
 

 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงิน  

และขอบเขตการดาํเนินงาน 

พ.ศ. ���� 

(ฉบบัประมวล) 

_________________ 

  โดยที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

และที�เกี�ยวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ กาํหนดใหก้ารใหค้าํปรึกษา ให้ความเห็นและ

จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และที�เกี�ยวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย ์

เพื�อครอบงาํกิจการ ตอ้งมีที�ปรึกษาทางการเงินซึ�งเป็นบุคคลที�อยูใ่นบญัชีที�สาํนกังานให้ความเห็นชอบ 

เป็นผูร่้วมจดัทาํหรือใหค้วามเห็น  ดงันั�น เพื�อประโยชน์ในการดงักล่าว  สาํนกังานออกขอ้กาํหนดไว้

ดงัต่อไปนี�  

  ขอ้ �   ประกาศนี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที�  � กนัยายน พ.ศ. ����  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ �   ใหย้กเลิก 

 (�)  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 

การใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน พ.ศ. ����  ลงวนัที� �� ธนัวาคม  

พ.ศ. ����  และ 

 (�)  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน (ฉบบัที� �) พ.ศ. ����   

ลงวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� 

 ขอ้ �   ในประกาศนี�  

 (�)  “ที�ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ที�ปรึกษาทางการเงินตามขอ้ �  

  (2)  “ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน”  หมายความวา่   ผูค้วบคุมการปฏิบติังานในสายงาน 

ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งเป็นบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายหรือจะไดรั้บมอบหมายใหล้งลายมือชื�อร่วมกบั 

ที�ปรึกษาทางการเงินในหนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงินตามประกาศนี�  

  (�)  “ระบบขอ้มูลรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังาน”  หมายความวา่   ระบบขอ้มูลที�จดัขึ�น 

โดยสาํนกังานภายใตห้ลกัเกณฑที์�กาํหนดในประกาศนี�  เพื�อแสดงรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ซึ�งใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้

 (�)  “ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซื�อ

หลกัทรัพยใ์นการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ 
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 (�)  “ที�ปรึกษาของผูถื้อหุ้น”  หมายความวา่   ที�ปรึกษาทางการเงินที�กิจการแต่งตั�งขึ�น 

เพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูจ้ดัทาํความเห็นต่อผูถื้อหุน้ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่

ดว้ยแบบรายการและระยะเวลาจดัทาํความเห็นเกี�ยวกบัคาํเสนอซื�อ หรือตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอ

ซื�อหลกัทรัพยท์ั�งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 

  (�)  “ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยข์อง 

กิจการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ  

 (�)  “ผูข้อผอ่นผนั”  หมายความวา่   ผูข้อผ่อนผนัใหไ้ดหุ้น้มาโดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซื�อ 

หลกัทรัพยท์ั�งหมดของกิจการ  

 (�)  “กิจการ”  หมายความวา่   บริษทัที�มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

บริษทัที�มีหลกัทรัพยซื์�อขายในศูนยซื์�อขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

 (�)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่  

 (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

 (ข)  บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม  

 (ค)  สถาบนัการเงินอื�นที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น 

 (��)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสี�รายแรก 

นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที�สี�ทุกราย 

และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบั 

ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไปหรือเทียบเท่า 

  (11)  “บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์

 (12)  “บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   บุคลากรในธุรกิจ 

สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งห้ามของบุคลากร 

ในธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

 (��)  “ชมรม”  หมายความวา่   ชมรมวาณิชธนกิจภายใตก้ารจดัการของสมาคม 

บริษทัหลกัทรัพย ์ 

(��)  “บริษทัในกลุ่ม”   หมายความวา่  

 (ก)  บริษทัที�ถือหุ้นในที�ปรึกษาทางการเงินตั�งแต่ร้อยละยี�สิบของจาํนวนหุน้ 

ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของที�ปรึกษาทางการเงินนั�น 
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(ข)  บริษทัที�ที�ปรึกษาทางการเงินถือหุน้ตั�งแต่ร้อยละยี�สิบของจาํนวนหุน้ที�มี 

สิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทันั�น 

 (ค)  บริษทัที�มีผูถื้อหุน้ซึ�งถือหุน้ทั�งในนิติบุคคลดงักล่าว และในที�ปรึกษาทางการเงิน

ตั�งแต่ร้อยละยี�สิบของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัและที�ปรึกษาทางการเงินนั�น 

 (��)  “ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่   ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์�มีหนา้ที�จดัหา

หุน้ส่วนที�เกินกวา่จาํนวนหุน้ที�จดัจาํหน่ายเพื�อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซื�อซึ�งไดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืน

ใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย

การใหสิ้ทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซื�อหุน้ภายหลงัการจดัจาํหน่ายหุน้ที�มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน 

 (��)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ”่  หมายความวา่   ผูที้�ถือหุน้ในบริษทัรวมกนัเกินร้อยละสิบ 

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทันั�น โดยการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมถึงหุน้ 

ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

  (��)  “ผูที้�เกี�ยวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนที�มีความสัมพนัธ์กบั 

บุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี�  

 (ก)  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 

 (ข)  บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

 (ค)  หา้งหุ้นส่วนสามญัซึ�งบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  

เป็นหุน้ส่วน 

 (ง)  หา้งหุ้นส่วนสามญัจาํกดัที�บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  

เป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกดัความรับผิดที�มีหุ้นรวมกนั 

เกินกวา่ร้อยละสามสิบของหุน้ทั�งหมดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  

 (จ)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม  

(ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจาํนวนหุน้ 

ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทันั�น หรือ 

 (ฉ)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม  

(ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 

สามสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทันั�น 

 (ช)  นิติบุคคลที�บุคคลดงักล่าวสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็น 

ผูแ้ทนของนิติบุคคล 

(��)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (19)1  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัที�มีหุ้นจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สจ. 41/2553  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
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 (19/1)4  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั 

การเสนอขายหุ้นที�ออกโดยบริษทัต่างประเทศซึ�งไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซื์�อขายในตลาดหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ  

 (19/2)4  “บริษทัที�ประกอบธุรกิจการถือหุน้ในกิจการต่างประเทศ”  หมายความวา่   

บริษทัที�มีการประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น (holding company) โดยบริษทัอื�นนั�น

จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ�งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ 

 (20)�  “หน่วยทรัสต”์  หมายความวา่   ใบทรัสตที์�แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะ 

ผูรั้บประโยชน์ในทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัสตเ์พื�อการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐาน 

แลว้แต่กรณี 

 (21)�  “ผูจ้าํหน่ายทรัพยสิ์น”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปนี�  

                                     (ก)  กรณีทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย 

โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

                                                (ข)  กรณีทรัสตเ์พื�อการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน 

ไดแ้ก่ ผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื�นฐานแก่ทรัสต ์

เพื�อการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน แลว้แต่กรณี 

หมวด � 

การขอความเห็นชอบ และการใหค้วามเห็นชอบ  
________________ 

ส่วนที� � 

การขอความเห็นชอบ และการใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงิน 
_________________ 

 ขอ้ 45   ใหบุ้คคลที�ประสงคจ์ะเป็นที�ปรึกษาทางการเงินยื�นขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน
ตามแบบคาํขอความเห็นชอบเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน แบบ FA-1  พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานที�กาํหนดไว้

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 5/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที��ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 5/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ในแบบคาํขอดงักล่าวและตามแนวทางที�สาํนกังานจดัไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใหผู้ข้อความเห็นชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสาํนกังานเมื�อแบบคาํขอความเห็นชอบ  พร้อมทั�งเอกสาร
หลกัฐานประกอบคาํขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน  ทั�งนี�  ตามอตัราที�
กาํหนดไวใ้นประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนด
ค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื�นคาํขอต่าง ๆ 

 ขอ้ �   ผูข้อความเห็นชอบเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ยื�นขอความเห็นชอบตามขอ้ �  

จะไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานต่อเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

 (�)  เป็นสถาบนัการเงิน หรือนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทยซึ�งมีวตัถุประสงคห์ลกั

