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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท่ี สช.          /2562 

เร่ือง  การใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 

(ฉบับท่ี        ) 

__________________________ 

  โดยท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

กําหนดใหการใหคําปรึกษา ใหความเห็นและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมท้ังการขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ตองมีท่ีปรึกษาทางการเงิน

ซึ่งเปนบุคคลท่ีอยูในบัญชีท่ีสํานักงานใหความเห็นชอบเปนผูรวมจัดทําหรือใหความเห็น และโดยท่ี

เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑบางประการเก่ียวกับความเปนอิสระในการทําหนาที่ของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น สํานักงานออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

  ขอ 1   ใหยกเลิกความใน (20) และ (21) ของขอ 3 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต

การดําเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สช. 24/2557  เร่ือง การใหความเห็นชอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และ 

ใหใชความตอไปน้ีแทน   

  “(20)  “หนวยทรัสต”  หมายความวา   ใบทรัสตที่แสดงสิทธิของผูถือในฐานะ 

ผูรับประโยชนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

แลวแตกรณี 

  (21)  “ผูจําหนายทรัพยสิน”  หมายความวา   บุคคลดังตอไปน้ี 

            (ก)  กรณีทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ไดแก ผูท่ีจะจําหนาย จาย 

โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

            (ข)  กรณีทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน หรือกองทุนรวมโครงสราง

พื้นฐาน ไดแก ผูท่ีจะจําหนาย จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน

แกทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน แลวแตกรณ”ี  
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 ขอ 2   ใหยกเลิกความในขอ 22 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน  

พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สช. 24/2557  เรื่อง การใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน

และขอบเขตการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และใหใชความตอไปน้ีแทน   

 “ขอ 22   เพื่อใหม่ันใจไดวาท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย 

จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ หามมิใหที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประโยชนท่ีอาจขัดแยง 

กับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว รับหรือทําหนาที่เปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย

หลักทรัพย  เวนแตเปนการออกหรือเสนอขายหลักทรัพยประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือ 

หุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงซ่ึงใหสิทธิชําระคืนตนเงินหรือผลตอบแทนเปนหลักทรัพยซึ่งมิใชหลักทรัพย 

ที่ออกโดยผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงน้ัน   

 ในกรณีดังตอไปน้ี ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวกทายประกาศ ใหถือวา 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีประโยชนที่อาจขัดแยงกับการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือ 

เสนอขายหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง 

 (1)  ท่ีปรึกษาทางการเงินเปนผูถือหุนในผูออกหรือเสนอขายหลักทรัพย ไมวา 

โดยทางตรงหรือทางออม 

 (2)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีผูออกหรือเสนอขายหลักทรัพยเปนผูถือหุน ไมวา 

โดยทางตรงหรือโดยทางออม 

 (3)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีกรรมการ ผูบริหาร ผูควบคุมการปฏิบัติงาน หรือ 

พนักงาน ซ่ึงรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน เปนบุคคลหรือ 

กลุมบุคคลเดียวกับกรรมการของผูออกหรือเสนอขายหลักทรัพย   

 (4)  ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียอื่นใดกับผูออก 

หรือเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะท่ีอาจทําใหท่ีปรึกษาทางการเงินขาดความเปนอิสระ 

ในการทําหนาที่   

 การพิจารณากรณีตามวรรคสอง ใหพิจารณารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธเก่ียวของ

กับท่ีปรึกษาทางการเงินและผูออกหรือเสนอขายหลักทรัพยดวย  ท้ังน้ี ตามรายละเอียดในภาคผนวก

ทายประกาศ   

 เพ่ือประโยชนในการพิจารณาการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหรือเสนอขาย

หลักทรัพยประเภทหนวยทรัสต ใหใชคําวา “ผูจําหนายทรัพยสิน” แทนคําวา “ผูออกหรือเสนอขาย

หลักทรัพย” ตามวรรคสองและวรรคสาม” 
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 ขอ 3   ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนขอ 22/1 ในสวนที่ 1 ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออก 

และเสนอขายหลักทรัพย ของหมวด 2 หนาที่และขอบเขตการดําเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และผูควบคุมการปฏิบัติงาน แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วาดวยการใหความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี  

