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ประวัติสมาคม

 สมาคมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยไดมีการกอตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในป 2516 โดยใชชื่อวา “สมาคมไทยเงินทุนและจัดจำหนาย 
หลักทรัพย” ตอมาไดมีการแกไขขอบังคับและเปล่ียนชื่อสมาคมเปน “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย” ในป 2519 หลังจากนั้นในป 2524    
สมาชิกบางสวนไดขอลาออกเพ่ือกอตั้งสมาคมการคาที่มีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย โดยใชชื่อวา “สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย”     
ในป 2535 เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  เพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของ 
ประเทศ สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพยจึงไดย่ืนขออนุญาตและจดทะเบียนเปนสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยสมาคมแรกในประเทศ 
ไทยโดยใชชื่อวา “สมาคมบริษัทหลักทรัพย” (Association of Securities Companies) ซึ่งไดรับการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขท่ี 1/2535 
เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาคมเปนศูนยรวมของบริษัทหลักทรัพยทกุประเภท เพื่อสงเสริมพัฒนาตลาดทุน 
และธุรกิจหลักทรัพย เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนของวงการธุรกิจหลักทรัพย ตลอดจนเพ่ือการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ    
รวมทั้งเพื่อรวมมือกับหนวยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาดทุนไทย

 สมาคมไดเขาไปมีบทบาทในการกอตั้งองคกรตางๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทสมาชิกโดยตอเนื่อง
ในป 2537 สมาคมไดกอต้ัง สถาบันฝกอบรม (ASCO Training Institute) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดวยการ     
เตรียมความพรอมเพื่อดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย และเผยแพรความรูความเขาใจดานหลักทรัพยตอสาธารณชนโดยไดมุงเนนในการจัด
ฝกอบรมและทดสอบเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ัน ยังไดจัดตั้ง ชมรมผูคาตราสารหน้ี (Bond Dealers Club) ขึ้นเพื่อเปน
องคกรกลางในการสรางระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจการคาตราสารหนี้ ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวม
ตอไปในอนาคต ในป 2538 เพื่อเปนการขยายตลาดทุนใหกวางขวางยิ่งขึ้น สมาคมไดจัดตั้ง ศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ (Bangkok 

Stock Dealing Center) ขึ้นเพื่อประโยชนที่จะชวยใหบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใชพัฒนากิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพขึ้น (อยางไรก็ตาม ดวยปจจัยหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทางดานภาษี capital gain ทำใหศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
กรุงเทพตองปดการดำเนินงานเมื่อป 2542) และตอมาในป 2539 กไ็ดมีการจัดตั้ง บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (TSFC 

Securities Limited) ขึ้นเพื่อชวยเสริมสรางสภาพคลองของการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในประเทศไทย 

 นอกจากน้ี สมาคมยังไดขยายการดำเนินงานใหครอบคลุมถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานดานตางๆของบริษัทสมาชิกโดยได 
จัดตั้ง ชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club) ขึ้นในเดือนธันวาคม 2539  เพื่อสงเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจโดยรวมท้ัง
ดานหลักการและดานปฏิบัติ  และเพื่อการศึกษาแสวงหาแนวทางของการพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก (Primary market)  ในป 2540 ไดจัดตั้ง
ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย (Compliance Club) เพ่ือใหการกำกับการดูแลการปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพยพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพไปสูมาตรฐานสากล  ในป 2542 สมาคมไดกอตั้ง ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Club) ขึ้นเพื่อรองรับ 
การพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพยซึ่งกำลังกาวไปสูแนวทางการประกอบธุรกิจในเชิง E-Commerce เพื่อรวมสรางความเจริญเติบโตอยางมี       
เสถียรภาพใหแกตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวตอไป ในป 2548 สมาคมไดจัดตั้ง ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย (Back Of     f ice

Operation Club) ขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานดานปฏิบัติการหลักทรัพย เพื่อเผยแพรการศึกษา วิจัย กิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูประสบการณ และวิธีการเกี่ยวกับงาน 
ปฏิบตัิการหลักทรัพย และตอมาในเดือนธันวาคม 2548 ไดจัดตั้ง ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Futures Industry Club)   

ขึ้น เพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาท้ังดานหลักการและดานปฏิบัติ ประสานความ  
รวมมือระหวางสมาชิกในการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมทั้งการประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือกับ  
บุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ตลอดจนสงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรขาวสารทาง          
วิชาการและขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

 ในป 2547 สมาคมไดรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้ง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร และผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในตลาดทุนไทยมีการ   
สรางมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใส ยุติธรรม ตลอดจนประสานความรวมมือระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ
กับธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
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 ในป 2551 ธุรกิจหลักทรัพยไดประสบกับภาวะการณที่ผันผวนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสสุดทายของป 
ท้ังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดกระทบกระเทือนถึงประเทศตางๆ ในทุกภูมิภาคท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย และ
สภาวะการณทางการเมืองภายในประเทศไทยท่ีเปราะบางเปนอยางย่ิง ทำใหธุรกิจหลักทรัพยไทยเผชิญกับความผันผวน และตกต่ำ
อยางรุนแรง อยางไรก็ตาม ผมเชื่อมั่นวาเราจะสามารถประคับประคองธุรกิจเพื่อใหผานพนภาวะที่ยากลำบากน้ีไปได

 ในรอบระยะเวลาหน่ึงปที่ผานมา สมาคมไดผลักดันเรื่องสำคัญ ไดแก การเพิ่มอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสด 
เปนรอยละ 15 เพื่อปองกันความเส่ียงในเรื่องการชำระราคาในการซ้ือขายหลักทรัพย และสรางความมั่นคงในระบบซ้ือขาย และ   
เร่ืองการขอขยายระยะเวลาผอนผันการเรียกเก็บคาธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตในอัตราเดิมไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 ในดานการเพ่ิมแหลงรายไดและแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย สมาคมไดผลักดันใหมีการเห็นชอบเร่ือง  
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศของบริษัทหลักทรัพย โดยสมาคมไดจัดทำมาตรฐานท่ีจำเปนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย 

 เพ่ือรองรับการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย สมาคมไดจัดต้ังคณะทำงานเพ่ือพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยและแกไขปญหาและอุปสรรค 
ตอการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย โดยคณะทำงานชุดนี้ไดจัดตั้งคณะทำงานยอยซึ่งไดมีการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก การเสนอแนว
ทางเพ่ือแกไขกฎระเบียบวาดวยการประกอบธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย (Proprietary Trading) เพื่อให 
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง และศึกษาเรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรพัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย 
เสนอใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยแบบแยกรายการ (Unbundled) 

 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ สมาคมไดลงนามในบันทึกขอตกลงกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไตหวัน (Taiwan
Securities Association) และไดจัดกิจกรรมเพื่อดูงานดานพัฒนาการธุรกิจหลักทรัพย และกระชับความสัมพันธกับบริษัท 
หลักทรัพยในตางประเทศ ที่ประเทศไตหวันและเขตปกครองพิเศษฮองกง นอกจากน้ัน สมาคมไดเขารวมประชุมประจำปของ 
สมาคมบริษัทหลักทรัพยแหงเอเซีย Asia Securities Forum ครั้งที่ 13 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง

 นอกเหนือจากการดำเนินงานของสมาคมในระดับนโยบายโดยรวมแลว สมาคมไดดำเนินการครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน    
ในดานตางๆ ของบริษัทสมาชิกผานชมรมตางๆ โดยสรุปไดดังน้ี ชมรมวาณิชธนกิจ ไดเสนอความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
เกี่ยวกับหลักเกณฑการออกและเสนอขายตราสารหน้ี และหุนกูตางประเทศ หลักเกณฑการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอผู 
ถือหุนเดิม กรรมการหรือพนักงาน และการเสนอขายในวงจำกัด  หลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ 
หลักเกณฑการอนุญาตใหบริษัทตางประเทศเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และภาษีที่เกี่ยวของกับการควบรวมกิจการ ชมรม
ผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย ไดปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ KYC / CDD เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
และลดขอติดขัด รวมทั้งปรับปรุงการจัดทำรายงานธุรกรรมสงสัย (Suspicious Transaction Report: STR) ใหมคีวามชัดเจนมากขึ้น 
นอกจากน้ี ชมรมไดจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Checklists) ดานหลักทรัพย และดานอนุพันธ เพื่อเปนแนวทางใหสมาชิก        

เรียน ทานสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย

สารจาก
นายกสมาคม
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เตรียมความพรอมสำหรับการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทำแนวทางเตรียมความพรอม 
เพื่อรองรับ พ.ร.บ. วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และพัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ KYC / CDD ให 
สอดคลองกับประกาศของสำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพยไดผลักดันเกณฑวาดวยการชำระ 
ราคาซื้อขายหลักทรัพย โดยใหสามารถชำระผานกองทุนรวมได และเสนอความเห็นขอติดขัดในการปฏิบัติงานการลดระยะเวลา  
ในการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน T+2 เพื่อชะลอการข้ึนระบบ ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาไดผลักดัน 
ใหเกิด Single Stock Futures เปนสินคาใหมในตลาดอนุพันธ และไดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการซื้อขาย   
Single Stock Futures นอกจากน้ี เพื่อลดภาระสมาชิกในการนำสงเงิน ชมรมไดมีหนังสือไปยังบริษัทสำนักหักบัญชี เพื่อขอขยาย 
เวลาในการเรียกเก็บเงินกองทุนความเสียหายรายเดือน จาก 10 ป เปน 15 ป 

 ในดานการพัฒนาความรูของบุคคลากรในธุรกิจหลักทรัพย นอกเหนือจากการจัดอบรมสัมมนาของสมาคมและชมรมตางๆ 
แลวสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย ไดจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรูสำหรับผูปฏิบัติงานใน 
สายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน ในป 2551 มีผูสมัครเขารับการอบรมรวมท้ังสิ้น 125 คน และมีผูเขาทดสอบรวม 49 คน โดยสอบ 
ผานตามเกณฑของหลักสูตรจำนวน 31 คน พรอมกันนี้สถาบันไดจัดฝกอบรมหลักสูตรทบทวนและเพ่ิมพูนความรูสำหรับผูปฏิบัติ 
งานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) โดยมีผูผานการอบรมตามเกณฑเปนจำนวนรวมท้ังสิ้น 573 คน

 สมาคมบริษัทหลักทรัพยตระหนักถึงความมุงม่ันตอพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง 
ของธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทสมาชิก โดยสมาคมจะมุงม่ันดำเนินการตอไป
ใหบรรลุวัตถุประสงค สุดทายนี้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดใหความรวมมือสนับสนุนการดำเนินงานตางๆ ของสมาคมเปน 
อยางดีตลอดมา

( กัมปนาท  โลหเจริญวนิช )
นายกสมาคม



4

ภารกิจและเปาหมาย
ภารกิจ

วัตถุประสงค

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยและตลาดทุน ตลอดจนเปนศูนยรวมของการ   
ประสานความรวมมือระหวางบริษัทหลักทรัพยในการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดทุน

ดูแลและสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณ 
ในการประกอบธุรกิจ

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการขยายขอบเขตของ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้น

พัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย รวมทั้งคุมครอง
และรักษาผลประโยชนของสมาชิก

รวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนาตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย

ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในการแกไขปญหา และการประนอม 
ขอพิพาท อันเกี่ยวเนื่องกบัการประกอบธุรกิจหลักทรัพย

สงเสริมความสามัคคีในหมูสมาชิก และรวมกันบำเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอสังคม

พัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
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แผนผังกิจกรรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย

5
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โครงสราง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย

ชมรมวาณิชธนกิจ

งานวิชาการ คณะทำงานเฉพาะกิจ

กรรมการผูอำนวยการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสมาคม

การบริหารงานท่ัวไป

ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงาน

ดานหลักทรัพย

ชมรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชมรมปฏิบัติการ

หลักทรัพย

สถาบันฝกอบรม

สมาคมบริษัทหลักทรัพย

ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพยในป 2551

ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 อัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline In f lation) ในป 2551 อยูท่ีรอยละ 5.6 ตอป สูงข้ึนจากปกอนท่ีอยูท่ีรอยละ 2.3 ตอป 
เน่ืองจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วในชวงคร่ึงปแรก แตราคาน้ำมันท่ีลดลงอยางมากในชวงคร่ึงหลัง
ของป 2551 ทำใหอัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอลงมาก ในขณะท่ีเสถียรภาพภายนอกประเทศ (External Stability) เริ่มมี 
ความเสี่ยงมากขึ้น จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุล 4.0 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือขาดดุลรอยละ 1.5 ของ GDP เทียบกับ 
ปกอนท่ีเกินดุลรอยละ 5.7 ของ GDP เนื่องจากการขาดดุลการคาอันเปนผลมาจากมูลคาสินคานำเขาท่ีขยายตัวในอัตราเรง 
ถึงรอยละ 28.6 ตอป ซึ่งสูงกวามูลคาสินคาสงออกท่ีขยายตวัรอยละ 17.0 ตอป ในขณะท่ีดุลบริการขาดดุล เนื่องจากรายได 
จากนักทองเท่ียวตางชาติที่ลดลงมากจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 
2551 ซึ่งเปนฤดูกาลทองเที่ยวในไตรมาสสุดทายของป

