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บทน า 

1. ส านักงานได้จัดท าแนวทางปฏิบัติในการท าหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล  
ของผู้ออกตราสารหนี้ ส าหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
หรือผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะกรณีที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ผู้ออกตราสารหนี้ตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด รวมถึงต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการ 
ด้านตราสารหนี้  ในการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้มาออกและเสนอขายตราสารหนี้ (“product screening”) 
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่นายหน้า ค้า หรือจัดจ าหน่ายตราสารหนี้ (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) เพื่อให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ product screening ซึ่งแนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจถึงขอบเขตการท าหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยในการท า product 
screening ผู้ประกอบธุรกิจต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้ออกตราสารหนี้ (“issuer”) ที่ประสงค์จะออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน กับหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการขาย 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวน าข้อมูลมาประกอบการให้ค าแนะน าผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ลงทุน 
มคีวามรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ในการก าหนดแนวปฏิบัติ 
เป้าหมายท่ี 1  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ โดยก าหนดให้          

ผู้ประกอบธุรกิจต้องแยกหน่วยงานที่ท าหน้าที่ product screening ออกจากหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ      
การขาย เพื่อให้การท าหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจมีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ (check and balance) 
ระหว่างประโยชน์ของ issuer และผู้ลงทุน 

เป้าหมายท่ี 2  เพื่อท าหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูลของ issuer  และดูแลให้ issuer 
เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด รวมถึงต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
การให้บริการด้านตราสารหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจในการคัดเลือก issuer มาออกและเสนอขาย 
ตราสารหนี้ (product screening) 

3. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ความส าคัญและมีความรับผิดชอบ 
ในการจัดให้มีการก าหนดนโยบายและระบบงานรองรับการท า product screening ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านที่ 1  การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านตราสารหนี้ การจัดโครงสร้าง 
และบุคลากรของหน่วยงาน 

ด้านที่ 2  กระบวนการท า product screening 
ด้านที่ 3  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
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ด้านท่ี 1  การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านตราสารหนี้ การจัดโครงสร้างและบุคลากร 
ของหน่วยงาน 

1.1 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านการออกและเสนอขายตราสารหนี ้นโยบายในการ 
รับลูกค้า (issuer) เช่น ก าหนดคุณภาพขั้นต่ าของลูกค้า และหลักเกณฑ์ในการท า product screening  
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเร่ิมให้บริการแก่ issuer  

1.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ product screening โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน   
ทั้งนี้ หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการขาย  
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ (check and balance) ในการปฏิบัติงาน และไม่มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที ่ 

1.3 ก าหนดให้มีการมอบหมายผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
และมีผู้บริหารที่รับผิดชอบการก ากับดูแลหน่วยงานที่ท าหน้าที่ product screening เป็นการเฉพาะ 
และเป็นอิสระจากผู้บริหารที่รับผิดชอบการก ากับดูแลเกี่ยวกับการขาย เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถประเมินภาพรวมและ
ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

1.4 มีบุคลากรที่มีความพร้อม ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแล 
ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และทันเหตกุารณ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและบุคลากร จะต้อง 
มีการส่งมอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของ issuer อย่างรัดกุม โดยค านึงถึงความต่อเน่ือง  
และความพร้อมในการให้บริการแก่ issuer  

1.5 บุคลากรในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ product screening ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

1.6 มีระบบและมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล issuer และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กับการพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้  รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการ 
เพื่อป้องกันในเร่ืองดังกล่าวอย่างรัดกุม โดยมีการจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจมีการพิจารณาด าเนินการอย่างเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อผู้ลงทุน  
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ด้านท่ี 2  กระบวนการท า product screening1 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงานรองรับการท า product screening โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้   

2.1 การก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ในการท า product screening ต้องมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และก าหนดข้อมูล 
ที่ส าคัญที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและ
ครอบคลุมในประเด็นส าคัญ รวมทั้งต้องมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล issuer ต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

2.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

(1) ก าหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในกระบวนการท า product screening อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเหมาะสม
กับประเภทของผลิตภัณฑ์  โดยจัดเตรียมคู่มือที่ท าให้สามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ          
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจควรหมั่นตรวจทานคู่มือให้เหมาะสม         
กับสถานการณ์ 

(2) มีกระบวนการท าความรู้จัก issuer อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ issuer 
ผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติของ issuer ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

(3) มีกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของ issuer อย่างระมัดระวัง รัดกุม และมีคุณภาพ  
โดยศึกษาข้อมูลของ issuer และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ issuer ได้เปิดเผยต่อผู้ประกอบธุรกิจ  
เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การเยี่ยมชมกิจการ ข้อมูลด้านสินเชื่อ และที่ issuer เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สารสนเทศที่เปิดเผย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น อย่างน้อยข้อมูลในเร่ืองดังต่อไปนี้  
                                                           
