรื อ ( ) หรื อข้อ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานได้ตามความในหมวด ทีปรึ กษาทางการเงินหรื อผูค้ วบคุม
การปฏิบตั ิงานรายนันต้องแจ้งให้สาํ นักงานทราบ พร้อมแสดงเหตุทีทําให้ไม่สามารถดํารงลักษณะ
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวรวมทังมาตรการแก้ไขภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีไม่สามารถ
ดํารงลักษณะหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีนันได้
ข้อ ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินรายใดประสงค์จะระงับการปฏิบตั ิหน้าที
เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินตามประกาศนี ให้ทีปรึ กษาทางการเงินรายนันแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสํานักงาน
ล่วงหน้าหรื อภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีระงับการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว พร้อมทังแสดงรายการของงาน
ทียังดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ (ถ้ามี) และการดําเนิ นการเพือบรรเทาผลกระทบทีอาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว
เมือทีปรึ กษาทางการเงินตามวรรคหนึงประสงค์จะกลับมาปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบทีเหลืออยู่ ให้ทีปรึ กษาทางการเงินรายนันแจ้ง
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ความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงาน โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไขเหตุแห่งการระงับการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ น
ทีปรึ กษาทางการเงิน และข้อมูลเกียวกับคุณลักษณะของทีปรึ กษาทางการเงินเฉพาะส่ วนทีเปลียนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญจากข้อมูลทีเคยยืนต่อสํานักงาน ทังนี หากสํานักงานไม่แจ้งทักท้วงภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันทีสํานักงานมีหนังสื อแจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานทีถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน
ให้ทีปรึ กษาทางการเงินรายนันปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินได้ตงแต่
ั วนั ทีพ้นระยะเวลาทักท้วง
ดังกล่าวเป็ นต้นไป
หมวด
บทเฉพาะกาล
______________
ข้อ ให้ทีปรึ กษาทางการเงินทีอยูใ่ นบัญชีทีสํานักงานให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื อง การให้ความเห็นชอบ
ทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนิ นงาน ที อจ. /2543 ลงวันที กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนิ นงาน พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ในวันก่อน
วันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ยังเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีอยูใ่ นบัญชีทีสํานักงานให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศนีต่อไป ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบซึงกําหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
ข้อ ให้ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีอยูใ่ นระบบข้อมูลรายชือผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนิ นงาน พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ในวันก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ยังเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีอยูใ่ นระบบข้อมูลรายชือ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานตามประกาศนีต่อไป ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบซึงกําหนดไว้
ในประกาศดังกล่าว
ข้อ เพือประโยชน์ในการพิจารณาคําขอความเห็นชอบเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ให้ขอ้ มูลดังต่อไปนีทีสํานักงานพิจารณาดําเนิ นการภายใต้ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดําเนินงาน ที อจ. /2543 ลงวันที กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 หรื อประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ
ยังคงมีผลอยูต่ ่อไปจนกว่าจะสิ นสุ ดระยะเวลาทีสํานักงานกําหนดตามประกาศฉบับดังกล่าว
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที สจ. 40/2558 เรื อง การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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( ) ทีปรึ กษาทางการเงินและผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานทีอยู่ระหว่างถูกสํานักงานสังพัก
สังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรื อกําหนดระยะเวลาทีจะไม่รับพิจารณาคําขอความเห็นชอบเป็ น
ทีปรึ กษาทางการเงินและผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
( ) บุคคลทีอยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีสํานักงานกําหนดว่า ทีปรึ กษาทางการเงินรายใหม่
ทีประสงค์จะยืนคําขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน หรื อทีปรึ กษาทางการเงินทีอยูใ่ นบัญชีรายชือที
สํานักงานให้ความเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตังให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของทีปรึ กษาทางการเงินได้
ข้อ ให้บรรดาคําสังและหนังสื อเวียนทีออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนิ นงาน พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ซึงใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีประกาศนีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ง
กับข้อกําหนดแห่งประกาศนี จนกว่าจะได้มีคาํ สังและหนังสื อเวียนทีออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตาม
ประกาศนีใช้บงั คับ
ข้อ ในกรณี ทีมีประกาศฉบับอืนใดอ้างอิงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการ
ดําเนินงาน พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศ
ฉบับนี
ประกาศ ณ วันที สิ งหาคม พ.ศ.

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