ภาวะเศรษฐกิจไทย
ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) ในป 2551 ขยายตัวรอยละ 3.0 ตอป ชะลอลง 
จากปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 4.9 ตอป โดยการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนในป 2551 ขยายตัวที่รอยละ 2.5 
และ 4.3 ตอป ตามลำดับ แมจะสูงขึ้นจากป 2550 ที่ขยายตัวรอยละ 1.6 และ 0.6 ตอป ตามลำดับ แตเปนการฟนตัวที่ชา
กวาที่คาด เนื่องจากปญหาเงินเฟอที่สูงขึ้นในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2551 และความไมมั่นใจในสถานการณทางการเมือง  
สงผลใหผูบริโภคและนักลงทุนชะลอการจับจายใชสอย และชะลอการตัดสินใจลงทุน สำหรับปริมาณการสงออกสินคาและ 
บริการในป 2551 ขยายตัวที่รอยละ 3.4 ตอป ชะลอลงจากป 2550 ที่ขยายตัวรอยละ 7.1 ตอป เนื่องจากเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาชะลอตัวกวาท่ีคาดการณไวมาก นอกจากน้ี การปดสนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือน 
ธันวาคมของป 2551 สงผลใหการสงออกสินคาและจำนวนนักทองเที่ยวลดลงอยางมาก ทำใหปริมาณการสงออกบริการ
และรายไดจากการทองเที่ยวลดลงอยางมาก ในขณะท่ีปริมาณการนำเขาสินคาและบริการขยายตัวรอยละ 7.3 ตอป เรงขึ้น 
จากปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 3.4 ตอป เนื่องจากในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2551 มีการนำเขาสินคาเพิ่มขึ้นทุกหมวด 
อยางไรก็ตาม ปริมาณการนำเขาสินคาและบริการในไตรมาสสุดทายของป 2551 ก็ชะลอตัวลงตามการใชจายภายในประเทศ
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มาตรการทางการคลังและการเงิน

 มาตรการทางการคลังและการเงินในป 2551 ที่สำคัญ ไดแก

 1. การประกาศยกเลิกมาตรการกันสำรองรอยละ 30 เพ่ือลดอุปสรรคท่ีทำใหนักลงทุนตางประเทศขาดความเช่ือม่ัน 
ตอเศรษฐกิจไทย และเปดโอกาสในการใชแหลงเงินทุนตางประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาวไดคลองตัวขึ้น

 2. มาตรการภาษีเพื่อฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจ ไดแก
  1) มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
   • ปรับเพิ่มเงินไดสุทธิที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา จากเดิมที่กำหนดไว 100,000 บาท เพิ่มขึ้น
    เปน 150,000 บาท
   • ปรับเพิ่มวงเงินการยกเวนและการหักลดหยอนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต จากเดิมที่กำหนดไว 
    50,000 บาท เพิ่มขึ้นเปน 100,000 บาท
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   • ปรับเพ่ิมวงเงินการหักลดหยอนเงินไดเทาท่ีจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
    เงินสะสมเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ เงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือเงินสะสมเขา
    กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน จากเดิมท่ีกำหนดไวไมเกิน 300,000 บาท เพ่ิมข้ึนเปน 
    ไมเกิน 500,000 บาท 
   • ปรับเพ่ิมวงเงินการหักลดหยอนเงนิไดเทาท่ีจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาว จากเดิม
    ที่กำหนดไวไมเกิน 300,000 บาท เพิ่มขึ้นเปนไมเกิน 500,000 บาท และสำหรับคาซื้อหนวยลงทุนใน
    กองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 หักลดหยอนได
    เปนไมเกิน 700,000 บาท
   • เพิ่มการหักคาลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูคูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูมีเงินไดหรือคูสมรส ซึ่งเปนคน
    พิการไมสามารถเล้ียงดูตนเองได โดยใหหักได 300,000 บาท ตอคนพิการ
  2) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
   • ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชน และมีเงินได 
    พึงประเมินไมเกิน 1,200,000 บาทตอป ท้ังนี้ใหมีผลบังคับสำหรับ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
   • ปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีทุนชำระแลวไมเกิน 5 ลานบาท 
    โดยยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 150,000 บาท และสำหรับกำไรสุทธิในสวนที่
    เหลือใหจัดเก็บในอัตราเดิม
  3) มาตรการภาษีเพื่อกระตุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเอกชนไทย
   • ใหบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สามารถหักคาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสิน
    ประเภทเครื่องจักร อุปกรณหรือวัสดุที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน โดยรวมคาติดตั้งได 1.25 เทาของ
    คาใชจาย ทั้งนี้ ทรัพยสินจะตองไดมาและพรอมใชงานไดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553
   • ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนของทรัพยสินประเภท
    เคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชผลิตสินคาหรือใหบริการ ในวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมา ในอัตรารอยละ 40 ของ 
    มูลคาตนทุน สำหรบัมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามอัตราปกติ ทั้งนี้ ทรัพยสินจะตองไดมาและพรอม
    ใชงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
   • ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินประเภทโปรแกรม
    คอมพิวเตอร ไดภายในเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี นับแตวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมา
   • ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท และจางแรงงาน 
    ไมเกิน  200  คน  สามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนของทรัพยสินประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร 
    ในวันที่ไดทรัพยสินมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สำหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักภายใน 
    3 รอบระยะเวลาบัญชี นับแตวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมา
   • ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท และจางแรงงาน 
    ไมเกิน 200 คน สามารถเลือกหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินไดในอัตรารอยละ 100 ของ 
    มูลคาตนทุน โดยมูลคาตนทุนของทรัพยสินดังกลาวรวมกันแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในหน่ึงรอบ 
    ระยะเวลาบัญชี โดยทรัพยสินจะตองไดมาและพรอมใชงานไดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553
   • ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับบริษัทที่นำหลักทรัพยเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
    ประเทศไทย ดังตอไปนี้
    1. ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ  30  เหลือรอยละ  20  ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัทท่ีจดทะเบียน
     เขาใหมเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (MAI) เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกันนับแต
     รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันท่ีบริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

    2. ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 25 ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัทท่ีจดทะเบียน
     เขาใหมเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย (SET) เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน ทั้งนี้ บริษัท
     ตองย่ืนคำขอจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2551 
     ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และไดจดทะเบียนหลักทรัพยภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552
   • ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปน้ี
    1. ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัทที่
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     จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (MAI) ทั้งนี้ เฉพาะกำไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 20 ลานบาท 
     เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
     มกราคม 2551
    2. ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 25 ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัทท่ีจดทะเบียน 
     กับตลาดหลักทรัพย (SET) ทั้งนี้ เฉพาะกำไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะ
     เวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551
   • ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมที่กำหนดไวอัตรารอยละ 3 เปนรอยละ 0.1 สำหรับรายรับกอนหัก
    รายจายใดๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากำไร ทั้งนี้เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและ
    นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทำภายใน 1 ป นับจากวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับ
   • ลดการเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากรอยละ 2 ของราคาประเมิน และลดการเก็บคาธรรมเนียม
    จดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพยจากรอยละ 1 ของราคาประเมินแตไมเกิน 200,000 บาท เหลือ
    รอยละ 0.01 ของราคาประเมิน

 3. อนุญาตใหสถาบันการเงินระหวางประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ และนิติบุคคลตางประเทศ 
รวม 15 ราย ออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ในวงเงินรายละไมเกิน 
3,500 ลานบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 52,500 ลานบาท

 4. เพ่ิมวงเงินคุมครองเงินฝาก โดยคุมครองเต็มจำนวนจนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 และคุมครอง 50 ลานบาท 
จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหลังจากนั้นคุมครอง 1 ลานบาท

ภาวะตลาดทุน
 ป 2551 นับเปนปที่ผันผวนอยางยิ่งสำหรับภาวะตลาดหลักทรัพยไทย ทั้งจากวิกฤติการเงินโลก และการเมืองภายใน
ประเทศท่ีเปราะบาง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ สิ้นป 2551 ปดท่ี 449.96 จุด ลดลง 408.14 จุด หรือคิดเปนลดลงรอยละ 
47.56 จากสิ้นป 2550 ที่ดัชนี 858.10 จุด ความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพยเห็นไดชัดจาก ดัชนีตลาดหลักทรัพยใน     
ป 2551 ปดสูงสุดที่ 884.19 จุด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 และปดต่ำสดุท่ี 384.15 จุด ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2551

 ดานมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันของป 2551 เทากับ 16,118 ลานบาท ลดลงกวาป 2550 ที่มีมูลคา 
การซื้อขาย 17,097 ลานบาท
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 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Total Market Capitalization) ณ สิ้นป 2551 เทากับ 3,568 พันลานบาท 
ลดลงถึงรอยละ 46.23 จากมูลคา 6,636 พันลานบาท ณ สิ้นป 2550 ทั้งนี้ ในป 2551 มีบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาด 
หลักทรัพย จำนวน 9 บริษัท บริษัทที่เพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย จำนวน 9 บริษัท และบริษัทท่ียายมาจากตลาด 
เอ็มเอไอ จำนวน 1 บริษัท ทำให ณ สิ้นป 2551 มีบริษัทจดทะเบียนรวมท้ังสิ้น 476 บริษัท
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 สำหรับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ มีบริษัทจดทะเบียนเขาใหม จำนวน 3 บริษัท บริษัทท่ีเพิกถอน จำนวน 1 บริษัท 
และบริษัทที่ยายออกไปตลาดหลักทรัพย จำนวน 1 บริษัท ทำให ณ สิ้นป 2551 มีบริษัทจดทะเบียนรวมท้ังสิ้น 49 บริษัท 
โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2551 ปดท่ี 162.93 จุด ลดลง 109.44 จุด หรือคิดเปนลดลงรอยละ 40.18 จาก 
สิ้นป 2550 ที่ดัชนี 272.37 จุด 

 ดานตลาดอนุพันธ ปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยในป 2551 เทากับ 8,837 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 69.32 จากปริมาณ 
5,219 สัญญา ในป 2550 และมีสถานะคงคางรวม ณ สิ้นป 2551 อยูที่ 22,747 สัญญา

 ในสวนของตลาดตราสารหน้ีไทย การเสนอขายตราสารหน้ีในตลาดแรกในป 2551 มีมูลคา 11,231.70 พันลานบาท 
โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 79.81 จากมูลคา 6,246.88 พันลานบาทในป 2550 ในขณะท่ีการซื้อขายตราสารหน้ีในตลาดรองของ
ป 2551 มีมูลคาการซ้ือขายรวม เทากบั 17,362.27 พันลานบาท หรือคิดเปนปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน เทากับ 70.29 
พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 66.50 เมื่อเทียบกับป 2550 

มาตรการทางดานตลาดทุน

 มาตรการทางดานตลาดทุนที่สำคัญในป 2551 สรุปไดดังนี้

 1. สนับสนุนผูประกอบการใหยกระดับการทำธุรกิจอยางครบวงจร และเพิ่มความคลองตัวในการทำธุรกิจ โดย
ผอนปรนใหบริษัทหลักทรัพยสามารถแตงตั้งผูบริหารไขวในบริษัทหลักทรัพยอื่นได

 2. อนุญาตใหบุคคลธรรมดาลงทุนในตางประเทศไดโดยผานกองทุนสวนบุคคล หรือบริษัทหลักทรัพย

 3. เริ่มบังคับใช พ.ร.บ. ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2551 เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา
สินคาใหมในตลาดทุน

 4. ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Securities Borrowing and Lending: SBL) และการ 
ขายชอรต (Short Selling) เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารความเส่ียง

 5. ปรับปรุงหลักเกณฑวาดวยการซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด โดยเพ่ิมอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสดจาก 
อัตราไมต่ำกวารอยละ 10 เปน รอยละ 15 ของจำนวนเงินท่ีลูกคาอาจซื้อได

 6. แกไขกฎหมายท่ียังไมเทียบเทามาตรฐานสากล เชน การคุมครองสิทธิผูถือหุน การคุมครองทรัพยสินลูกคาและ 
ระบบชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย การปองปรามการทุจริตหรือการเอาเปรียบผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน

 7. เร่ิมใชมาตรการใหรางวัลแกผูประกอบการท่ีมีประวัติการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) และจรรยาบรรณดี 
โดยการใช fast track scheme ในการอนุญาตเปดสาขาหรือออกสินคาใหม

 8. มาตรการเรงดวนเพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤติการเงินโลกและลดความผันผวนในการซ้ือขายหลักทรัพย
  • ยกเลิกจำนวนหุนขั้นต่ำ (รอยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ที่ตองทำคำเสนอซ้ือ กรณีเสนอซ้ือ 
   แบบบางสวน (partial tender offer) 
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  • ผอนปรนใหผูถือหุนรายที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นถึงขั้นเดิมที่ตองหยุดซื้อหุนเพิ่ม (trigger point) อันเนื่องจาก
   บริษัททำ treasury stock ยังคงสามารถซ้ือหุนเพิ่มไดอีกจำนวนเทากับสิทธิเดิม โดยไมตองทำคำเสนอซ้ือ
  • ผอนปรนใหการเสนอขายหุนกูแกผูลงทุนสถาบัน การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และ
   การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงาน สามารถทำไดทันที โดยไมตองขออนุญาตและย่ืน f i ling

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย
 ณ ส้ินป 2551 มีบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย จำนวน 41 แหง ซ่ึงในจำนวนน้ีมี 
39 แหงท่ีเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในดานธุรกิจอนุพันธ มีบริษัท 37 แหง ซ่ึงไดรับใบอนุญาตตัวแทน 
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงในจำนวนน้ีมี 36 แหงท่ีเปนสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการ

 ธุรกิจหลักทรัพยมีรายไดรวมในป 2551 จำนวน 24,227 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.49 จากรายไดรวมจำนวน 26,189 
ลานบาท ในป 2550 ท้ังน้ี รายไดจากการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยยังคงเปนรายไดหลักของธุรกิจ ซ่ึงในป 2551 และ 
2550 มีรายไดจากการเปนนายซ้ือขายหลักทรัพย จำนวน 17,118 และ 18,063 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70 และ 68 
ของรายไดรวมท้ังหมด ตามลำดับ

(unit : mil. baht)

Brokerage - Equity

Brokerage - Derivatives

Underwriting

Financial Advisory

Gains on Equity Trading

Gains on Derivatives Trading

Interest and Dividend

Others

Total Revenue

2007

18,063

552

422

507

1,707

1,218

2,200

1,519

26,188

2008

17,118

1,011

425

564

(123)

