
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน  

 
 

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 ไม่เข้าลักษณะเปน็ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

** ค่าอบรมสามารถนำไปลดหยอ่นภาษีเงนิได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200% 

 

 

 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourse.aspx จะพบตารางหลักสูตรต่างๆ ของ 
ThaiBMA 

2. เลือกหลักสูตร Bond Trader’s Refresher Course 2022 No.2 จากนั้นคลิก ลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผูส้มคัรให้ครบถว้น  
3. กด Submit ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบนำฝากพิเศษไปยัง email ของท่าน ท่านสามารถนำหลักฐาน

ดังกล่าวไปชำระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุใน Pay-in Slip หรือ สแกนบาร์โค้ด หรือ QR-Code ผ่าน Application 
จากนั้นสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านเพื่อดำเนนิการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้ 

หมายเหตุ   
1. ลงทะเบียนอบรมสามารถสมัครได้ต้ังแต่วันนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม   
2. โปรแกรมที่ใช้อบรม : Microsoft Team  
3. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอน วิทยากร เวลา ตามความเหมาะสม 
4. สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม : 0-2257-0357 ต่อ 555 (อารยา) , 553 (รัฐโรจน)์, 552 (ธนัยพร) และ 551 (อริสรา)  
หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้และชำระค่าอบรมแล้ว   

• กรณีต้องการเปลี่ยนวันเข้ารับการอบรม ให้แจ้งความประสงคม์าทาง email : regulation@thaibma.or.th โดยส่ง
รายละเอียดวันเข้ารับการอบรมรอบใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนวันอบรม) ทั้งนี้รอบอบรบที่แจ้ง
เปลี่ยนแปลงที่น่ังต้องไม่เต็ม 

• กรณีต้องการส่งท่านอื่นเข้าอบรมแทน ให้แจ้งความประสงค์มาทาง email: regulation@thaibma.or.th โดยส่ง
รายละเอียดของผู้ที่เข้าอบรมแทน ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนวันอบรม)  

• กรณีต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนคา่อบรม แต่ท่านสามารถมาลงเรียนทดแทนในครั้งต่อไปได้โดย
แจ้งความประสงค์มาทาง email: regulation@thaibma.or.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนการอบรม)   

ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 



 

กำหนดการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน  
(Bond Trader Refresher Course 2022) 

รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8:00 – 16:45 น. ในรูปแบบ Online Training ผ่านระบบ MS Team 
 เวลา หัวข้อ 

8:00 – 9:00 ลงทะเบียน  

9:00 – 10:00 

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขาย Sustainability Linked Bond (SLB) 

• สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขาย ได้แก่    
o นิยามตราสารเพื่อรองรับการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขให้ผู้ออกตราสารและบริษัทในเครือ  
o คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (External Reviewer)  
o การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกหรือบริษัทในเครือ  

• แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. 
o การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ (ก่อนการเสนอขายตราสาร)  เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยที่

ผู้ถือตราสารจะได้รับภายใต้สถานการณ์ต่างๆ (step-up coupon)  
o การดำเนินการตามภาระผูกพันของผู้ออกตราสาร กรณีสามารถ/ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดและ

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 
o แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการให้ความคิดเห็นหรือการรับรองของผู้ประเมินภายนอก     ที่เป็นอิสระ 

(External Reviewer) 

วิทยากร นางปณียา นิธวิรรณากุล รองผู้อำนวยการ ฝา่ยตราสารหนี้  สำนักงาน ก.ล.ต. 

10:00 – 10:15 พัก 

 10:15 – 11:15 

 

ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2565 และความท้าทายของตลาดตราสารหนี้ไทย 

• การคาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 2565 

• ผลกระทบของ Covid-19 ต่อตลาดตราสารหนีไ้ทย และกลยุทธ์การลงทุนในปี 2565 

วิทยากร  ดร.จิติพล พฤกษาเมธานนัท ์  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภัณฑ์การลงทนุ   

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 

 11:15 – 12:15 

 

 

แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2565 

• การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี   

• การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) 

• แนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

วิทยากร  นายกิตติพงศ์ สุขศิริ รองผู้อำนวยการ ฝา่ยตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 



 

กำหนดการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน  
(Bond Trader Refresher Course 2022) 

รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8:00 – 16:45 น. ในรูปแบบ Online Training ผ่านระบบ MS Team 
 
 

เวลา หัวข้อ 

13:30 – 14:30 

 

การลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนีใ้นประเทศไทย (Bond Investor Registration : BIR) 

• สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์  ได้แก่  
o การเปิดบัญชีรับฝากหลักทรัพย์และการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุน Non-Resident  
o การ On-boarding ผู้ลงทุน Non-Resident เพื่อเป็นลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
o การรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ 
o การจัดทำรายงานของบริษัทหลกัทรัพย์ 
o การให้บริการเพื่อประโยชน์ในการรับดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian Service) 

• แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่      ผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ผู้ได้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง (Ultimate Beneficial Owner : UBO) ตัวแทนการฝากทรัพย์สิน
ของ UBO (International Broker) และผู้เก็บรักษาทรัพยส์ิน 

 วิทยากร นางสาวกมลวรรณ ทิชาคูณาเจริญสุข  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. 

 14:30 – 15:30 

 

Bond Pricing 

• Fixed-Term Corporate Bond Index 

• ThaiBMA ESG Bond Index 

• Revisit Bond Pricing Methodology  

 วิทยากร ดร.กุลกัลยา พระยาราช  ผู้อำนวยการอาวโุส  ฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพฒันาผลิตภัณฑ์  

             ThaiBMA 

15:30 – 15:45 พัก 

 15:45 – 16:45 

 

แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ 

• จรรยาบรรณของผู้ค้าตราสารหนี้ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• กรณีศึกษา :  
o กรณีที่พบจากการตรวจสอบและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ThaiBMA 

วิทยากร นางสาวสิรภัทร เฉลิมเจริญรัตน์  ผู้อำนวยการอาวโุส  ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ 

            และ นายจิโรจน์ ฤกษ์ศรีมงคล   ผู้อำนวยการอาวุโส    ฝ่ายกำกับดูแล  

         ThaiBMA 

หมายเหตุ     ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วิทยากร และวิธีการจัดอบรมได้ตามความเหมาะสม 

 


