ภาคผนวก
(ท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 59/2562
เรื่ อง การให้ ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 9))
ส่ วนที่ 1 : คาอธิบายคาศัพท์
ให้ใช้คำอธิบำยคำศัพท์น้ ีเพื่อประกอบกำรอธิบำยคำศัพท์ที่ปรำกฏในภำคผนวกฉบับนี้
คาศัพท์
“FA”
“issuer”

IPO
SPO
“listed co.”
“non-listed co.”
“head of IB department”
“IB team members”
“บริ ษทั ร่ วม” “บริ ษทั ย่อย” และ
“ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่”

คาอธิบายศัพท์
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ผูอ้ อกหรื อเสนอขำยหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณี ต่อไปนี้
- กรณีที่เป็ นกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
และกรณี ที่เป็ นกำรขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
หรื อกำรขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำน ให้ “issuer” หมำยถึง “ผูจ้ ำหน่ำยทรัพย์สิน”
- กรณีที่เป็ นที่ปรึ กษำของผูถ้ ือหุน้ ในกำรให้ควำมเห็นต่อ
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจกำรที่ถูกเสนอซื้ อเกี่ยวกับกำรทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ หรื อในกำรให้ควำมเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นของกิจกำรเมื่อ
มีกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจกำร
โดยอำศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจกำร ให้ “issuer” หมำยถึง
“กิจกำร” “ผูท้ ำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” หรื อ “ผูข้ อผ่อนผัน”
Initial Public Offering
Second Public Offering
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูด้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยหรื อเทียบเท่ำขึ้นไปที่รับผิดชอบงำน
ด้ำนที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสำยงำนที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน
ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำมของคำดังกล่ำวที่กำหนด
ไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ว่ำด้วยกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและ
เสนอขำยหลักทรัพย์

2
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “ผูจ้ ำหน่ำยทรัพย์สิน”
“ที่ปรึ กษำของผูถ้ ือหุน้ ” “ผูท้ ำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์” “ผูข้ อผ่อนผัน”
“กิจกำร” และ “หน่วยทรัสต์”

ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำมของคำดังกล่ำวที่กำหนด
ไว้ในประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
และขอบเขตกำรดำเนินงำน

ส่ วนที่ 2 : การห้ ามทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
โดยที่ FA ในกำรออกหรื อเสนอขำยหลักทรัพย์ตอ้ งสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ดังนั้น FA จึงต้องไม่มีประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว ในกำรนี้ เพื่อประโยชน์
ในกำรพิจำรณำเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และขอบเขตกำรดำเนินงำน
พ.ศ. 2552 สำนักงำนจึงกำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำลักษณะหรื อความสัมพันธ์ ระหว่ าง FA และบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ เกีย่ วข้องกับ FA กับ issuer และบุคคลที่มีความสั มพันธ์ เกีย่ วข้ องกับ issuer ที่อาจถือว่า
มีประโยชน์ ที่อาจขัดแย้งกับการทาหน้ าที่เป็ น FA ดังนี้
1. FA1 ถือหุ้น2 issuer
1.1 หลักการ
กรณีที่ FA ถือหุ้น issuer อำจพิจำรณำได้วำ่ FA มี financial interest จำกหุ้นที่ถือ
ดังนั้น FA จึงอำจมีแรงจูงใจที่จะดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำกกว่ำกำรทำหน้ำที่
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ โดย FA ซึ่งมีหน้ำที่จดั ทำข้อมูลเพื่อขออนุญำตและเปิ ดเผยต่อประชำชน อำจนำเสนอ
ข้อมูลของ issuer ที่ดีเกินจริ ง หรื ออำจปกปิ ดข้อมูลด้ำนลบของ issuer ดังนั้น FA จึงไม่ควรมี financial
interest ใน issuer เลย
อย่ำงไรก็ดี โดยที่ issuer อำจเป็ น listed co. หรื อ non-listed co. ก็ได้ ซึ่งในกรณีที่
issuer เป็ น listed co. อำจมีควำมเป็ นไปได้ที่ FA จะมีกำรถือหุน้ ของ issuer ดังกล่ำว เนื่องจำกหุ้น listed co.
เป็ นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด ดังนั้น แนวทำงกำรกำหนดสัดส่ วนกำรถือหุ ้นจึงต้องคำนึงถึง
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวด้วย อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนกำรถือหุ้นใน listed co. ก็ตอ้ งไม่สูงจนอำจทำให้เกิดแรงจูงใจ
ให้ FA ปฏิบตั ิหน้ำที่ไม่เหมำะสม

