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หลักสูตรน้ีเหมาะกบั 
CEO/ CFO/ หัวหน�าฝ�ายการเงิน หัวหน�าฝ�ายวางแผน
ฝ�ายบัญชี/ ฝ�ายงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดหาเงินทุน  จาก
บริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีต�องการระดมทุน 
        

วันและเวลา        วันอังคารที่
สถานที่           ห�องแกรนด* บอลรูม ช้ัน 
    (BTS สถานีอโศก
ค1าใช�จ1ายในการอบรม   4,000 บาท ต1อ
ลงทะเบียนออนไลน*ที ่    http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx 
    **ดูรายละเอียดการสมัครและการชําระเงินได�ที่หน�า 
 

 

 

 

 

 

หรือ อรรถเดช 

 

สิ่งที่ท1านจะได�รับจากการอบรมคร้ังน้ี

• เรียนรู�แนวคิดและประสบการณ8จริงของบริษัทท่ี
ประสบความสําเร็จในการออกตราสารหน้ี

• เพ่ิมทางเลือกในการระดมทุน ท้ังในรูปแบบการ
ออกตราสารหน้ีระยะส้ัน และระยะยาว

• เข�าใจถึงประโยชน8ท่ีได�รับจากการออกตราสารหน้ี 
รวมท้ังการเตรียมตัวให�พร�อมสําหรับการออกตรา
สารหน้ี  และการจัดอันดับความน�าเช่ือถือ

หัวหน�าฝ�ายการเงิน หัวหน�าฝ�ายวางแผน/ 
ฝ�ายงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดหาเงินทุน  จาก

บริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีต�องการระดมทุน  

สิทธิพิเศษ 
ผู�เข�าอบรมในหลักสูตรน้ี 100
ท้ังหมดจะได�รับประกาศนียบัตรจาก 

 
        

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 09.00  - 16.30
ห�องแกรนด* บอลรูม ช้ัน C   โรงแรมแกรนด* เซ็นเตอร* พอยท* เทอมินอล

สถานีอโศก) 
บาท ต1อ ท1าน (ราคายังไม1รวม VAT) 

http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx 
ดูรายละเอียดการสมัครและการชําระเงินได�ที่หน�า 4 

สิ่งที่ท1านจะได�รับจากการอบรมคร้ังน้ี 

เรียนรู�แนวคิดและประสบการณ8จริงของบริษัทท่ี
ประสบความสําเร็จในการออกตราสารหน้ี 

เพ่ิมทางเลือกในการระดมทุน ท้ังในรูปแบบการ
ออกตราสารหน้ีระยะส้ัน และระยะยาว 

เข�าใจถึงประโยชน8ท่ีได�รับจากการออกตราสารหน้ี 
รวมท้ังการเตรียมตัวให�พร�อมสําหรับการออกตรา
สารหน้ี  และการจัดอันดับความน�าเช่ือถือ 

100% ของเวลาอบรม
ท้ังหมดจะได�รับประกาศนียบัตรจาก ThaiBMA 

0 น. 
เซ็นเตอร* พอยท* เทอมินอล21  

http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx                       
 *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. เปIดการอบรมและบรรยายพิเศษ
ปJจจุบัน"  

09.30 – 10.10 น. แชร8ประสบการณ8ในการออกตราสารหน้ีให�ประสบความสําเร็จและยั่งยืน
- ปJจจัยท่ีทําให�บริษัทเลือกระดมทุนด�วยการออกตั๋วเงิน
- ประโยชน8จากการออกตั๋วเงิน
- ข�อดีจากการออกตราสารหน้ีอย�างต�อเน่ือง
- การคัดเลือกผู�จดัการการจัดจําหน�าย
- การออกตั๋วเงิน/หุ�นกู� ตอบโจทย8อะไรของบริษัทบ�าง
- มุมมองในการออกตราสารหน้ีในปJจจุบันให�ประสบความสําเร็จ

