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ค�าลงทะเบียน (Registration Fee) 
ท�านสามารถตรวจสอบค�าลงทะเบียนที่หน�วยงานท�านได'รับได'ที่  http://www.thaibma.or.th/EN/Training/Seminar.aspx 

ค�าลงทะเบียน 
ผู'เข'าอบรมที่มาจากสมาชิกสมาคม 

หน�วยงานภาครัฐ สมาคม และองค?กรไม�แสวงหากําไร 
ชําระในราคา 

ผู'เข'าอบรมที่มาจากหน�วยงานอ่ืนๆ  
และบุคคทั่วไป   
ชําระในราคา 

ค�าลงทะเบียน (บาท) 4,500 5,500 

VAT (7%) (บาท) 315 385 

ค�าลงทะเบียนสุทธ ิ(บาท) 4,815 5,885 
 

 

 

  

Refresher course for Bond Trader 2017 

RReegguullaattoorryy  UUppddaattee  &&  AAddvvaanncceess  iinn  TThhaaii  BBoonndd  MMaarrkkeett  

Objective :  เพ่ือทบทวน เพ่ิมพูนความรู'และเสริมสร'างศักยภาพในการทํางานให'แก�ผู'ค'าตราสารหนี้ท่ีขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA (Bond Trader) 
รวมถึงเพ่ือส�งเสริมและเผยแพร�ความรู'ให'แก�ผู'ท่ีสนใจให'มีความรู'ความเข'าใจในกฎระเบียบและวิเคราะห?ทิศทางของตลาดตราสารหนี้ อีกท้ังสามารถ
ปฏิบัติงานได'อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

Target Audience :  ผู'ค'าตราสารหนี้ (Bond Trader) ขึ้นทะเบียนท่ีครบกําหนดเข'ารับการอบรม Refresher Course , บุคลากรด'านกํากับดูแล 
(Compliance Officer) ของบริษัทหลักทรัพย?และสถาบันการเงินท่ีสนใจ และบุคลากรในตลาดทุนและผู'ท่ีสนใจท่ัวไป   

Course Highlight :    
FinTech หลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี � Corporate Bond Market Development  

การกาํกบัดูแลธุรกรรมด้านตราสารหนี � และ Market Convention 

* ทั�งนี� ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงหัวข้ออบรมตามความเหมาะสม 

สิทธ ิพเิศษสาํหรับผู้ท ี$ ผ่านการอบรมหลกัสูตรนี � 
1. สามารถเก็บสะสมชั$วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื$องทางวชิาช ีพของผู้ ค้าตราสารหนี �ได้  3  ช ั$วโมง   
2. สามารถเก็บช ั$วโมงเพ ื$อต่ออายุใบอนุญาตสาํหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนําการลงทุนได้ ตามเงื$อนไขท ี$  TSI กาํหนด  

For Further Information please contact:  Araya , Sirapat , Yuphawanee, Kanyaphak , Rangsinee 

Tel. 02-257-0357 ext. 555, 551, 553, 405, 402     Email: regulation@thaibma.or.th ;  training@thaibma.or.th 

15
th

 July 2017 at Anantara Siam Bangkok Hotel (Ballroom) 



   

รายชื$อสมาชิกสมาคม 

1.ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 27.บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 

2.ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 28.บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 

3.ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 29.บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี ,คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

4.ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 30.บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

5.ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 31.บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

6.ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส 32.บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี , จํากดั 

7.ธนาคาร ซิตี ,แบงก์ 33.บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

8.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 34.บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 

9.ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอจี กรุงเทพฯ 35.บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

10.ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 36.บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 

11.ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 37.บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

12.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 38.บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

13.ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 39.บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

14.ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์รีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 40.บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

15.ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 41.บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั 

16.ธนาคาร แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 42.บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

17.ธนาคาร แหง่อเมริกาเนชั>นแนลแอสโซซิเอชั>น 43.บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

18.ธนาคาร ออมสนิ 44.บริษัทหลกัทรัพย์ วอลล์สตรีท ทลัเลทท์ พรีบอนน์ จํากดั 

19.ธนาคาร เอเอ็นแซด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 45.บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

20.ธนาคาร ฮ่องกงและเซี>ยงไฮ้แบงกิ ,งคอร์ปอเรชั>น จํากดั 46.บริษัทหลกัทรัพย์ อีลทิ จํากดั 

