
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 Tonson Tower 10th

 Lumpini, Pathumwan, B
Tel. (66) 2257-0357 Fax

http://www.thaibma.or.th

 Friday 25
th

 May 2018  

@ Grande Centre Point Terminal 21 Hotel : 
     

OBJECTIVE   
       เพ่ือส�งเสรมิความรู�ความเข�าใจด�าน
กฎระเบียบและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข�อง 
กับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้เพ่ือให�
เจ�าหน�าท่ีกํากับดูแลของสมาชิก ผู�บรหิาร
ระดบัสูงดแูลด�านตราสารหนีแ้ละผู�ท่ีสนใจ
รับทราบกฎเกณฑ,ในตลาดตราสารหนี้และ
ทบทวนความรู�ด�านกฎระเบยีบซึ่งจะช�วย 
ให�สามารถปฏิบตัิหน�าท่ีได�อย�างถูกต�อง
เป2นไปตามกฎระเบียบใหม�ๆท่ีเกี่ยวข�อง 

สิทธิพิเศษสําหรับผู�ที่ผ�านการอบรมหลักสูตรน้ี
1. สามารถเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู�ต�อเนื่องทา
2. สามารถเก็บชั่วโมงเพ่ือต�ออายุใบอนุญาตสําหรับนักวิเคราะห,การลงทุนและผู�แนะนําการลงทุนได� 
3. พิเศษ !! ท�านท่ีเป2นผู�บริหารระดับสูงซ่ึงได�รับการแต�งต้ังจากหน�วยงานท่ีเป2นสมาชิกของ

ซ้ือขายตราสารหนี้ สามารถเข�ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพ่ือขอข้ึนทะเบี
* หมายเหตุ  เป�นไปตามเงื่อนไขของ TSI โดยแบ�งเป�น 1 ค

th Fl., (Zone A, D) 
wan, Bangkok 10330  
57 Fax. (66) 2257-0355 

a.or.th/ 

For Further Information please contact: 
 Araya, Yuphawanee, Kanyaphak, Rangsinee
Tel. 02-257-0357 ext. 555
Email: regulation@thaibm

 

@ Grande Centre Point Terminal 21 Hotel : Asoke 1-2 

Learn the Regulatory & 

Conduct practice of Bond Market 

สิทธิพิเศษสําหรับผู�ที่ผ�านการอบรมหลักสูตรน้ี 

สามารถเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู�ต�อเนื่องทางวิชาชีพของผู�ค�าตราสารหนี้ได�  3 ชั่วโมง   
สามารถเก็บชั่วโมงเพ่ือต�ออายุใบอนุญาตสําหรับนักวิเคราะห,การลงทุนและผู�แนะนําการลงทุนได� 6 

ท่ีเป2นผู�บริหารระดับสูงซ่ึงได�รับการแต�งต้ังจากหน�วยงานท่ีเป2นสมาชิกของ ThaiBMA
ตราสารหนี้ สามารถเข�ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเป2นผู�ค�าตราสารหนี้ได�แห�งละ

ความรู ด านหลักทรัพย&พ้ืนฐาน (ท่ัวไป) 2.5 ช่ัวโมง และ 2. ความรู เ

COURSE HIGHLIGHT    
• การจัดทํา (ร�าง) มาตรฐานข�อกําหนดสิทธิฉบับใหม�
• แนวปฏิบัติในการขายและให�บริการผลิตภัณฑ=ในตลาดทุนที่

ตราสารหน้ีและหน�วยลงทุน  
• แนวทางการกํากับดูแลธุรกรรม ICO 
• หลักเกณฑ=การออกและเสนอขายตราสารหน้ี
• การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน 

Market Development) 
• มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหน้ี (
• แนวทางการกํากับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหน้ี
* ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหวัข ออบรมและสถานท่ีได ตามความหมาะสม

For Further Information please contact:  
Yuphawanee, Kanyaphak, Rangsinee 

xt. 555, 553, 405, 402      
thaibma.or.th ;  training@thaibma.or.th 

Learn the Regulatory &  

Conduct practice of Bond Market  

 