901

2,084

2,247

24,227

Revenue of Securities Industry

Year 2007 Year 2008
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 ธุรกิจหลักทรัพยมีคาใชจายรวมในป 2551 จำนวน 20,026 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.16 จากคาใชจายรวม 
จำนวน 16,948 ลานบาท ในป 2550 โดยคาใชจายหลักของธุรกิจ ไดแก คาใชจายดานบุคลากร ซึ่งในป 2551 มีจำนวน 
9,630 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจาก ป 2550 จำนวน 9,814 ลานบาท อยางไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนที่ 
ผันผวนอยางสูง ในป 2551 ธุรกิจหลักทรัพยไดมีการตั้งสำรองหน้ีเสียและหน้ีสงสยัจะสูญ จำนวน 2,432 ลานบาทดวย

(unit : mil. baht)

Expenses on Borrowing

Fee & Services Expenses

Provision for Bad Debts & Doubtful A/C

Personnel Expenses

Premises & Equipment Expenses

Other Expenses

Total Expenses

 2007

407

1,392

(5)

9,814

3,059

2,281

16,948

 2008

549

1,629

2,432

9,630

3,201

2,585

20,026

Expenses of Securities Industry

 ในป 2551 ธุรกิจหลักทรัพยมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,456 ลานบาท ลดลงถึงรอยละ 62.60 จากกำไรสุทธิ 6,568 
ลานบาท ในป 2550 ทั้งนี้ เนื่องจากรายไดที่ลดลงจากภาวะตกต่ำของตลาดทุน และมีคาใชจายจากการตั้งสำรองหน้ีเสีย 
และหน้ีสงสัยจะสูญจำนวนมาก 

สถานะทางการเงิน

 สินทรัพยรวมของธุรกิจหลักทรัพย ณ สิ้นป 2551 เทากับ 145,514 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.24 จากสิ้นป 2550 
ซึ่งมีสินทรัพยรวม เทากับ 142,312 ลานบาท ดานแหลงเงินทุนของธุรกิจ ณ สิ้นป 2551 ประกอบดวย หนี้สินรวม เทากับ 
82,107 ลานบาท และสวนของผูถือหุน เทากับ 63,407 ลานบาท 

Year 2007 Year 2008
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แหลงที่มาของขอมูล :

1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2) ธนาคารแหงประเทศไทย
3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

Net Prof i t and ROE of Securities Industry

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE)

 ROE ของธุรกิจหลักทรัพย ในป 2551 เทากับรอยละ 3.87 ลดลงจากป 2550 ซ่ึงมี ROE เทากับ รอยละ 9.52
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จำนวนบริษัทหลักทรัพย  : 41 บริษัท

จำนวนบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ (1)  : 15 บริษัท

ตลาดตราสารทุน  :ตลาดตราสารทุน  :
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 จำนวนบริษัทจดทะเบียน  : 476 บริษัท

 ปริมาณการซื้อขาย  :   839.18 พันลานหุน

 มูลคาการซ้ือขายรวม  : 3,919.87 พันลานบาท

 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด  : 3,568.22 พันลานบาท

 ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (MAI)

 จำนวนบริษัทจดทะเบียน  : 49 บริษัท

 ปริมาณการซื้อขาย  : 22.98 พันลานหุน

 มูลคาการซ้ือขายรวม  : 61.33 พันลานบาท

 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด  : 22.15 พันลานบาท

ตลาดอนุพันธ  :ตลาดอนุพันธ  :
 ปริมาณการซื้อขาย  : 2,148,620 สัญญา

 มูลคาการซ้ือขายรวม  : 937.78 พันลานบาท 

 สถานะสัญญาคงคาง : 22,747 สัญญา

ตลาดตราสารหนี้  :ตลาดตราสารหน้ี  :
 มูลคาที่ออกเสนอขาย  : 6,246.88 พันลานบาท

 มูลคาการซ้ือขายรวม  : 10,532.49 พันลานบาท 

กองทุนรวม  :กองทุนรวม  :
 จำนวนกองทุน  :      1,105 กองทุน

 มูลคาสินทรัพยสุทธิรวม  : 1,533.57 พันลานบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  :กองทุนสำรองเล้ียงชีพ  :
 จำนวนกองทุน  :         514 กองทุน

 มูลคาสินทรัพยสุทธิรวม  : 465.30 พันลานบาท

กองทุนสวนบุคคล  :กองทุนสวนบุคคล  :
 จำนวนกองทุน  :      1,154 กองทุน

 มูลคาสินทรัพยสุทธิรวม  : 168.27 พันลานบาท

ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย  :ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย  :
รายไดจากดอกเบี้ย  : หัก ณ ที่จาย 15%  (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

รายไดเงินปนผล  : หัก ณ ที่จาย 10%  (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

กำไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย  : บุคคลธรรมดา   : ไมเสียภาษี

  นิติบุคคล   : หัก ณ ที่จาย 15%

ภาษีการโอนหลักทรัพย  : ไมมี

ขอจำกัดการไดมาซึ่งหลักทรัพยของชาวตางชาติ  :ขอจำกัดการไดมาซ่ึงหลักทรัพยของชาวตางชาติ  :
 การซ้ือหลักทรัพยของชาวตางชาติไมมีขอจำกัด ยกเวนแตจะมีการกำหนดจำนวนผูถือหุนชาวตางชาติในขอบังคับของบริษัทนั้นๆ

ภาพรวมตลาดทุนไทย พ.ศ. 2551

(1)  บริษัทหลักทรัพยที่มีนิติบุคคลตางชาติถือหุนมากกวารอยละ 50
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ผลการดำเนินงานในป 2551

สมาคมบริษัทหลักทรัพย
 สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะเปดเสรีคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย และการ 
ใหใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในป 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพยตระหนักดีวา บริษัทหลักทรัพยจะตองเรง 
ปรับตัว และสรางความแข็งแกรงใหตนเอง ดังนั้น ในป 2551 สมาคมจึงไดมุงเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของบริษัทสมาชิก
เพื่อรองรับการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย โดยเนนการเพิ่มผลิตภัณฑใหมเพื่อเปนชองทางสรางรายไดเพิ่มของบริษัทหลักทรัพย 
และปรับปรุงกฎเกณฑที่เปนอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

 สมาคมไดศึกษา ระดมความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก ติดตามความคืบหนา และดำเนินการเพื่อสนับสนุนการ 
ดำเนินงานของบริษัทสมาชิก สรุปไดดังนี้

ดานนโยบายและการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยโดยรวม

 ในป 2551 สมาคมไดกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ และแนวทางท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย
โดยเสนอตอองคกรกำกับดแูลที่เกี่ยวของใหเปนผลสำเร็จ ดังนี้

 o กำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศของบริษัทหลักทรัพย 
  เพ่ือเปนชองทางเพ่ิมแหลงรายได และแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย
 o ปรับปรุงหลักเกณฑวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด โดยเพิ่มอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสด
  จากอัตราไมต่ำกวารอยละ 10 เปน รอยละ 15 ของจำนวนเงินท่ีลูกคาอาจซื้อได เพื่อปองกันความเส่ียง
  ในเรื่องการชำระราคาในการซ้ือขายหลักทรัพย และเพื่อสรางความม่ันคงในระบบซ้ือขาย 
 o ปรับปรุงหลักเกณฑการประกอบกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) และการขายหลักทรัพย โดยยังไมมี
  หลักทรัพยในการครอบครอง (การขายชอรตหลักทรัพย) ที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย
  ใหเหมาะสมและคลองตัวขึ้น ตลอดจนเพ่ืออำนวยความสะดวกใหมีการทำธุรกรรม SBL และการขายชอรต 
  หลักทรัพยมากขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือบริหารความเส่ียง และทำใหตลาดหลักทรัพยมีเสถียรภาพมากข้ึน
 o ปรับปรุงหลักเกณฑวาดวยการเปดสำนักงานสาขาและเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย เพื่อใหบริษัทหลักทรัพย
  ดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว สามารถเพิ่มรายไดและขยายฐานลูกคาไดมากขึ้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับการ
  เปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย โดยอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยสามารถแตงตั้งผูจัดการสาขา 1 คน ใหดูแลรับผิดชอบ
  มากกวา 1 สาขาได รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเพื่ออนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยที่มีความพรอมสามารถมี
  สำนักงานสาขาในตางประเทศได
 o ขยายระยะเวลาผอนผันเกี่ยวกับการกำหนดใหบริษัทสมาชิกคิดคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยผาน
  อินเทอรเน็ตในอัตราไมต่ำกวารอยละ 0.15 ในกรณีที่ลูกคาซื้อขายผานบัญชี cash balance หรือ credit 
  balance โดยไมรวมลูกคาสถาบัน และกรณีที่ลูกคาไมไดซื้อขายผานบัญชี cash balance หรือ credit 
  balance ใหคิดคาธรรมเนียมจากลูกคาดังกลาวไมต่ำกวารอยละ 0.20 ตอไป โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 
  มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 o ปรับปรุงเกณฑวาดวยการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย โดยเพิ่มชองทางการชำระราคาคาซื้อขายหลักทรัพย
  ระหวางบริษัทหลักทรัพยและลูกคา โดยใหลูกคาสามารถเลือกชำระราคาผานกองทุนรวมได นอกเหนือจากวิธี 
  การปกติที่ใชระบบ ATS เพื่อพัฒนาการชำระราคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสามารถ
  เชื่อมตอการลงทุนในรูปแบบอ่ืนได
 o กำหนดเกณฑการแนะนำลูกคามาซ้ือขายหลักทรัพยโดยไดรับคาตอบแทน สำหรับบริษัทประกันภัย บริษัทประกัน
  ชีวิต บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน และเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใชเจาหนาท่ีการตลาด เพ่ือชวยขยาย 
  ฐานผูลงทุนของบริษัทหลักทรัพย
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 o ปรับปรุงหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย เพื่อใหมีหลักเกณฑในการตั้ง
  หรือยอมใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพยอื่น เปนหรือทำหนาที่ 
  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพยได อันสอดคลองกับ
  การสนับสนุนใหบริษัทหลักทรัพยมีการจัดโครงสรางการดำเนินการในรูปกลุมธุรกิจ ( f inancial conglomerate) 
  ซึ่งทำใหเกิดความคลองตัวในการประกอบธุรกิจและสามารถแขงขันไดดียิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ัน สมาคมบริษัทหลักทรัพยไดเสนอความเห็น และรวมหารือกับหนวยงานของทางการในเร่ืองตางๆ ดังนี้

 o เสนอแนวทางการแกไขกฎระเบียบวาดวยการประกอบธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือบัญชีบริษัทหลักทรัพย 
  (Proprietary Trading) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยให
  บริษัทหลักทรัพยตองมีนโยบายการลงทุน การกำหนดวงเงิน ระบบรายงานตอผูบริหาร และการบริหารความ
  เสี่ยงจากการลงทุนใหเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อปองกันการลวงรูขอมูลและความ
  ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางหนวยงานและบุคลากรของบริษัท
 o รวบรวมประเด็นภาษีที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาตลาดทุน และนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
 o เสนอแนวทางไปยังตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการสงมอบหลักทรัพยที่ขายสำหรับลูกคาท่ีเขาทำธุรกรรมการยืมและ
  ใหยืมหลักทรัพย โดยขอใหผอนปรนการสงมอบหลักทรัพยในวันท่ี T+1 และขอปรับปรุงสูตรการคำนวณวงเงิน
  บัญชีเงินสดแยกจากธุรกรรมการยืมและใหยืมหลกัทรัพย

ดานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย

 o จัดทำแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ (Workf l ow) และเอกสารเปดเผยขอมูล
  ความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
  เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศของบริษัทหลักทรัพย โดยเริ่มใชตั้งแต
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
 o ปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
  เพื่อรองรับการเร่ิมซื้อขาย Single Stock Futures ตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2551

ดานการสนับสนุนธุรกิจ

 o ศึกษาเรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และเสนอบริษัทสมาชิก
  ใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยแบบแยกรายการ (unbundled) โดยการเขียนกำกับไวอยาง
  ชัดเจนวาคาธรรมเนียมแตละรายการเรียกเก็บโดยหนวยงานใด โดยแยกเปน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
  (Brokerage Fee) เรียกเก็บโดยบริษัทหลักทรัพย คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย (Levy Fee) เรียกเก็บโดย
  ตลาดหลักทรัพยฯ และคาธรรมเนียมการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย (Clearing Fee) เรียกเก็บโดยบริษัท 
  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
 o รวมหารือกับธนาคารดอยซแบงค เรื่องโครงสรางตนทุนของใบรับฝากหลักทรัพยตางประเทศที่เปลี่ยนมือ
  ได (Transferable Custody Receipt: TCR) รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับความสนใจ
  ในการเปน sponsored broker ของ TCR เพื่อนำเสนอตลาดหลักทรัพยฯ
 o รวมกับสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการจัดทำหลักสูตรของสถาบันเพื่อ
  พัฒนาคุณภาพผูติดตอผูลงทุน และประสานงานกับมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
  สำหรับสายอาชีพผูติดตอผูลงทุน เพื่อชวยผลิตบุคลากรใหเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรม
 o ใหความรวมมือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการจัดทำขอความเตือนผูลงทุน เรื่องหลักทรัพยที่มีอัตรา
  การซ้ือขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) เพื่อเตือนใหลูกคารายบุคคลระมัดระวังในการเขาซื้อหุนดังกลาว
 o วาจางที่ปรึกษากฎหมายจัดทำขอความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) ประกอบการเปดเผยผล CG Rating 
  ของ IOD ในบทวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการกำกับดูแลกจิการที่ดี 
 o รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดทำโครงการวิจัย “การสำรวจทัศนคติ พฤติกรรมในการดูแลลูกคา 
  และความคิดเห็นของเจาหนาที่การตลาด เพื่อขยายฐานผูลงทุน” (Marketing Survey 2008)
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ดานการจัดการบรรยาย และการอบรมสัมมนา

 o จัดการสัมมนาหัวขอ “บริษัทหลักทรัพยกับ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับแกไข” ในวันท่ี 26 
  กุมภาพันธ 2551 เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับท่ี 4 ซึ่งเปน
  กฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย และเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพย กอนการบังคับใช 
 o จดัการบรรยายพิเศษหัวขอ “How Taiwan Stock Exchange Meets the Challenge” โดย Professor 
  William T. Lin, Ph.D, Director, Taiwan Stock Exchange ในวันท่ี 13 มีนาคม 2551
 o รวมกับสถาบันวิจัยตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดสัมมนาหัวขอ “Surviving the Intensif i ed 
  Global Capital Market Competition” ในวันท่ี 25 มีนาคม 2551 เพื่อเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพย
  กอนการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย และการปรับโครงสรางตลาดหลักทรัพย 
 o จัดสัมมนาหัวขอ “ภาษีของการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ” ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อสรางความรู
  ความเขาใจแกบริษัทหลกัทรัพย และผูลงทุน เรื่องโครงสรางภาษี ภาระภาษี และวิธีการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับ
  การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ และเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพย และผูลงทุนในการวางแผน
  ภาษีที่มีประสิทธิภาพ

