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สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

The Thai Bond Market Association 

 

 

เอกสารประกอบการขึน้ทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี ้
 

1. แบบฟอร์ม ค าขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ค้าตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน        

2. จดหมายแจ้งผ่านการทดสอบความรู้       

( ครบ 3 หมวด / เฉพาะหมวดกฎระเบียบ (กรณีผ่านหลกัสตูร CISA / CFA ระดบั 1 - 3) 

3. หนงัสือยินยอมให้ตรวจสอบประวตัิ           

4. คา่ธรรมเนียมการขึน้ทะเบียน 10,700 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)           

5. หลกัฐานแสดงการผ่าน หลกัสตูร CISA / CFA ระดบั 1 หรือ 3 (กรณีใช้สิทธิ CISA / CFA)     

6. หนงัสือรับรองประสบการณ์ท างานด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์ (กรณีใช้สทิธิ CISA / CFA ระดบั 1)    

7. หลกัฐานผ่านการอบรมหลกัสตูรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดบัสงู)    

8. หนงัสือรับรองการท างาน / รับรองการด ารงต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (กรณีใช้สทิธิเป็นผู้บริหารระดบัสงู)      

9. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  2 ชดุ (ส าหรับตรวจประวตัิอาชญกรรม 1 ชดุ / ส าหรับสมาคมฯ 1 ชดุ)       

10. ส าเนาทะเบียนบ้าน   1 ชดุ            

11. ส าเนาวฒิุการศกึษา  1 ชดุ                                                                                            

12. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้   จ านวน 2  รูป           
 

 

                                                          
         ลงช่ือ ผู้ขอขึน้ทะเบียน  

 

                                                     
         ลงช่ือ ผู้ตรวจรับเอกสาร  

 
วนัท่ี                /                 /            

  
 

  
ข้อสงวนสิทธิ  ผูยื้น่ค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ตราสารหนี ้ ยินยอมใหส้มาคมด าเนินการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม  ทัง้นี้  หากสมาคม
ไดท้ราบข้อเท็จจริงว่า ผูยื้น่ค าขอมีประวติัว่าเคยกระท าความผิดในคดีอาญาหรือขาดคุณสมบติัการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้  หรือข้อมูลที่ให้ไว้
ในแบบฟอร์มค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ไม่เป็นความจริง หรือไม่ส่งมอบเอกสาร / หลักฐานใดๆ ให้แก่สมาคมโดยถูกต้อง
ครบถว้น  สมาคมมีสิทธิเพิกถอนการข้ึนทะเบียนทนัที    โดยใหถื้อว่าผูยื้น่ค าขอเป็นผูข้าดคณุสมบติัในการเป็นผูค้า้ตราสารหนี ้
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             สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

แบบฟอร์ม ค าขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน 

***(โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน)*** 

 

           วันที่ยื่น     
                       

ชื่อ-นามสกุล  (ไทย):    

(Register Name) (Eng):   

  (First Name)   (Middle Name, (if any)) (Surname) 

ที่อยู่ปัจจุบัน    

   

   

โทรศัพท์    โทรสาร (Fax no.)    

โทรศัพท์มือถือ       e-mail address:    

 
ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะขอขึน้ทะเบียน เป็นผู้ ค้าตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนบกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  โดยชีแ้จง

รายละเอียดและเอกสารประกอบ ดงันี ้

  ประวัตกิารศึกษา/EDUCATION BACKGROUND 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด :   ……………………………………………………………………………………  

สถาบันการศึกษา :      

  

   ประวัตกิารท างาน/WORK BACKGROUND 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน :     

บริษัท  :         ฝ่าย  :                                                                             

ลักษณะงานโดยย่อ :      

โทรศัพท์ :    โทรสาร (Fax no.):    

e-mail address:        
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 คุณสมบัตขิองผู้ขึน้ทะเบียน 

       ผา่นการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการเป็นผู้ ค้าตราสารหนี ้ตามที่สมาคมก าหนด 