ในการประกอบธุรกิจเป็นที�ปรึกษาทางดา้นการเงิน ที�ปรึกษาทางดา้นการบญัชี หรือที�ปรึกษาทางดา้น

กฎหมาย 

 (�)  มีสายงานที�รับผิดชอบการปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ชดัเจน 

 (�)  มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติังานเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ชดัเจน รัดกุม

และเพียงพอ ทาํใหเ้ชื�อถือไดว้า่สามารถควบคุมใหก้ารปฏิบติังานเป็นที�ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 (4)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี�  

 (ก)  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือ

มาตรฐานในการปฏิบติังานเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที�ปรึกษาในลกัษณะอื�นใดที�ตอ้งใช้

ความรู้และความรับผิดชอบในทาํนองเดียวกบัการเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม 

หรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 (ข)  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการจงใจแสดงขอ้ความ 

อนัเป็นเทจ็ในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�ควรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใด ๆ  

ที�ตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยื�นต่อสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือต่อองคก์รที�มีอาํนาจกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการ

กระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 (ค)  เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่กระทาํความผิดเกี�ยวกบัการกระทาํอนั 

ไม่เป็นธรรมเกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานที�มีลกัษณะ 

เป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื�องจากการกระทาํความผิดดงักล่าว 

 (ง)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจ 

ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)  

 (5)  กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ�นไปที�รับผิดชอบ

งานดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี�  
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 (ก)  มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที�ปรึกษาทางการเงิน มีความซื�อสัตยสุ์จริต 

มีความตั�งใจที�จะดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน   

 (ข)  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มที�หนึ�ง  

 �.  เป็นบุคคลที�ถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ  

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 �.  เป็นบุคคลที�อยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยห์า้มเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

 �.  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจ

ตามกฎหมาย ในความผิดเกี�ยวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรัพยห์รือ

สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

 �.  อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิให้เป็นหรือปฏิบติัหนา้ที�เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ  

บุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ หรือที�ปรึกษาของสถาบนัการเงิน  

 �.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�กาํหนดตามคาํสั�งของสาํนกังานใหพ้กั เพิกถอน  

หรือหา้มการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนึ�งตาํแหน่งใดหรือลกัษณะงานหนึ�งลกัษณะงานใดในการเป็น 

ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้  

 �.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�กาํหนดตามคาํสั�งของสาํนกังานใหถ้อนรายชื�อ 

จากระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์หรือปฏิเสธการแสดงรายชื�อ 

ในระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยเ์นื�องจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม  

 �.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�กาํหนดตามคาํสั�งขององคก์รที�มีอาํนาจตามกฎหมาย 

ต่างประเทศใหพ้กั เพิกถอน หรือหา้มการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนึ�งตาํแหน่งใดหรือลกัษณะงานหนึ�ง

ลกัษณะงานใด ซึ�งเทียบไดก้บัการเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากร 

ในธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้  

 �.  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของ 

สถาบนัการเงิน โดยมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ�น 

ต่อสถาบนัการเงินดงักล่าวซึ� งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงบัการดาํเนินกิจการ

เนื�องจากแผนแกไ้ขฟื� นฟูฐานะหรือการดาํเนินงานไม่ผา่นความเห็นชอบของหน่วยงานที�กาํกบัดูแล

สถาบนัการเงินนั�น หรือของคณะกรรมการองคก์ารเพื�อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน หรือถูกสั�งการ 

ใหแ้กไ้ขฐานะทางการเงินที�เสียหายดว้ยการลดทุนและมีการเพิ�มทุนในภายหลงัโดยไดรั้บความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานหรือสถาบนัการเงินของรัฐ  เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(ค)  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มที�สอง  

 �.  เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่กระทาํความผิดตาม (ข) �. หรือเคยถูก 

เปรียบเทียบปรับเนื�องจากการกระทาํความผิดตาม (ข) �.  
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�.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการประพฤติผิดต่อหนา้ที� 

ที�ตอ้งปฏิบติังานหรือใหบ้ริการดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจที�ปรึกษา 

ทางการเงิน ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื�น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 

การกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 �.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการขาดจรรยาบรรณ 

หรือมาตรฐานในการปฏิบติังานที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินซึ�งกาํหนดโดยชมรม  

หรือธุรกิจหลกัทรัพยซึ์�งกาํหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ 

มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 �.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ 

ฉอ้ฉลต่อผูอื้�น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 �.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการกระทาํอนัไม่เป็นธรรม

หรือการเอาเปรียบผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 �.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการจงใจแสดงขอ้ความอนั

เป็นเทจ็ในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�ควรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใด ๆ 

ที�ตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยื�นต่อสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือต่อองคก์รที�มีอาํนาจกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 

การกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื�น 

 �.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�เป็นการละเลยการตรวจสอบ

ดูแลตามสมควร เพื�อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการที�ตนมีอาํนาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังาน 

ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบดูแล กระทาํการใดหรืองดเวน้กระทาํการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศที�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมาย

ดงักลา่ว อนัอาจก่อให้เกิดความไม่เชื�อมั�นในธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยรวม 

หรือความเสียหายต่อชื�อเสียง ฐานะ การดาํเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั�น 

 �.  มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นวา่ขาดความ

รับผิดชอบหรือความระมดัระวงัหรือความซื�อสัตยสุ์จริตในเรื�องเกี�ยวกบัการจดัเตรียม การจดัการ  

หรือการเปิดเผยขอ้มูลเพื�อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวมของบริษทัที�ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือในการเป็นที�ปรึกษาใหก้บับุคคลอื�นอนัทาํใหบุ้คคลนั�นมีพฤติกรรมขา้งตน้ 

 เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (�) “สถาบนัการเงิน”  

หมายความวา่   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

  (�)  มีผูค้วบคุมการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยหนึ�งคนซึ�งปฏิบติังานเตม็เวลา โดยตอ้งเป็น

บุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามส่วนที� � ของหมวดนี�    

 (�)  เป็นผูมี้รายชื�อจดทะเบียนกบัชมรมในการประกอบธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงิน 



 

 

8

 �ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือ

เทียบเท่าขึ�นไปที�รับผิดชอบงานดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน มีลกัษณะไม่เป็นไปตามวรรคหนึ�ง (�) (�) (ก) (ข) 

หรือ (ค) หรือวรรคหนึ�ง (�) (ก) หรือ (ค) และขอ้เทจ็จริงในกรณีดงักล่าวรับฟังไดว้า่ พฤติกรรมอนัเป็นการ

ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลนั�นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดที�ไม่สมควรใหบุ้คคลดงักล่าว

ปฏิบติังานเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ�น

ไปที�รับผิดชอบงานดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน หรือเป็นพฤติกรรมที�เกิดขึ�นมาแลว้เกินกวา่สิบปีนบัถึงวนัที�

ยื�นคาํขอความเห็นชอบ สาํนกังานอาจใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มในกรณีนั�นมาเป็นเหตุในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติังานก็ได ้ในการนี�  สาํนกังานอาจ

กาํหนดเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลาที�ใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวเป็นการชั�วคราวดว้ยก็ได ้

  ขอ้ ��   ยกเลิก 

  ขอ้ 7�   สาํนกังานจะแจง้ผลการพิจารณาคาํขอความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงิน

ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บแบบคาํขอความเห็นชอบ  พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐาน

ประกอบคาํขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน  ทั�งนี�  ในกรณีที�สาํนกังาน 

ใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินรายใด สาํนกังานจะแสดงชื�อที�ปรึกษาทางการเงินรายนั�นไว ้

ในลกัษณะที�ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้

  �ในกรณีที�สาํนกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเนื�องจากที�ปรึกษาทางการเงินมีลกัษณะ 

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �(�) (�) (ก) (ข) หรือ (ค) หรือ (�) (ก) หรือ (ค) สาํนกังานอาจกาํหนด

ระยะเวลาหรือเงื�อนไขในการรับพิจารณาคาํขอความเห็นชอบของที�ปรึกษาทางการเงินรายนั�น 

ในครั� งต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที�สาํนกังานแจง้ 

การไม่ใหค้วามเห็นชอบ 

 เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาหรือเมื�อที�ปรึกษาทางการเงินไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไข 