ดานความสัมพันธกับตางประเทศ

 o สมาคมบริษัทหลักทรัพยไดลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไตหวัน (Taiwan 
  Securities Association) ที่โรงแรมอินเตอรคอนตเินนตัล กรุงเทพ ในวันท่ี 13 มีนาคม 2551 ซึ่งบันทึกขอตกลง
  มีสาระสำคัญในการใหความชวยเหลือเจาหนาท่ี และผูบริหารบริษัทหลักทรัพยของท้ังสองประเทศ ในการเย่ียมเยือน
  การจัดอบรมสัมมนา และการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน
 o จดักจิกรรมเพือ่ดงูานดานพฒันาการตลาดทนุและธรุกจิหลกัทรพัย และกระชบัความสมัพนัธกบับรษิทัหลกัทรพัย
  ตางประเทศ โดยมีผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยรวมเดินทาง ดังนี้

   วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2551 ไดเดินทางไปยัง ประเทศไตหวัน เพื่อดูงานที่ Taiwan Stock Exchange 
   และดูงานธุรกิจหลักทรัพยที่ Polaris Securities Co., Yuanta Securities Co. และ KGI Securities Co. 
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   วันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2551 ไดเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษฮองกง เพ่ือดูงานท่ี Hong Kong Stock
   Exchange และดูงานธุรกิจหลักทรัพยที่ Tai Fook Securities Group Ltd. และ Cash Financial Service 
   Group Ltd. 
 o รวมประชุมประจำป Asia Securities Forum 2008 ครั้งที่ 13 
  ระหวางวันที่ 4 - 6 กันยายน 2551 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง

 นอกจากน้ี ในรอบป 2551 สมาคมไดสงผูแทนเขารวมในคณะ 
ทำงานตางๆ เพื่อรวมกันพัฒนาตลาดทุนไทย ดังตอไปน้ี

 o แตงตั้ง คุณสรรเสริญ  นิลรัตน เปนผูแทนสมาคมในคณะ
  อนุกรรมการตัดสินรางวัลตราสารหน้ียอดเย่ียม (Best Bond 
  Award) ประจำป 2550
 o แตงตั้ง คุณสรรเสริญ นิลรัตน คุณไพบูลย นลินทรางกูร  และคุณณัฐรินทร ตาลทอง เปนผูแทนสมาคม 
  ในคณะกรรมการการแขงขันโครงการ “SET Click 2 WIN 2008 : Thailand Stock Simulation”
 o แตงต้ัง คุณสรรเสริญ  นิลรัตน  ดร.ชัยพันธ  พงศธนากร  คุณสุรพล  กุลศิริ และคุณเยาวลักษณ  อรามทวีทอง เปนผูแทน
  สมาคมเขารวมในคณะกรรมการตัดสินการแขงขันโครงการ The Star Marketing
 o แตงตั้ง คุณรัชกฤษณพงศ  เอกรังสรรค เปนผูแทนสมาคมในการเขารวมเปนกรรมการสมาคมตราสารหน้ีไทย
 o แตงตั้ง คุณภควัต  โกวิทวัฒนพงศ เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนอนุกรรมการกำกับการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี
 o แตงตั้ง คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
 o แตงตั้ง คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนคณะทำงานดานภาษีเพื่อพัฒนาตลาดทุน
 o แตงตั้ง คุณสรรเสริญ นิลรัตน เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนคณะทำงานชุดหลักจัดกิจกรรม CSR ของหนวยงาน
  ในตลาดทุนและมีการแตงตั้งผูแทนเปนคณะทำงานชุดยอย ดังนี้

   คุณสมชาย ทรรศนียศิลป เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนคณะทำงานชุดยอย ดานการระดมทุนและสิทธิ 
   ประโยชน 
   คุณณิยะดา จางตระกูล และคุณสุภาพร แกวกาญจนดิษฐ เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนคณะทำงานชุดยอย 
   ดานการคัดเลือก Organizer และการประสานงาน
   คุณณัจฉวี  สุคนธวิท  และคุณปฐมา  ออยทอง เปนผูแทนสำรองดานการคัดเลือก Organizer และการ
   ประสานงาน 
   คุณเตือนใจ  เจียรธนากุล เปนผูแทนสมาคมเขารวมเปนคณะทำงานชุดยอย ดานการประชาสัมพันธ  
          คุณณพวิทย  โทเทอดวิไล และคุณกฤติยาพร  พลตรี เปนผูแทนสำรองคณะทำงานชุดยอย ดานการ
   ประชาสัมพันธ
 o แตงตั้ง คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ  และคุณสถาปนะ เลี้ยวประไพ เปนผูแทนหลักและผูแทนสำรองสมาคมใน
  คณะอนุกรรมการพิจารณารางประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภททุน
 o แตงตั้ง คุณสิทธิไชย มหาคุณ  และคุณมนตรี ศรไพศาล เปนผูแทนหลักและผูแทนสำรองสมาคมใน
  คณะอนุกรรมการพิจารณารางประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทอนุพันธ

ชมรมวาณิชธนกิจ
 ชมรมวาณิชธนกิจจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการใหความรวมมือ    
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพยโดยรวม ซ่ึงในป 2551 ชมรมฯ ได
เปนตัวแทนของสมาชิกเพ่ือใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง/
แกไขหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวาณิชธนกิจ ดังนี้

หลักเกณฑการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑการออกและเสนอขายตราสารหนี้ตอสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยชมรมฯ มีความเห็นวาไมควรลดระยะเวลาการอนุญาตเปนผูออกและเสนอขายตราสารหน้ี (shelf approval)
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และระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนรายโครงการ (shelf  f iling) จาก 3 ป
เปน 2 ป เนื่องจากกรณีที่ขอมูลในแบบ  f i ling เปนเท็จ และมีการฟองรองเรียกคาเสียหาย ระยะเวลาที่เหลืออีก 1 ป 
ก็จะไมมีผลใดๆ รวมทั้งชมรมฯ ไมเห็นดวยที่จะแกไขใหตั๋วเงินที่ไมมีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือที่สถาบันการเงิน (ธนาคาร 
พาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงินตามกฎหมายเฉพาะ) เปนผูออก รับรอง หรืออาวัล ใหถือเปน 
หลักทรัพย เนื่องจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไมควรตองยื่นคำขออนุญาตเนื่องจากการระดม 
ทุนถือเปนธุรกิจปกติ ซึ่งหากแกไขใหตั๋วเงินถือเปนหลักทรัพย จะทำใหเปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน 
ดังกลาว แตสำหรับบริษัทประกันภัย บริษัทลิสซิ่ง บริษัทเชาซื้อ บริษัทแฟคเตอริง หากตองการระดมทุนดวยตั๋วเงิน ก็ควรถือ 
เปนหลักทรัพยและจะตองยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงานฯ

หลักเกณฑการออกและเสนอขายหุนกูตางประเทศ

 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขหลักเกณฑการออกและเสนอขายหุนกูตางประเทศตอสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยชมรมฯ ไมเห็นดวยท่ีจะผอนคลายการยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล (f i ling) สำหรับบริษัทตางประเทศท่ีจะ 
เสนอขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ (FX bond) แกผูลงทุนสถาบันไมวาจะมีมูลคาเสนอขายเทาใด เนื่องจากการย่ืนแบบ 
f i ling นั้น จะทำใหนักลงทุนมีขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารดังกลาว

หลักเกณฑการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอผูถือหุนเดิม กรรมการหรือพนักงาน และการเสนอขายในวงจำกัด

 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงเกณฑการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอผูถือหุนเดิม กรรมการหรือพนักงาน 
และการเสนอ ขายในวงจำกัด ตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยชมรมฯ มีความเห็นวา แมวาบริษัทจะไดรับการผอนปรน
ใหสามารถนำหลักทรัพยที่เหลือจากการขายใหแกผูถือหุนเดิม (right offering) ไปเสนอขายใหแกกรรมการหรือพนักงาน
(ESOP) โดยไมตองทำตามเกณฑ ESOP และไมตองทำตามเกณฑ PP ราคาต่ำ เพียงแตปฏิบัติตามเกณฑคุมครองผูถอืหุน
แตผูถือหุนก็ยังควรมีสิทธิที่จะอนุมัติหรือคัดคานบุคคลที่ไดรับ ESOP (จากที่เสนอใหมีเพียงการเปดเผยรายชื่อใหผูถือหุน 
ทราบ) เพื่อปองกันการจัดสรรในการเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งชมรมฯ ไดขอใหสำนักงานฯ กำหนด   
หลักเกณฑดังกลาวใหมีความชัดเจนในประเด็นดังนี้

 1. การกำหนดนิยามราคาต่ำและวิธีการคำนวณราคาตลาดของประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยตอ 
กรรมการหรือพนักงาน จะสงผลตอเกณฑการอนุญาตตามประกาศดังกลาวอยางไร
 2. การผอนปรนใหบริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกอางอิงวันที่ใชในการกำหนดราคาเสนอขายเพ่ือคำนวณราคา 
ตลาดไดนั้น สามารถจะเปล่ียนแปลงหลังจากที่ไดเลือกอางอิงแลวไดหรือไม เนื่องจากหากกรณีที่ราคาหลักทรัพยปรับลดลง 
เกิน 10% หลังจากที่ไดประชุมผูถือหุนแลวทำใหจะตองจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขอมติใหม
 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการของประกาศวาดวยการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยชมรมฯ มีความเห็นวา 
การกำหนดลักษณะการกระทำและความสัมพันธที่ถือวาเปนการกระทำการรวมกับบุคคลอื่น (acting in concert) ในกรณี
ที่มีการทำสัญญาไวเปนการลวงหนาและไดเปดเผยกรอบของสัญญาอยางชัดเจนนั้น  ไมควรนับรวมเปน acting in concert  
และสำหรับการพิจารณาขอสันนิษฐานของ acting in concert นั้น หากความสัมพันธหรือพฤติกรรมขอแรกไมมีความชัดเจน 
ก็ควรพิจารณาพฤติกรรมขอตอไปประกอบดวย ซึ่งหากมีการพิสูจนไดวาขอตกลงหรือสัญญามิไดมีการใชสิทธิออกเสียงไปใน
ทิศทางเดียวกัน ก็ไมควรนับรวมเปน acting in concert รวมทั้งการกำหนดจำนวนเสียงที่ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผูถือหุนในการกระทำหรืองดเวนการกระทำท่ีจะรบกวนตอการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการนั้น ควรมีความแตกตาง
กันตามความเหมาะสมในแตละกรณี 

รางประกาศเก่ียวกับการผอนปรนเกณฑการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภททุน 
 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดนำผลการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการแกไขประกาศเกี่ยวกบัการผอนปรน 
เกณฑการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภททุนไปจัดทำรางประกาศที่เกี่ยวของ และรับฟงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งนั้น 
ซึ่งชมรมฯ ไมมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมใดๆ เน่ืองจากรางประกาศดังกลาวเปนการปรับปรุงเพ่ือความยืดหยุนและผอนปรนท่ีจะ 
ทำใหการระดมทุนผานตลาดทุนมีประสิทธิภาพสามารถทำไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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หลักเกณฑการอนุญาตใหบริษัทตางประเทศเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑการอนุญาตใหบริษัทตางประเทศเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตอสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยชมรมฯ มีความเห็นวาการรับรองความถูกตองของขอมูลในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท 
ตางประเทศ (foreign issuer) ในปท่ีมีการควบรวมกิจการท่ีบริษัทจะตองแสดงใหเห็นถึงผลจากการไดมาโดยแสดงผลกระทบ
ทางการเงินทั้งปนั้น ควรจะเปนหนาที่ของผูสอบบัญชีของ foreign issuer เนื่องจากเปนผูที่ทราบขอมูลดังกลาวดีที่สุด 
และมีความเห็นวา การกำหนดใหมีการเปดเผยรายการระหวางกันยอนหลัง 3 ป อาจจะทำใหเปนอุปสรรคที่สำคัญในการ
ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยของ foreign issuer ได เนื่องจากอาจมีขอติดขัดหรือความไมครบถวนในการจัดทำขอมูล 
การรับรองขอมูลความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของขอมูลที่ยอนหลังเกินกวาระยะเวลา 1 ป (ตามเกณฑเดิมที่กำหนด) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง foreign issuer ที่ไมไดมีการเตรียมการสำหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนา 
เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป รวมทั้งไดเสนอใหมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวิธีการเปดเผยขอมูลตอนักลงทุน 
กรณีที่กฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลไดจดทะเบียนจัดตั้ง (home country) มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอขอ 
บังคับบริษัท ภายหลังจากที่ foreign issuer ไดรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