        เป็นผู้บริหารระดบัสงูซึง่ท าหน้าที่ดแูลสายงานด้านการค้าตราสารหนี ้โดย 

        ผา่นการทดสอบความรู้ด้านกฎระเบยีบ จรรยาบรรณ ตามที่สมาคมก าหนด 

        ผา่นการอบรมหลกัสตูร ความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ตามที่สมาคมก าหนด 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) หรือหลกัสตูร CFA 
(Chartered Financial Analyst) ระดบั 1 โดยมีประสบการณ์ท างานด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์ เป็นระยะเวลารวมกนัไม่
น้อยกวา่ 2 ปี ในชว่ง 5 ปี ก่อนยืน่ค าขอและผา่นการทดสอบความรู้ ตามที่สมาคมก าหนด 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) หรือหลกัสตูร CFA 
(Chartered Financial Analyst) ระดบั 3 และผา่นการทดสอบความรู้ ตามที่สมาคมก าหนด 

   ลักษณะต้องห้ามผู้ขอขึน้ทะเบียน 
 

 4.1)   ทา่นเป็นบคุคลที่ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือเป็นบคุคลล้มละลาย หรือไม ่  

   เคย    ไมเ่คย  

 4.2)   ทา่นเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม ่  

   เคย    ไมเ่คย  

 4.3)   ท่านอยู่ระหว่างถกูกลา่วโทษโดยหน่วยงานก ากับดแูลสถาบนัการเงิน หรืออยู่ระหว่างถกูด าเนินคดี หรือเคยต้อง   
ค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุไมว่า่ศาลจะมีค าสัง่ให้รอการลงโทษหรือไม ่และพ้นโทษจ าคกุ หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้ว
ไม่ถึงสามปี ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สินและท าให้เกิด         
ความเสยีหายไมว่า่ตอ่สถาบนัการเงินท่ีตนสงักดั หรือตอ่ลกูค้า หรือไม ่  

   เคย     ไมเ่คย   

 4.4) ทา่นเคยต้องค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุ ไมว่า่ศาลจะมีค าสัง่พิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม ่ และพ้นโทษจ าคกุ
หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไมถ่ึงสามปี ในความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทจุริต หรือไม ่  

   เคย     ไมเ่คย   

 4.5)  ทา่นเคยถกูไลอ่อก  ปลดออก หรือให้ออกจากงาน  อนัเนื่องจากการกระท าโดยทจุริตในช่วงเวลาสามปีย้อนหลงั
ก่อนวนัยื่นขอขึน้ทะเบียน หรือไม ่ 

   เคย     ไมเ่คย   

 4.6)  ทา่นเคยถกูเพกิถอนออกจากทะเบียนในชว่งเวลาสามปีย้อนหลงัก่อนวนัยื่นขอขึน้ทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม
หรือ ก.ล.ต. หรือไม่ 

   เคย     ไมเ่คย   
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 4.7) ทา่นเคยท าผิดระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของสมาคมทีเ่ป็นความผิดร้ายแรงตามทีค่ณะกรรมการประกาศ
ก าหนด หรือไม ่  

   เคย      ไมเ่คย   

 4.8)   ทา่นเคยมีพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางไมส่จุริตในลกัษณะที่อาจเข้าขา่ยความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ หรือไม ่  

   เคย      ไมเ่คย  

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของข้าพเจ้าอนัเก่ียวกบัประวตัิอาชญากรรมที่
ให้ไว้แก่สมาคม เพื่อประกอบการพิจารณารับขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ค้าตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนกับสมาคม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และองค์กรก ากับดูแลต่างๆ เพื่อการก ากับดูแล
บคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ  

 ข้าพเจ้าไมย่ินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น (กรณีทา่น
ไมไ่ด้ให้ความยินยอมสมาคมจะไมส่ามารถท าการขึน้ทะเบียนผู้ ค้าตราสารหนีใ้ห้ทา่นได้) 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจถึงเอกสารการแจ้งข้อมลูการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล(Privacy Notice)ที่
เผยแพร่บนหน้าเว็ปไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยเรียบร้อยแล้ว 

 ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้องตามที่สมาคมก าหนด และขอรับรองว่าข้อความทัง้หมดที่
ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบบันีเ้ป็นความจริง สมบรูณ์ และถกูต้องทกุประการ สมาคมสามารถปฏิเสธการขึน้ทะเบียนตลอดจน
เพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ ค้าตราสารหนีไ้ด้  ถ้าตรวจพบในภายหลงัว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง และหากมี
ความเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัท/องค์กรและคณุสมบตัิจากที่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้ข้าพเจ้าจะได้แจ้งให้สมาคม
ทราบในภายหลงั   

   
  

 
                                                         

  ลงช่ือผู้ขอขึน้ทะเบียน  
 

วนัท่ี                /                 /            
 

 
 

 
 เม่ือกรอกแบบฟอร์มการชึน้ทะเบียนเป็นผู้ ค้าตราสารหนีค้รบถ้วนแล้วกรุณาน าสง่แบบฟอร์มนีพ้ร้อมเอกสารประกอบการขึน้ทะเบียนมายงัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

เลขท่ี 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน้ 10 เอ,ดี ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ โทรศพัท์  0-2257-0357 ตอ่ 551,552,553,555 หรือ email. regulation@thaibma.or.th 

mailto:regulation@thaibma.or.th


หนังสือยนิยอมให้ตรวจประวัตบุิคคล 

                  

เขียนที่ บริษัท   ........................................................................... 

      วนัท่ี ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................... 

เรียน ผู้บงัคบัการกองทะเบียนประวตัิอาชญากร 

  ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................. 

เลขบตัรประชาชน ....................................................................อยูบ้่านเลขท่ี .................................หมูท่ี่ ........................... 

ซอย ............................................. ถนน ..................................................... ต าบล/แขวง .................................................                                                                         

อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั .......................................................... โทรศพัท์ ................................. 

ขอยินยอมให้ ................................................................................................................................................................... 

ส านกังานตัง้อยูท่ี่ .. .......................................................................................................................................................... 

มีสทิธิในการด าเนินการใดๆ ในการตรวจสอบประวตัิของข้าพเจ้ากบักองทะเบียนประวตัิอาชญากรโดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 

 

                  ลงช่ือ ............................................................................ ผู้ให้ความยินยอม 

                                                                              (...............................................................................) 

 

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอยีดให้ครบทกุช่อง 



 

 

หนังสือยนิยอมให้ตรวจประวัตแิละให้แหล่งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบุคคล 

 

            ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................

บตัรประชาชนเลขที ่.................................................................... ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ “ผู้ให้ความยินยอม” 

ผู้ให้ความยินยอมขอให้ความยินยอมแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยในการด าเนินการตรวจสอบประวตัิและข้อมลูของ

ผู้ให้ความยินยอมทีเ่ก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ค้าตราสารหนี ้และคณุสมบตัิของผู้ ค้าตราสารหนี ้ตามหลกัเกณฑ์

ที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด และให้ความยินยอมแก่หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมลูในการเปิดเผยข้อมลูของผู้ ให้ความยินยอม 

ทัง้นี ้เพื่อวตัถุประสงค์ในการขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ค้าตราสารหนีแ้ละ เพื่อการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติผู้ ค้าตราสารหนีข้อง

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย โดยการยินยอมให้ตรวจสอบประวตัินี ้ผู้ ให้ความยินยอมจะไม่เพิกถอนความยินยอมดงักล่าวใน

ระหวา่งที่ขอขึน้ทะเบียนและระหวา่งการเป็นผู้ ค้าตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน  

 

 

                  ลงช่ือ ............................................................................ ผู้ให้ความยินยอม 

                                                                              (...............................................................................) 

 

     ลงช่ือ ............................................................................... พยาน 

             (................................................................................) 

 

 