3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   

 “ขอ 22/1   การพิจารณากรณีตามขอ 22 วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 (1)  มิใหนําการถือหุน การสงบุคคลเขาเปนกรรมการ หรือการมีสวนไดเสีย  

ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น (ไมรวมบริษัทท่ีมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน) 

กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระองค หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงาน มาพิจารณา 

 (2)  การคํานวณอัตราการถือหุนใหเปนไปตามวิธีการตามภาคผนวกทายประกาศ  

โดยใหนับรวมจํานวนหุนท่ีจะเกิดจากการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได รวมท้ังหุนที่เปน

ปจจัยอางอิงสําหรับสงมอบในการชําระหน้ีตามหุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนอางอิงของใบแสดงสิทธิ

ในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงดวย  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีตามขอ 22 วรรคสอง (1) และ (2)” 

 ขอ 4   ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนสวนที่ 1/1 ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม

โครงสรางพ้ืนฐาน ขอ 22/2 ในหมวด 2 หนาท่ีและขอบเขตการดําเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และผูควบคุมการปฏิบัติงาน แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่  

3 สิงหาคม พ.ศ. 2552    
“สวนท่ี 1/1 

ท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

__________________________ 

  ขอ 22/2   ใหนําความในขอ 22 และขอ 22/1 มาใชบังคับกับท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน หรือการขออนุมัติเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของ

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โดยอนุโลม   

  เพ่ือประโยชนในการอนุโลมใชหลักเกณฑตามวรรคหน่ึง ใหใชคําวา “ผูจําหนาย

ทรัพยสิน” แทนคําวา “ผูออกหรือเสนอขายหลักทรัพย””    
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  ขอ 5   ใหยกเลิกความในขอ 25 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน  

พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และใหใชความตอไปน้ีแทน   

  “ขอ 25   หามมิใหท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานทําหนาท่ี 

เปนท่ีปรึกษาของผูถือหุนตามขอ 24 หรือเปนท่ีปรึกษาทางการเงินของผูขอผอนผัน  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษา 

ทางการเงินมีความเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับกิจการ ผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย หรือผูขอผอนผัน 

ในลักษณะเดียวกับขอ 22 และขอ 22/1 โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหใชคําวา “กิจการ” “ผูทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพย” หรือ “ผูขอผอนผัน” แทนคําวา “ผูออกหรือเสนอขายหลักทรัพย”” 

  ขอ 6   ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ 25/1 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

การดําเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 41/2553  เรื่อง การใหความเห็นชอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553  และใหใช

ความตอไปน้ีแทน   

  “ขอ 25/1   ในกรณีเปนการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเพ่ือปรับโครงสรางการถือหุน 

ที่เปนไปตามลักษณะดังตอไปน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษาของผูถือหุนอาจเปน 

บุคคลเดียวกับท่ีปรึกษาทางการเงินในการจัดทําแผนการปรับโครงสรางการถือหุน หรือท่ีปรึกษา 

ทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพยได โดยไมเปนการตองหามตามขอ 25 ประกอบกับ 

ขอ 22 วรรคสอง (4)   

  (1)  ผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเปนบริษัทลงทุนท่ีจัดตั้งขึ้นใหมโดยบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งน้ี บริษัทลงทุนดังกลาวตองเปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมมีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง  

แตมีวัตถุประสงคหรือสินทรัพยหลักเปนการถือหุนในบริษัทอื่น   

  (2)  เปนการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเพ่ือเพิกถอนหุนของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว

ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ   

  (3)  มีการกําหนดเง่ือนไขใหตองยกเลิกคําเสนอซ้ือหลักทรัพย หากจํานวนหุน 

ที่มีผูแสดงเจตนาขายมีจํานวนนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 

บริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการระบุเง่ือนไขดังกลาวไวอยางชัดเจนในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย” 
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   ขอ 7   ใหเพิ่มภาคผนวกทายประกาศนี้ เปนภาคผนวกทายประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน

และขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

   ขอ 8   ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่           เปนตนไป 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี 

 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 

 เลขาธิการ 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