ที�กาํหนดในวรรคสองแลว้ หากที�ปรึกษาทางการเงินนั�นประสงคจ์ะยื�นคาํขอความเห็นชอบใหม่ 

สาํนกังานจะไม่นาํเหตุที�ทาํใหส้าํนกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบในครั� งก่อนมาประกอบการพิจารณา 

คาํขอความเห็นชอบอีก 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
� ยกเลิกโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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  ขอ้ �   ในการใชดุ้ลพินิจสั�งการตามขอ้ � สาํนกังานจะคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงที�เกี�ยวขอ้ง 

กบัพฤติกรรมของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลเป็นรายกรณี  ทั�งนี�  ปัจจยัที� 

สาํนกังานนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึง 

 (�)  ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน  

กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นตน้ 

 (�)  นยัสาํคญัของพฤติกรรม เช่น จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้ง ปริมาณธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้ง  

เป็นตน้ 

 (�)  ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม 

 (�)  ความเกี�ยวขอ้งของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน  

เป็นตน้ 

 (�)  ความซบัซอ้นของลกัษณะการกระทาํหรือเครื�องมือที�ใชใ้นการกระทาํ เช่น  

การใชชื้�อบุคคลอื�น หรือการตั�งบริษทัอาํพราง เป็นตน้ 

 (�)  ประวติัพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมครั� งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที�เกิด

ซํ�าหรือต่อเนื�อง เป็นตน้ 

 (�)  ความตระหนกัของผูก้ระทาํในเรื�องดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 

อยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 

 (�)  ขอ้เทจ็จริงอื�น เช่น การใหข้อ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานที�เป็นประโยชน์ต่อ 

การพิจารณาหรือดาํเนินการ การปิดบงัอาํพรางหรือทาํลายพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง หรือการใหข้อ้มูล 

อนัเป็นเทจ็ เป็นตน้ 

  ขอ้ �   การใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกินหา้ปี 

นบัแต่วนัที�สาํนกังานกาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การใหค้วามเห็นชอบ  

  �ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินที�ไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหนึ�งประสงคจ์ะทาํหน้าที�

เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื�อง ให้ที�ปรึกษาทางการเงินรายดงักล่าวยื�นคาํขอความเห็นชอบ   

พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอความเห็นชอบต่อสาํนกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสี�สิบหา้วนัก่อน 

วนัสิ�นสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ โดยสาํนกังานจะแจง้ผลการพิจารณาคาํขอความเห็นชอบภายใน 

สี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บแบบคาํขอความเห็นชอบ  พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ

ความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน 

 

 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ส่วนที� � 

การขอความเห็นชอบ และการใหค้วามเห็นชอบ 

ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

________________ 

 ขอ้ 10�   ใหบุ้คคลที�ประสงคจ์ะเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานยื�นขอความเห็นชอบ 

จากสาํนกังานตามแบบคาํขอความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน แบบ FA-2  พร้อมทั�งเอกสาร 

หลกัฐานที�กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอดงักล่าวและตามแนวทางที�สาํนกังานจดัไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

โดยให้ผูข้อความเห็นชอบชาํระค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบต่อสาํนกังานเมื�อแบบคาํขอความเห็นชอบ   

พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน   

ทั�งนี�  ตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื�นคาํขอต่าง ๆ  

 ขอ้ ��   ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ยื�นขอความเห็นชอบตามขอ้ ��  

จะไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานต่อเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

  (�)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ �(�) โดยอนุโลม  

  (�)  ผา่นการอบรมตามหลกัสูตรที�ชมรมกาํหนดโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน  

 �ในกรณีที�ผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีลกัษณะไม่เป็นไปตามวรรคหนึ�ง (�) ประกอบ 

ขอ้ �(�) (ก) หรือ (ค) และขอ้เทจ็จริงในกรณีดงักล่าวรับฟังไดว้า่ พฤติกรรมอนัเป็นการขาดคุณสมบติั 

หรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลนั�นมิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดที�ไม่สมควรใหบุ้คคลดงักล่าว

ปฏิบติังานเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน หรือเป็นพฤติกรรมที�เกิดขึ�นมาแลว้เกินกวา่สิบปีนบัถึงวนัที�ยื�น 

คาํขอความเห็นชอบ สาํนกังานอาจใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุของการขาดคุณสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ในกรณีนั�นมาเป็นเหตุในการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติังานก็ได ้ในการนี�  สาํนกังานอาจกาํหนด

เงื�อนไขหรือเงื�อนเวลาที�ใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวเป็นการชั�วคราวดว้ยก็ได ้

 การที�ผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายใดพน้จากการเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของที�ปรึกษา 

ทางการเงิน ไม่เป็นเหตุใหส้าํนกังานปฏิเสธการแสดงชื�อหรือถอนชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายนั�น 

ออกจากระบบขอ้มูลรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  เวน้แตก่ารพน้จากการเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง

ดงักล่าวจะมีขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�ทาํใหส้าํนกังานพิจารณาไดว้า่ ผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายดงักล่าว

ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศนี�   

   

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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ขอ้ ���   ยกเลิก 

 ขอ้ 13�   สาํนกังานจะแจง้ผลการพิจารณาคาํขอความเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังาน

ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บแบบคาํขอความเห็นชอบ พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบ

คาํขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน ทั�งนี�  ในกรณีที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ

ผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายใด สาํนกังานจะแสดงชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายนั�นไวใ้นระบบขอ้มูล

รายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

 �ในกรณีที�สาํนกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเนื�องจากผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีลกัษณะ

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ��(�) ประกอบขอ้ �(�) (ก) หรือ (ค) สาํนกังานอาจกาํหนดระยะเวลา

หรือเงื�อนไขในการรับพิจารณาคาํขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั�นในครั� งต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้

โดยกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที�สาํนกังานแจง้การไม่ใหค้วามเห็นชอบ 

 เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาหรือเมื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไข 

ที�กาํหนดในวรรคสองแลว้ หากผูค้วบคุมการปฏิบติังานนั�นประสงคจ์ะยื�นคาํขอความเห็นชอบใหม่ 

สาํนกังานจะไม่นาํเหตุที�ทาํใหส้าํนกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบในครั� งก่อนมาประกอบการพิจารณา 

คาํขอความเห็นชอบอีก 

  ขอ้ ��   ในการใชดุ้ลพินิจสั�งการตามขอ้ �� สาํนกังานจะคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริง 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของการขาดคณุสมบติัหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลเป็นรายกรณี   

ทั�งนี�  ปัจจยัที�สาํนกังานนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึงปัจจยัตามขอ้ � ดว้ย โดยอนุโลม 

  ขอ้ ��   การใหค้วามเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังานมีกาํหนดระยะเวลาหา้ปี 

นบัแต่วนัที�แสดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  

  �ในกรณีที�ผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหนึ�งประสงค ์

จะทาํหนา้ที�เป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง ใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังานรายดงักล่าว 

ยื�นคาํขอความเห็นชอบ พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอความเห็นชอบต่อสาํนกังานล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกวา่สี�สิบหา้วนัก่อนวนัสิ�นสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ โดยสาํนกังานจะแจง้ผลการพิจารณา

คาํขอความเห็นชอบภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บแบบคาํขอความเห็นชอบ  พร้อมทั�ง

เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน 

 
� ยกเลิกโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ ��   ผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ตอ้งเขา้รับ 

การอบรมเพิ�มเติมตามหลกัสูตรและระยะเวลาที�ชมรมกาํหนดโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน  

(refresher course) 

หมวด � 

หนา้ที�และขอบเขตการดาํเนินงานของที�ปรึกษาทางการเงิน 

และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

________________ 

 ขอ้ ��   ที�ปรึกษาทางการเงินที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตอ้งถือปฏิบติัดงันี�  

 (�)  ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความระมดัระวงัในการปฏิบติังานเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพเช่นนั�นจะพึงกระทาํ และรักษาจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน 