ภาษีที่เกี่ยวของกับการควบรวมกิจการ

 การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นภาษีที่เปนอุปสรรคสำหรับการควบรวมกิจการตอคณะทำงานเพ่ือรวบรวม    
ปญหาและอุปสรรคในการควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย สมาคมบริษัทหลักทรัพย โดยเสนอใหมีการยกเวนการจัดเก็บ 
ภาษีสำหรับการควบรวมกิจการในรูปแบบตางๆ เชน การควบรวมกิจการโดยการไดมาซึ่งหุน (Share Acquisition) การ
ควบรวมกิจการโดยการไดมาซ่ึงสินทรัพย (Asset / Business Acquisition) การควบรวมบริษัทตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Amalgamation) เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหเกิดการควบรวมกิจการ

หลักเกณฑและวิธีการการควบรวมกิจการและการถือหุนไขวในกิจการโทรคมนาคม

 การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับรางหลักเกณฑและวิธีการการควบรวมกิจการและการถือหุนไขวในกิจการโทรคมนาคม
ตอสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โดยชมรมฯ มีความเห็นวารางหลักเกณฑและวิธีการควบรวม      
กิจการและการถือหุนไขวในกิจการโทรคมนาคมควรจะระบุคำนิยามของผูรับอนุญาตและที่ปรึกษาอิสระใหมีความชัดเจน   
รวมทั้งควรมีแบบฟอรมในการตรวจความครบถวน (check list) สำหรับการวิเคราะหขอมูลในการทำหนาท่ีที่ปรึกษาทาง 
การเงินดวย

 ในป 2551 ชมรมฯ มีสมาชิกจำนวนท้ังส้ิน 78 บริษัท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2550 จำนวน 6 บริษัท ไดแก บ. เพลินจิต แคปปตอล 
จก.  บ. ท่ีปรึกษา เอเชีย พลัส จก.  บ. แคปปตอล พลัส แอดไวซอร่ี จก.  บ. ออพทเอเชีย แคปตอล จก.  บ. ฟนเน็กซ  แอดไวเซอร่ี 
จก. และ บ. เอแคป คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก. และในป 2551 ชมรมฯ ไดกำหนดคุณสมบัติการดำรงสถานะการเปนสมาชิก
เพื่อใหการประกอบวิชาชีพดานวาณิชธนกิจของสมาชิกเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยบรษิัทสมาชิกชมรมฯ ที่ประสงคจะตอ
สมาชิกภาพตั้งแตป 2552 เปนตนไป ตองมีบุคลากรในสายงานท่ีรับผิดชอบในการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอยางนอยหน่ึง
คนท่ีมีประสบการณดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับตลาดทุนภายใตกฎเกณฑและขอบังคับของสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมนอยกวา 2 ป และเปนบุคลากรหลักในการเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับตลาดทุนภายใตกฎเกณฑและขอบังคับของสำนักงานฯ หรือตลาดหลักทรัพยฯ อยางนอย 1 เรื่อง 
ภายในระยะเวลา 3 ปที่ผานมานับถึงวันที่ยื่นใบสมัครตออายุสมาชิกชมรมฯ และชมรมฯ ยังไดจัดใหมีการประชุมสมาชิก   เพื่อ
พบปะสังสรรคและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดแก 
การปรับปรุงประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและการปรับปรุงระบบการบันทึกคะแนนความผิด
(point system) แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลคาหลักทรัพยเพื่อทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย แนวทางการปฏิบัติงานดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม  หลักการแกไขประกาศวาดวย 
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏบิัติงานดาน 
การเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 นอกจากนั้น ชมรมฯ ไดสงผูแทนเขารวมในคณะอนุกรรมการพิจารณารางประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยประเภททุน และคณะอนุกรรมการพิจารณารางประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทอนุพันธท่ี   
เกี่ยวของกับตราสารทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทำหนาที่พิจารณารางประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.       
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยทั้ง 2 ประเภทดังกลาวใหมีความเหมาะสม รัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ 
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สงผูแทนเขารวมในคณะทำงานเพื่อพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงินและผูควบคุมการปฏิบัติงานใน 
สายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหคำแนะนำและความเห็นตอสำนักงานฯ  
ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน และสำนักงานฯ จะพิจารณาบันทึกคะแนนความผิด 
กรณีที่ปรึกษาทางการเงินและผูควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงินไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความบกพรอง     
รวมทั้งไดสงผูแทนเขารวมในคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบของสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
เพ่ือทำหนาท่ีกำหนดแนวทาง เน้ือหาและมาตรฐานของการอบรมหลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงินการทดสอบความรูสำหรับผูปฏิบัติ 
งานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน และหลักสูตรทบทวนและเพ่ิมพูนความรูสำหรับผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน

 ผลการดำเนินงานของชมรมในป 2551 ที่ผานมา สรุปไดดังนี้

 1. ชมรมไดขอใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซักซอมความเขาใจในการประชุมประจำไตรมาสเชิงอบรมและ 
การปฏิบัติการ (Compliance Meeting) 2/2551 ถึงการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาหรือใหคำแนะนำแกลูกคา   
โดยเฉพาะการรับคำส่ังซื้อขายหลักทรัพยในกรณีตางๆ ที่ควรมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการส่ังซื้อขายทุกรายการ และ 
ในกรณีลูกคามาท่ีหองคา ไดมีการหารือผอนปรนใหกับบริษัทหลักทรัพยในการจัดพิมพรายการคำส่ังซ้ือขายเปนหลักฐานแทน 
การจัดเก็บใบคำส่ังซื้อขายเปนคร้ังๆ เพื่อลดภาระและความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการ  
คำส่ังซ้ือขายทุกรายการไมวาจะจับคูไดหรือไม รวมถึงการยกเลิกคำส่ังและรายละเอียดอ่ืนๆ โดยตองใหลกูคาลงนามรับทราบ 
เอกสารดังกลาวเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานทุกสิ้นวัน 

 2. ชมรมไดมีหนังสือถึงบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อขอใหพิจารณาแนวทางการ 
จัดสงรายงานตอตลาดอนุพันธ ซ่ึงกำหนดใหสมาชิกจะตองรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.         
หรือหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ โดยมีกำหนดเวลาจัดสงรายงานภายใน 3 วันทำการถัดจากวันท่ีสมาชิกไดรับรายงาน       
โดยชมรมไดเสนอขยายระยะเวลาในการกำหนดเวลาจัดสงรายงานเปน 7 วันทำการนับจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
และใหความเห็นชอบรายงาน ซึ่งบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไดเห็นชอบตามท่ีชมรมไดนำเสนอ

 3. ชมรมไดทำการศึกษาถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจาย Incentive ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2549 และหนังสือเวียนของตลาด 
หลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการคิดคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ลงวันท่ี วันท่ี 25 ธันวาคม 2549 โดยชมรม 
ไดนำเสนอผลสรุปการศึกษาดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารสมาคมบริษัทหลักทรัพย เพ่ือหารือกับหนวยงานกำกับดูแลตอไป
 
 4. การทำหนาท่ีเปนศูนยกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารการดำเนินงาน และการรวบรวมกฎระเบียบของสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยการจัดทำวารสารรายไตรมาส สำหรับป 2551 โดยชมรม 
ไดออกวารสารจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งไดนำสงใหกับบริษัทสมาชิกผานอิเล็กทรอนิกสเมลลแลว  

ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย
 ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย (Compliance Club) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2540 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติหนาท่ีการเปนผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย และธุรกิจ 
อ่ืนท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานหลักทรัพยดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามกฏระเบียบ ตลอดจนเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิก
รวมถึงการเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู ประสบการณ 
เทคนิค และวิธีการใหมๆ ของการดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย  
ชมรมมีสมาชิกจำนวนท้ังสิ้น 55 บริษัท โดยในป 2551 ชมรมไดรับ 
สมาชิกเพิ่มจำนวน 1 ราย ไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อ 
รายยอย จำกัด (มหาชน)
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 5. ชมรมไดจัดโครงการฝกอบรมใหความรูหลักสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ Compliance Of f icer ระดับพื้นฐานใหกับบริษัท 
สมาชิกและผูที่สนใจท่ัวไป เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานทางการท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในประเภทตางๆ ตลอดจน 
เทคนิคในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหแกผูมีหนาท่ีเกี่ยวของใน 
การปฏิบัติงานกำกับดูแล เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2551 ณ 
โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท ในการนี้ ชมรมไดใหการสนับสนุน 
คาใชจายแกบริษัทสมาชิกจำนวน 1 คนโดยไมมีคาใชจายเพื่อเปนการคืนผลประโยชนใหกับบริษัทสมาชิกและไดมีผูเขารับ 
การอบรมรวมจำนวนท้ังสิ้น 104 คน

 6. ชมรมไดดำเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: 
KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งใชปฏิบัติงานมาระยะ 
หนึ่งแลว เพ่ือใหแนวทางปฏิบัติงานดังกลาวสอดคลองกับการปฏิบัติงานและเพ่ือลดขอติดขัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันรวมถึงการจัดทำแบบรายงานธุรกรรมสงสัย (Suspicious Transaction Report: STR) ใหมีความชัดเจน 
มากย่ิงข้ึน

 7. การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Check Lists) ดานหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใหกับบริษัทสมาชิก สำหรับ
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และหนวยกำกับดูแล ที่เกี่ยวของ โดยชมรมไดจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแนวทางดังกลาวและไดขอผูแทนจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เขารวมเปนคณะทำงาน สำหรับการจัดทำแนวทางการตรวจสอบจะเปนประโยชนตอบริษัทสมาชิกใน
การเตรียมความพรอมกอนการเขาตรวจของหนวยกำกับดูแล

 8. การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Check Lists) ดานอนุพันธ เพื่อใชในการติดตามการปฏิบัติงานภายในของ     
บริษัท เนื่องจากธุรกรรมอนุพันธเปนเรื่องใหม ดังนั้น ชมรมจึงไดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรางแนวทางการตรวจสอบ      
เพ่ือใหบริษัทสมาชิกไดมีแนวทางในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกรรมดังกลาว  

 9. ชมรมไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดประชุมประจำไตรมาสเชิงอบรมและการปฏิบัติ
การ (Compliance Meeting) ใหกับเจาหนาที่ดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย (Compliance Of f icer) ของบริษัท 
หลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคในการอบรม เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ณ หองฝก 
อบรมช้ัน 10 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากน้ี ไดมีการจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูเร่ืองการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับ 
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายแนวคิดในการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับราง
ดังกลาว ซึ่งไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาใหความรูในหัวขอดังกลาวเมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2551 ณ หองประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 10. การใหความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
ในการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดประกาศเร่ือง การใหสมาชิกดำเนิน 
การใหลูกคาทำการซื้อขายหลักทรัพยดวยบัญชีแคชบาลานซ (Cash 
Balance) เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุม 1101 อาคาร 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาว และการจัดกิจกรรม Compliance 
สัมพันธประจำป 2551 ติดตอกันมาเปนปที่ 5 เพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกัน

อันจะเปนประโยชนตอบริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพยโดยรวม เมื่อวันท่ี 22 - 23 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรม Holiday 
Inn อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
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 11. การใหความรวมมือกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการสงผูแทนเขารวมสัมมนา    
เรื่องนโยบายการพัฒนามาตรฐานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญของรางเอกสาร   
นโยบายการพัฒนามาตรฐานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ พรอมกันนี้ ยังไดใหความรวมมือสงผูแทนเขารวมสัมมนาระหวางประเทศเรื่อง Anti 
- Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) for Mobile Phone Financial 
Services (m-Fs)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมกับธนาคารโลก (World Bank) เมื่อวันท่ี 24 - 
26 มิถนุายน 2551 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัล เวิลด กรุงเทพฯ

 12. การใหความรวมมือกับศูนยใหคำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โดยมอบหมายใหคุณอารีย เติมวัฒนาภักดี ประธานชมรม เขารวมเปนวิทยากรในการเสวนาเร่ืองธุรกิจการเงินไทยกับปญหา 
ฟอกเงิน กติกาใหมหรือภัยคุกคาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ณ หองแกรนด บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 
กรุงเทพฯ

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำเนินงานของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบป 2551 ที่ผานมา สรุปไดดังนี้

 1. การจัดต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการรองรับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยคณะทำงานไดรับความรวมมือจาก คุณกำพล ศรธนะรัตน ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนท่ีปรึกษาคณะทำงาน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดสง คุณวิทวัส ชุติโสวรรณ Senior Of cer-Security Management เขารวมเปนคณะทำงานดวย คณะทำงานไดดำเนินการ 
จัดแนวทางการเตรียมความพรอมและนำสงใหกับบริษัทสมาชิกสำหรับเตรียมความพรอมเปนท่ีเรียบรอยแลว

 2. คณะทำงานดาน KYC & CDD ไดรวมมือกับบริษัทไอที อีลีเมนท จำกัด ในการพัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติ  
งานใหสอดคลองกับประกาศของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได
ทำการพัฒนาและทำการทดสอบเปนที่เรียบรอยแลว

 3. คณะทำงานจัดทำ Format File Selling Agent ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคม
บริษัทหลกัทรัพยและผูแทนจากสมาคมจัดการลงทุน ไดรวมกันพัฒนา Format File เพื่อเปนแนวทางในการรับ - สงขอมูล
ของการประกอบธุรกรรม Selling Agent ระหวางบริษัทหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซึ่งไดดำเนินการ 
จัดทำ Format File Selling Agent เสร็จสิ้น และไดนำสง Format File ใหกับบริษัทสมาชิกชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ    
สมาคมบริษัทหลักทรัพยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อนำไปใชปฏิบัติงานตอไป

 4. ชมรมไดใหความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการจัดสงผูแทนไดแก คุณธนาทร เบญจภัทรนนท 
บริษัทหลักทรัพยดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิสุทธิ์ สิปยารักษ บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) และคุณเกรียงศักดิ์ พนมธนศักดิ์ บริษัทหลักทรัพยยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เขารวมเปนคณะทำงานเพ่ือ

