
 
  

   

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  17/2548 
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 13) 

 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 64(3) มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และ  
มาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และใหใ้ช ้
ความตอ่ไปน้ีแทน 
 “(5)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่ 

(ก) ธนาคารพาณิชย ์
(ข) บริษทัเงินทุน 
(ค) บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 

ส่วนบุคคลหรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(จ) บริษทัประกนัภยั 
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 

นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (ซ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
  (ฌ) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
  (ญ) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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(ฎ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฏ) กองทุนรวม 
(ฐ) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ)  

โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก (5/1) และ (5/2) ในขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(3)  การเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนสถาบนั” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนั” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “ขอ้ 10   การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 7 และ 
ขอ้ 9 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1) การค านวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 7(1) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 7(3)  และท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้ 7(4)  
 (2) การนบัจ านวนผูล้งทุนในหุน้ตามขอ้ 7(2) หรือจ านวนผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
ตามขอ้ 9(1) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 7(3) หรือขอ้ 9(2) ตามแต่กรณี 
 ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) หรือ (2)  
ไม่จ าตอ้งค านึงวา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของขอ้ 11/2 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545  เร่ือง  การยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2545 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม การเสนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามส่วนน้ี 

(1) กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
 (2) การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้องทุนรวมนั้นเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญา
ระหวา่งผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ 
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น ในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป และ 
 (3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่า
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 
  (ข) ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของมูลค่ารวมของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมท่ี 
มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
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ยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  พร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐานประกอบ และให้ 
ส านกังานมีอ านาจให้ความเห็นชอบใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ 
กองทุนรวมในฐานะเป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได”้ 
 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความใน (1) โครงสร้างการจดัการ ของหวัขอ้ท่ี 9. การจดัการ  
ในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “(1)   โครงสร้างการจดัการ : 

   (1.1)  ใหอ้ธิบายโครงสร้างกรรมการบริษทัวา่ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
ทั้งหมดก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าจา้งผูบ้ริหาร เป็นตน้ และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด 

 (1.2)  ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  นอกจากน้ี ใหร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก 
กรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และกระบวนการสรรหา ดว้ย 
    (1.3)  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปีท่ีผา่นมา 
   (1.4)  ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และ 
รายช่ือของเลขานุการบริษทั 
     ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของกรรมการของบริษทั  ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ของบริษทัเก่ียวกบัวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)) ประสบการณ์หลกั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และประวติัการกระท าผิด รวมทั้งรายช่ือของกรรมการในบริษทัยอ่ย  
ตามเอกสารแนบ” 

ขอ้ 8  ใหย้กเลิกความใน (3) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ของหวัขอ้ท่ี 9. การจดัการ ใน 
ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “(3)   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ใหอ้ธิบายในประเด็นดงัน้ี 
(3.1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา  
โดยใหร้ะบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น ในกรณีท่ีกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนใน 
ฐานะผูบ้ริหารตาม (ข) ดว้ย ใหแ้ยกระบุค่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย  
(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก  เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป 
เบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผลด าเนินงานของบริษทั เป็นตน้) 

(ข) ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและ 
ผูบ้ริหารของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และใหอ้ธิบายลกัษณะคา่ตอบแทนดว้ย (ในขอ้น้ี ค  าว่า “ผูบ้ริหาร”  
ใหห้มายความวา่ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
โดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบั 
ผูบ้ริหารรายท่ีส่ี)  

       ในกรณีท่ีค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
(เช่น มีการตั้งผูบ้ริหารใหม่จ านวนมากในปีปัจจุบนั) ใหป้ระมาณค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรับ 
ปีปัจจุบนัดว้ย 

          ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
(holding company) ให้แสดงค่าตอบแทนและจ านวนรายของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของ 
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย 

(3.2)  ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 
ใหแ้สดงค่าตอบแทนอ่ืนและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น  

โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่ผูบ้ริหาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรร 
หลกัทรัพยด์งักล่าว และสัดส่วนการไดรั้บหุน้ของผูบ้ริหารเม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้หรือโครงการทั้งหมด) 
รวมทั้งเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น (3.1)” 

ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ในหวัขอ้ท่ี 12.  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ของส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543   

“(3)  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
   ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ไดรั้บจาก
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยให้ระบุแยกเป็น  
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(3.1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
(3.2)  ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
            การเปิดเผยค่าบริการอ่ืนใหแ้สดงขอ้มูลของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ 
ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืน 
                                     ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ี 
ผูส้อบบญัชีสังกดั ใหร้วมถึง 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถูกควบคุมโดย 