 (�)  จดัทาํกระดาษทาํการ (working paper) เพื�อบนัทึกและใชเ้ป็นหลกัฐานในการ 

ทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงิน และตอ้งเก็บรักษากระดาษทาํการดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ยสามปี  

เพื�อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้

 (�)  ในกรณีที�ประกาศที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการเขา้ถือ 

หลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ กาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาทางการเงินไวเ้ช่นใด  

ที�ปรึกษาทางการเงินดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดดว้ย 

 (�)  ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินรายใดไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูอ้อกหรือ 

เสนอขายหลกัทรัพย ์ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์หรือกิจการที�ถูกทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์หรือ 

เห็นวา่ขอ้มูลที�แสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที�กาํหนดในส่วนที� � และส่วนที� � ของหมวดนี�   

ที�ปรึกษาทางการเงินรายนั�นตอ้งแจง้รายละเอียดของการไม่ไดรั้บความร่วมมือดงักล่าว เป็นหนงัสือ 

ไปยงัสาํนกังาน ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินมิไดแ้จง้รายละเอียดดงักล่าว และหากขอ้มูลที�เกี�ยวกบั 

การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ ไม่ถูกตอ้งหรือ 

ไม่ครบถว้น สาํนกังานจะถือวา่ที�ปรึกษาทางการเงินนั�นปฏิบติัหนา้ที�บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือ 

ไม่ครบถว้น เพราะที�ปรึกษาทางการเงินไดรั้บรองและร่วมรับผิดชอบกบัขอ้มูลดงักล่าวแลว้ 

 (�)  ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินรายใดไม่มีความเชี�ยวชาญในขอ้มูลที�ตอ้งจดัเตรียม 

หรือร่วมจดัทาํหรือใหค้วามเห็นในฐานะเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษาทางการเงินรายนั�นอาจนาํ 

ขอ้มูลจากบุคคลอื�นที�มีความเชี�ยวชาญในดา้นนั�นมาอา้งอิงได ้ ทั�งนี�  ที�ปรึกษาทางการเงินตอ้ง

ตรวจสอบจนเชื�อไดว้า่ผูเ้ชี�ยวชาญรายนั�นเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถในเรื�องนั�นเป็นอยา่งดี 

 (6)  ดาํเนินการใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังานซึ�งตอ้งเป็นบุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบ 

จากสาํนกังาน ร่วมลงลายมือชื�อในหนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงิน 
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ในการตรวจสอบหรือสอบทาน (การทาํ due diligence) ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลที�เปิดเผย 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์รายงานและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที�ยื�น 

ต่อสาํนกังาน โดยมีการปฏิบติัตามแนวทางหรือมาตรฐานที�สาํนกังานยอมรับหรือกาํหนด 

 ขอ้ ��   ผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�

ดว้ยความรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 

และรักษาจรรยาบรรณ เพื�อใหที้�ปรึกษาทางการเงินที�ตนสังกดัปฏิบติัหนา้ที�เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้น

หมวดนี�  

ส่วนที� � 

ที�ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

__________________ 

 ขอ้ ��   ที�ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

 (�)  ร่วมกบัผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมและยื�นแบบคาํขออนุญาตเสนอขาย

หลกัทรัพยที์�ออกใหม่ หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี�ชวน  

รวมทั�งเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ต่อสาํนกังาน 

 (�)  ศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งจนเป็นที�เขา้ใจ 

และดาํเนินการจนเชื�อมั�นวา่ ขอ้มูลในแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ หรือแบบแสดง 

รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี�ชวน ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้มูลที�อาจมี

ผลกระทบต่อการพิจารณาของสาํนกังานและต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนที�ยงัมิไดเ้ปิดเผย และไม่มี

ลกัษณะที�อาจทาํใหผู้ใ้ชข้อ้มูลสาํคญัผิด  ทั�งนี�  ที�ปรึกษาทางการเงินตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูล้งทุน

เป็นสาํคญั 
�ในกรณีที�เป็นการออกและการเสนอขายตราสารหนี�  ที�ปรึกษาทางการเงินตอ้ง

วิเคราะหข์อ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี�อยา่งนอ้ยในเรื�องดงันี�  เพื�อประกอบการใหค้าํแนะนาํในการกาํหนด

ลกัษณะ ขอ้ตกลง เงื�อนไข และอายทีุ�เหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี�   

(ก)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 

(ข)  ขอ้มูลทางการเงินที�สาํคญัตามที�กาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน หรือ

ขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

(ค)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

(ง)  แหล่งเงินทุนสาํรองในการชาํระหนี�  

(จ)  ทรัพยสิ์นที�อาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการชาํระหนี�  

 
�แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สช. ��/2561  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

 การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 7) ลงวนัที� �� มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 



 

 

14

 (�)  ใหค้วามเห็นต่อสาํนกังานวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมที�จะไดรั้บ

อนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน และรับรองต่อสาํนกังานถึงการที�ผูอ้อกหรือเสนอขาย

หลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ หรือการยื�น 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี�ชวน 

 (�)  ใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ หรือกระทาํการใด ๆ เพื�อใหผู้อ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์

ไดท้ราบถึงหนา้ที� ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งเพื�อให ้

ผูอ้อกหลกัทรัพยมี์การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (good corporate governance) มีการจดัการและการดาํเนินการ 

ที�ตระหนกัถึงความรับผิดชอบที�มีต่อผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

(�)  สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจดัทาํประมาณการ 

งบการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้อง

ประมาณการงบการเงินดงักล่าว  ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยมี์การจดัทาํประมาณการงบการเงิน 

 (�)  ติดต่อประสานงานกบัสาํนกังาน และรับรองเป็นหนงัสือถึงการปฏิบติัหนา้ที�ตาม 

(�) (�) (�) และ (�) 

 (�)  ดาํเนินการตามสมควรเพื�อมิใหผู้อ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์กรรมการหรือ

ผูบ้ริหารของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ รวมทั�งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

หรือผูป้ฏิบติังานในสายงานที�ปรึกษาทางการเงินของที�ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย 

หลกัทรัพยน์ั�น เผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัหลกัทรัพยห์รือผูอ้อกหลกัทรัพย ์โดยที�ไม่ปรากฏ 

ขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือชี�ชวน และขอ้มูลนั�น

อาจมีผลต่อการตดัสินใจจองซื�อหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนหรือต่อการคาดการณ์เกี�ยวกบัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์�เสนอขาย และหากการเผยแพร่ขอ้มูลกระทาํโดยการแจกจ่ายเอกสารหรือจดั

สัมมนาเพื�อเผยแพร่ขอ้มูล ที�ปรึกษาทางการเงินตอ้งดูแลใหเ้อกสารหรือการชี�แจงขอ้มูลดงักล่าวมี

สาระสาํคญัของขอ้มูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือชี�ชวน 

และตอ้งแจกจ่ายพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือชี�ชวน   

ทั�งนี�  ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี�   

 (ก)  ตั�งแต่วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 

ร่างหนงัสือชี�ชวนจนถึงวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ในกรณีทั�วไป)  

 (ข)  ตั�งแต่วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 

ร่างหนงัสือชี�ชวนจนถึงวนัที�ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินสามารถจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจาํนวนที�มี 

หนา้ที�ส่งมอบหรือส่งคืน (ในกรณีที�มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน) 

 ขอ้ ��   ภายในช่วงระยะเวลาที�กาํหนดในวรรคสอง ในกรณีที�ปรึกษาทางการเงิน 

ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือบริษทัในกลุ่ม ประสงคจ์ะเผยแพร่บทความหรืองานวจิยั 

ที�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยหรือในนามของตนเองหรือของบริษทัในกลุ่ม อนัเป็นบทความหรืองานวิจยัเกี�ยวกบั
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หลกัทรัพยที์�ตนรับเป็นที�ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ที�ปรึกษาทางการเงิน 

และบริษทัในกลุ่ม ตอ้งถือปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

 (�)  บทความหรืองานวจิยัดงักล่าวตอ้งจดัทาํโดยสายงานการทาํวิจยัที�จดัทาํเป็นปกติ 

อยูแ่ลว้ และเป็นสายงานอิสระที�แยกต่างหากจากสายงานที�ปรึกษาทางการเงินและการจดัจาํหน่าย 

