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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
ค2าใช�จ2ายในการอบรม   4,000 บาท ต2อ
ลงทะเบียนออนไลน*ที ่    http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.asp
    **ดูรายละเอียดการสมัครและการชําระเงินได�ที่หน�า 
 

 

 

 

 

 

หรือ จิตรลดา 

 

สิ่งที่ท2านจะได�รับจากการอบรมคร้ังน้ี

• เข�าใจถึงประโยชน5ท่ีได�รับจากการออกตราสารหน้ี 
รวมท้ังการเตรียมตัวให�พร�อมสําหรับการออก
ตราสารหน้ี  และการจัดอันดับความน�าเช่ือถือ

• เพ่ิมทางเลือกในการระดมทุน 
ออกตราสารหน้ีระยะส้ัน และระยะยาว

• เรียนรู�แนวคิดและประสบการณ5จริงของบริษัทท่ี
ประสบความสําเร็จในการออกตราสารหน้ี

• สถานการณ5ป?จจุบันในการออกตราสารหน้ี

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

บริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีต�องการระดมทุน  

สิทธิพิเศษ 
ผู�เข�าอบรมในหลักสูตรน้ี 100
ท้ังหมดจะได�รับประกาศนียบัตรจาก 

 
        

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00  - 16.30 
ห�องแกรนด* บอลรูม ช้ัน C   โรงแรมแกรนด* เซ็นเตอร* พอยท* เทอมินอล

สถานีอโศก) 
บาท ต2อ ท2าน (ราคายังไม2รวม VAT) 

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

สิ่งที่ท2านจะได�รับจากการอบรมคร้ังน้ี 

เข�าใจถึงประโยชน5ท่ีได�รับจากการออกตราสารหน้ี 
รวมท้ังการเตรียมตัวให�พร�อมสําหรับการออก  
ตราสารหน้ี  และการจัดอันดับความน�าเช่ือถือ 

เพ่ิมทางเลือกในการระดมทุน ท้ังในรูปแบบการ
ออกตราสารหน้ีระยะส้ัน และระยะยาว 

เรียนรู�แนวคิดและประสบการณ5จริงของบริษัทท่ี
ประสบความสําเร็จในการออกตราสารหน้ี 

สถานการณ5ป?จจุบันในการออกตราสารหน้ี 

100% ของเวลาอบรม
ท้ังหมดจะได�รับประกาศนียบัตรจาก ThaiBMA 

 น. 
เซ็นเตอร* พอยท* เทอมินอล21  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. กลยุทธ5การออกตราสารหน้ี ภายใต�สถานการณ5ป?จจุบัน
- ประโยชน5จากการระดมทุนด�วยตราสารหน้ี
- ป?จจัยพิจารณาก�อนออก
- บริษัทควรออกหุ�นกู�ด�วยวงเงิน
- การเตรียมตัว ข้ันตอนการออก
- Demand & Supply 
- สไตล5การลงทุนของนักลงทุนแต�ละประเภท
- รูปแบบท่ีเหมาะสมในแต�ละธุรกิจ

     เจาะลึกต�นทุนในการออกตราสารหน้ี
- เปรียบเทียบต�นทุนการออกหุ�นกู�
- ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องมีอะไรบ�าง
- วิธีการในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
- จําลองตัวอย�างการประเมินต�นทุน

10.00 - 10.15 น. Coffee Break 

10.15 – 11.00 น. แชร5ประสบการณ5การออกตราสารหน้ีของกลุ�มอสังหาริมทรัพย5
- วิธีการระดมทุนผ�านตราสารหน้ีของ
- ป?จจัยท่ีทําให�บริษัทเลือกระดมทุนด�วยการ
- ประโยชน5จากการออก
- การคัดเลือกผู�จดัการการจัดจําหน�าย
- ผู�จัดการการจัดจําหน�าย

11.00 – 12.00 น. แชร5ประสบการณ5การออกตราสารหน้ีของกลุ�มพลังงาน
- วิธีการระดมทุนผ�านตราสารหน้ีของ

การออกระหว�างไม�มีประกัน
- กระบวนการในการ

ประกัน ค�าใช�จ�ายในการคํ้าประกัน

12.00 - 13.00 น. Lunch 

 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเตมิที่ กัญญาภัค , รังสิณ ี หรือ 
โทร 02-257-0357 ต�อ 405 , 402 หรอื 351  

 

หัวข�อ 

ภายใต�สถานการณ5ป?จจุบัน 
ประโยชน5จากการระดมทุนด�วยตราสารหน้ี  
ป?จจัยพิจารณาก�อนออกตราสารหน้ี  
บริษัทควรออกหุ�นกู�ด�วยวงเงิน/ลักษณะใดถึงคุ�มค�า ต�องมี Rating หรือไม� 

