
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remote Classroom 
 (Interactive online Training) 

ก าหนดการจัดอบรม 3 รอบ 
(เลือกวันเข้าอบรม) 

รอบ 1 : วันเสารท์ี ่27 ม.ีค. 64 
รอบ 2 : วันเสารท์ี่ 26 ม.ิย. 64 
*รอบ 3 : วันเสารท์ี่ 30 ต.ค. 64 

For Further Information please contact:  
Araya , Rattaroch, Tanyaporn, Arisara, Nutthaphol 
Tel. 02-257-0357 ext. 555, 553, 552, 551, 403      
Email: regulation@thaibma.or.th ;  training@thaibma.or.th   

 

900 Tonson Tower 10th Fl., (Zone A, D) 
 Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel. (66) 2257-0357 Fax. (66) 2257-0355 

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

OBJECTIVE 
 

 เพื่อทบทวนความรู้และเสริมสร้าง

ศักยภาพในการท างานให้ผู้ค้าตราสารหนี้

ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA (Bond 

Trader) รวมถึงส่งเสริมและให้ความรู้

ด้าน ตราสารหนี้แก่ผูท้ี่สนใจให้มีความรู้

และความเข้าใจในกฎระเบียบ และ

วิเคราะห์ทิศทางของตลาดตราสารหนี้ 

 

COURSE HIGHLIGHT 

  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการออก 
 และเสนอขายตราสารหนี้ และการท าหน้าที่ของ  
 ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง   

  Thai Overnight Repo rate: THOR การเตรยีม
ความพรอ้มของสถาบันการเงิน 

  แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   
 ปี 2564 

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับสินทรพัย์ประเภท 
 ตราสารหนี้ เพือ่รองรับผลกระทบจาก COVID-19 

  Bond Pricing  
  แนวทางการก ากับดูแลธุรกรรมการซือ้ขาย       

 ตราสารหนี ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียนอบรม Registration fee (THB) +7% VAT (THB) Total Paid (THB) 

ผู้สมัครเข้าอบรม 
ทุกหน่วยงาน 

3,000.- 210.- 3,210.- 

* หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมไม่สามารถหักภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายได้ 3% เนื่องจากองค์กรจดทะเบียนในนามสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ    
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

** ค่าอบรมสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีเงนิได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200% 

ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 

   1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourse.aspx จะพบตาราง
หลักสูตรต่างๆ ของ ThaiBMA 
   2. เลือกหลักสูตร Bond Trader’s Refresher Course 2021 จากนั้นคลิก ลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน  
   3. กด Submit ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบน าฝากพิเศษไปยัง email ของท่าน ท่านสามารถน า
หลักฐานดังกล่าวไปช าระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุใน Pay-in Slip หรือ สแกนบาร์โค้ด หรือ QR-Code 
ผ่าน Application จากนั้นสมาคมฯ จะท าการตรวจสอบการช าระเงินของท่านเพ่ือด าเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งให้
ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้ 
หมายเหตุ  1. ลงทะเบียนอมรมในแต่ละรอบได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม   
              2. โปรแกรมท่ีใช้อบรม : Microsoft Team  
              3. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอน วิทยากร เวลา ตามความเหมาะสม 

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2257-0357 ต่อ 555 (อารยา) , 553 (รัฐโรจน์), 552 (ธันยพร) และ 551 
(อริสรา)  

หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้และช าระค่าอบรมแล้ว   
     กรณีต้องการเปลี่ยนวันเข้ารับการอบรม ให้แจ้งความประสงค์มาทาง email : regulation@thaibma.or.th โดยส่ง
รายละเอียดวันเข้ารับการอบรมรอบใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการ (ก่อนวันอบรม) ทัง้นีร้อบอบรบที่แจ้งเปลี่ยนแปลงทีน่ั่ง
ต้องไม่เต็ม 
     กรณีต้องการส่งท่านอ่ืนเข้าอบรมแทน ให้แจ้งความประสงค์มาทาง email: training@thaibma.or.th โดยส่งรายละเอียด
ของผู้ที่เข้าอบรมแทน ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการ (ก่อนวนัอบรม)  
     กรณีต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ให้แจ้งความประสงค์มาทาง email: training@thaibma.or.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
ท าการ (ก่อนการอบรม)  ทั้งนี้ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าอบรม แต่ท่านสามารถมาลงเรียนทดแทนในครั้งต่อไปได้ 