 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Club) 
จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ดานหลักการและการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีมาตรฐาน
รวมถึงการสงเสริมใหสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และมีจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ชมรมยังเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูล     
ขาวสารและการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของในการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนสงเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ 
กับการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำหนาท่ีในการเผยแพรขอมูล 
ขาวสารและงานวิชาการอันเก่ียวเน่ืองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป 2551 ชมรม 
มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 39 บริษัท โดยจำแนกเปนสมาชิกที่เปนบริษัทหลักทรัพย 
จำนวน 38 บริษทั และสมาชิกที่ไมไดเปนบริษัทหลักทรัพยจำนวน 1 บริษัท
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เตรียมความพรอมระบบจับคูคำสั่งซื้อขายใหม (ARMS) เพื่อพิจารณาถึงเรื่องความพรอมและการประเมินความเส่ียงในการ 
เริ่มใชงานระบบดังกลาว และไดขอความรวมมือจากบริษัทสมาชิกในการจัดสงเจาหนาท่ีการตลาดเขารวมการทดสอบระบบ
ดังกลาวดวย

 5. ชมรมไดรวมมือกับสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม 
ซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ในการจัดสัมมนาเรื่อง มาใช Opensource 
กันเถอะ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส  
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและสงเสรมิใหสมาชิกไดมี
ความรูความเขาใจในการนำ Opensource มาใชภายในองคกร เพื่อ 
ลดตนทุนการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปญหาและการใชงาน Opensource กับหนวยงานอ่ืนๆ

 6. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมรับประทานอาหารกลางวันระหวางผูบริหารสายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย  
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งไดหารือถึงประเด็นขอติดขัดอันเกี่ยวเนื่องกับ 
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการใหความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางเดียวกัน

 7. การจัดกิจกรรมการแขงขันกอลฟเชื่อมสัมพันธ “ไอทีก็ 
ตีกอลฟ ครั้งที่ 2” เพื่อพบปะสังสรรคและเพิ่มพูนความสามัคคี     
ตลอดจนกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกและหนวยงานตางๆ 
ประกอบดวย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผูให 
บริการระบบ (Vendor) เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2551 ณ สนาม 
กอลฟชวนชื่น กอลฟ คลับ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 147 คน

 8. การจัดกิจกรรมการแขงขันโบวลิ่งสมาชิกสัมพันธประจำ
ป 2551 ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมตอเนื่องกันมาเปนครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อใหผูเขาแขงขันไดพบปะสังสรรค เพิ่มพูนความสามัคคี 
และกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รวมถึง 
การสรางสายสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ในตลาดทุนอันไดแก 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และบริษัทผูใหบริการระบบ (Vendor) เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2551 
โดยจัดการแขงขันที่ SF Strike Bowl  ชั้น 7  อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 
กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 260 คน

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย (Back Off i ce Operation Club) จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อสงเสริมพัฒนางานดานปฏิบัติการหลักทรัพยใหมีมาตรฐาน และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู
ประสบการณอันเกี่ยวเนื่องกับงานดานปฏิบัติการหลกัทรัพย นอกเหนือจากนี้ชมรมยังเปนศูนยกลางพัฒนาทักษะความรูวิธี 
การใหมๆ เพ่ือใหสอคคลองกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงการเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารและการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในการแกไขปญหาตางๆ และการทำหนาท่ีเปนตัวแทนของสมาชิก
ในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการเผยแพรผลการศึกษาและกิจกรรมวิชาการอันเก่ียวเน่ืองกับงานดาน 
ปฏิบัติการหลักทรัพย ในป 2551 ชมรมมีสมาชิกจำนวนท้ังสิ้น 38 บริษัท
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 การดำเนินงานของชมรมในป 2551 ชมรมไดประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย สำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด และบริษัทฟรีวิลล โซลูชั่นส จำกัด เพื่อนำเสนอแนวทางและระดมความ 
คิดเห็นอันเกี่ยวเนื่องกับงานดานปฏิบตัิการหลักทรัพยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดจัดกิจกรรมสัมพันธ  
ระหวางบริษัทสมาชิกและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสรุปไดดังนี้

ดานการแกไขกฎเกณฑเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

 o หารือกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการเพิ่มประเภททรัพยสินท่ีวางเปนหลักประกัน โดยเสนอใหเพิ่ม
  กองทุนรวมประเภทตราสารหน้ีระยะสั้นหรือตลาดเงิน และตราสารหน้ีทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขเปนกองทุนท่ีไถถอนได
  ทกุวันทำการ และการชำระราคาไถถอนไมเกิน T+2 รวมทั้งเปน Omnibus account ใหสามารถนำมาวางเปน
  หลักประกันได
 o เสนอความเห็นไปยังสมาคมบริษัทหลักทรัพย ใหมีหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อจะขอ
  ผอนผันการสงรายงานการขายชอรตที่ยังมิไดซื้อคืน (แบบ กต.4) เฉพาะในชวงเวลาที่มีธุรกรรมระหวางเวลาของ
  การขายชอรตที่ยังมิไดซื้อคืนจนกระท่ังสามารถซ้ือคืนได แทนการสงรายงานเปนประจำทุกวนัทำการ ทั้งในกรณี
  ที่มีและไมมีธุรกรรมการขายชอรตที่ยังมิไดซื้อคืน
 o เสนอความเห็นขอติดขัดแนวทางการปฏิบัติงานการลดระยะเวลาในการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน 
  T+2 ตอบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อชะลอขอการขึ้นระบบดังกลาวเนื่องจากมี
  ประเด็นปญหาในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งระบบของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
 o หารือกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองการดำเนินการกับทรัพยสินประเภทเงินท่ีลูกคานำมาฝากกับบริษัท
  หลักทรัพย เพื่อขยายขอบเขตการนำเงินของลูกคาท่ีฝากไวกับบริษัทหลักทรัพย ใหสามารถไปลงทุนในกองทุน
  ประเภทอื่นๆ ได

ดานการเจรจาตอรองเพื่อลดตนทุน

 o เสนอบริษัทไทยเอ็นดีวีอาร จำกดั เพื่อขอลดอัตราขั้นต่ำของคาธรรมเนียมการทำรายการท่ีเกี่ยวของกับรายการ
  ซื้อหรือขายคืน NVDR ที่ยังมิไดชำระราคาและสงมอบผานระบบของสำนักหักบัญชี เนื่องจากการทำรายการ 
  NVDR Adjustment คิดเปนมูลคาตอหลักทรัพยตอวันท่ีทำรายการแกไขมีมูลคานอยทำใหตองมีภาระคาใชจาย
  ในอัตราขั้นต่ำซ่ึงนับเปนคาใชจายที่สูง โดยใหพิจารณาปรับลดข้ันต่ำของคาธรรมเนียมการทำรายการท่ีเกี่ยวของ
  กับรายการซื้อหรือขายคืน NVDR ที่ยังมิไดชำระราคาและสงมอบผานระบบของสำนักหักบัญชี (NVDR 
  Adjustment) จาก 500 เปน 100 บาท ตอหลักทรัพยตอวันทำการแกไข สวนอัตรารอยละ 0.01 ของมูลคา
  หลักทรัพยที่ทำรายการแกไขยังคงเปนอัตราเดิม ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมแลว
 o เสนอบริษัทฟรีวิลล โซลูซั่นส จำกัด เพื่อขอปรับลดคาพัฒนาระบบ โปรแกรม KYC/CDD และคาบำรุงรักษารายป 
  เนื่องจากชมรมเห็นวา การปรับปรุงโปรแกรมดังกลาว เปนการปรับปรงุอันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงกฏระเบียบ
  ของหนวยงานท่ีกำกับดูแล 
 o เสนอบริษัทฟรีวิลล โซลูซั่นส จำกัด เพื่อขอยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการปรับปรุงระบบเพิ่มของ 
  Turnover List ตอบริษัทฟรีวิลล โซลูซั่นส จำกัด เนื่องจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการปรับปรุงระบบของ
  บริษัทฟรีวิลล โซลูซั่นส จำกัด ในเรื่องดังกลาวสอดคลองรองรับประกาศของหนวยงานกำกับดูแล

ดานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

 o จัดทำตัวอยางหนังสือ Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List Securities ของลูกคาสถาบัน 
  เพ่ือเปนแนวทางใหบริษัทสมาชิกและลูกคาใชเปนขอตกลงรวมกันในการซื้อขายหุน Turnover List

ดานการสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

 o จัดประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการชำระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุน 
  เน่ืองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเห็นชอบใหลูกคารายบุคคล สามารถชำระราคาคาซ้ือขายหลักทรัพย
  ผานกองทุนประเภท Money Market Fund ได 
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 o รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ Requirement ของการพัฒนาระบบเพ่ือ
  รองรับการซ้ือขายหุน Turnover list ในบัญชี  Cash Balance เพื่อจะใหบริษัทสมาชิกมีระยะเวลาในการแกไข
  ระบบ Front และ Back Of ce กอนที่จะมีการออกประกาศหลักเกณฑดังกลาว
 o รวมกับบริษัทฟรีวิลล โซลูซั่นส จำกัด จัดประชุมเพื่อนำเสนอระบบโปรแกรม SBL ซึ่งมีการพัฒนาระบบ SBL
  ซึ่งมีการจัดทำ Interface ระหวาง SBA กับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ใหกับบริษัท
  สมาชิกที่สนใจ

ดานการใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

 o สงผูแทนเขารวมประชุมกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องประเด็นการแกไขเกณฑ
  สำนักหักบัญชี คาธรรมเนียมงานสำนักหักบัญชี และการรวมศูนยสำนักหักบัญชี 
 o ใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการรวบรวมประเด็นภาษทีี่
  เปนอุปสรรคในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัทสมาชิก และเสนอตอสำนักงาน

ดานกิจกรรมสัมพันธ

 o รวมกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม TSD&BOO สัมพันธ Outing Trip 
  เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฏาคม 2551 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี
  วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกชมรมกับบริษัทศูนยรบั
  ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงโอกาสอันดีที่จะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกัน
  และกัน

 ในรอบป 2551 ชมรมฯ ไดมีการจัดตั้งคณะทำงานจำนวน 4 ชุด ประกอบดวย คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ 
งานดานการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของลูกคา คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานดานการประกอบธุรกิจการยืม 
และใหยืมหลักทรัพย คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานดานการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน T+2 และคณะ 
ทำงานเจรจากับธนาคารพาณิชยในการตอรองคาธรรมเนียมโอนเงินผานระบบ ATS

 นอกจากนี้ ชมรมฯ ไดแตงตั้งที่ปรึกษาชมรม 2 ทาน คือ คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท
หลักทรัพย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ คุณภูษิต แกวมงคลศรี ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา
 ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม 
การพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้ง
ดานหลักการและดานปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในการพัฒนาและแกไข 
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกจิสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งการประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือกับบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  และการเปนตัวแทนของสมาชิกเพื่อใหความรวมมือและประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการดูแลสมาชิกของชมรมใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณของชมรม ตลอดจน
การสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรขาวสารทางวิชาการอันเกี่ยวของกับธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ในปจจุบันชมรม 
มีสมาชิกจำนวนท้ังสิ้น 38 บริษัท โดยในป 2551 ชมรมไดรับสมาชิกเพิ่มจำนวน 2 บริษัท ไดแก บริษัทหลักทรัพยฟนันซา 
จำกัด และบริษัทหลักทรัพยแมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด  
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 การดำเนินงานของชมรมในป 2551 สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

 1. ชมรมฯ ไดมีหนังสือถึงบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอขยายระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน 
กองทุนทดแทนความเสียหายรายเดือน (Monthly Contribution) จากเดิม 10 ป เปน 15 ป และสำนักหักบัญชีไดพิจารณา 
เห็นชอบขยายระยะเวลาตามท่ีชมรมนำเสนอ เปนผลใหบริษัทสมาชิกสามารถลดภาระการนำสงเงินเพ่ือสมทบกองทุนทดแทน
ความเสียหายรายเดือนลงไป

 2. ชมรมฯ ไดเจรจาตอรองราคาคาใชจายกับฝายปฏิบัติการดานหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(Back Of f ice Service Bureau หรือ BSB) ซึ่งเปนผูใหบริการระบบปฏิบัติการดานอนุพันธ ของระบบ BSB - Derivatives  
โดยไดทำการเจรจาตอรองราคาคาใชจายในการพัฒนาระบบและการปรับปรุงระบบในลักษณะการเฉลี่ยคาใชจาย (Share 
Cost) ระหวางสมาชิกที่ใชบริการดังกลาวเพื่อใหบริษัทสมาชิกมีคาใชจายที่พอเหมาะ

 3. ชมรมฯ ไดวาจางสำนักงานกฎหมายเบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ เพื่อทำการทบทวนสัญญาเปดเผยความเส่ียง 
(Risk Disclosure Statement) ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จและไดนำสงใหกับบริษัทสมาชิก เพื่อใชเปน     
สัญญามาตรฐานในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

 4. ชมรมฯ ไดมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติของผูติดตอกับผูลงทุนใน 
สัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภท ก (นักวิเคราะหตราสารอนุพันธ) เพื่อเปนการเสริมสรางบุคลากรและสนับสนุนบุคลากรที่มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเขามาสูธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาใหมีจำนวนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปจจุบันนักวิเคราะหตราสารอนุพันธมีจำนวน 
นอยและไมเพียงพอในอุตสาหกรรมและทำใหบทวิเคราะหที่จะเผยแพรใหกับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนมีปริมาณนอย  

 5. ชมรมฯ ไดเขารวมเปนผูสนับสนุนตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยในการจัดงาน Executive Dinner 
Talk “Commodities : The Thailand’s Opportunity” ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ  
กรุงเทพฯ โดยไดเชิญ Mr.Jim Rogers ซึ่งเปนวิทยากรทีมีชื่อเสียงและความเช่ียวชาญในตลาดซ้ือขายลวงหนาโภคภัณฑ 
เปนวิทยากร 