ข้ันตอนการออก และระยะเวลา (unsecure/ secured) 
Demand & Supply ในป?จจุบัน 
สไตล5การลงทุนของนักลงทุนแต�ละประเภท 
รูปแบบท่ีเหมาะสมในแต�ละธุรกิจ  กลยุทธ5การออกโดยไม�เพ่ิม D/E 

เจาะลึกต�นทุนในการออกตราสารหน้ี 
เปรียบเทียบต�นทุนการออกหุ�นกู�/ตั๋วเงิน vs กู�ธนาคาร 
ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องมีอะไรบ�าง ป?จจัยในการกําหนดค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�อง 
วิธีการในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย (Plain/ Call/ Put) 
จําลองตัวอย�างการประเมินต�นทุนในรูปแบบต�างๆ 

การออกตราสารหน้ีของกลุ�มอสังหาริมทรัพย5 
วิธีการระดมทุนผ�านตราสารหน้ีของบริษัท  
ป?จจัยท่ีทําให�บริษัทเลือกระดมทุนด�วยการออกตราสารหน้ี 
ประโยชน5จากการออกตราสารหน้ี ดีกว�ากู�ธนาคารอย�างไร 
การคัดเลือกผู�จดัการการจัดจําหน�าย/ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผู�จัดการการจัดจําหน�ายช�วยบริษัทผู�ออกอย�างไรบ�าง & Lesson Learn 

การออกตราสารหน้ีของกลุ�มพลังงาน 
วิธีการระดมทุนผ�านตราสารหน้ีของบริษัท ประโยชน5จากการออก ต�นทุน

ระหว�างไม�มีประกันและคํ้าประกันโดย CGIF 
การคํ้าประกันด�วย CGIF ระยะเวลา ประโยชน5จากการคํ้า

ค�าใช�จ�ายในการคํ้าประกัน ตัวอย�างบริษัทต�างๆ  

หรือ จิตรลดา 

วิทยากร 

 

คุณอัศมาภรณ5 ป?ญจนวพร 
ผู�อํานวยการผลติภณัฑ5ตราสารหน้ี 
สายธุรกิจตลาดทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย5 
  
 

 

ดร.เกษรา ธัญลักษณ5ภาคย5 
กรรมการบริษัท 
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม�นท5  

คุณจินตนา ก่ิงแก�ว  
รองกรรมการผู�จดัการ 
บมจ. สยามแกkสแอนด5ปlโตรเคมีคลัส5  
ตัวแทนจาก CGIF 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 

13.00 - 14.00 น. Update หลักเกณฑ5ท่ีควรรู�ก�อนออกตราสารหน้ีในป?จจุบัน
- หลักเกณฑ5การออกและเสนอขายตราสารหน้ี

- ผู�ท่ีจะออกตราสารหน้ีต�องมีคณุสมบัติอย�างไร

- ข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องกับ ก

- โครงการ MTN คืออะไร ผู�ออกต�องเตรียมการอย�างไร

- หน�าท่ีของผู�ออกก�อนและหลังการขาย

- กรณีศึกษาของการยื่นขออนุญาต

14.00 – 15.00 น. เทคนิคการยกระดับ 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� 

- มาตรฐานข�อกําหนดสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�

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

ทะเบียน สัญญาผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

•  ประเด็นกฎหมายท่ีต�องพิจารณาในการเสนอขายตราสารหน้ีแต�ละประเภท

หมายเหต ุ  ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเตมิที่ กัญญาภัค , รังสิณ ี หรือ 
โทร 02-257-0357 ต�อ 405 , 402 หรอื 351  
 

หัวข�อ 

หลักเกณฑ5ท่ีควรรู�ก�อนออกตราสารหน้ีในป?จจุบัน 
หลักเกณฑ5การออกและเสนอขายตราสารหน้ีในป?จจุบัน 

ผู�ท่ีจะออกตราสารหน้ีต�องมีคณุสมบัติอย�างไร 

ข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องกับ ก.ล.ต.มีอะไรบ�าง 

คืออะไร ผู�ออกต�องเตรียมการอย�างไร 

หน�าท่ีของผู�ออกก�อนและหลังการขาย 

กรณีศึกษาของการยื่นขออนุญาต/filingท่ีทําให�การขออนุญาตล�าช�า ฯลฯ 

Credit Ratings  
Issuer Rating vs Issue Rating 

Credit Rating Agency วิเคราะห5อะไรบ�าง 

การเตรียมตัวก�อนทํา Rating 

กระบวนการในการจัดทํา Rating 

ระยะเวลาในการทํา Rating 

Rating 

เทคนิคในการยกระดับ Rating & Case Study 

การเตรียมเอกสารสัญญา  และประเด็นกฎหมายท่ีควรพิจารณา 
เอกสารสญัญาท่ีเก่ียวข�องกับการยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี 

แบบแสดงรายการข�อมลูประเภทต�างๆ  

  

ข�อกําหนดสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู� ฉบับใหม� 

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

สัญญาผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

ประเด็นกฎหมายท่ีต�องพิจารณาในการเสนอขายตราสารหน้ีแต�ละประเภท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม 

หรือ จิตรลดา 

วิทยากร 

คุณเครือออน ตันตยาภรณ5 
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ 
ฝ�ายตราสารหน้ี 
สํานักงาน ก.ล.ต. 

