ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 5/2558
เรื่ อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน
(ฉบับที่ 5)
_________________
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ และที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ กาหนดให้การให้คาปรึ กษา
ให้ความเห็นและจัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวกับ
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาหรื อให้ความเห็น โดยที่เป็ นการสมควรให้มีการปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (19/1) และ (19/2) ของข้อ 3 แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2557 เรื่ อง การให้
ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม
พ.ศ. 2557
“(19/1) “บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(19/2) “บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ” หมายความว่า
บริ ษทั ที่มีการประกอบธุ รกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) โดยบริ ษทั อื่นนั้น
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่”

2
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 21 เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน ให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมกับผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ช้ ีแจงเป็ นหนังสื อ
ต่อสานักงานและต่อประชาชนโดยไม่ชกั ช้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง แตกต่างจากประมาณการงบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
โดยเฉพาะความแตกต่างที่เกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของตัวเลขตามประมาณการในเรื่ องรายได้ หรื อกาไรสุทธิ
ที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
(2) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้กระทาการที่เป็ น
เหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของผูอ้ อกหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจหลักของผูอ้ อกหลักทรัพย์ เป็ นต้น
(3) มีการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในหนังสื อชี้ชวนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการยกเลิก เลื่อนกาหนดเวลา หรื อเปลี่ยนแปลงโครงการลงทุน
ในอนาคต เป็ นต้น
(4) ผูอ้ อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบุคคลดังกล่าว
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามความในมาตรา 81 หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดใน
การอนุญาต หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสื อชี้ชวน
ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (2)
(3) หรื อ (4) เฉพาะในกรณี ที่เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) หนึ่งปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
(2) สามปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวมีสัญญาผูกพันอยูก่ บั
บริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการถือหุน้ ในกิจการต่างประเทศ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึ กษาทางการเงินในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับที่ปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ที่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ที่ปรึ กษาทางการเงินรายเดิมตลอดระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แทนด้วย”
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 21/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
“ข้อ 21/1 นอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 ให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจการถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ ซึ่งมีสัญญาผูกพันอยูก่ บั บริ ษทั ดังกล่าวในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามข้อ 21 วรรคสอง (2) และวรรคสาม ติดตามดูแลและให้คาแนะนาผูอ้ อกหลักทรัพย์ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน้าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ภายใน
ระยะเวลาที่ผกู พันนั้นด้วย
(1) การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และสารสนเทศอื่นที่สาคัญ
ของบริ ษทั ต่างประเทศ
(2) การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อรายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั
(3) การรายงานต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาตรา 57 หรื อเมื่อ
สานักงานมีคาสั่งตามมาตรา 58
ความในวรรคหนึ่ง (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ซ่ ึงอยูร่ ะหว่างได้รับการผ่อนผันไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อรายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