 6. ชมรมฯ ไดประสานงานกับบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง วิธีการคำนวณหลักประกัน 
สำหรับลูกคารายยอยใหม จากเดิมซึ่งเปนการคำนวณหลักประกันแบบ Fixed Formula เปนการคำนวณหลักประกันแบบ 
Portfolio และใหนำการคำนวณหลักประกันแบบใหมมาใชกับทุกประเภทสินคาพรอมกับการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
Stock Futures เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 

 7. ชมรมฯ ไดดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาฉบับปรับปรุงแกไข ณ วันที่ 
20 พฤศจิกายน 2551  ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้มีสาระสำคัญดังนี้

  1) การคำนวณระดับหลักประกัน  เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของ บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด 
   (มหาชน) ซึ่งไดกำหนดการคำนวณระดับหลักประกันของลูกคาแบบ Portfolio และ บริษัทสำนักหักบัญชี 
   (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดการคำนวณตามความเสี่ยงของฐานะการลงทุนในสัญญา Futures และ 
   Options โดยพิจารณาจำนวนท่ีมีโอกาสขาดทุนสูงสุดจากฐานะการลงทุนดังกลาว ทั้งนี้ การคำนวณจะแยก
   ตามสินคาอางอิงแตละประเภทแลวนำมารวมกัน เปนระดับหลักประกันรวมของ Portfolio

  2) การกำหนดขนาดหลักประกันและอัตราทดความเสี่ยงของหลักประกัน ชมรมไดกำหนดขนาดหลักประกัน 
   (Margin) และอัตราทดความเส่ียงของหลักประกันสำหรับประเภทสินคา SET50 Index และประเภทสินคา
   หลักทรัพยรายตัว (Single Stock) เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงการคำนวณหลักประกัน
   แบบ Portfolio

  3) การกำหนดคาธรรมเนียมนายหนาสัญญาซ้ือขายประเภทสินคา Single Stock Futures ซึ่งไดกำหนดอัตรา
   คาธรรมเนียมการซื้อขายแบบปกติ (Of ine) และแบบผานอินเทอรเน็ต (Internet) 

  4) ปรับปรุงภาคผนวก โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอยางการคำนวณมูลคาหลักประกันและวิธีการคำนวณหลัก
   ประกันแบบ Portfolio
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  ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรฐานใหม จะทำใหบริษัทสมาชิกเกิดความคลองตัวและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกัน

 8. เพ่ือเปนการลดตนทุนของสมาชิกในดานกฏหมาย ชมรมฯ ไดวาจางบริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จำกัด
ใหดำเนินการจัดทำรางสัญญาแตงตั้งตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Selling Agent) สำหรับสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาท่ีมีทองคำเปนสินคาอางอิง นอกจากน้ี ชมรมฯ ยังเปนตัวกลางในการขอความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองตางๆ
ที่มีผลกระทบ ตอบริษัทสมาชิกโดยรวม

 9. ชมรมฯ ไดจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหารบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เพื่อหารือถึงแผนงานธุรกิจในการพัฒนาตลาดอนุพันธ การพิจารณานำสินคาใหมที่เปนที่สนใจของนักลงทุนเขามาซื้อขาย       
โปรแกรมการสงเสริมการลงทุนท่ีครอบคลุมถึงนักลงทุนและเจาหนาท่ีการตลาดอนุพันธ รวมถึงการปรับปรุงขอกำหนดสัญญา
มาตรฐาน (Contract Speci f ication) ใหเอื้ออำนวยตอการประกอบธุรกิจโดยรวม 
 
 10. ชมรมฯ ไดเขารวมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหารบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมคาทองคำ ในการนำสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีทองคำเปนสินคาอางอิงเขาซ้ือขาย
ในตลาดอนุพันธ

 11. ชมรมฯ ไดเปนศูนยกลางในการประสานงานกับ Vendors ตางๆ ในการจัดเตรียมหรือแกไขระบบการซื้อขาย 
หลักทรัพยรวมถึงการประสานงานกับ Data Vendors เชน บริษัท Thomson Reuters จำกัด และบริษัท NEXTVIEW 
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเสนอรายละเอียดของการแสดงขอมูลราคาทองคำสำหรับการประกอบการตัดสินใจซื้อขาย 
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มี ทองคำเปนสินคาอางอิง ซึ่งอยูระหวางการดำเนินการพิจารณาในรายละเอียด

 12. ชมรมฯ ไดรวมกับบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Derivatives Networking 
Night Party 2008 ติดตอกันเปนปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัทสมาชิกไดมโีอกาสพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
สรางสายสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกและองคกรที่เกี่ยวของกับตลาดอนุพันธ ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมแกรนด 
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย
 สถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย ไดรับมอบหมายจากชมรมวาณิชธนกิจโดยการสนับสนุนของสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรูสำหรับผูปฏิบัติงานในสายงาน
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนการจัดอบรมเพ่ือทบทวนและเพ่ิมพูนความรูสำหรับผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน  
(refresher course) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 
และสรางมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในตลาดทุนไทยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสรางโอกาส
ทางความรูในวงกวางและเพิ่มอุปทานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวใหแกอุตสาหกรรมหลักทรัพย

 ในป 2551 สถาบันฝกอบรมฯ ไดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทาง
การเงินและทดสอบความรูสำหรับผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 
จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งการอบรมคร้ังที่ 2/2551 สถาบนัฝกอบรมฯ ไดเชิญวิทยากรจาก 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรรยายวิชา FA 106 การเปดเผยสารสนเทศ    
รวมกับวิทยากรจากตลาดหลักทรัพยฯ ดวย เนื่องจากหลักเกณฑในการทำรายการ 



31

ที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินเปนหลักเกณฑ 
ภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใหมที่อยูภายใตการ
กำกับดูแลของสำนักงานฯ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม
2551 เปนตนไป สวนคุณสมบัติผูเขารับการทดสอบและหลักเกณฑการ
ทดสอบยังคงเปนไปตามเดิม ซ่ึงผูเขารับการทดสอบจะตองมีประสบการณ
ดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินไมนอยกวา 2 ป และหลักเกณฑการ
ทดสอบ มีดังนี้

 1. ไดคะแนนรวมต้ังแตรอยละ 60 หรือ 129 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 215 คะแนนของการสอบทุกวิชา และ
 2. ไดคะแนนรวมต้ังแตรอยละ 50 หรือ 75 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 150 คะแนนของหมวดวิชาความรูหลัก
  ซึ่งประกอบดวย 4 วิชา คือ วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย - ตราสารทุน FA 103/2 
  การออกและเสนอขายหลักทรัพย - ตราสารหน้ี FA 105 การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ และ FA 106 
  การเปดเผยสารสนเทศ

 ในป 2551 มีผูเขารับการอบรมจำนวนรวมท้ังสิ้น 125 คน และมีผูสมัครทดสอบจำนวนรวมท้ังสิ้น 49 คน โดยมี
ผูผานการทดสอบจำนวนรวมท้ังสิ้น 31 คน 

 ในดานการอบรมเพ่ือทบทวนและเพ่ิมพูนความรูสำหรับผูปฏิบัติงานใน
สายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน (refresher course) นั้น สถาบันฝกอบรมฯ ไดนับ
จำนวนช่ัวโมงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินเปนชั่วโมง refresher course 
และไดจัดสัมมนาเรื่องกาวทันมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจในประเด็นสำคัญของมาตรฐานการบัญชีที่มีการ 
ปรับปรุงและบังคับใชในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา 
การจัดทำงบการเงินสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งในป 2551 มีผูผานการอบรม 
ตามเกณฑที่กำหนด 12 ชั่วโมงในหัวขอวิชาที่นับเปน refresher course และไดรับ 
หนังสือรับรองจากสถาบันฝกอบรมฯ ในการเขารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและ  
เพิ่มพูนความรูสำหรับผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงินจำนวน 573 คน
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คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชมรม และคณะทำงานเฉพาะกิจ

 คณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
 1. คุณกัมปนาท  โลหเจริญวนิช บล. ทรีนีตี้ จก. ประธานกรรมการบริหาร 
 2. คุณประทีป  ยงวณิชย บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน) กรรมการบริหาร
 3. คุณอัศวินี  ไตลังคะ บล. ธนชาต จก. (มหาชน) กรรมการบริหาร
 4. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  กรรมการบริหาร
 5. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการบริหาร
 6. คุณศิริพงษ  สุทธาโรจน บล. ซิกโก จก. (มหาชน)  กรรมการบริหาร
   7. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) กรรมการบริหาร
   8. คุณสรรเสริญ  นิลรัตน บล. บีที จก. กรรมการบริหาร
   9. คุณสุเทพ  พีตกานนท บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน) กรรมการบริหาร
   10. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

 1. คุณโยธิน  อารี สมาคมบริษัทหลักทรัพย
 2. คุณไชยวัฒน  กรพัชร สำนัก คำนวณ ชโลปถัมภ ทนายความ

 คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 1.  คุณศิริพงษ  สมบัติศิริ ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ
 2.  คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ บล. ภัทร จก. (มหาชน) รองประธานกรรมการ
 3.  คุณประเสริฐ  ภัทรดิลก บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก. กรรมการและเหรัญญิก
 4.  คุณกำธร  ศิลาออน บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) กรรมการ
 5.  คุณวิชา  โตมานะ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ 
 6.  คุณภมูิใจ  ขำภโต บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. กรรมการ
 7. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 8. คุณสถาปนะ  เลี้ยวประไพ บล. ทรีนีตี้ จก. กรรมการ
 9.  คุณสมศักด  ศิริชัยนฤมิตร บ. แอสเซท โปร แมเนจเมนท จก. กรรมการ
 10. คุณสันทัด  สงวนดีกุล บล. นครหลวงไทย จก. กรรมการ
 11. คุณสิทธิไชย  มหาคุณ บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก. กรรมการ
 12. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย   กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

 1.  รศ. พิเศษ  เสตเสถียร บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก. 
 2.  คุณรุทร  เชาวนะกวี บ. เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก.
 3.  คุณสมภพ  กีระสุนทรพงษ บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 4.  คุณบุญชัย  ศรีปรัชญาอนันต บล. ไทยพาณิชย จก.
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คณะทำงานชมรมวาณิชธนกิจ
คณะทำงานดานการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภททุน

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ แสงรุจิ  คุณสถาปนะ เลี้ยวประไพ  และคุณภูมิใจ  ขำภโต 

 1. คุณวินัย  เลาหประสิทธิ์ บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 2. คุณพนิตนาฎ  เสมาทอง บ. ไทย สแตรทีจิค แคปปตอล จก.
 3. คุณริรินดา  ตังทัตสวัสดิ์ บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.
 4. คุณนิธิกรณ  ศรคีิรินทร บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
 5. คุณนันทยา  อุชุปาละนันท บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
 6. คุณพิทวัส  ตันติวัฒน บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 7. คุณวรวัจน  สุวคนธ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 8. คุณพงศานต์ิ  คลองวัฒนกิจ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 9. คุณมณฑนรรห  โชติวานิช บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.
 10. คุณกัญญารัตน  ประพิณวณิชย บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 11. คุณประเสริฐ  ตันตยาวิทย บล. ทิสโก จก.
 12. คุณมนัสวิน  วินิจฉัยกุล บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 13. คุณสิรวิชญ  กลับดี บล. ไทยพาณิชย จก.
 14. คุณพายุพัด  มหาผล บล. นครหลวงไทย จก.
 15. คุณอนุวัฒน  รวมสุข บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 16. คุณสมชาย  ธงไชย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 17. คุณวีรวัฑฒ  ศรีวรรธนะ บล. สินเอเซีย จก.

คณะทำงานดานการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทหน้ี

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณศิริพงษ  สมบัติศิริ และคุณประเสริฐ  ภัทรดิลก   

 1. คุณธงชัย  กังวานชัย ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 2. คุณอภิญญา  จารุตระกูลชัย ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
 3. คุณจินดา  ชอบพัฒนา ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
 4. คุณประดุจฤดี  กาญจนานนท ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
 5. คุณสุรพงศ  แซเฮง บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 6. คุณชุตินุช  ทักษิณาดินันท บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 7. คุณวันทนา  เพชรฤกษวงศ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) 
 8. คุณอรรถวิทย  เฉลิมทรัพยากร บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.
 9. คุณสุทธิรัตน  อาชิดา บล. ทรีนีตี้ จก.
 10. คุณปุณญภา  เธียรศิริพิพัฒน บล. ทิสโก จก.
 11. คุณนุชฎา  เริงฤทัยรื่น บล. นครหลวงไทย จก.
 12. คุณยอดฤดี  สันตติกุล บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงานดานอนุพันธ

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณมนตรี  ศรไพศาล  และคุณสิทธิไชย  มหาคุณ   

 1. คุณรัตติยา  อุตมฉันท บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 2. คุณเกียรติศักดิ์  สิริรัตนกิจ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. ดร. กัมปนาท  ภูริวัฒนะ บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 4. คุณมณฑนรรห  โชติวานิช บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.
 5. คุณภาคภูมิ  ภาคยวิศาล บล. ทิสโก จก.
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 6. คุณประเสริฐ  ตันตยาวิทย บล. ทิสโก จก.
 7. คุณเจริญ  ชโยภาส บล. นครหลวงไทย จก.
 8. คุณนพรัตน  แกวศรีงาม บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 9. คุณวีรวัฑฒ  ศรีวรรธนะ บล. สินเอเซีย จก.
 10. คุณยงยุทธ  เหลืองรัตนมาศ บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงานดานการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณสันทัด  สงวนดีกุล   คุณสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมติร  และคุณกำธร  ศิลาออน

 1. คุณธิดา  เรืองศรีสมหมาย ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
 2. คุณอัศมาภรณ  ปญจนวพร ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
 3. คุณสุรพงศ  แซเฮง บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 4. คุณพนิตศนี  ตั๊นสวัสดิ์ บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.
 5. คุณรัชดา  เกลียวปฏินนท บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
 6. คุณนันทยา  อุชุปาละนันท บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
 7. คุณอนนต  อุนสินมั่น บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 8. คุณประชิตพล  หิมะทองคำ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 9. คุณทวีสิทธิ์  สันตติกุล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 10. คุณจิรายุ  เชื้อแยม บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 11. คุณอรรถวิทย  เฉลิมทรัพยากร บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.
 12. คุณสมลักษณ  เธียรพจน บล. ไซรัส จก. (มหาชน) 
 13. คุณสุรเดช  เกียรติธนากร บล. ทิสโก จก. 
 14. คุณศันสนีย  สุธีวงศ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 15. คุณพันทิตา  แซเอ็ง บล. นครหลวงไทย จก.
 16. คุณวรยุทธ  วรสบุิน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 17. คุณสมชาย  ธงไชย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 18. คุณมนวลัย  รัชตกุล บล. สินเอเซีย จก.