FA หมำยถึง FA และบุคคลต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ผูจ้ ดั กำร หรื อ head of IB department ผูค้ วบคุม
กำรปฏิบตั ิงำน หรื อ IB team members ของ FA
(2) ผูเ้ กี่ยวข้องของ FA และของบุคคลตำม (1)
2
พิจำรณำกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมใน issuer และในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมของ issuer
1

3
ดังนั้น กรณีที่ FA ถือหุน้ issuer ในกรณี ต่อไปนี้ อำจพิจำรณำจะได้วำ่ FA
มีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับกำรเป็ น FA ในกำรออกและเสนอขำย
(1) กรณี IPO : FA มีกำรถือหุ้นใน issuer
(2) กรณี SPO : FA มีกำรถือหุ้นใน issuer เกินกว่ำ 5% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของ issuer หรื อ มูลค่ำกำรถือหุ้น3 ใน issuer เกินกว่ำ 15% ของส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ FA
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำกำรถือหุน้ ทำงตรงและทำงอ้อมใช้แนวทำงดังนี้
FA

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ FA หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ผู้จัดการ หรื อ
head of IB department ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรื อ IB team members ของ FA
(2) ผู้เกี่ยวข้องของ FA และของบุคคลตาม (1)

B
D

A

บริษัท ก

บริษัท ข

C

issuer

E

กำรถือหุน้ ของ FA จะนับรวมกำรถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยวิธี pro rata ซึ่งตำมแผนภำพ
แสดงกำรถือหุน้ ของ FA ใน issuer ดังนี้
- กำรถือหุน้ ทำงตรง = A + F
- กำรถือหุน้ ทำงอ้อม = (B*C) + (D*E)
1.2 ตัวอย่างการพิจารณาการถือหุ้นของ FA ใน issuer
1.2.1 แผนภาพที่ 1 การถือหุ้นใน issuer ที่เป็ นบริษัท IPO และการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่ วมของ issuer

3

มูลค่ำทำงบัญชีของหุน้ ตำมงบกำรเงินปี หรื อไตรมำสล่ำสุ ดของ FA

F
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FA
A

issuer
(บ. IPO)
 20%

 20%

บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ issuer
(non-listed co.)

บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ issuer
(listed co.)

B

C

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ FA มี COI ที่ไม่สำมำรถทำหน้ำที่เป็ น FA คือ A  0% หรื อ B  0%
หรื อ C  5%
1.2.2 แผนภาพที่ 2 การถือหุ้นใน issuer ที่เป็ น listed co. และการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่ วมของ issuer
FA
A

issuer
(listed co.)
 20%
บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ issuer
(non-listed co.)
B

 20%
บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ issuer
(listed co.)
C

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ FA มี COI ที่ไม่สำมำรถทำหน้ำที่เป็ น FA คือ กรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
(ก) A  5% หรื อ B  0% หรื อ C  5% หรื อ
(ข) มูลค่ำหุน้ ตำมสัดส่วน A  15% ของส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ FA เช่น
- หำก FA เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน issuer (listed co.) ให้ใช้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ FA เป็ นฐำน
ในกำรคำนวณ
- หำกผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ FA เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน issuer (listed co.) ให้ใช้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ของ FA เป็ นฐำนในกำรคำนวณ

5
1.2.3 แผนภาพที่ 3 การถือหุ้นใน issuer ที่ spin มาจาก listed co.
FA1
A

listed Co.
 50%
issuer
(บริษัท IPO)

B

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ FA มี COI ที่ไม่สำมำรถทำหน้ำที่เป็ น FA คือ กรณีใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
(ก) A  5% หรื อ B  0% หรื อ
(ข) มูลค่ำกำรถือหุ้นตำมสัดส่ วน A  15% ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ FA1 เช่น
- หำก FA เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน issuer (listed co.) ให้ใช้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ FA เป็ นฐำน
ในกำรคำนวณ
- หำกผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ FA เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน issuer (listed co.) ให้ใช้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของ FA เป็ นฐำนในกำรคำนวณ
2. issuer4 ถือหุ้น5 FA
2.1 หลักการ
กรณีที่ issuer ถือหุ้น FA อำจพิจำรณำได้วำ่ issuer มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบตั ิงำนของ
FA ดังนั้น issuer จึงไม่ควรถือหุ้นในระดับที่สำมำรถชี้นำหรื อสั่งกำรให้ FA ดำเนินกำรที่ไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพได้ อย่ำงไรก็ตำมโดยที่ FA อำจเป็ น listed co. หรื อ non-listed co. ก็ได้ ซึ่งอำจมีควำมเป็ นไป
ได้ที่ issuer จะมีกำรถือหุ้นของ FA ดังกล่ำวเนื่องจำกหุ้น listed co. เป็ นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด
ดังนั้น แนวทำงกำรกำหนดสัดส่ วนกำรถือหุ้นจึงต้องคำนึงถึงสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวด้วย แต่สัดส่วนกำรถือหุน้
ใน listed co. ก็ตอ้ งไม่สูงจนอำจทำให้เกิด COI ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เช่นเดียวกับ 1.