 
6 ชั่วโมง*  

ThaiBMA ทําหน�าท่ีดูแลสายงานด�านการ   
ยนเป2นผู�ค�าตราสารหนี้ได�แห�งละ 1 ท�าน 

กี่ยวกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข อง 3.5 ช่ัวโมง 

มาตรฐานข�อกําหนดสิทธิฉบับใหม� 
แนวปฏิบัติในการขายและให�บริการผลิตภัณฑ=ในตลาดทุนที่เปQน  

 
หลักเกณฑ=การออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน (Corporate Bond 

(Market Convention) 
กํากับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหน้ี 

สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหวัข ออบรมและสถานท่ีได ตามความหมาะสม 



 

 

 ค�าลงทะเบียน (Registration Fee)
ท�านสามารถตรวจสอบค�าลงทะเบียนท่ีหน�วยงานท�านได�รับได�ท่ี 

ค�าลงทะเบียน 
ผู�เข�าอบรมท่ีมาจากสมาชิกสมาคม

หน�วยงานภาครัฐ 

ค�าลงทะเบียน (บาท) 

VAT (7%) (บาท) 

ค�าลงทะเบียนสุทธ ิ(บาท) 
 

1. The payment must be made within 7 working days before the first of training day.                                

2. For Regular Registration, the registration fee must be paid before the start date. 

      * All fees are exempted from 3% withholding tax. 

      ** Training courses expense shall be deducted at amount of 200% of corporate, companies or juristic partnership income tax. 

 
 

 

 

 

900 Tonson Tower 10th 
 Lumpini, Pathumwan, B
Tel. (66) 2257-0357 Fax.

http://www.thaibma.or.th/

(Registration Fee) 
ท�านสามารถตรวจสอบค�าลงทะเบียนท่ีหน�วยงานท�านได�รับได�ท่ี http://www.thaibma.or.th/EN/Training/Course/

ผู�เข�าอบรมท่ีมาจากสมาชิกสมาคม 
 สมาคม และองค=กรไม�แสวงหากําไร 

ชําระในราคา 

ผู�เข�าอบรมท่ีมาจากหน�วยงานอ่ืนๆ

4,500 

315 

4,815 

1. The payment must be made within 7 working days before the first of training day.                                

Regular Registration, the registration fee must be paid before the start date.  
* All fees are exempted from 3% withholding tax.  
** Training courses expense shall be deducted at amount of 200% of corporate, companies or juristic partnership income tax. 

 Fl., (Zone A, D) 
an, Bangkok 10330  
7 Fax. (66) 2257-0355 

a.or.th/ 

For Further Information please contact: 
 Araya , Yuphawanee, Kan
Tel. 02-257-0357 ext. 555
Email: regulation@thaibm

 

Bond Regulatory Update   2018

http://www.thaibma.or.th/EN/Training/Course/2018/BondReg.aspx 

ผู�เข�าอบรมท่ีมาจากหน�วยงานอ่ืนๆ 
และบุคคท่ัวไป 
ชําระในราคา 

5,500 

385 

5,885 

1. The payment must be made within 7 working days before the first of training day.                                 

** Training courses expense shall be deducted at amount of 200% of corporate, companies or juristic partnership income tax.  

For Further Information please contact:  
e, Kanyaphak , Rangsinee 
t. 555, 553, 405, 402      
haibma.or.th ;  training@thaibma.or.th 

Bond Regulatory Update   2018  



 
 

กําหนดการอบรมหลักสูตรความรู�ด�านกฎระเบียบในตลาดตราสารหน้ี 
(Bond Regulatory Update 2018) 

วันศุกร2ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:15–16:30 น. @ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ห�อง Asoke 1-2  

 หน�า 1 

 

Time Topics Speakers 

8:15 – 8:45 ลงทะเบียน  

8:45 – 10:15 

 

 

การจัดทํา (รQาง) มาตรฐานข�อกําหนดสิทธิฉบับใหมQ 

• สาระสําคัญของข�อเสนอใน (ร�าง) มาตรฐานข�อกําหนดสิทธิฉบับใหม� ได�แก� สิทธิ
และหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู� และผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� การเป+ดเผยข�อมูลของ Issuer 
การผิดนัดและผลของการผิดนัดชําระหน้ี เป4นต�น 