ส านกังานสอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ค)  กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
(ง)  หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
                    เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 
อยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี
ขา้งตน้ ใหน้ านิยามตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั” 

ขอ้ 10  ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 4  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-1  
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2546   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9)  
ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
1.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  

ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้ 
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร 
สูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ตอ่ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                   

1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูล 
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ 
…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ …..........…..................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                           
4.                                                                                
5.                                                                                

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  
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2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเจา้ของหลกัทรัพย ์
2.1  ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล หากเจา้ของ 

หลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบั 
ตราบริษทั (ถา้มี) พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้  
ขอรับรองวา่/ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่** ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
........................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ .................................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

       ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                           
4.                                                                                
5.                                                                                

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

2.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 
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“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ท่ีเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดใน 
สายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี ............................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...…......................................... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................  
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                     ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                   
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2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 2.2.1 ใหล้งลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ 
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้.................................... 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                           
4.                                                                                
5.                                                                                

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตรา

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ขอรับรองวา่ 

ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว 
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคตแลว้  
เห็นวา่สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษทัหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การระบุนโยบายและแผนการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย)์” 
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ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” 
หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 

 
   

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 ใหใ้ชค้  าวา่ “ขอรับรองวา่” ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์เป็นกรรมการบริหาร และ
ใหใ้ชค้  าวา่ “ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่” ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-2  
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการ
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2546  เร่ือง  การยืน่ 
และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2546  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ส่วนท่ี 4   
  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลใหเ้ป็น ดงัน้ี 
1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

1.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร 
สูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ....................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...............................……….......... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

        ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูล 
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ 
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้................................. 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ................................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  
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2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเจา้ของหลกัทรัพย ์
2.1  ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล หากเจา้ของ 

หลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่/ 
ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่** ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ 
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้................................. 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
           ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                
2.                                                                                 
3.                                                                                             
4.                                                                                
5.                                                                                

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

2.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 
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“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ท่ีเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ย
ความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี ............................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้.........................................……... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                   
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2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 2.2.1 ใหล้งลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ 
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้................................... 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                           
4.                                                                                
5.                                                                                

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

3.   การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบั 

ตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ขอรับรองวา่

ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคตแลว้  
เห็นวา่สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษทัหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การระบุนโยบายและแผนการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย)์” 
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ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………...……. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก ………………….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะ 
ตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…..………..แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ……………...….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายหลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .………………………… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
เร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 

 
   

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 ใหใ้ชค้  าวา่ “ขอรับรองวา่” ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์เป็นกรรมการบริหาร และ
ใหใ้ชค้  าวา่ “ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่” ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 6 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-dw 
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง  การยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2546   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ส่วนท่ี 6 
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลใหเ้ป็น ดงัน้ี 
1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

1.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ข้อมูลการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ...................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ ...เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นอกจาก 1.1  
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูล 
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ 
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้................................. 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ.................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ * 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  
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2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่เพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
กิจการหรือปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง โดยบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของบริษทั 
ท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบตามท่ีก าหนดใน 1. 

พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงทุกคน 
ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือการปรับ 
โครงสร้างหน้ี และขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดร้ะบุ 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็  
ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
ก ากบัเอกสารน้ีไวใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือการปรับโครงสร้างหน้ี และขอ้มูลของบริษทั 
ท่ีออกหุน้อา้งอิงท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้ 
จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

3.  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยเจา้ของใบส าคญัแสดง 
สิทธิอนุพนัธ์ 

3.1  ใหเ้จา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
หากเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นนิติบุคคล ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคน 
ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 



 22 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่/ไม่มี
เหตุอนัควรสงสัยวา่**  ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาด 
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้.......................………...................... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ...........….................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว”้ 

   ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

3.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชีของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ท่ีเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือ 
ไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
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(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ..........................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                             
4.                                                                                 
5.                                                                                 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                   

3.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นอกจาก 
3.2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควร 
สงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญัในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
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สอบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้........................................... 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 
3.                                                                                                                           
4.                                                                                
5.                                                                                

         ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                  

4.   การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบั 

ตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง 
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
แบบแสดงรายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไข 
ไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ……………... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก ……………….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะ 
ตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………..แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ……………….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .………………….…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 
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                     ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                             
2.                                                                                 

 
  

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 ใหใ้ชค้  าวา่ “ขอรับรองวา่” ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์เป็นกรรมการบริหาร และ 
ใหใ้ชค้  าวา่ “ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่” ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

ขอ้ 13   เวน้แต่กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีไดเ้สนอขายคร้ังแรกก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั โดยไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง  การยืน่และการ 
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไป 

ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548   
  
 

  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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