
 

 

หนังสือรับรองการด ารงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหน้ี (checklist) 
การเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทั่วไป (Public Offering) 

 

บริษัทที่ออกตราสารหน้ี (“บริษัท”)        

1. งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่น
ค าขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้องกับการจัดท างบการเงินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังน้ี 
(ก) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน  

(ค) แสดงความเห็นว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท าของผู้ขออนุญาต หรือกรรมการ
หรือผู้บริหารของผู้ขออนุญาต 

2. ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบ
มาตรา 56 แล้วแต่กรณี 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

3. ไม่อยู่ระหว่างค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 57 
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          



 

 

4. ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหน้าที่ต้องจัดท าตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามท่ีส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

5. ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

6.   กรรมการและผู้บริหาร 

6.1 รายชื่อและต าแหน่ง 

(1)            

(2)             

6.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เก่ียวกับข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์       

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)       

 ไม่มี 

7.   ผู้มีอ านาจควบคุม 

 7.1 รายชื่อและต าแหน่ง 

 (1)            

 (2)            
 7.2 มีผู้มีอ านาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)        

 ไม่มี 



 

 

8.  เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับลักษณะการเสนอขายที่จ ากัด
เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงาน 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
  ไม่เคย 

9.  มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อ 
การตัดสินใจลงทุน หรือในลักษณะที่อาจท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด 

   มี (โปรดแสดงรายละเอียด)        
  ไม่มี 

10.   มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

10.1 มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของกิจการ  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่า
มีกลไกที่จะท าให้เชื่อม่ันได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 มี (โปรดแสดงรายละเอียด)          

 ไม่มี 

10.2 มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ 

 มี (โปรดแสดงรายละเอียด)          

 ไม่มี 

11.  อยู่ระหว่างผิดนัดช าระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

   ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่ใช่ 

12.  อยู่ระหว่างผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

   ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่ใช่ 



 

 

13.  กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่  ต้องไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยส าคัญ 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
  ไม่เคย 

14. กรณี ไม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  จะต้องไม่มีลักษณะ 

ดังต่อไปน้ี 
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยส าคัญ 
(ข) เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยส าคัญอัน

ควรสงสัยเก่ียวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังต่อไปน้ี 
1. อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซึ่งจะท าให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร 
2. อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงได้รับประโยชน์ 

ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 
(ค) เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ท าให้

สงสัยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนไม่ครบถ้วน  ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือท าให้ผู้ลงทุน 
ส าคัญผิด  ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพรางหรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการ 
ทีมี่นัยส าคัญ 

(ง) เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจงเหตุสงสัยตาม (ข)  
หรือ (ค) ต่อส านักงาน  หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ที่จะหักล้าง 
ข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) น้ัน 

(2) ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  จะต้องไม่เคยต้อง 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีใรความผิดเก่ียวกับทรัพย์โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4) ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลท่ีมีลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) 
หลีกเล่ียงมิให้ส านักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวน้ัน 



 

 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
  ไม่เคย 

15.  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกตราสารหน้ีได้  เว้นแต่กรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ 
โดยบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด    

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

16.  รายการและสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิเป็นไปตามแนวทางของข้อก าหนดสิทธิตามที่ส านักงาน 
ประกาศก าหนด    

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

17.  จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้    
 ใช่ 
  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

18.  กรณีเสนอขายหุ้นกู้/หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสกุลเงินต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ 
ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 

  ใช่  

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

19.  กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
(1)  ระบุประเทศของผู้ขออนุญาต       
(2)  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท 

Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the 
Exchange of Information (MMOU)   

 ใช่  
 ไม่ใช่ 
(3)  สามารถเสนอขายตราสารหน้ีได้ โดยชอบตามกฎหมาย 
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         
 



 

 

บริษัทขอรับรองรองว่า บริษัทได้ด ารงเง่ือนไขการอนุญาตตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
เก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีแล้ว 

 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
           ( __________________________) 

 
ในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  

             พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
 

บริษัทขอรับรองว่าผู้ออกหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตและอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหน้ีตามข้อ 1 9 10 11 12 และได้ด าเนินการตามข้อ  16 และ 17 ตามที่ประกาศก าหนดครบถ้วนแล้ว   

 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของที่ปรึกษาทางการเงิน 
             พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

 
 

 
 
 
  

 

 

 