• การจัดทําข�อกําหนดสิทธิฯ ให�เป4นไปตามข�อเสนอใน (ร�าง) มาตรฐานฉบับใหม� 

วิทยากร/ผู�เชี่ยวชาญ 
ในตลาดตราสารหนี้ 

10:15 – 10:30 Coffee Break  

10:30 – 11:00 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหน้ี (Market Convention) 

• การเป+ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับตราสารหน้ีต�อ ThaiBMA และกรณีศึกษา 

• การนําข�อมูลไปใช�เพื่อสนับสนุนงานด�านกํากับดูแลของ Compliance Unit /  
      Internal Audit 

วิทยากร 
ThaiBMA 

11:00 – 11:30 

 

แนวทางการกํากับดูแลธุรกรรมการซ้ือขายตราสารหน้ี 

• สรุปกฎระเบียบและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข�องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหน้ี 

• กรณีศึกษา :  
- การทําธุรกรรมซื้อขายตราสารหน้ีท่ีไม�เหมาะสม 
- ข�อสังเกตท่ีพบ และแนวทางการกํากับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหน้ี 

        ให�เป4นไปตามเกณฑT 

วิทยากร 
ThaiBMA 

11:30 – 12:00 

 

การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Market) วิทยากร 
ThaiBMA 

12:00 – 13:15 Lunch Break  

 

  



 
 

กําหนดการอบรมหลักสูตรความรู�ด�านกฎระเบียบในตลาดตราสารหน้ี 
(Bond Regulatory Update 2018) 

วันศุกร2ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:15–16:30 น. @ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ห�อง Asoke 1-2  

 หน�า 2 

 

 Time Topics Speakers 

13:15 – 14:15 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการขายและให�บริการผลิตภัณฑ2ในตลาดทุนท่ีเปgนตราสารหนี้
และหนQวยลงทุน 

• สรุปหลักเกณฑTท่ีเก่ียวข�องในการขายและให�บริการผลิตภัณฑTในตลาดทุนท่ี
เป4นตราสารหน้ีและหน�วยลงทุน ได�แก� (1) ข้ันตอน Pre-sale  (2) ข้ันตอน 
Point of sale  (3) ข้ันตอน Post-sale 

• กรณีศึกษา : Do and Don’t และการดําเนินงานของผู�ประกอบธุรกิจหลักทรัพยT     
ให�เป4นไปตามหลักเกณฑTท่ีเก่ียวข�อง 

วิทยากร 
สํานักงาน ก.ล.ต. 

14:15 – 15:15 

 

 

แนวทางการกํากับดูแลธุรกรรม ICO  

• สรุปหลักการ (ร�าง) พรบ.ส�งเสริมการประกอบธุรกิจด�วยเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Fintech) 

• รูปแบบธุรกรรมท่ีอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. เช�น 
กระบวนการเป+ดบัญชีและการทํา E-KYC, ระบบการชําระเงิน  

• สินทรัพยTดิจิทัลท่ีอยู�ภายใต�การกํากับดูแล เช�น ICO, Crypto currency 

• แนวทางกํากับดูแลผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� ผู�ระดมทุนผ�าน ICO  ตัวกลาง        
ผู�ท่ีจะจัดทํา Platform ตลาดรอง และคุณสมบัติของผู�ลงทุน 

วิทยากร 
สํานักงาน ก.ล.ต. 

 

15:15 – 15:30 Coffee Break  

15:30 – 16:30 

 

 

หลักเกณฑ2การออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

• หลักเกณฑTการออกและเสนอขายตราสารหน้ีท่ีปรับปรุงใหม�  

• การเสนอขายตราสารหน้ีในรูปแบบ Medium Term Notes Program : MTN 

• แนวทางปฏิบัติสําหรับการทํา Product Screening ตามกฎเกณฑTของ ก.ล.ต.  

วิทยากร/ผู�เช่ียวชาญ 
ในตลาดตราสารหน้ี 

หมายเหตุ     
   1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม 
   2. สามารถเก็บช่ัวโมงเพ่ือต0ออายุใบอนุญาตสําหรับนักวิเคราะห3การลงทุนและผู6แนะนําการลงทุนได6 6 ช่ัวโมง ดังน้ี 
         - ความรู6ด6านหลักทรัพย3พื้นฐาน (ท่ัวไป) 2.5 ช่ัวโมง 
         - ความรู6เก่ียวกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข6อง 3.5 ช่ัวโมง 


