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ผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบยีน (Registered Trader) 

 
 
 

โดย ฝายกฎระเบียบและตรวจสอบ    
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 
สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน บทความฉบับนี้ผูเขียนอยากจะเอาใจทานผูอาน ที่หลงใหลในตราสารหนี้ และตองการที่จะเปนผูคา

ตราสารหนี้ วามีวิธีการและขั้นตอนอยางไร กวาจะไดเปนผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แต
สําหรับทานผูอานที่ยังไมคุนกับคําวา”ผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน” สัปดาหนี้เราจะมาทําความรูจักไปพรอม ๆ กันเลยครับ 
 

“จะเปน Trader ของสถาบันการเงินทั้งที ทําไมตองสอบผูคาตราสารหนี้ใหยุงยาก แลวสอบไดที่ไหน”   กอนอื่นผูเขียนจะขอเกริ่นนํา
สักเล็กนอยนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ ทานผูอานคงทราบกันดีอยูแลววา การซื้อขายตราสารหนี้ในบานเรายังคงเปนการซื้อขาย
ในลักษณะ OTC (Over the Counter) หมายความวาการซื้อขายดังกลาวเนนไปที่การติดตอส่ือสารกันระหวางผูซื้อและผูขายโดยตรงเปน
สวนใหญ ราคาที่ไดก็จะมาจากการตอรองกันระหวางผูซื้อและผูขาย ดังนั้นผูที่มาทําหนาที่ดังกลาวควรที่จะมีความรูเรื่องตราสารหนี้เปน
อยางดี   ทั้งนี้สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหสถาบันการเงินที่ทําธุรกิจคาตราสารหนี้จะตองไดรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาตราสารแหงหนี้และจะตองแตงตั้งผูรับผิดชอบในการซื้อขายตราสารหนี้ที่ไดข้ึนทะเบียนกับ ThaiBMA หรือที่เรียกวา ThaiBMA 
Registered Trader ซึ่งก็คือพระเอกของเราในสัปดาหนี้นั้นเอง 
 

ในการขอขึ้นทะเบียนนั้น ThaiBMA ไดกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะขอขึ้นทะเบียน ซึ่งจะตองผานการทดสอบ
ความรูและการอบรมอยางตอเนื่อง และเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปน ThaiBMA Registered Trader แลวก็จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
จรรยาบรรณและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ จุดประสงคก็เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานในการคาตราสารหนี้ 
และใหแนใจวาผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ
และสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน เอาหละครับเราก็ไดรูเกี่ยวกับวัตถุประสงคหลัก ๆ ที่ตองมีการทดสอบความรู และคัดเลือกผูคาตราสาร
หนี้ขึ้นทะเบียน กันไปพอสมควรแลวนะครับ ตอไปจะเปนสวนของการกําหนดคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน 

 

คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนจะเหมือนหรือแตกตางจากการรับสมัคร ส.ส. หรือไมนั้นผูเขียนก็ไมแนใจสักเทาไร แตที่แน ๆ ตองมี
คุณสมบัติดังนี้ครับ 

- บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
- จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 
- ผานการทดสอบความรู และ/หรือไดรับการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
- ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด เชน อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจทางการเงิน 
เปนตน 
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- ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูคาตราสารหนี้ ภายใน 60 วันนับตั้งแตที่ผานการทดสอบ 
 

เอาหละครับทานผูอานหลายทานที่อานบทความฉบับนี้อยูคงนึกอยูในใจวา “ฉันเองก็เปน Registered Trader ไดเหมือนกัน”
ผูเขียนขอเสริมอีกนิดหนอยครับวา อยางที่ไดกลาวไวขางตนวา ผูที่จะเปน ผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนนั้น ตองมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับตราสารหนี้เปนอยางดี เพื่อเปนการยืนยันถึงความรูและความสามารถของผูขอขึ้นทะเบียนใหประจักษและเปนที่ยอมรับของเหลา
สถาบันการเงินตาง ๆ ทาง ThaiBMA จึงไดจัดสอบเพื่อเปน ผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้เนื้อหาของการสอบจะคลอบคลุม ถึง 3 หมวด
ใหญ ๆ   ไดแก กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระเบียบและ/หรือขอบังคับของสมาคม รวมถึง กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการคาตราสารหนี้, จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ และ   สวนที่ 3 ความรูความเขาใจในตลาดตรา
สารหนี้ สําหรับทานผูอานที่ตองการจะสอบเปนผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนแตเริ่มกังวลเกี่ยวกับขอสอบทั้ง 3 หมวดขางตน วาจะหาอานได
จากที่ไหน ไมตองกังวลไปครับเนื่องจากผูสมัครสอบจะไดรับหนังสือเตรียมสอบจากทางสมาคมไวอานเตรียมสอบกันดวย (เริ่มหายใจโลงทอง
หรือยังครับ) 
 

คุยกันเรื่องคุณสมบัติและการสอบกันพอสมควร ทีนี้เรามาคุยกันถึงสิทธิประโยชนของการเปนผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับ 
ThaiBMA กันบางครับวามีอะไรบาง (สมมติใหผูอานทุกทานมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวทุกประการ) 

- สามารถนําไปประกอบอาชีพเปนผูคาตราสารหนี้ของสถาบันการเงินตาง ๆ ได (อยางที่ไดกลาวไวขางตน) 
- ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนบริษัทสมาชิกของ ThaiBMA ในการซื้อขายตราสารหนี้อยางถูกตองตามกฎระเบียบของสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

- ไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับการคาตราสารหนี้ตามที่ ThaiBMA กําหนด 
- ผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้น จึงยังคงเปนที่ตองการของสถาบันการเงิน 

 

เปนยังไงกันบางครับ สําหรับรายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนเปนผูคาตราสารหนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาจํานวนผูคาตราสาร
หนี้ขึ้นทะเบียนจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุก ๆ ป และจะยินดีมากหากหนึ่งในนั้นเปนผูอานที่ไดรับแนวความคิดจากบทความฉบับนี้ แลวพบกัน
ใหมสัปดาหหนาครับ ออเกือบลืมครับ ทานผูอานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ www.thaibma.or.th ครับ 
 
 
 
 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
www.thaibma.or.th 

ฝายกฎระเบียบและตรวจสอบ 
regulator@thaibma.or.th, 02-252-3336 # 316 

 


