
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ 
ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็น
สมาชิกของ ThaiBMA ทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการซื้อขาย 
ตราสารหนี้ สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้แห่งละ 1 ท่าน 

       เพื่อสง่เสรมิความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบยีบและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิก ผู้บริหารระดับสูง
ดูแลด้านตราสารหนี้และผูท้ี่สนใจรับทราบกฎเกณฑ์ในตลาด
ตราสารหนี้และทบทวนความรู้ด้านกฎระเบียบซึ่งจะช่วย  
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง 

 

• การดำเนนิคดีหลักทรัพย์แบบกลุม่ (Class action)  
ในภาคปฏิบัต ิ

• หลักเกณฑก์ารแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ  
(Common Reporting Standard : CRS) ที่สถาบนั
การเงินต้องปฏบิัต ิ

• กระบวนการขายตราสารหนี้และการให้คำแนะนำแก่ 
ผู้ลงทนุ (Sale process) 

• แนวทางการปรบัปรุงประกาศการออกและเสนอขาย 
ตราสารหนี้ ตามโครงการ Regulatory guillotine 

• การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุนอกสถานที่
ทำการ สำหรับผู้ประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์  

• การบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์  
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกจิสินทรัพย์ดิจทิัล  
(IT Risk Management Practice)  
* ThaiBMA ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรมและ
สถานที่ได้ตามความหมาะสม 

 

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท  
(รวม VAT 7% = 3,210 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.  

รูปแบบ ONLINE TRAINING 

900 Tonson Tower 10th Fl., Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel. (66) 2257-0357   http://www.thaibma.or.th 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (ThaiBMA) 
 

For Further Information please contact:  

Araya, Arisara, Tanyaporn, Sirapat 
Tel. 02-257-0357 ext. 555, 551, 552, 550      
Email: regulation@thaibma.or.th  

 



 

 

 

 

 

 

Day 1 : วันพฤหัสที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 – 16:30 น. @ MS Teams 

Registration Day 1 

การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุม่ (Class action) ในภาคปฏิบัต ิ
• สรุปกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class action) 
• สิทธิและหนา้ที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้                      
• ขั้นตอนและวิธีการดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class action) และการใช้สิทธิทางศาลของผู้เสยีหาย เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ท่ีผิดนดั 

ชำระหนี้ (Default) 
• แนวทางการเตรียมพยานหลักฐานและคำฟ้องของผู้เสยีหาย 
• กรณีศึกษา (Case study) การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่มที่เคยมีการผดินัดชำระหนี้หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน รวมถึงผลคำพิพากษาและ

การบังคับคด ี
      วิทยากรจาก สำนักกฎหมาย เจ.ซี อินเตอร์ลอว์  

การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  

• สรุปหลักเกณฑ์การรับคำสั่งซื้อขายผลติภณัฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ ครอบคลมุ 
- การสื่อสารลูกค้า, การรับส่งคำสั่งซื้อขายนอกสถานท่ีทำการ, การจดัเก็บข้อมูล  
- ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า  

- การควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบกรณีศึกษา (Case study) และแนวทางปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงาน  

      วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ล.ต. 

 Break 15 minutes 

กระบวนการขายตราสารหนี้และการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน (Sale process) 
• สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายตราสารหนี้ เช่น การให้คำแนะนำแก่ผูล้งทุน การเปิดเผยข้อมูล การจัดใหผู้้ลงทุน

รับทราบความเสีย่ง เป็นต้น 
• กรณีศึกษา (Case study) ที่พบจากการตรวจสอบผู้ประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติในกระบวนการขายตราสารหนี ้

แก่ผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งรูปแบบ online และ face to face ครอบคลุม  
- ตราสารหนี้ท่ัวไป  
- ตราสารหนี้ท่ีมคีวมเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลักษณะคลา้ยทุน (Perpetual subordinated bond),  

Basel3, ตราสารหนี ้Non-investment grade 
       วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ล.ต. 

 

12:30 – 12:50 

13:00 – 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 – 15:15 

 
 
 
 
 
 
 

 

15:15 – 15:30 

15:30 – 16:30 

 



 

Registration Day 2 

แนวทางการปรับปรุงประกาศการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามโครงการ Regulatory guillotine 

• หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่จะปรับปรุง 
- วิธีการคำนวณและหน้าที่การนำสง่ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน (Key financial ratio) ของบริษัทท่ีออกตราสารหนี ้
- แบบ Fact sheet และ แบบ filing ที่สอดคล้องกับนิยาม II, HNW, UHNW ตามนิยามผูล้งทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่  

และผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ที่ปรับปรุง 
- การเปิดเผยข้อมลูในแบบ filling ในการเสนอขาย Green bond, Social bond, Sustainability bond,  

Sustainability-linked bond  
• หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับตราสารหนี้ประเภทต่างๆ  
- หุ้นกู้มีประกัน : สินทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน, การค้ำประกัน, การใช้อันดับความน่าเช่ือถือ  
- หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง : การเสนอขายแบบรายครั้ง / MTN, การยื่นแบบ filling, การจัดให้มี Issuer/Guarantor rating สำหรับ

การเสนอขายแบบ PO 
- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนบริษัทประกันภัย (IC bond) และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเปน็เงินกองทุนของธนาคาร

พาณิชย์ (Basel3) : คุณสมบัติการเสนอขายต่อ PO, HNW, UHNW เช่น มาตรฐานงบการเงิน, คุณสมบัติกรรมการ ผูบ้ริหาร, 
เงื่อนไขการไม่อนุญาต 

      วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑก์ารแลกเปลี่ยนข้อมลูภาษีระหว่างประเทศ  (Common Reporting Standard : CRS) ที่สถาบันการเงิน  

• สรุปสาระสำคญั (ร่าง) พ.ร.บ.การแลกเปลีย่นข้อมูลเพื่อการปฏิบตัิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ... และความแตกต่าง
ระหว่าง FATCA และ CRS 

• หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัตงิานท่ีสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตาม CRS  
- ธุรกรรมทางการเงินท่ีต้องรายงานข้อมูล 
- ประเภทสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพยซ์ึ่งมีหน้าท่ีตอ้งรายงานข้อมูล 
- วิธีพิจารณา Tax resident ของบุคคลหรือถ่ินท่ีอยู่เพื่อวัตถุประสงคใ์นทางภาษี ข้อมูลที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานข้อมลูต่อ

กรมสรรพากร 
      วิทยากรจาก Baker & McKenzie Thailand 

 

Day 2 : วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Teams 

12:30 – 12:50 

13:00 – 14:00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
14:00 – 15:00 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Break 15 minutes 

การบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ธุรกิจสนิทรัพย์ดิจิทัล  (IT Risk Management Practice)  
• การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่

-  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-  นโยบายการกำกับดูแลความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security) ได้แก ่
-  Data security, Access control, Cryptography, IT Asset management 
-  Physical and environment security, IT operation security, IT project development and maintenance,  

 Third party management, IT incident management, IT contingency plan  
• การตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT audit) 
• กรณีศึกษา (Case study) และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ล.ต. 

Day 2 : วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Teams 

15:00 – 15:15 

15:15 – 16:15 

 

*หมายเหต ุThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดอบรมและหัวขอ้อบรมตามความเหมาะสม 

 


