
ประเภทผู้สมัคร 
Registration fee 

(THB) 

+7% VAT 

(THB) 

Total Paid 

(THB)** 

ผู้สมัครเข้าอบรม 

ทุกหน่วยงาน 
3,900.00 273.00 4,173.00 

ค่าลงทะเบียนของผู้สมัครเข้าอบรมทุกหน่วยงาน                       

ท่านละ 3,900 บาท* (ราคายังไม่รวม VAT)              

“รวมอาหารว่างช่วงพกัเบรก 2 รอบและบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวนั” 

   *หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมไม่สามารถหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ 3% 

เนื่องจากองค์กรจดทะเบียนในนามสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิ    

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่เข้าลักษณะเป็น        

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

   * ค่าอบรมสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดข้องบริษัท                     

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200% 



วิธีการลงทะเบียน 

   1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที ่http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourse.aspx   

จะพบตารางหลักสูตรต่างๆ ของ ThaiBMA 

   2. เลือกหลักสูตร Introduction to Fixed Income จากนั้นคลิก กรอก

ข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน  

   3. กด  ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบน าฝากพเิศษไปยัง email 

ของท่าน ท่านสามารถน าหลักฐานดังกล่าวไปช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

ทุกสาขา จากนั้นสมาคมฯ จะท าการตรวจสอบการช าระเงินของท่านผ่านระบบของ SCB       

เพื่อด าเนินการออกใบเสร็จและจัดสง่ให้ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้ 

หมายเหตุ  1. ปิดรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม            

 ทั้งนี้ ท่านต้องช าระเงินก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 2. สถานที่ในการจัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินอล21 

 BTS: อโศก (สามารถเดินเชื่อมต่อจาก BTS: อโศก ทางออก 3) 

 3. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเนื้อหาการสอน วิทยากร 

 เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม ตามความเหมาะสม อย่างไรจะแจ้งให้ 

 ท่านทราบหากมีการลงทะเบียนมาแล้ว 

 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กัญญาภัค และ รังสิณ ี0 2257 0357          

 ต่อ 405 และ 402 

ถ้าผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้และช าระค่าอบรมแล้ว   

     กรณีต้องการส่งท่ านอื่น เข้ าอบรมแทน  ให้แจ้งความประสงค์มาทาง email: 

training@thaibma.or.th โดยส่งรายละเอียดของผู้ที่เข้าอบรมแทน ล่วงหน้าอย่างน้อย    

5 วันท าการ (ก่อนวันอบรม)  

     กรณีต้ องการยก เ ลิกการ เข้ า อบรม  ใ ห้ แจ้ งคว ามปร ะสงค์ม าทาง  email: 

training@thaibma.or.th ล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อย  10 วั นท า ก าร  (ก่ อนการอบรม )           

ทั้งนี้ ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าอบรม แต่ท่านสามารถมาลงเรียนทดแทน 

ในครั้งต่อไปได้ 

 



Introduction to Fixed Income 

9.00 - 10.45   ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

คุณศิรินารถ  อมรธรรม 
 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ThaiBMA 

• ตราสารหนี้คืออะไร รู้จักตราสารหนี้ไทยประเภทต่างๆ  

• โครงสร้างตลาดตราสารหนี้ : ตลาดแรก ตลาดรอง 

และผู้ร่วมตลาด  

• ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในตราสารหนี้ 

- ความเสี่ยงในการผิดนัดช าระ (Credit risk) 

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

- ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

10.45 - 11.00 Coffee Break 

11.00 - 12.00 ทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้  

คุณกุลกัลยา  พระยาราช 

หัวหน้าฝ่ายบริการราคา 

ตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ThaiBMA 

 

• การลงทุนทางตรง 

   ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

• การลงทุนทางอ้อม 

   กองทุนตราสารหนี้ประเภทต่างๆ 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 14.30 ผลตอบแทนและหลกัการค านวณราคาตราสารหนี้ 

คุณกุลกัลยา  พระยาราช 
 

หัวหน้าฝ่ายบริการราคา 

ตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ThaiBMA 

 

•  ผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้: Coupon, 

Capital Gain/Loss, Yield 

• หลักการค านวณราคาตราสารหนี้ 

• ปัจจัยที่มีผลตอ่ราคาและอัตราตอบแทน 

•  ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ตราสารหนี้   เช่น            

Mark to Market Page, Bond Index  

14.30 - 14.45 Coffee Break 

14.45 - 15.30 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับตราสารหนี้ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย 

ThaiBMA 
• ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิอะไรบ้าง 

• ภาษีที่เก่ียวข้องกับการลงทุนตราสารหนี้ 

15.30 - 16.30 

  

Executive Sharing คุณชาคริต  รักเรือง 

ผช.ผอ.ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ 

KGI Securities (Thailand) PLC.

  
• มุมมองในตลาด ค าถามทีถ่ามบ่อย 


