หนังสือรั บรองการปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
วันที่
เรี ยน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ าพเจ้ าบริ ษัท
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขาย
ของบริ ษัท
ได้ มอบหมายให้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ า

(ชื่อหลักทรัพย์)
เป็ นผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน

(1) เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่มีความสัมพันธ์
กับบริ ษัทผู้ออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทผู้ออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ แม้ ไม่เข้ าข่ายลักษณะต้ องห้ าม ให้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดความสัมพันธ์ ทังหมดที
้
่มี ตามตัวอย่าง ดังนี ้
เช่น
- ข้ าพเจ้ า/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของข้ าพเจ้ า เป็ น เจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้ ของบริ ษัทผู้ออกหรื อ
เสนอขายหลักทรัพย์ พร้ อมทังระบุ
้ ประเภทและวงเงินกู้ยืม
- ข้ าพเจ้ า/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของข้ าพเจ้ า เป็ น ผู้ถือหุ้น/ถือหุ้นโดย บริ ษัทผู้ออกหรื อ
เสนอขายหลักทรัพย์ พร้ อมทังระบุ
้ สดั ส่วนการถือหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ถือ
- ข้ าพเจ้ า/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของข้ าพเจ้ าและบริ ษัทผู้ออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
มีกรรมการหรื อผู้บริ หารร่ วมกัน พร้ อมทังระบุ
้ รายชื่อกรรมการหรื อผู้บริ หารที่ร่วมกันและตาแหน่ง
ในแต่ละบริ ษัท
(2) ศึกษาข้ อมูลของผู้ออกหลักทรัพย์และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องจนเป็ นที่เข้ าใจอย่างดี
และตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อ
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวน ตลอดจนดาเนินการจนเชื่อมัน่ ว่าไม่มี
ข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยและดูแลการใช้ ถ้อยคาให้ กระชับรัดกุม
และไม่ทาให้ ผ้ อู า่ นสาคัญผิด รวมทังได้
้ จดั ส่งแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ้ชวนให้ ผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์พิจารณาด้ วยแล้ ว
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(3) ได้ ให้ ความรู้ คาแนะนา เพื่อให้ บริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทผู้ออกหรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์เข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ ู
ออกหลักทรัพย์มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) มีการจัดการและการดาเนินการ
ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
(4) ได้ สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทาประมาณการ
งบการเงินของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และเห็นว่าประมาณการงบการเงินดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นอย่างสมเหตุ
สมผลแล้ ว
(5) มีความเห็นว่าผู้ออกหลักทรัพย์มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับอนุญาตให้ เสนอขาย
หลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน และรับรองว่าผู้ออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสือชี ้ชวน โดยไม่มีการดาเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของผู้ออกหลักทรัพย์หรื อสร้ างรู ปแบบการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ซึง่ โดยข้ อเท็จจริ งพิจารณาได้ วา่ ความมุง่ หมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ ง (substance) ของ
การดาเนินการดังกล่าวเข้ าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ เสนอขายหลักทรัพย์
(6) จะรับผิดชอบในการชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลือร่ วมกับบริ ษัท
(7) ในกรณีที่มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์แก่ผ้ ลู งทุนก่อนหรื อ
ในระหว่างการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ ารับรองที่จะดูแลมิให้ ผ้ อู อกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏในแบบแสดงรายข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อ
ร่ างหนังสือชี ้ชวนซึง่ อาจมีผลต่อการตัดสินใจจองซื ้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน หรื อต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับ
ราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (นอกจากผลตอบแทนที่สามารถกาหนดได้ แน่นอนเป็ นการ
ล่วงหน้ า) ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ารับรองที่จะไม่ดาเนินการเช่นว่านันเองด้
้
วย
ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของบริ ษัท
พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
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