คุณไรทิวา นฤมล  
รองกรรมการผู�จดัการ 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

 

คุณดวงพร  ประเสริฐสมสุข  
ท่ีปรึกษากฎหมายอาวุโส 
Allen & Overy (Thailand) Co., 
Ltd. 
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หลักสูตรการอบรม “ปรับกลยุทธ*การออกตราสารหน้ี
วันที่  25 กันยายน 2561 ณ ห�องแกรนด*บอลลูม ช้ัน 

วิธีการลงทะเบียน 

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

2. เลือกหลักสูตร ปรับกลยุทธ*การออกตราสารหนี้

ครบถ�วน  

3. กด  ระบบจะส�งข�อความยืนยันการสมัครพร�อมใบนําฝากพิเศษไปยัง 

ดังกล�าวไปชําระเงินผ�านทางเคาน*เตอร*ธนาคารไทยพาณิชย*ทุกสาขา

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

หมายเหตุ       1.  ป_ดรับสมัครวันท่ี 14 
  ท้ังนี้ท2านต�องชําระเงินก2อนวัน

                   2. สอบถามข�อมูลการอบรม

3. สอบถาม แก�ไขข�อมูลการลงทะเบียนและใบเสร็จ

                       email: training@thaibma.or.th

ค2าลงทะเบียนของผู�สมคัรเข�าอบรมทุกหน2วยงาน ท2านละ 

*หมายเหตุ : ผู�เข�าอบรมไม2สามารถหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ2ายได� 

หลักทรัพย*และตลาดหลักทรัพย* พ.ศ. 2535 ไม2เข�าลักษณะเปbน 

* ค2าอบรมสามารถนําไปลดหย2อนภาษีเงินได�ของบริษัทหรือห�างหุ�นส2วนนิติบุคคล 

 

หรือ จิตรลดา 

อัตราค2าลงทะเบียน 

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

 

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

การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ*ปcจจุบัน จากนั้นคลิก

ระบบจะส�งข�อความยืนยันการสมัครพร�อมใบนําฝากพิเศษไปยัง email 

เคาน*เตอร*ธนาคารไทยพาณิชย*ทุกสาขา จากนั้นสมาคมฯ จะทําการตรวจสอบการชําระเงินของ

เพ่ือดําเนินการออกใบเสร็จและจัดส�งให�ตามช�องทางท่ีท�านระบุไว� 

14 กันยายน 2561 หรือจนกว2าท่ีนั่งจะเต็ม   
ท้ังนี้ท2านต�องชําระเงินก2อนวันท่ี 18 กันยายน 2561 

การอบรมเพ่ิมเติม : คุณจิตรลดา โทร 0-2257-0357 ต2อ 

แก�ไขข�อมูลการลงทะเบียนและใบเสร็จ : คุณกัญญาภัค 405 

training@thaibma.or.th 

ค2าลงทะเบียนของผู�สมคัรเข�าอบรมทุกหน2วยงาน ท2านละ 4,000 บาท* (

ผู�เข�าอบรมไม2สามารถหักภาษีเงินได� ณ ท่ีจ2ายได� 3% เนื่องจากองค*กรจดทะเบียนในนามสมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ไม2เข�าลักษณะเปbน “บริษัทหรือห�างหุ�นส2วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 

ค2าอบรมสามารถนําไปลดหย2อนภาษีเงินได�ของบริษัทหรือห�างหุ�นส2วนนิติบุคคล 200% 

รับสถานการณ*ปcจจุบัน” 
โรงแรมแกรนด* เซ็นเตอร*พอยท* เทอมินอล21 

จะพบตารางหลักสูตรต�างๆของ ThaiBMA 

กรอกข�อมูลของผู�สมัครให�

email ของท�าน ท�านสามารถนําหลักฐาน

จะทําการตรวจสอบการชําระเงินของ

ต2อ 351   

405 , คุณรังสิณี 402 หรือ  

(ราคายังไม2รวม VAT ) 

เนื่องจากองค*กรจดทะเบียนในนามสมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ตามมาตรา 39 แห2งประมวลรัษฎากร                        