10.10 - 10.25 น. Coffee Break 

10.25 – 11.10 น. กลยุทธ8การออกตราสารหน้ีระยะสั้น
- ตั๋วแลกเงิน และหุ�นกู�ระยะสั้น แตกต�างกันอย�างไร
- ออกตราสารหน้ีระยะสั้นดีอย�างไร  
- ต�องเตรียมตัวอย�างไร
- เจาะลึกต�นทุนการออก
- กลยุทธ8ในการ rollover 
- Lesson Learned : 

11.10 – 12.00 น. เพ่ิมทางเลือกในการจัดหาเงินทุนด�วยการออกหุ�นกู�
- ปJจจัยพิจารณาก�อนออกหุ�นกู�
- เปรียบเทียบต�นทุนการออกหุ�นกู� 
- รายละเอียดและปJจจัยท่ีมผีลต�อค�าใช�จ�ายในการออกหุ�นกู� 
- การกําหนด credit spread 
- บริษัทควรออกหุ�นกู�ด�วยวงเงิน
- จําลองตัวอย�างการประเมินต�นทุน
- ข้ันตอนและระยะเวลา พร�อมเทคนิคการเตรียมตัวรับมือก�อนออก
- Lesson Learned : 

12.00 - 13.00 น. Lunch 
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หัวข�อ 

เปIดการอบรมและบรรยายพิเศษ "ตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชนภายใต�สถานการณ8

แชร8ประสบการณ8ในการออกตราสารหน้ีให�ประสบความสําเร็จและยั่งยืน 
ปJจจัยท่ีทําให�บริษัทเลือกระดมทุนด�วยการออกตั๋วเงิน/หุ�นกู�  
ประโยชน8จากการออกตั๋วเงิน/หุ�นกู� ดีกว�ากู�ธนาคารอย�างไร 
ข�อดีจากการออกตราสารหน้ีอย�างต�อเน่ือง 
การคัดเลือกผู�จดัการการจัดจําหน�าย/ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

หุ�นกู� ตอบโจทย8อะไรของบริษัทบ�าง 
มุมมองในการออกตราสารหน้ีในปJจจุบันให�ประสบความสําเร็จ 

กลยุทธ8การออกตราสารหน้ีระยะสั้น ภายใต�สถานการณ8ปJจจุบัน 
ตั๋วแลกเงิน และหุ�นกู�ระยะสั้น แตกต�างกันอย�างไร ควรออกแบบไหน 
ออกตราสารหน้ีระยะสั้นดีอย�างไร   
ต�องเตรียมตัวอย�างไร ข้ันตอนการออก และระยะเวลา 
เจาะลึกต�นทุนการออก พร�อมจําลองการประเมินต�นทุน 

rollover ตั๋วได�ไม�ตดิขัด 
Lesson Learned : ความผิดพลาดในด�านต�างๆ ท่ีควรระวัง 

เพ่ิมทางเลือกในการจัดหาเงินทุนด�วยการออกหุ�นกู� 
ปJจจัยพิจารณาก�อนออกหุ�นกู� 
เปรียบเทียบต�นทุนการออกหุ�นกู� vs กู�ธนาคาร 
รายละเอียดและปJจจัยท่ีมผีลต�อค�าใช�จ�ายในการออกหุ�นกู�  

credit spread ของหุ�นกู� 
บริษัทควรออกหุ�นกู�ด�วยวงเงิน/ลักษณะใดถึงคุ�มค�า 
จําลองตัวอย�างการประเมินต�นทุน 
ข้ันตอนและระยะเวลา พร�อมเทคนิคการเตรียมตัวรับมือก�อนออก 
Lesson Learned : ความผิดพลาดในด�านต�างๆ ท่ีควรระวัง 

หรือ อรรถเดช 

วิทยากร 

 

คุณธาดา พฤฒิธาดา 
กรรมการผู�จดัการ ThaiBMA 

คุณประเสริฐ มรติตนะพร 
กรรมการบริหาร 
คุณอรณุี ตรีวิศวเวทย8 
VP-Finance  
บริษัท ช.การช�าง จํากัด (มหาชน) 

 

คุณยอดฤดี สันตติกุล 
ผู�ช�วยกรรมการผู�อํานวยการ  
ฝ�ายตลาดทุน บลเอเชียพลสั. 
 