21.บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)  47.บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จํากดั 

22.บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 48.บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 

23.บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 49.บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

24.บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี> กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 50.บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั (มหาชน) 

25.บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 51.บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

26.บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 52.บริษัทหลกัทรัพย์ ไอซีเอพี จํากดั 

 53.บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
 



 
 

หลักสูตรทบทวนความรู�สําหรับผู�ค�าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน 
Refresher Course for Bond Trader 2017 

วันเสาร-ท่ี 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30– 16:30 น. โรงแรม Anantara Siam Bangkok ห�อง Ballroom : Lobby floor 

 

Time Topics Speakers 

8:30 – 9:00 ลงทะเบียน  

9:00 – 10:15 

 

FinTech: Opportunities & Disruption in Financial market 

• Blockchain เทคโนโลยีท่ีต�องจับตามอง 
-  เทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract คืออะไร 
-  โอกาสและผลกระทบต+ออุตสาหกรรมการเงิน 

กรณีศึกษา: ตัวอย+างการใช�งานในต+างประเทศ 

-  SGX-to use blockchain for bond trading 
-  Daimler AG Issues €100 Million Corporate Bond in Blockchain trial 

 

คุณสถาพน พัฒนะคูหา  
MD, and Founder         

บริษัท SmartContract Thailand 
และกรรมการสมาคมฟXนเทค 

ประเทศไทย 

10:15 – 10:30 Coffee Break  

10:30 – 11:30 Financial technology and Sharing Economy.  

• Fintech and its impact to financial service and capital market 

• The sharing economy and Future of financial service industry 

• Opportunity and Challenges 
 

กรณีศึกษา 

-  Robo-advisor 
-  Crowd funding 
 

คุณศรชัย สุเนต-ตา, CFA 
ผู�อํานวยการอาวุโส 

ฝ̂ายท่ีปรึกษาการลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย- 

 

 

11:30 – 12:00 การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน (Corporate Bond Market) คุณธาดา พฤฒิธาดา 
กรรมการผู�จัดการ ThaiBMA 

 

12:00 – 13:15 Lunch Break  

(ต+อหน�า2) 

 

 



 
 

หลักสูตรทบทวนความรู�สําหรับผู�ค�าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน 
Refresher Course for Bond Trader 2017 

วันเสาร-ท่ี 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30– 16:30 น. โรงแรม Anantara Siam Bangkok ห�อง Ballroom : Lobby floor 

 

Time Topics Speakers 

13:15 – 14:45 

 

สรุปหลักเกณฑ- / เกณฑ-ท่ีออกใหมjเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

• หลักเกณฑRการออกและเสนอขายหุ�นกู�ท่ีมีอนุพันธRแฝง (Structured Notes) 

• หลักเกณฑRการออกและเสนอขายตราสารหน้ีข�ามประเทศ (Cross-Border Offering) 

• หลักเกณฑRการออกและเสนอขายตราสารหน้ีโดยกองทรัสตRเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยR (REIT Bond) 

• หลักเกณฑRการออกและเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกโดยกองทรัสตRเพื่อการ
ลงทุนในโครงสร�างพื้นฐาน (Infrastructure Trust Bond) 

• หลักเกณฑRการรายงานผลการขายสําหรับ Private placement 
 

คุณปาจรีย- เวชชบูล 
คุณอาจารี  ธีรการุณวงศ- 

ฝ^ายจดทะเบียนหลักทรัพย-ตราสารหน้ี 
สํานักงาน ก.ล.ต. 

 

14:45 – 15:00 Coffee Break  

15:00 – 16:30 

 

 

 

 

แนวทางการกํากับดูแลธุรกรรมการค�าตราสารหน้ี 

• กฎระเบียบและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข�องกับธุรกรรมการค�าตราสารหน้ี 
 กรณีศึกษา : การทําธุรกรรมซื้อขายตราสารหน้ีท่ีไม+เหมาะสม 

• แนวทางการกํากับดูแลและวิธีตรวจสอบธุรกรรมการค�าตราสารหน้ี  เช+น 
      Switching port , ธุรกรรม Sell & Buy back เปeนต�น 

คุณองอาจ เจริญศิริโสภาคย- 
คุณจิโรจน- ฤกษ-ศรีมงคล 

ThaiBMA 
 

 

หมายเหตุ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม 