issuer หมำยถึง issuer และบุคคลต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อกรรมกำร ของ issuer
(2) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ issuer และของบุคคลตำม (1)
5
พิจำรณำกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ใน FA และในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมของ FA
4

6
ดังนั้น ในกรณี ต่อไปนี้ อำจจะพิจำรณำได้ว่ำ FA มีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับ
กำรเป็ น FA ในกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
(1) กรณี FA เป็ น non-listed : issuer มีกำรถือหุ้นใน FA
(2) กรณี FA เป็ น listed co. : issuer มีกำรถือหุ้นใน FA เกินกว่ำ 5% ของจำนวน
สิ ทธิออกเสี ยงของ FA
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำกำรถือหุน้ ทำงตรงและทำงอ้อมใช้แนวทำงดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของ issuer
(2) ผู้ที่เกีย่ วข้ องของ issuer และของบุคคลตาม (1)

issuer
B

บริษัท ก

A

H

G

D

บริษัท ข

บริษัท ค

I

C

E

FA

F

กำรถือหุน้ ของ issuer จะนับรวมกำรถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยไม่ pro rata ซึ่งตำมแผนภำพ
แสดงกำรถือหุน้ ของ issuer ใน FA = A + F + C + E + I โดย B  30%, D  30% หรื อ G+H > 30%
(หำก B  30%, D  30% หรื อ G+H  30% ; จะไม่นบั C, E หรื อ I ตำมลำดับ)
2.2 ตัวอย่างการพิจารณาการถือหุ้นของ issuer ใน FA
2.2.1 แผนภาพที่ 1 การถือหุ้นใน FA ที่เป็ น non-listed co. และ การถือหุ้น
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่ วมของ FA
issuer
A

FA
(non-listed co.)
 20%
บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ FA
(non-listed co.)
B

 20%
บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ FA
(listed co.)
C
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กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ FA มี COI ที่ไม่สำมำรถทำหน้ำที่เป็ น FA คือ A  0% หรื อ B  0%
หรื อ C  5%
2.2.2 แผนภาพที่ 2 การถือหุ้นใน FA ที่เป็ น listed co. และการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย/บริษัทร่ วมของ FA
issuer
A

FA
(listed co.)
 20%
บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ FA
(non-listed co.)
B

 20%
บ.ย่อย/บ.ร่ วมของ FA
(listed co.)
C

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ FA มี COI ที่ไม่สำมำรถทำหน้ำที่เป็ น FA คือ A  5% หรื อ B  0%
หรื อ C  5%
3. FA มีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรื อบุคลากรในสายงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของ issuer
หลักการ
กำรที่กรรมกำรของ issuer เป็ นกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร ผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั ิงำน หรื อ
บุคลำกรในสำยงำนที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ของ FA ด้วย อำจทำให้เกิด COI ในกำรทำหน้ำที่ของ FA เนื่องจำก
บุคคลดังกล่ำวอำจใช้อำนำจหรื อหน้ำที่ที่มีใน FA สั่งกำรหรื อให้ FA นำเสนอข้อมูลของ issuer ที่ดีเกินจริ ง
หรื ออำจปกปิ ดข้อมูลด้ำนลบของ issuer ดังนั้น จึงต้องไม่มีกรรมกำรของ issuer เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อ
กำรทำหน้ำที่ของ FA เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนดังกล่ำว
ดังนั้น กรณี ที่ FA มีกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร ผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั ิงำน หรื อบุคลำกรใน
สำยงำนที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมกำรของ issuer ในกรณี ต่อไปนี้
สำนักงำนอำจพิจำรณำได้ว่ำ FA มีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับกำรทำหน้ำที่เป็ น FA ในกำรออกและ
เสนอขำยหลักทรัพย์
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