คุณฐิติพัฒน8 ทวีสิน  
ผู�อํานวยการอาวุโส 
บริษัทหลักทรัพย8 เคทีบี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 

13.00 - 14.00 น. Update หลักเกณฑ8ท่ีควรรู�ก�อนออกตราสารหน้ีในปJจจุบัน
- หลักเกณฑ8การออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นและระยะยาว

- ผู�ท่ีจะออกตราสารหน้ีต�องมีคณุสมบัติอย�างไร

- การเปIดเผยข�อมลูของผู�ออกตราสารหน้ี

- ภาระหน�าท่ีของผู�ออกก�อนและหลงัการขาย

- กรณีศึกษาของการยื่นขออนุญาต

- แนวทางหลักเกณฑ8ท่ีสํานักงานก

14.00 – 15.00 น. Credit Ratings  
- Issuer Rating vs Issue Rating

- Credit Rating Agency 

- การเตรียมตัวก�อนทํา 

- กระบวนการในการจัดทํา 

- ระยะเวลาในการทํา 

- ต�นทุนในการจัด Rating

- เทคนิคในการยกระดับ 

15.00 – 15.20 น. Break   

15.20 – 16.30 น. การเตรียมเอกสารสัญญา  และประเด็นกฎหมายท่ีควรพิจารณา
•  เอกสารสญัญาท่ีเก่ียวข�องกับการยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี
- แบบแสดงรายการข�อมลูประเภทต�างๆ 

- หนังสือช้ีชวนหุ�นกู� 

- ข�อกําหนดว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�

- เอกสารสัญญาท่ีเก่ียวข�อง เช�น สญัญาผู�จัดการการจําหน�าย สญัญานาย

ทะเบียน สัญญาผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

•  ประเด็นกฎหมายท่ีต�องพิจารณาในการเสนอขายต

หมายเหต ุ  ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเตมิที่ กัญญาภัค , รังสิณ ี หรือ อรรถเดช
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หัวข�อ 

หลักเกณฑ8ท่ีควรรู�ก�อนออกตราสารหน้ีในปJจจุบัน 
หลักเกณฑ8การออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นและระยะยาว 

ผู�ท่ีจะออกตราสารหน้ีต�องมีคณุสมบัติอย�างไร 

การเปIดเผยข�อมลูของผู�ออกตราสารหน้ี 

ภาระหน�าท่ีของผู�ออกก�อนและหลงัการขาย 

กรณีศึกษาของการยื่นขออนุญาต/filingท่ีทําให�การขออนุญาตล�าช�า 

แนวทางหลักเกณฑ8ท่ีสํานักงานก.ล.ต.เตรยีมกําหนด 

Issuer Rating vs Issue Rating 

Credit Rating Agency วิเคราะห8อะไรบ�าง 

การเตรียมตัวก�อนทํา Rating 

กระบวนการในการจัดทํา Rating 

ระยะเวลาในการทํา Rating 

Rating 

เทคนิคในการยกระดับ Rating 

การเตรียมเอกสารสัญญา  และประเด็นกฎหมายท่ีควรพิจารณา 
เอกสารสญัญาท่ีเก่ียวข�องกับการยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี 

แบบแสดงรายการข�อมลูประเภทต�างๆ  

  

ข�อกําหนดว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู� 

เอกสารสัญญาท่ีเก่ียวข�อง เช�น สญัญาผู�จัดการการจําหน�าย สญัญานาย

สัญญาผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

ประเด็นกฎหมายท่ีต�องพิจารณาในการเสนอขายตราสารหน้ีแต�ละประเภท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม 

หรือ อรรถเดช 

วิทยากร 

คุณดวงดาว พันธุมจินดา  
ฝ�ายจดทะเบียนหลักทรัพย8 
สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต  

คุณไรทิวา นฤมล  
รองกรรมการผู�จดัการ 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

 

คุณดวงพร  ประเสริฐสมสุข  
ท่ีปรึกษากฎหมายอาวุโส 
Clifford Chance (Thailand) 
Limited  
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หลักสูตรการอบรม “ปรับกลยุทธ*การออกตราสารหน้ี
วันที่  12 กันยายน 2560 ณ ห�องแกรนด*บอลลูม ช้ัน 