วิธีการลงทะเบียน  



 

 

 

 

 

 

 

Time Topics Speakers 
8:00 – 9:00 Registration   
9:00 – 10:00 
  

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหน้ี  
และการท าหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 สรุปหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีมีการปรับปรุงใหม่  (PO, HNW, MTN)  
 หน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Issuer, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้) 
 การส่งเสริม ESG Bond เช่น หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายการเปิดเผยข้อมูลหน้าท่ีภายหลัง

การขาย การรับรองหรือให้ความเห็นโดย External reviewer 
 Insurance Capital bond 

คุณอิษยา พงษ์สามารถ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส  

ฝ่ายตราสารหน้ี 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

10:00 – 10:15 Break   
10:15 – 11:15 
  

Thai Overnight Repo rate: THOR การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน 
 Convention ในการน า Overnight Rate ไปใช้ เพื่อให้มีเวลาเตรียมเงินทันจ่าย 
 แนวทางการน า SOFR หรือ Overnight Rate ต่างๆ ไปใช้ในธุรกรรมการเงิน 
 การปรับแก้สัญญาอนุพันธ์ภายใต้ ISDA 
 การน า Fallback THBFIX ไปใช้ในสัญญาอนุพันธ์และสินเชื่อ 

คุณเณศราธร ลลิตวณิชกุล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายตลาดการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

11:15 – 12:15 
  
  

แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
 แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2564 
 การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรุ่นใหม่ 

คุณภาวิณี จิตต์มงคลเสมอ 

ผู้อ านวยการ              

ฝ่ายตลาดการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

12:15 – 13:30 Lunch Break   
13:30 – 14:30 
  

แนวทางปฏิบัติทางการบัญชี ส าหรับสินทรัพย์ประเภทตราสารหน้ี เพื่อรองรับผลกระทบจาก COVID-19 
 การวัดมูลค่ายุติธรรม ตราสารหน้ีท่ีธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์มีการลงทุน ในบัญชีเพื่อค้า 

(Trading Port) 
 การวัดมูลค่าก าไรและผลขาดทุนด้านเครดิตของตราสารหน้ีท่ีธนาคารพาณิชย์และบริษัท

หลักทรัพย์มีการลงทุนในบัญชีเพื่อค้า (Trading Port)  

คุณชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ 
CPA, Manager 
PricewaterhouseCoopers Ltd. 
  

14:30 – 15:30 
  

Bond Pricing 

 แนวทางการจัดท าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยใช้ข้อมูลการซื้อขาย (Government 
Yield Curve with Trade base Model) 

 การค านวณราคาตราสารหน้ีโดยใช้ Machine Learning ได้แก่ Credit Assessment process 

ดร.กุลกัลยา พระยาราช 
ฝ่ายบริการราคาตราสารหน้ี 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ThaiBMA 

15:30 – 15:45 Break   
15:45 – 16:30 
  

แนวทางการก ากับดูแลธุรกรรมการซ้ือขายตราสารหนี้ 
 จรรยาบรรณของผู้ค้าตราสารหน้ี กฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรณีศึกษา :  
-  กรณีท่ีพบจากการตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ThaiBMA 

คุณสิรภัทร เฉลิมเจริญรัตน์ 
กฎระเบียบและตรวจสอบ 
และ คุณจิโรจน์ ฤกษ์ศรีมงคล 
ฝ่ายก ากับดูแล   
ThaiBMA 

 

ก าหนดการหลักสตูรอบรม Bond Trader  Refresher Course 2021 
 


