
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ที่ สช. 60/2564 
เรื่อง  การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน 

และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 
(ฉบับที่ 12) 

__________________________ 

  โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ กำหนดให้การให้คำปรึกษา ให้ความเห็นและ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ ต้องมีที่ปรกึษาทางการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 
เป็นผู้ร่วมจัดทำหรือให้ความเห็น และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการ
เกี่ยวกับการส่งข้อมูลตอ่สำนักงานหรือการดำเนินการอืน่ใดในลักษณะเดียวกนัสามารถทำได้ด้วยวิธีการอืน่
นอกจากการส่งเป็นเอกสารส่ิงพิมพ์ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(2)  “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า   ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงาน 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือจะได้รับมอบหมายให้ลงลายมือช่ือร่วมกับ 
ที่ปรึกษาทางการเงินในการรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศนี้” 

  ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 ก่อนหมวด 1 การขอความเห็นชอบ และ 
การให้ความเห็นชอบ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552   
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  “ข้อ 3/1   การยื่น การส่ง การแจ้ง การช้ีแจง หรือการรับรองข้อมูลหรือเอกสาร  
หรือการดำเนินการอืน่ใดในลักษณะเดียวกันต่อสำนักงาน และการลงลายมือช่ือตามประกาศนี้  
ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน” 
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  ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 9 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 9   การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี 
นับแต่วันที่สำนักงานกำหนดไว้ในการให้ความเห็นชอบ” 

  ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 17 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงนิและขอบเขต 
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(4)  ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ออกหรือ 
เสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือกิจการที่ถูกทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ  
เห็นว่าข้อมูลที่แสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวดนี้  
ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นต้องแจ้งรายละเอียดของการไม่ไดร้ับความร่วมมือดังกล่าวต่อสำนักงาน  
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมิได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว และหากข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกและ  
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
สำนักงานจะถือว่าที่ปรึกษาทางการเงินนั้นปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  
เพราะที่ปรกึษาทางการเงินได้รับรองและร่วมรับผิดชอบกับข้อมูลดังกล่าวแล้ว” 

  ข้อ 5   ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 17 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงนิและขอบเขต 
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(6)  ดำเนินการให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสำนักงาน ร่วมลงลายมือช่ือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบหรือ
สอบทาน (การทำ due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ รายงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงาน โดยมีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือมาตรฐานที่สำนักงานยอมรับหรือกำหนด” 

  ข้อ 6   ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 19 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงนิและขอบเขต 
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(6)  ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน และรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตาม (2) (3) (4) 
และ (5)” 
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  ข้อ 7   ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 21 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต  
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 5/2558  เรื่อง การให้ความเห็นชอบ 
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 21   เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ให้ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ช้ีแจงต่อสำนักงานและ 
ต่อประชาชนโดยไม่ชักช้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยเฉพาะความแตกต่างที่เกินร้อยละยี่สิบห้าของตัวเลขตามประมาณการในเรือ่งรายได ้หรือกำไรสุทธิ 
ที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกต ิ
 (2)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์ได้กระทำการ 
ที่เป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การเปล่ียนแปลง
ธุรกิจหลักของผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (3)  มีการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรพัย์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
ในหนังสือช้ีชวนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการยกเลิก เล่ือนกำหนดเวลา หรือเปล่ียนแปลงโครงการลงทุน 
ในอนาคต เป็นต้น 
 (4)  ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือกรรมการหรอืผู้บริหารของบุคคลดังกล่าว 
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 81 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด 
ในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และหนังสือช้ีชวน” 

  ข้อ 8   ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 28 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต  
การดำเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 28   ในกรณีที่ได้มีการยื่นและสำนักงานได้รับแบบคำขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน  
หรือแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือได้มีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีข้างต้น ก่อนวันที่ที่ปรึกษาทางการเงินทีร่่วมจัดทำแบบดังกล่าว 

  



4 

หรือที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนั้น หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงาน  
ในกรณีดังกล่าว ถูกส่ังพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 26 หรือก่อนวันส้ินสุด 
การให้ความเห็นชอบตามกำหนดระยะเวลาในข้อ 9 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 15 วรรคหนึ่งของที่ปรึกษา 
ทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนั้น แล้วแต่กรณี หรือก่อนการแจ้งผลการพิจารณา 
ตามข้อ 9 วรรคสอง หรือข้อ 15 วรรคสองในลักษณะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี  หากที่ปรึกษา
ทางการเงินหรอืผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าวประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือ
รับผิดชอบงานในกรณีดังกล่าวต่อไปจนเสร็จส้ิน ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนั้นจะตอ้ง
ยื่นคำขออนุญาตเพื่อขอปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยสำนักงานจะอนุญาตก็ต่อเมื่อการถูกส่ังพกัหรือเพกิถอน
ดังกล่าวมิได้เกิดจาก 
 (1)  ความผิดที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ การไมม่ีจริยธรรม การไม่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสาธารณชน หรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 (2)  ในกรณีของที่ปรึกษาทางการเงิน การมีสายงานทีร่ับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ชัดเจน ที่สำนักงานเห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
ทางการเงินต่อไป” 

  ข้อ 9   ให้ยกเลิกความในข้อ 31 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน  
พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 40/2558  เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 31   ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินรายใดประสงค์จะระงับการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศนี้ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นแจ้งต่อสำนักงานล่วงหน้า 
หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ระงับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  พร้อมทั้งแสดงรายการของงาน 
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี) และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว 
  เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินตามวรรคหนึ่งประสงค์จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินต่อไปตามระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบที่เหลืออยู่ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้น 
แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไขเหตุแห่งการระงับการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะส่วนที่
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงาน  ทั้งนี้ หากสำนักงานไม่แจ้งทักท้วง 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
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สำหรับประชาชน ให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ตั้งแต่ 
วันที่พ้นระยะเวลาทักท้วงดังกล่าวเป็นต้นไป”    

  ข้อ 10   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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