วิธีการลงทะเบียน 

1. เข�าไปท่ี http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx

ThaiBMA 

2. เลือกหลักสูตรเตรียมความพร�อมก1อนการออกตราสารหนี้

3. กด  ระบบจะส�งข�อความยืนยันการสมัครพร�อมใบนําฝากพิเศษไปยัง 

หลักฐานดังกล�าวไปชําระเงินผ�านทาง

การชําระเงินของท�านผ�านระบบของ 

หมายเหตุ       1.  ป_ดรับสมัครวันท่ี 
  ท้ังนี้ท1านต�องชําระเงินก1อนวัน

                   2. สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม

     โทร 0-2257-0357 

ค1าลงทะเบียนของผู�สมคัรเข�าอบรมทุกหน1วยงาน ท1านละ 

*หมายเหตุ : ผู�เข�าอบรมไม1สามารถหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ1ายได� 

หลักทรัพย*และตลาดหลักทรัพย* พ.ศ. 2535 ไม1เข�าลักษณะเปb

* ค1าอบรมสามารถนําไปลดหย1อนภาษีเงินได�ของบริษัทหรือห�างหุ�นส1วนนิติบุคคล 

 

หรือ อรรถเดช 

อัตราค1าลงทะเบียน 

ปรับกลยุทธ*การออกตราสารหน้ี รับสถานการณ*ปcจจุบัน
ณ ห�องแกรนด*บอลลูม ช้ัน C โรงแรมแกรนด* เซ็นเตอร*พอยท* เทอมินอล

 

http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx จะพบตารางหลักสูตรต�างๆ

เตรียมความพร�อมก1อนการออกตราสารหนี้จากนั้นคลิก กรอกข�อมูลของผู�สมัครให�ครบถ�วน 

ระบบจะส�งข�อความยืนยันการสมัครพร�อมใบนําฝากพิเศษไปยัง email 

หลักฐานดังกล�าวไปชําระเงินผ�านทางเคาน*เตอร*ธนาคารไทยพาณิชย*ทุกสาขา จากนั้นสมาคมฯ

การชําระเงินของท�านผ�านระบบของ SCB เพ่ือดําเนินการออกใบเสร็จและจัดส�งให�ตามช�องทางท่ีท�านระบุไว�

ป_ดรับสมัครวันท่ี 2 กันยายน 2560 หรือจนกว1าท่ีนั่งจะเต็ม   
ท้ังนี้ท1านต�องชําระเงินก1อนวันท่ี 8 กันยายน 2560 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม: กัญญาภัค ,รังสิณี หรือ อรรถเดช  

0357 ต1อ 405 , 402 หรือ 352  email: training@thaibma.or.th

ค1าลงทะเบียนของผู�สมคัรเข�าอบรมทุกหน1วยงาน ท1านละ 4,000 บาท* (

ผู�เข�าอบรมไม1สามารถหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ1ายได� 3% เนื่องจากองค*กรจดทะเบียนในนามสมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ไม1เข�าลักษณะเปbน “บริษัทหรือห�างหุ�นส1วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 

ค1าอบรมสามารถนําไปลดหย1อนภาษีเงินได�ของบริษัทหรือห�างหุ�นส1วนนิติบุคคล 200% 

รับสถานการณ*ปcจจุบัน” 
โรงแรมแกรนด* เซ็นเตอร*พอยท* เทอมินอล21 

จะพบตารางหลักสูตรต�างๆ ของ 

กรอกข�อมูลของผู�สมัครให�ครบถ�วน  

email ของท�าน ท�านสามารถนํา

จากนั้นสมาคมฯ จะทําการตรวจสอบ

เพ่ือดําเนินการออกใบเสร็จและจัดส�งให�ตามช�องทางท่ีท�านระบุไว� 

training@thaibma.or.th 

(ราคายังไม1รวม VAT ) 

เนื่องจากองค*กรจดทะเบียนในนามสมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ตามมาตรา 39 แห1งประมวลรัษฎากร                        


