
 

รูปแบบ ONLINE TRAINING 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน  

 
 

ค่าลงทะเบียนอบรม 
 

ค่าลงทะเบียน 
(บาท) 

VAT (7%) 
(บาท) 

ค่าลงทะเบียน
สุทธิ (บาท) 

ผู้สมัครเข้าอบรม 

ทุกหน่วยงาน 
(วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566) 

(Online) 
 

3,500.- 245.- 3,745.- 

* 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 2023 รอบ 1 จากนัน้คลกิ ลงทะเบียน กรอกขอ้มลูของผู้สมัครใหค้รบถ้วน  
3. กด Submit ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบนำฝากพิเศษไปยัง email ของท่าน ท่านสามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปชำระ

เงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุใน Pay-in Slip หรือ สแกนบาร์โค้ด หรือ QR-Code ผ่าน Application จากนั้นสมาคมฯ จะทำการ
ตรวจสอบการชำระเงินของท่านเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้ 

 หมายเหตุ   
1. ลงทะเบียนอบรมสามารถสมัครได้ต้ังแต่วันนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม   
2. โปรแกรมที่ใช้อบรม : Microsoft Team  
3. ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรม หากอบรมไม่ครบตามที่สมาคมกำหนดจะไม่ได้รับการ

ต่ออายุทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ 
4. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอน วิทยากร เวลา ตามความเหมาะสม 
5. สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม : 0-2257-0357 ต่อ 555 (อารยา) , 552 (ธนัยพร) และ 551 (อริสรา)  
หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้และชำระค่าอบรมแล้ว   

• กรณีต้องการเปลี่ยนวันเข้ารับการอบรม ให้แจ้งความประสงคม์าทาง email : regulation@thaibma.or.th โดยส่งรายละเอียด 
วันเข้ารับการอบรมรอบใหมล่่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนวันอบรม) ทั้งนี้รอบอบรบที่แจ้งเปลี่ยนแปลงท่ีนั่งต้องไมเ่ต็ม 

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

• กรณีต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าอบรม แต่ท่านสามารถมาลงเรียนทดแทนในครั้งต่อไปได้ โดยแจ้ง 
ความประสงค์มาทาง email: regulation@thaibma.or.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนการอบรม) 

ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 



 

กำหนดการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน  
(Bond Trader Refresher Course 2023) 

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 8:00 – 16:30 น. ในรูปแบบ Online Training ผ่านระบบ MS Team 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

8:30 – 9:00 ลงทะเบียน  

9:00 - 10:30 

 

ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2566 และความท้าทายของตลาดตราสารหนี้ไทย 

• แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2566 

• นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย 

• กลยุทธ์การลงทนุในปี 2566 

คุณอมรเทพ จาวะลา  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษา 
การลงทุน 

ธนาคารซไีอเอ็มบีไทย จำกัด 
(มหาชน) 

10:30 - 10:45 พัก  

10:45 - 11:45 

 

สรุปหลักเกณฑก์ารปรับปรงุประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการ

เสนอขายตราสารหนี้ 

• หลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้แบบ PO/PP (II/HNW) 

• เกณฑ์การเสนอขาย Perpetual bond, Basel III และ IC bond 

• แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น 
คุณสมบัติของผู้ลงทุนสถาบนั (II) ผู้ลงทนุรายใหญ่ (HNW) ประสบการณ์
การลงทุน/ความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุน 

• ประเด็นคำถามที่พบบ่อยและกรณีศึกษา 

คุณอิษยา  พงษ์สามารถ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวุโส 

ฝ่ายตราสารหนี ้
สำนักงาน ก.ล.ต. 

11:45 – 12:45 พักกลางวัน  

12:45 - 13:45 

 

The Rise of ESG bond 

• Issuance and development of ESG bond in ASEAN  

• Recent ESG bond Initiatives in ASEAN 

• Regional program to support issuance of ESG bond 

Mr. Kosintr Puongsophol, 
Financial Sector Specialist, 

Asian Development Bank 

 



 

กำหนดการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน  
(Bond Trader Refresher Course 2023) 

 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 8:00 – 16:30 น. ในรูปแบบ Online Training ผ่านระบบ MS Team 
 
 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

13:45 – 14:30 

 

ทำความรู้จักมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

(Introduction to Taxonomy) 

• วัตถุประสงค์และความสำคัญของ Taxonomy ต่อ Green Financing 

• International Taxonomy practice  

• ร่างหลักเกณฑ์ Thailand Taxonomy 

Ornsaran Manuamorn, Ph.D. 
Specialist Consultant 

Climate Bond Initiative 

 

14:30 – 15:00 

 

 

พัฒนาการของหุ้นกู้และตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ 

• เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ และตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ ได้แก่ 
หุ้นกู้ดิจิทัล หุ้นกู้คราวด์ฟนัดิง และ Investment Token 

• กรอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้และตราสารที่มีลักษณะคลา้ยหุ้นกู้ ได้แก่ 
รูปแบบการระดมทุน กระบวนการเสนอขาย 

นายอรรถเดช อัทธเดชานนัท ์
ผู้อำนวยการ            

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์

ThaiBMA 

15:00 - 15:15 พัก  

15:15 – 15:45 

 

การจัดทำข้อมูลราคายุติธรรมและ Bond index เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

• หลักปฏิบัติและแนวทางการคำนวณราคาสำหรับการทำธุรกรรมอ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) 

• การจัดทำข้อมูลของ Probability of Default (PD) and Loss Given Default 
(LGD) และการนำไปใช้ ESG Bond Index and Fixed Term Corporate Bond 
Index 

ดร.กุลกัลยา พระยาราช 
ผู้อำนวยการอาวโุส               

ฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  

ThaiBMA 

15:45 – 16:30 

 

จรรยาบรรณของผู้ค้าตราสารหนี้ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• จรรยาบรรณและกฎระเบียบที่สมาชิกและผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนพึงปฏิบัติ 

• กรณีศึกษาที่พบจากการตรวจสอบและการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขาย 

      ตราสารหนี ้

นางสาวสิรภัทร เฉลิมเจริญรัตน์ 
ผู้อำนวยการอาวโุส               

ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ 
ThaiBMA 

 

หมายเหต:ุ     1. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหัวข้ออบรม วิทยากร และวิธีการจัดอบรมได้ตามความเหมาะสม 

    2. ผู้ค้าตราสารหน้ีต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรม หากอบรมไม่ครบตามท่ีสมาคมกำหนดจะไม่ได้รับการต่ออายุ         
      ทะเบียนผู้ค้าตราสารหน้ี 

 