หลกัทรัพยอ์ยา่งชดัเจน 

 (�)  จดัทาํบทความหรืองานวิจยับนพื�นฐานขอ้มูลที�ปรากฏอยูใ่นแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูและร่างหนงัสือชี�ชวน  เวน้แต่เป็นขอ้มูลที�เกิดขึ�นภายหลงัจากวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 (�)  จดัทาํบทความหรืองานวิจยัดว้ยความระมดัระวงั และรักษาความเป็นกลาง 

ในการใหค้วามเห็นเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพพึงกระทาํ 

 (�)  เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในฐานะเป็นที�ปรึกษาทางการเงินหรือ 

ส่วนไดเ้สียในลกัษณะอื�นในหลกัทรัพยน์ั�นใหช้ดัเจนในบทความหรืองานวิจยัดงักล่าว และในกรณี 

ที�เป็นการเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัก่อนวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคาํเตือนให้ผูล้งทุน 

อ่านรายละเอียดในหนงัสือชี�ชวนก่อนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยตวัอกัษรของขอ้ความตอ้งมี 

ความคมชดัอ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติที�ใชใ้นการจดัทาํบทความหรืองานวิจยันั�น 

 (�)  จดัส่งสาํเนาบทความหรืองานวิจยัดงักล่าวต่อสาํนกังาน จาํนวนหนึ�งชุดภายใน 

วนัทาํการถดัจากวนัที�ไดเ้ผยแพร่บทความหรืองานวิจยัต่อสาธารณชน 

 การเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัที�ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหนึ�ง ไดแ้ก่การเผยแพร่ 

ในระหวา่งช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี�  

 (�)  ตั�งแต่วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 

ชี�ชวนจนถึงสามสิบวนัหลงัจากวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ในกรณีที�หลกัทรัพยนี์� มิใช่หลกัทรัพย ์

ตามวรรคสอง (�) หรือ (�)) 

 (�)  ตั�งแต่วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 

ชี�ชวนจนถึงสามสิบวนัหลงัจากวนัแรกที�มีการซื�อขายหลกัทรัพยน์ั�นในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์�อขาย 

หลกัทรัพย ์(ในกรณีที�เป็นหลกัทรัพยที์�บริษทัที�ออกหลกัทรัพยไ์ดย้ื�นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นหลกัทรัพยที์�ซื�อขายในศูนยซื์�อขายหลกัทรัพยเ์ป็นครั� งแรก) 

 (�)  ตั�งแต่วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 

ชี�ชวนจนถึงสามสิบวนัหลงัจากวนัที�ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถจดัหาหุ้นส่วนเกินไดค้รบตามจาํนวน 

ที�มีหนา้ที�ส่งมอบหรือส่งคืน (ในกรณีที�มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน)  

 ในกรณีที�กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานเตม็เวลาของที�ปรึกษาทางการเงิน  

มีการจดัทาํบทความหรืองานวิจยัเกี�ยวกบัหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ�งโดยมิไดเ้ผยแพร่ในนามของที�ปรึกษา

ทางการเงิน บุคคลดงักล่าวตอ้งมิใช่บุคคลในสายงานที�ปรึกษาทางการเงิน โดยที�ปรึกษาทางการเงินตอ้ง

ดูแลใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัตามความในขอ้นี�ดว้ย โดยอนุโลม 
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 ความในขอ้นี� มิไดมี้ผลเป็นการยกเวน้หนา้ที�ของที�ปรึกษาทางการเงินในการปฏิบติั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการ 

จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ซึ�งใชบ้งัคบัเมื�อที�ปรึกษาทางการเงินไดรั้บเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

ดงักล่าวดว้ย 

 ขอ้ ���   เพื�อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน ใหที้�ปรึกษาทางการเงินใน

การออกและเสนอขายหลกัทรัพยร่์วมกบัผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยชี์�แจงเป็นหนงัสือต่อสาํนกังาน

และต่อประชาชนโดยไม่ชกัชา้ เมื�อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�  

 (�)  ผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอยา่งมี

นยัสาํคญั โดยเฉพาะความแตกต่างที�เกินร้อยละยี�สิบหา้ของตวัเลขตามประมาณการในเรื�องรายได ้หรือ

กาํไรสุทธิที�เกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ 

 (�)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดก้ระทาํการที�เป็น

เหตุใหมี้การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การเปลี�ยนแปลง

ธุรกิจหลกัของผูอ้อกหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 (�)  มีการใชเ้งินที�ไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ตรงตามวตัถุประสงคที์�ระบุไว้

ในหนงัสือชี�ชวนอยา่งมีนยัสําคญั เช่น มีการยกเลิก เลื�อนกาํหนดเวลา หรือเปลี�ยนแปลงโครงการลงทุน

ในอนาคต เป็นตน้ 

 (�)  ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบุคคลดงักล่าว 

ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามความในมาตรา �� หรือไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สาํนกังานกาํหนด 

ในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัที�เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์และหนงัสือชี�ชวน 

 ที�ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ที�ตามวรรคหนึ�ง (�) 

(�) หรือ (�) เฉพาะในกรณีที�เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ�นภายในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี�  

 (�)  หนึ�งปีนบัจากวนัที�แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 

ร่างหนงัสือชี�ชวนมีผลใชบ้งัคบั 

 (�)  สามปีนบัจากวนัที�แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 

ร่างหนงัสือชี�ชวนมีผลใชบ้งัคบั ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินดงักล่าวมีสัญญาผกูพนัอยูก่บั 

บริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัที�ประกอบธุรกิจการถือหุน้ในกิจการต่างประเทศ ในการปฏิบติัหนา้ที� 

ตามระยะเวลาดงักล่าว 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 5/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 5) ลงวนัวนัที� 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงที�ปรึกษาทางการเงินในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง 

ใหน้าํความในวรรคหนึ�งมาใชบ้งัคบักบัที�ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ที�เขา้มาปฏิบติัหนา้ที�แทน 

ที�ปรึกษาทางการเงินรายเดิมตลอดระยะเวลาที�เขา้มาปฏิบติัหนา้ที�แทนดว้ย 

ขอ้ ��/��   นอกจากการปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้ �� ขอ้ �� และขอ้ �� ใหที้�ปรึกษาทางการเงิน 

ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นที�ออกโดยบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัที�ประกอบธุรกิจ

การถือหุน้ในกิจการต่างประเทศ ซึ�งมีสัญญาผกูพนัอยูก่บับริษทัดงักล่าวในการปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้ �� 

วรรคสอง (�) และวรรคสาม ติดตามดูแลและใหค้าํแนะนาํผูอ้อกหลกัทรัพยใ์นการปฏิบติัหนา้ที�ภายหลงั

การออกและเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�งหนา้ที�ในเรื�องดงัต่อไปนี�  ภายในระยะเวลาที�ผกูพนั 

นั�นดว้ย 

 (�)  การจดัทาํและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และสารสนเทศอื�นที�สาํคญัของ

บริษทัต่างประเทศ 

 (�)  การปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น หรือรายการสาํคญัอื�นใดของบริษทั 

 (�)  การรายงานต่อสาํนกังานโดยไม่ชกัชา้เมื�อเกิดเหตกุารณ์ตามมาตรา �� หรือเมื�อ

สาํนกังานมีคาํสั�งตามมาตรา �� 

 ความในวรรคหนึ�ง (�) มิให้นาํมาใชบ้งัคบักบัที�ปรึกษาทางการเงินของผูอ้อก

หลกัทรัพยซึ์�งอยูร่ะหวา่งไดรั้บการผอ่นผนัไม่ตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขการอนุญาตในส่วนที�เกี�ยวกบั

รายการที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น หรือรายการสาํคญัอื�นใดของบริษทั  

  ขอ้ 22�   เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าที�ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์

จะสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ย่างเป็นอิสระ หา้มมิใหที้�ปรึกษาทางการเงินที�มีประโยชน์ที�อาจขดัแยง้ 

กบัการปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าว รับหรือทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ เวน้แต่เป็นการออกหรือเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือ 

หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งใหสิ้ทธิชาํระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทนเป็นหลกัทรัพยซึ์�งมิใช่หลกัทรัพย ์

ที�ออกโดยผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงนั�น   

ในกรณีดงัต่อไปนี�  ซึ�งมีรายละเอียดตามภาคผนวกทา้ยประกาศ ใหถื้อวา่ 

ที�ปรึกษาทางการเงินมีประโยชน์ที�อาจขดัแยง้กบัการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือ 

เสนอขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ�ง 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 5/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 5) ลงวนัวนัที� 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)  
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(1)  ที�ปรึกษาทางการเงินเป็นผูถื้อหุน้ในผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่ 

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2)  ที�ปรึกษาทางการเงินมีผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้ ไม่วา่ 

โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

(3)  ที�ปรึกษาทางการเงินมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน หรือ 

พนกังาน ซึ�งรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบติังานในสายงานที�ปรึกษาทางการเงิน เป็นบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการของผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์  

(4)  ที�ปรึกษาทางการเงินมีความเกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียอื�นใดกบัผูอ้อก 

หรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะที�อาจทาํใหที้�ปรึกษาทางการเงินขาดความเป็นอิสระ 

ในการทาํหนา้ที�   

การพิจารณากรณีตามวรรคสอง ใหพ้ิจารณารวมถึงบุคคลที�มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้ง 

กบัที�ปรึกษาทางการเงินและผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ย  ทั�งนี�  ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

ทา้ยประกาศ 

เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย 

หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์ใหใ้ชค้าํวา่ “ผูจ้าํหน่ายทรัพยสิ์น” แทนคาํว่า “ผูอ้อกหรือเสนอขาย

หลกัทรัพย”์ ตามวรรคสองและวรรคสาม 

ขอ้ 22/1�   การพิจารณากรณีตามขอ้ 22 วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

(1)  มิให้นาํกรณีดงัต่อไปนี�มาพิจารณา 

         (ก)  การถือหุ้น การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือการมีส่วนไดเ้สียที�เป็น 

การดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยจดัระเบียบทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์หรือของส่วนราชการ  

กองทุนเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือบุคคลอื�นที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  

         (ข)  การถือหุ้น การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสีย 

ของรัฐวิสาหกิจที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�นที�มิใช่บริษทัที�มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (2)  การคาํนวณอตัราการถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามวิธีการตามภาคผนวกทา้ยประกาศ  

โดยใหน้บัรวมจาํนวนหุน้ที�จะเกิดจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และใบแสดงสิทธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้รวมทั�งหุน้ที�เป็น 

ปัจจยัอา้งอิงสาํหรับส่งมอบในการชาํระหนี�ตามหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง และหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์ที�เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงดว้ย  ทั�งนี�  เฉพาะกรณีตามขอ้ 22 วรรคสอง (1) และ (2) 

 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ส่วนที� 1/1� 

ที�ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน 

__________________________ 

ขอ้ 22/2   ใหน้าํความในขอ้ 22 และขอ้ 22/1 มาใชบ้งัคบักบัที�ปรึกษาทางการเงิน 

ในการขออนุมติัจดัตั�งกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน หรือการขออนุมติัเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน โดยอนุโลม   

                           เพื�อประโยชน์ในการอนุโลมใชห้ลกัเกณฑต์ามวรรคหนึ�ง ใหใ้ชค้าํว่า “ผูจ้าํหน่าย

ทรัพยสิ์น” แทนคาํวา่ “ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย”์ 

ส่วนที� � 

ที�ปรึกษาทางการเงินในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ 

________________ 

 ขอ้ ��   ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยมี์หนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

 (1)  จดัทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอื�นตามที�สาํนกังานกาํหนดร่วมกบั 

ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์

 (�)  ศึกษาขอ้มูลของผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

จนเป็นที�เขา้ใจ และดาํเนินการจนเชื�อมั�นวา่ ขอ้มูลในคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยถ์ูกตอ้ง ครบถว้น  

ไม่มีขอ้มูลที�อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการที�ถูกเสนอซื�อที�ยงัมิได ้

เปิดเผย และถอ้ยคาํที�ใชมี้ความกระชบัรัดกุมและไม่มีลกัษณะที�อาจทาํใหผู้ใ้ชข้อ้มูลสาํคญัผิด 

 (�)  ประเมินมูลค่าสิ�งตอบแทนที�ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยจ่์ายไปเพื�อการไดห้ลกัทรัพย์

มาในระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัที�สาํนกังานรับคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์ในกรณีที�สิ�งตอบแทนนั�น 

มิใช่ตวัเงิน 

 (�)  ประเมินมูลค่าสิ�งตอบแทนอื�นที�มิใช่ตวัเงินในกรณีที�ราคาเสนอซื�อหลกัทรัพย ์

มีสิ�งตอบแทนอื�นที�มิใช่ตวัเงิน 

 (�)  ใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการที�ถูกเสนอซื�อวา่ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย์

จะสามารถทาํตามขอ้เสนอและนโยบายและแผนงานในอนาคตที�ระบุไวใ้นคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยไ์ด ้

หรือไม่ และนโยบายและแผนงานดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ�นอยา่งสมเหตุสมผลแลว้หรือไม่ อยา่งไร โดยการให้

ความเห็นดงักล่าวผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยต์อ้งใชข้อ้มูลของผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนี�มาประกอบการพิจารณา 

(ก)  รายได ้ฐานะการเงิน และวตัถุประสงคข์องการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 (ข)  ความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย ์ประวติัการเขา้ถือหลกัทรัพย์

เพื�อครอบงาํที�ผา่นมา และประวติัการดาํเนินกิจการภายหลงัจากที�ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยไ์ดเ้ขา้ 

ครอบงาํแลว้ 

 (ค)  ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสอบถามผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยถึ์งสมมติฐานและ

เหตุผลประกอบสมมติฐานในการจดัทาํนโยบายและแผนงานในอนาคตของกิจการที�ถูกเสนอซื�อ 

 (�)  ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยต์อ้งไม่ร่วมกบัผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยใ์นการ 

ปกปิดขอ้มูลเกี�ยวกบัการที�ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยเ์ป็นตวัแทนของบุคคลอื�นในการทาํคาํเสนอซื�อ

หลกัทรัพย ์

 (�)  กระทาํการใด ๆ เพื�อใหผู้ท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยท์ราบถึงหนา้ที�และ 

ความรับผิดชอบในส่วนที�เกี�ยวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศและหนงัสือเวียนที�เกี�ยวขอ้ง 

 ขอ้ ��   ที�ปรึกษาของผูถื้อหุ้นมีหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

 (�)  ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการที�ถูกเสนอซื�อเกี�ยวกบัการทาํ 

คาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์ในกรณีทั�วไป 

 (ก)  จดัทาํความเห็นเกี�ยวกบัคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอื�นตามที�

สาํนกังานกาํหนด 

 (ข)  วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการให้ความเห็นตอ่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการที�ถูกเสนอซื�อวา่สมควรตอบรับ 

หรือปฏิเสธคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์รวมทั�งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที�จะมีต่อผูถื้อหลกัทรัพย ์

ของกิจการที�ถูกเสนอซื�อ พร้อมทั�งแสดงเหตุผลประกอบดว้ย  ทั�งนี�  ที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้ตอ้งทาํ 

การวิเคราะห์และการประเมินดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ไม่ทาํใหผู้ถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการที�ถูกเสนอซื�อ 

สาํคญัผิด และจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการที�ถูกเสนอซื�อดงักล่าวเป็นสาํคญั  

 (�)  ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ของกิจการ เมื�อมีการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซื�อ

หลกัทรัพยท์ั�งหมดของกิจการโดยอาศยัมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  

 (ก)  จดัทาํความเห็นต่อผูถื้อหุ้นเพื�อประกอบการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซื�อ 

หลกัทรัพยด์งักล่าวต่อสาํนกังาน 

 (ข)  สอบถามผูข้อผอ่นผนัถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐาน 

ในการจดัทาํนโยบายและแผนงานในอนาคตของผูข้อผอ่นผนัจนเขา้ใจ และใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุ้นวา่ 

นโยบายและแผนงานดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ�นอยา่งสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปไดเ้พียงใด 

(ค)  วิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบของการผ่อนผนัดงักล่าวต่อสิทธิและ 

ประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ตลอดจนดาํเนินการจนเชื�อมั�นไดว้า่ ไม่มีขอ้มูลสาํคญัอื�นใดที�อาจมีผลกระทบ 
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ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบหนงัสือขอมติที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อให ้

ความเห็นชอบใหไ้ดม้าซึ�งหลกัทรัพยใ์หม่โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยท์ั�งหมดของกิจการ 

  ขอ้ 25�   หา้มมิใหที้�ปรึกษาทางการเงินที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานทาํหนา้ที� 

เป็นที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 24 หรือเป็นที�ปรึกษาทางการเงินของผูข้อผอ่นผนั  ในกรณีที�ที�ปรึกษา 

ทางการเงินมีความเกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบักิจการ ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์หรือผูข้อผอ่นผนั 

ในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 22 และขอ้ 22/1 โดยอนุโลม  ทั�งนี�  ให้ใชค้าํว่า “กิจการ” “ผูท้าํคาํเสนอซื�อ

หลกัทรัพย”์ หรือ “ผูข้อผอ่นผนั” แทนคาํวา่ “ผูอ้อกหรือเสนอขายหลกัทรัพย”์ 

  ขอ้ 25/1�   ในกรณีเป็นการทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยเ์พื�อปรับโครงสร้างการถือหุน้ 

ที�เป็นไปตามลกัษณะดงัต่อไปนี�  ที�ปรึกษาทางการเงินที�ทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้อาจเป็น 

บุคคลเดียวกบัที�ปรึกษาทางการเงินในการจดัทาํแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ หรือที�ปรึกษา 

ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยไ์ด ้โดยไม่เป็นการตอ้งหา้มตามขอ้ 25 ประกอบกบั 

ขอ้ 22 วรรคสอง (4)   

  (1)  ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัลงทุนที�จดัตั�งขึ�นใหม่โดยบริษทัจดทะเบียน 

ทั�งนี�  บริษทัลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัที�ไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง  

แต่มีวตัถุประสงคห์รือสินทรัพยห์ลกัเป็นการถือหุน้ในบริษทัอื�น   

  (2)  เป็นการทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยเ์พื�อเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว

ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และ   

  (3)  มีการกาํหนดเงื�อนไขให้ตอ้งยกเลิกคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์หากจาํนวนหุน้ 

ที�มีผูแ้สดงเจตนาขายมีจาํนวนนอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ 

บริษทัจดทะเบียน โดยไดมี้การระบุเงื�อนไขดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์

  �เพื�อประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง “การทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยเ์พื�อปรับโครงสร้างการถือหุ้น”  

หมายความวา่   การทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนโดยการชาํระค่าซื�อ

หลกัทรัพยท์ั�งหมดดว้ยหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ที�ผูท้าํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยเ์สนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนไปพร้อมกนั  ทั�งนี�  เพื�อการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนนั�น 

 

 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สช. 59/2562  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สจ. 41/2553  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
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หมวด � 

การดาํรงลกัษณะของที�ปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  

และมาตรการบงัคบั 

_________________ 

 ขอ้ ���   สาํนกังานอาจสั�งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงิน

หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานตามสมควรแก่กรณี เมื�อมีเหตุดงัต่อไปนี�  

 (�)  ที�ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ � 

 (�)  ผูค้วบคุมการปฏิบติังานไม่สามารถดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ��  

 (3)  ที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กาํหนดใน 

หมวด � อยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

ที�กาํหนดในประกาศนี�  

 ในกรณีที�เกิดเหตุตามวรรคหนึ�ง (�) (�) หรือ (�) สาํนกังานอาจสั�งใหที้�ปรึกษาทางการเงิน

หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานมาชี�แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง สั�งให้ดาํเนินการแกไ้ขเพื�อใหมี้

ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด และสั�งให้กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ

อยา่งหนึ�งอยา่งใดดว้ยก่อนการสั�งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบดว้ยก็ได ้

 ในกรณีที�สาํนกังานสั�งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

สาํนกังานจะถอนรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานออกจากระบบขอ้มูลรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานดว้ย  

ทั�งนี�  ในกรณีเป็นการสั�งพกัการใหค้วามเห็นชอบ สาํนกังานจะถอนรายชื�อบุคคลดงักล่าวออกจากระบบ

ขอ้มูลรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานตามระยะเวลาที�สั�งพกัการใหค้วามเห็นชอบนั�น 

 �เพื�อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื�อคุม้ครองผูล้งทุน สาํนกังานอาจเปิดเผย 

การดาํเนินการตามวรรคหนึ�งและวรรคสองต่อบุคคลใด ๆ ตามอาํนาจที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 24/1 

 ขอ้ ��/��   ในกรณีที�ขอ้เท็จจริงที�เป็นเหตุในการสั�งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ

ตามขอ้ �� วรรคหนึ�ง มีลกัษณะไม่ร้ายแรง สาํนกังานอาจไม่ยกกรณีดงักล่าวขึ�นเป็นเหตใุนการสั�งพกั

หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได ้

 ในการใชดุ้ลพินิจสั�งการของสาํนกังานตามขอ้ �� สาํนกังานจะพิจารณาตามปัจจยัที�

กาํหนดไวใ้นขอ้ � หรือขอ้ �� โดยอนุโลม และจะนาํประวติัการปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กาํหนดในหมวด � 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
�แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สช. �/2561  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

 การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 6) ลงวนัที� � มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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อยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด

ในประกาศนี�  ยอ้นหลงัในช่วงสิบปีมาประกอบการพิจารณาดว้ยก็ได ้

 ขอ้ ���   ในกรณีที�สาํนกังานกาํหนดระยะเวลาการสั�งพกัการใหค้วามเห็นชอบอนัเป็น 

ผลใหที้�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอี้กตลอดระยะเวลา 

การใหค้วามเห็นชอบที�ยงัเหลืออยู ่หรือในกรณีที�สาํนกังานสั�งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ เนื�องจาก 

ที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานไม่สามารถดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ �(�) (�) (ก) (ข) หรือ (ค) (�) (ก) หรือ (ค) หรือขอ้ ��(�) ประกอบขอ้ �(�) 

(ก) หรือ (ค) แลว้แต่กรณี หรือปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กาํหนดในหมวด � อยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง  

หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในประกาศนี�  สาํนกังานอาจกาํหนด

ระยะเวลาหรือเงื�อนไขในการรับพิจารณาคาํขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั�นในครั� งต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้ 

โดยกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที�สํานกังานสั�งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 

 เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาหรือเมื�อที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

ไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในวรรคหนึ�งแลว้ หากที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานนั�น

ประสงคจ์ะยื�นคาํขอความเห็นชอบใหม่ สาํนกังานจะไม่นาํเหตุที�ทาํใหส้าํนกังานไม่ให้ความเห็นชอบ 

ในครั� งก่อนมาประกอบการพิจารณาคาํขอความเห็นชอบอีก 

 ขอ้ ��   ในกรณีที�ไดมี้การยื�นและสาํนกังานไดรั้บแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ที�ออกใหม่หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี�ชวน หรือแบบต่าง ๆ  

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์หรือไดมี้การแต่งตั�งใหเ้ป็นที�ปรึกษาทางการเงินในกรณีอื�นใด

นอกจากกรณีขา้งตน้ ก่อนวนัที�ที�ปรึกษาทางการเงินที�ร่วมจดัทาํแบบดงักล่าวหรือที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เป็น 

ที�ปรึกษาทางการเงินนั�น หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�รับผิดชอบงานในกรณีดงักล่าว ถูกสั�งพกัหรือ 

เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ �� หรือก่อนวนัสิ�นสุดการใหค้วามเห็นชอบตามกาํหนดระยะเวลา 

ในขอ้ � วรรคหนึ�ง หรือขอ้ �� ของที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานรายนั�น แลว้แต่กรณี 