1
 การท า product screening ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท ก (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน
การเงินภาครัฐ) ที่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับเครดิตล าดับแรก และเสนอขาย
ผ่านระบบ e-Bidding ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ (ในกรณีนี้ คือ ผู้ค้าหลักส าหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของ
กระทรวงการคลัง: MOF Outright Primary Dealers) ที่เข้าร่วมการประมูลหรือเปน็ตัวแทนในการเสนอซ้ือ 
ท าการคัดเลือกและวิเคราะหข์้อมลูของ issuer เพื่อใช้ในขั้นตอนการท า pricing ก่อนเข้าร่วม e-Bidding แทน
กระบวนการคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลตามหน้าที่ product screening ของตัวกลางที่ส านักงานก าหนดในด้านที่ 2  
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(3.1) วัตถุประสงค์การใช้เงิน/การน าเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ โดยพิจารณาว่ามีการระดมทุน 
ระยะสั้นเพื่อน าเงินไปใช้ในโครงการระยะยาว (maturity mismatch) หรือไม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อผู้ลงทุนในกรณีที่เมื่อถึงวันครบก าหนดแล้วไม่มีเงินช าระคืน  

(3.2) การใช้เงินที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการท าธุรกิจของ issuer   
(3.3) ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นหลักประกันในการช าระหนี้จะต้องสามารถบังคับหลักประกันได้

ตามกฎหมาย 
(3.4) แหล่งเงินทุนอ่ืน ณ วันที่ออกตราสารหนี้ นอกเหนือจากเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 

เพื่อประเมินความสามารถในการระดมทุนของ issuer 
ทั้งนี้ ในการศึกษารวบรวมข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล รวมทั้งต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลในขั้นตอน             
การวิเคราะห์และอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วย 

(4) มีกระบวนการก าหนดราคาหรืออัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ 

(5) มีการวิเคราะห์ข้อมูลของ issuer ในระดับที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ในการคัดเลือก issuer และเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานขายน าข้อมูลดังกล่าวไปให้ค าแนะน า 
ที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน  

(6) มีการตรวจสอบและด าเนินการเพื่อไม่ให้ issuer มีการจัดรูปแบบ หรือด าเนินการอ่ืนใด               
เพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

(7) มีการให้ค าแนะน าแก่ issuer และผู้บริหารของ issuer ให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สนใจลงทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด และการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

2.3 การจัดเตรียมเอกสาร (เฉพาะกรณีเสนอขาย HNW และ PO) 

(1) มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล issuer ในการจัดเตรียมและยื่นแบบค าขออนุญาต 
เสนอขายตราสารหนี้และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก่อนการเสนอขาย เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1.1) งบการเงินของ issuer ต้องถูกตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน 
ให้ความเห็นชอบ  
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(1.2) แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีการเปิดเผยหัวข้อตามรายการที่ระบุไว้       
ในมาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ     
แบบแสดงรายการข้อมูลอ่ืนที่ก าหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่)  
หรือแบบ 69-DEBT-PO หรือแบบ 69-BASE-PO หรือแบบแสดงรายการข้อมูลอ่ืนที่ก าหนดในประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป) 
(2) มีการดูแลให้ issuer จัดให้มีข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทยโดยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2.4 การจัดเก็บเอกสาร 

(1) จัดให้มีระบบในการจัดท าและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการท า product screening  
และต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 2 ป ีในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบ
ข้อมูลได้ทันที (audit trail) 
(2) เก็บรักษาข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานของ issuer ที่เกี่ยวข้องกับการท า product screening 
อย่างรัดกุม ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย การแก้ไข หรือการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
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ด้านท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดอบรมให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในหน่วยงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าหน้าที่ตามที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้อง 
3.1 จัดให้มีการอบรมทบทวนความรู้ หรือทักษะที่จ าเป็นของบุคลากร เพื่อท าให้กระบวนการ 
ในการท า product screening มีคุณภาพ และสามารถให้ข้อเสนอแนะ และส่งต่อข้อมูลดังกล่าว 
ให้หน่วยงานขายเพื่อน าไปจัดเตรียมค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 
3.2 ควบคุมดูแลความถูกต้อง ความเพียงพอ และความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดอบรม              
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บุคคลอ่ืนจัดอบรมให้แก่บุคลากร 
3.3 มีการทบทวนการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และความเข้าใจในเร่ือง 
ที่อบรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้สามารถปรับปรุงการจัดอบรม 
ให้ดียิ่งขึ้นในคร้ังต่อไป 
 


