
 

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

เร่ือง  ผูคาตราสารหนี้ข้ึนทะเบียน 

พ.ศ. 2563 

(ประมวล) 

 

   อาศัยอำนาจตามความในขอ 20(2) แหงขอบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่         

21 กันยายน พ.ศ. 2548  คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1   ใหยกเลิก  

 (1)  ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 

(2)  ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผูคาตราสารหนี้ข้ึนทะเบียน       

(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

    ขอ 2   ในประกาศนี้    

   “สมาคม”  หมายความวา  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

   “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสามัญ หรอืสมาชิกสมทบของสมาคม 

   “สำนักงาน ก.ล.ต.”  หมายความวา  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ     

ตลาดหลักทรัพย 

หมวด 1 

คุณสมบัติผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน 

 

    ขอ 3   ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูคาตราสารหนี้กับสมาคมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

    (1)  บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 

    (2)  จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรอืเทยีบเทา  

    (3)  มีความรูดานตราสารหนี้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   (ก)  ผานการทดสอบความรูเก่ียวกับการเปนผูคาตราสารหนี้ตามขอ 18 หรือ 

(ข)  เปนผูบริหารระดับสูงทานหนึ่งของสมาชิก ซึ่งทำหนาที่ดูแลสายงานดานการคา   

ตราสารหนี้ โดยผานการทดสอบความรูตามขอ 18(1) หรือผานการอบรมหลักสูตรความรูดานกฎระเบียบ

จรรยาบรรณตามท่ีสมาคมกำหนด  หรือ 

(ค)  เปนผูผานการทดสอบความรูหลักสูตร CISA (Certified Investment and 

Securities Analyst Program) ระดับ 1 หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 1     



โดยมีประสบการณทำงานดานการลงทุนในหลักทรัพยเปนระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ปในชวง 5 ปกอน    

ยื่นคำขอและผานการทดสอบความรูตามขอ 18(1) หรือ 

  (ง)  เปนผูผานการทดสอบความรูหลักสูตร CISA (Certified Investment and 

Securities Analyst Program) ระดับ 3 หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3 และ

ผานการทดสอบความรูตามขอ 18(1) 

    ขอ 4  ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูคาตราสารหนี้กับสมาคมตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

     (1)  เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในชวงเวลา 3 ปยอนหลังกอนวันย่ืนขอขึ้น

ทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม 

     (2)  ไมมีลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

หมวด 2 

การขอข้ึนทะเบียน การตออายุการข้ึนทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการเพกิถอน 

 

    ขอ 5   ใหผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูคาตราสารหนี้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบท่ีสมาคม

กำหนด ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่ผานการทดสอบความรูเก่ียวกับการเปนผูคาตราสารหนี้  

  เมื่อสมาคมพิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและ

ไมมีลักษณะตองหาม สมาคมจะรับข้ึนทะเบียนเปนผูคาตราสารหนี้ 

  ใหอายุของการข้ึนทะเบียนผูคาตราสารหนี้ในคราวแรกมีระยะเวลา 2 ปปฏิทินถัดจากวันที่ขอข้ึน

ทะเบียน    

ขอ 6   เมื่อสมาคมรับข้ึนทะเบียนตามขอ 5 ไวแลว สมาคมจะจัดใหผูคาตราสารหนี้มหีมายเลข

ประจำตัว (Trader ID) ตามแบบและวิธีการที่สมาคมกำหนด 

    ขอ 7   การตออายุการขึ้นทะเบียนทำไดโดยการเขาอบรมเพ่ือทบทวนความรูเกี่ยวกับ     

การเปนผูคาตราสารหนี้หรือการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูคาตราสารหนี้ได     

ตามหลักเกณฑที่สมาคมกำหนด และไดยื่นคำขอตออายุการขึ้นทะเบียนผูคาตราสารหนี้ 

  ใหการตออายุผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาตอออกไปอีก 2 ปปฏิทินนับถัดจาก       

วันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผูคาตราสารหนี้ท่ีจะถึง   

    ขอ 8   สมาคมตองจัดใหมีการอบรมเพ่ือทบทวนความรูเก่ียวกับการเปนผูคาตราสารหนี้   

โดยอาจจัดรวมกับหรือใหสถาบันอบรมอ่ืนที่สมาคมเห็นชอบเปนผูดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสมาคม

กำหนดอยางนอยหนึ่งครั้งทุกชวงระยะเวลา 2 ป คาธรรมเนียมการอบรมใหเปนไปตามอัตราที่สมาคมกำหนด 

      



   ขอ 9   ผูคาตราสารหนี้ที่สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ไมเกิน 1 ป มีสิทธิตออายุ   

การข้ึนทะเบียนได หากไดดำเนินการตามขอ 7 วรรคแรก  

   ใหการตออายุผูคาตราสารหนี้ข้ึนทะเบียนมีระยะเวลาตอออกไปอีก 2 ปปฏิทินนับจาก       

วันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผูคาตราสารหนี้ 

   ขอ 10   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือขอมูลอื่นใดของผูคาตราสารหนี้ ผูคาตราสารหน้ี 

มีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงนั้นกับสมาคมภายใน 7 วันทำการ 

    ขอ 11   สมาคมตองจัดสงทะเบียนผูคาตราสารหนี้ใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครึ่งป   

ทั้งนี้ใหสงภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนด 

    ขอ 12   สมาชิกรายใดรูวาผูคาตราสารหนี้ท่ีตนเองแตงตั้ง  มีคุณสมบัติตองหามตามที่สมาคม

กำหนด  หรือสิ้นสุดอายุการข้ึนทะเบียนผูคาตราสารหนี้ ใหสมาชิกแจงยกเลิกการแตงตั้งผูคาตราสารหนี้ผูนั้น 

เปนลายลักษณอักษรตอสมาคมโดยทันที 

   ขอ 13   ความเปนผูคาตราสารหน้ีสิ้นสุดลง เม่ือผูคาตราสารหนี้ 

    (1)  ตาย 

    (2)  แสดงความจำนงขอออกจากทะเบียนผูคาตราสารหนี้ 

    (3)  สิ้นสุดอายุการข้ึนทะเบียนผูคาตราสารหนี้ 

    (4)  มีลักษณะตองหามตามขอ 4 และสมาคมสั่งเพิกถอนออกจากทะเบียนผูคาตราสารหนี้ 

    (5)  ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนผูคาตราสารหนี้ 

หมวด 3 

หนาที่ของผูคาตราสารหนี้ข้ึนทะเบียน 

 

   ขอ 14   ผูคาตราสารหนี้มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

    (1)  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ

ของสมาคมรวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

     (2)  ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด 

     (3)  ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ท่ีสมาคมกำหนด 

     (4)  ไมปฏิบัติการใดใหเปนท่ีเสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแกสมาคม 

    (5)  ซื้อขายตราสารหนี้กับผูคาตราสารหนี้ของสมาชิกคูคา 

 

 



หมวด 4 

การลงโทษและการเปดเผยการลงโทษ 

 

   ขอ 15   ในกรณีที่ผูคาตราสารหนี้ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกำหนดของสมาคม           

การพิจารณาความผิดและลงโทษ ใหเปนไปตามขอกำหนดของสมาคมเก่ียวกับการพิจารณาและดำเนินการ  

ทางวินัย  

   ขอ 16   สมาคมกำหนดบทลงโทษผูคาตราสารหนี้ไวดังน้ี 

    (1)  ตักเตือน 

    (2)  ภาคทัณฑ 

    (3)  ปรับ 

    (4)  หามปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว 

    (5)  เพิกถอนออกจากทะเบียน   

   ขอ 17   ในกรณีที่ผูคาตราสารหนี้ถูกลงโทษ สมาคมจะแจงผลการลงโทษใหสมาชิกที่ได

แตงตั้งผูคาตราสารหนี้ใหทราบเปนหนังสือ โดยระบุชื่อ ลักษณะการกระทำความผิด และการลงโทษ 

หมวด 5 

การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผูคาตราสารหนี้ และคาธรรมเนียม 

 

   1ขอ 18   ผูคาตราสารหนี้ตองสอบผานความรู  ดังนี้ 

    (1)  กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานใน  

ตลาดตราสารหนี้ 

    (2)  ความรูเก่ียวกับตราสารหนี้ 

   ขอ 19   คาธรรมเนียมการทดสอบตามตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเปนดังนี้ 

    (1)  ขอสอบภาษาไทยหมวดละ 1,500 บาทตอคนและตอครั้ง 

    (2)  ขอสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 3,000 บาทตอคนและตอครั้ง 

   ขอ 20   คาธรรมเนียมการทดสอบนอกตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเปนดังนี้ 

    (1)  ขอสอบภาษาไทยหมวดละ 5,000 บาทตอคนและตอครั้ง 

    (2)  ขอสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 10,000 บาทตอคนและตอครั้ง 

 
1 แกไขโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผูคาตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน  พ.ศ. 2564  (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 



   ขอ 21   คาธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน 10,000 บาทตอครั้ง 

   ขอ 22   คาธรรมเนียมการตออายุการข้ึนทะเบียน กรณีเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู

ตอเนื่องทางวิชาชีพของผูคาตราสารหนี้ 1,000 บาทตอครั้ง 

  ขอ 23   ใหบรรดาหนังสือเวียนท่ีออกหรือกำหนดหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่เก่ียวของกับผูคาตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีประกาศนี้  

ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกำหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะไดมีหนังสือเวียนที่ออก 

หรือหลักเกณฑตามประกาศนี้ใชบังคับ 

 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 

 

 

     (นายสิงหะ  นิกรพันธุ) 

          ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

                                                                                                          

                                      