หรือก่อนการแจง้ผลการพิจารณาตามขอ้ � วรรคสอง ในลกัษณะที�ไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรือก่อนแจง้ 

ปฏิเสธการแสดงรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือแจง้ใหร้อผลการพิจารณาตามขอ้ ��(�) หรือ (�)  

หากที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานดงักล่าวประสงคที์�จะปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษา

ทางการเงินหรือรับผิดชอบงานในกรณีดงักล่าวต่อไปจนเสร็จสิ�น ที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุม 

การปฏิบติังานนั�นจะตอ้งยื�นคาํขออนุญาตเพื�อขอปฏิบติัหนา้ที�ต่อไป โดยสาํนกังานจะอนุญาตก็ต่อเมื�อ 

การถูกสั�งพกัหรือเพิกถอนดงักล่าวมิไดเ้กิดจาก 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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 (�)  ความผิดที�เกิดจากความไม่ซื�อสัตย ์การไม่มีจริยธรรม การไม่มีความรับผิดชอบ 

ต่อสาธารณชน หรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 (�)  ในกรณีของที�ปรึกษาทางการเงิน การมีสายงานที�รับผิดชอบการปฏิบติัหนา้ที� 

เป็นที�ปรึกษาทางการเงินไม่ชดัเจน ที�สาํนกังานเห็นวา่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษา 

ทางการเงินต่อไป 

 �ที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ไดรั้บอนุญาตตามวรรคหนึ�ง 

ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กาํหนดในหมวด � ต่อไปดว้ย หากมิไดป้ฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนด 

ในหมวด � สาํนกังานจะสั�งยกเลิกการอนุญาตเมื�อใดก็ได ้และอาจขยายระยะเวลาหรือแกไ้ขเงื�อนไข 

การสั�งพกัการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ �� หรือการพิจารณาคาํขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั�น 

ในคราวต่อไปตามขอ้ � วรรคสอง ขอ้ �� วรรคสอง หรือขอ้ �� วรรคหนึ�ง แลว้แตก่รณี ดว้ยก็ได ้

 ขอ้ ��   เมื�อที�ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมบุคคลที�ดาํรง 

ตาํแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ที�กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ�นไป 

ที�รับผิดชอบงานดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  ใหที้�ปรึกษาทางการเงิน 

แจง้การเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมดงักล่าวต่อสาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 

หรือเพิ�มเติมนั�น โดยใชแ้บบ FA-� พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานที�กาํหนดไวใ้นแบบดงักล่าวและ 

ตามแนวทางที�สาํนกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ขอ้ ��   หากที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�ไดรั้บความเห็นชอบ 

จากสาํนกังานรายใดไม่สามารถดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ � หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

หรือไม่เป็นไปตามขอ้ �(�) (4) (5) หรือ (�) หรือขอ้ �� หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษา 

ทางการเงินหรือผูค้วบคุมการปฏิบติังานไดต้ามความในหมวด �  ที�ปรึกษาทางการเงินหรือผูค้วบคุม 

การปฏิบติังานรายนั�นตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานทราบ พร้อมแสดงเหตุที�ทาํใหไ้ม่สามารถดาํรงลกัษณะ

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวรวมทั�งมาตรการแกไ้ขภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไม่สามารถ 

ดาํรงลกัษณะหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�นั�นได ้

 ขอ้ ��   ในกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินรายใดประสงคจ์ะระงบัการปฏิบติัหนา้ที� 

เป็นที�ปรึกษาทางการเงินตามประกาศนี�   ใหที้�ปรึกษาทางการเงินรายนั�นแจง้เป็นหนงัสือต่อสาํนกังาน 

ล่วงหนา้หรือภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ระงบัการปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าว พร้อมทั�งแสดงรายการของงาน 

ที�ยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ (ถา้มี) และการดาํเนินการเพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจมีต่อลูกคา้ดงักล่าว 

 �เมื�อที�ปรึกษาทางการเงินตามวรรคหนึ�งประสงคจ์ะกลบัมาปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษา

ทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการไดรั้บความเห็นชอบที�เหลืออยู ่ใหที้�ปรึกษาทางการเงินรายนั�นแจง้ 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 42/2554  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังาน โดยแสดงรายละเอียดการแกไ้ขเหตุแห่งการระงบัการปฏิบติัหนา้ที�เป็น 

ที�ปรึกษาทางการเงิน และขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของที�ปรึกษาทางการเงินเฉพาะส่วนที�เปลี�ยนแปลง 

อยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้มูลที�เคยยื�นต่อสาํนกังาน  ทั�งนี�  หากสาํนกังานไม่แจง้ทกัทว้งภายในสิบหา้วนันบัแต่ 

วนัที�สาํนกังานมีหนงัสือแจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน  

ใหที้�ปรึกษาทางการเงินรายนั�นปฏิบติัหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงินไดต้ั�งแตว่นัที�พน้ระยะเวลาทกัทว้ง

ดงักล่าวเป็นตน้ไป 

หมวด � 

บทเฉพาะกาล 

______________ 

  ขอ้ ��   ใหที้�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบตาม 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เรื�อง การใหค้วามเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน ที� อจ. �/2543 ลงวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543   

หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน พ.ศ. ����  ลงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ����  ในวนัก่อน

วนัที�ประกาศนี� มีผลใชบ้งัคบั ยงัเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบตาม

ประกาศนี�ต่อไป ตามระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบซึ�งกาํหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว 

ขอ้ ��   ใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังานที�อยูใ่นระบบขอ้มูลรายชื�อผูค้วบคุมการปฏิบติังาน
ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน พ.ศ. ����  ลงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ����   

ในวนัก่อนวนัที�ประกาศนี� มีผลใชบ้งัคบั ยงัเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�อยูใ่นระบบขอ้มลูรายชื�อ 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังานตามประกาศนี�ต่อไป ตามระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบซึ�งกาํหนดไว ้

ในประกาศดงักล่าว 

  ขอ้ ��   เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาคาํขอความเห็นชอบเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน 

และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ใหข้อ้มูลดงัต่อไปนี� ที�สาํนกังานพิจารณาดาํเนินการภายใตป้ระกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เรื�อง การใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงิน 

และขอบเขตการดาํเนินงาน ที� อจ. �/2543  ลงวนัที� �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543  หรือประกาศสาํนกังาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงิน 

และขอบเขตการดาํเนินงาน พ.ศ. ����  ลงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ����  ก่อนวนัที�ประกาศนี� มีผลใชบ้งัคบั 

ยงัคงมีผลอยูต่่อไปจนกวา่จะสิ�นสุดระยะเวลาที�สาํนกังานกาํหนดตามประกาศฉบบัดงักล่าว 

 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� สจ. 40/2558  เรื�อง การให้ความเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
  การดาํเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (�)  ที�ปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังานที�อยู่ระหวา่งถกูสาํนกังานสั�งพกั 

สั�งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ หรือกาํหนดระยะเวลาที�จะไม่รับพิจารณาคาํขอความเห็นชอบเป็น 

ที�ปรึกษาทางการเงินและผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

  (�)  บุคคลที�อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�สาํนกังานกาํหนดวา่ ที�ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ 

ที�ประสงคจ์ะยื�นคาํขอความเห็นชอบต่อสาํนกังาน หรือที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีรายชื�อที�

สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 

ของที�ปรึกษาทางการเงินได ้

  ขอ้ ��   ใหบ้รรดาคาํสั�งและหนงัสือเวียนที�ออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน พ.ศ. ����  ลงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ����   

ซึ�งใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัที�ประกาศนี� ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้ 

กบัขอ้กาํหนดแห่งประกาศนี�  จนกวา่จะไดมี้คาํสั�งและหนงัสือเวียนที�ออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม 

ประกาศนี�ใชบ้งัคบั 

ขอ้ ��   ในกรณีที�มีประกาศฉบบัอื�นใดอา้งอิงประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการ

ดาํเนินงาน พ.ศ. ����  ลงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ����  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศ

ฉบบันี�    

      ประกาศ  ณ  วนัที� � สิงหาคม พ.ศ. ����  

 
 

 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