คณะทำงานดานการเปนองคกรการกำกับดูแลตนเอง (SRO)

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณกำธร  ศิลาออน  และดร. จงรัก  ระรวยทรง

 1. คุณรัตติยา  อุตมฉันท บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 2. คุณพรพิมล  ดำรงศิริ บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
 3. คุณวันทนา  เพชรฤกษวงศ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4. คุณขัตติเดช  มหัทธนกุล บล. ทรีนีตี้ จก.

คณะทำงานดานมาตรฐานบัญชี

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณศิริพงษ  สมบัติศิริ  และคุณสันทัด  สงวนดีกุล 

 1. คุณวินัย  เลาหประสิทธิ์ บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 2.  คุณมณีรัตน  แจงแจมจิตต บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.
 3. คุณชัยนรินทร  สายรังษี บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
 4. คุณธาญทิฐ  เกษมทรัพย บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 5. คุณพงศานต์ิ  คลองวัฒนกิจ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6. คุณพณิตตรา  รตานนท บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 7. คุณวรรณวุธ  อภินันทรัตนกุล บล. ทิสโก จก.
 8. คุณเอกชัย  นิทัศนจารุกุล บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 9. คุณปยะภา  จงเสถียร บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
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คณะทำงานดานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund)

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ  คุณภูมิใจ  ขำภโต  และคุณกิตติกร  ดานพูนกิจ

 1. คุณธงชัย  กังวานชัย ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 2. คุณอัญชลี  โตกระแสร บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
 3. คุณสุวิมล  ศรีโสภาจิต บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
 4. คุณธานินทร  สุวรรณวัฒน บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 5. คุณบุษราภรณ  จันทรชูเชิด บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 6. คุณวันทนา  เพชรฤกษวงศ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 7. คุณกำพล  ทรวงบูรณกุล บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 8. คุณอรรถวิทย  เฉลิมทรัพยากร บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.
 9. คุณชัช  หอพฒันาวุฒิวงศ บล. ทรีนีตี้ จก.
 10. คุณปุณญภา  เธียรศิริพิพัฒน บล. ทิสโก จก.
 11. คุณพงศกร  บูรณาถาวรสม บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 12. คุณสุธรรม  อมรพรเจริญ บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 13. คุณอภิชาติ  ศรีอมรธรรม บล. ฟารอีสท จก.
 14. คุณปเนต  มหรรฆานุรักษ บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 15. คุณสมชาย  ธงไชย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 16. คุณอิสริยา  อนันตรักษ บล. สินเอเซีย จก.

คณะทำงานดานการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization)

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณประเสริฐ  ภัทรดิลก  คุณสถาปนะ  เลี้ยวประไพ  และคุณสิทธิไชย  มหาคุณ

 1. คุณรวิกันยา  โกศัยเสวี ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
 2. คุณบุณยนุช  นิลทคช บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงนิ จก.
 3. คุณอนงค  ยุวะหงษ บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.
 4. คุณสุวิมล  ศรีโสภาจิต บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
 5. คุณพงศานต์ิ  คลองวัฒนกิจ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6. คุณสุนิต  วิสุทธิโกศล บล. ไทยพาณิชย จก.
 7. คุณอภิชาติ  ศรีอมรธรรม บล. ฟารอีสท จก.
 8. คุณวีรทศ  สิมะพิชัยเชษฐ บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 9. คุณจุฬาภรณ  นำชัยศิริ บล. สินเอเซีย จก.

 คณะกรรมการชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย
 1. คุณอารีย  เติมวัฒนาภักดี บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)  ประธานกรรมการ 
 2. คุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ ธ. ไทยธนาคาร จก. (มหาชน)  รองประธานดานธนาคาร
 3. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.  รองประธานดานหลักทรัพย
 4. คุณชำนาญ  ชัยศรีชลศิลป บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)  กรรมการและเหรัญญิก
 5. คุณณากร  ลัมภเวส บล. ซกิโก จก. (มหาชน)  กรรมการ
 6. คุณเศรษฐจักร  ลียากาศ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.  กรรมการ
 7. คุณพฤทธิพงศ  มุกุระ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  กรรมการ
 8. คุณจิรศักดิ์  องคไพบูลย บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  กรรมการ
 9. คุณอภิชาติ  จงสงวนประดับ บล. ภัทร จก. (มหาชน)  กรรมการ
 10. คุณวัลภา  สุนากร บล. ฟารอีสท จก.  กรรมการ
 11. คุณสมมารถ  มาแยม ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)  กรรมการ
 12. คุณวรพงศ  จำจด ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  กรรมการ
 13. คุณสุนิดา  เพิ่มพูนศรีศิลป บล. เกียรตินาคิน จก.  กรรมการ
 14. ดร.จงรัก  ระรวยทรง กรรมการและเลขาธิกา  กรรมการ 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

 1. คุณเอนก  อยูยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 2. คุณสุภกิจ  จิระประดิษฐกุล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 3. คุณขนิษฐา  นาครักษ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

คณะทำงานดานตราสารอนุพันธและตราสารหน้ี 

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณณากร  ลัมภเวส  และคุณพฤทธิพงศ  มุกุระ

 1. คุณพรเพ็ญ  ทรัพยมณี บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 2. คุณสุเมธ  ปญจปภาวิน บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 3. คุณมนฤดี  ไตรตรึงษทัศนา บล. ไอรา จก. (มหาชน)
 4. คุณศุภฤกษ  สมหลอ บล. ไอรา จก. (มหาชน)
 5. คุณศศิธร  อุทัยวัฒน บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 6. คุณพงศธร  รัตติกุล บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 7. คุณธีรเดช  ลอืชาวิวัฒน บล. บีฟท จก. (มหาชน)
 8. คุณสิริมา  ประภาพานิชย บล. นครหลวงไทย จก.
 9. คุณสุภาพร  อรามเธียรธำรง บล. ทิสโก จก.
 10. คุณสรวงกร  สุขเกื้อ บล. ทิสโก จก.
 11. คุณณัฐ  วัจนะพรศาล บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 12. คุณไพรยง  ธีระเสถียร บล. ฟารอีสท จก.
 13. คุณพงษสิทธิ์  อมรฐติิพงศ บล. เกียรตินาคิน จก.
 14. คุณสิริลักษณ  ธัญญะรัตนะ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

คณะทำงานดานการประกอบธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) 

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล

 1. คุณรุงทิพย  วณิชพันธ บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 2. คุณณัฐฐพิมล  สิวิกัลยาณธรรม บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 3. คุณสุเมธ  ปญจปภาวิน บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 4. คุณพาวินี  อิทธิวัฒนะ บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 5. คุณสุภาพร  อรามเธียรธำรง บล. ทิสโก จก. 
 6. คุณพิมพรัชฎา  สุปรีดากุลชัย บล. เกียรตินาคิน จก.
 7. คุณนพรัตน  แกวศรีงาม บล. ภัทร จก. (มหาชน)

คณะทำงานดานการรูจักลูกคา/ตรวจสอบลูกคา/การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (KYC/CDD/AML)

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณอภิชาติ  จงสงวนประดับ  และคุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ 

 1. คุณบุญญา  บัวทิพย บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 2. คุณนราภรณ  หงษสุโต บล. ไอรา จก. (มหาชน)
 3. คุณกาญจนา  เอมอ่ิมธรรม ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 4. คุณนฤมล  พิธพรชัยกุล บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 5. คณุพิชัย  หยิ่มใจพูนทรัพย บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 6. คุณหฤทัย  สุขยิ่ง ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
 7. คุณสกาวบุญ  สัมฤทธิ์ชัยกุล บล. บีฟท จก. (มหาชน)
 8. คุณสุภาพร  อรามเธียรธำรง บล. ทิสโก จก.
 9. คุณจิรศักดิ์  องคไพบูลย บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 10. คุณสิริลกัษณ  ธัญญะรัตนะ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
 11. คุณสุธี  สุวรรณปณฑะ บล. เกียรตินาคิน จก.
 12. คุณไพรยง  ธีระเสถียร บล. ฟารอีสท จก.

 13. คุณสุรพิชญา  เหรียญบุญยงค บล. ไทยพาณิชย จก.
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คณะทำงานดานการจัดทำวารสารชมรม Compliance

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณจิรศักดิ์ องคไพบูลย  คุณสมมารถ มาแยม  และคุณวัลภา สุนากร

คณะทำงานศึกษาปจจัยของเกณฑการจาย Incentive

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณวัลภา สุนากร

 1. คุณจิรศักดิ์  องคไพบูลย บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 2. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
 3. คุณสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน บล. ทรีนีตี้ จก.
 4. คุณกอบโชค  อัมพรพูลสุข บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 5. คุณชำนาญ  ชัยศรีชลศิลป บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
 6. คุณสุวิมล  นนทวงษ บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 7. คุณมนฤดี  ไตรตรึงษทัศนา บล. ไอรา จก. (มหาชน)
 8. คุณศศิวรรณ  ภัทราพงศ บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 9. คุณพินจิ  วารุณี บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 10. คุณธีรเดช  ลือชาวิวัฒน บล. บีฟท จก. (มหาชน)
 11. คุณสุรางครัตน  จงบัญญัติเจริญ บล. เกียรตินาคิน จก.
 12. คุณสิริกัญญา  ศรีเพ็ญ บล. ภัทร จก. (มหาชน)
  
คณะทำงานดานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Off    icer

กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณชำนาญ  ชัยศรีชลศิลป  คณุวรพงศ  จำจด  และคุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ

 1. คุณเพียงพร  รัตนโสภิณสวัสดิ์ บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จก.
 2. คุณพิชัย  หยิ่มใจพูนทรัพย บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)

 คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. คุณสุรพล  กุลศิริ บล. เกียรตินาคิน จก. ประธานกรรมการ
 2. คุณยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทิสโก จก. รองประธานชมรม
 3. คุณธนาทร  เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก. รองประธานชมรม
 4. คุณสุมาลี  ตั้งสัจจานุรักษ บล. ซีมิโก จก. (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก
 5. คุณวิสุทธิ์  สิปยารักษ  บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 6. คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.  กรรมการ
 7. คุณพิสิษฐ  พรตั้งจิตลิขิต บล. ทรีนีตี้ จก. กรรมการ
 8. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร   บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) กรรมการ
 9. คุณสมชัย  พัชรพิสุทธิ์สิน บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)  กรรมการ
 10. คุณอารักษ  ทองเรือง บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 11. คุณสุชาดา  ฤกษวิบูลยศรี บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน) กรรมการ
 12. ดร. สิเวศ  โรจนสุนทร บลจ. ทหารไทย จก. กรรมการ
 13. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

 1. ดร. พัชร  สุระจรัส บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)
  
ดานตราสารอนุพันธ
คณะทำงาน DST Front Off    ice User Group

 1. คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ  บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 2. คุณวิสุทธิ์  สิปยารักษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตินาคิน จก.
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 4. คุณกานต  อรรถธรรมสุนทร บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
 5. คุณสุมาลี  ตั้งสัจจานุรักษ  บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 6. คุณยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทิสโก จก.
 7. คุณรัตนาภรณ  ฮอเผาพันธ บล. บีที จก.
 8. คุณอารักษ  ทองเรือง บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 9. คุณทัศนัย  เศรษฐพงษ    บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 10. ดร. พัชร  สุระจรัส  บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Freewill Front Off    ice User Group

 1. คุณสุพจน  คำวงค บล. โกลเบล็ก จก.
 2. คุณชัย  ดุรงครัตนกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณวิลาวัลย  กุลตั้งวัฒนา บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 4. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 5. คุณปลันธนา  กมลวารินทร บล. ไทยพาณิชย จก.
 6. คุณคมสันต  คชานันท บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 7. คุณประเสริฐ  ไชยศิริ บล. นครหลวงไทย จก.
 8. คุณสุรวุฒิ  สุชินโรจน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 9. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.

คณะทำงาน Freewill Back Off    ice User Group

 1. คุณสพุจน  คำวงค บล. โกลเบล็ก จก.
 2. คุณชัย  ดุรงครัตนกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณธนาทร  เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก. 
 4. คุณปลันธนา  กมลวารินทร บล. ไทยพาณิชย จก.

คณะทำงาน ITE Front Off    ice User Group

 1. คุณพิสิษฐ  พรตั้งลิขิต บล. ทรีนีตี้ จก. 
 2. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

คณะทำงาน BSB Back Off    ice User Group 

 1. คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 2. คุณวิสุทธิ์  สิปยารักษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตินาคิน จก.
 4. คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
 5. คุณวีรภา  ธัญนิพทัธ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
 6. คุณกานต  อรรถธรรมสุนทร บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
 7. คุณสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ  บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 8. คุณวิลาวัลย  กุลตั้งวัฒนา บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 9. คุณพิสิษฐ  พรตั้งลิขิต บล. ทรีนีตี้ จก. 
 10. คุณยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทสิโก จก.
 11. คุณคมสันต  คชานันท บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 12. คุณประเสริฐ  ไชยศิริ บล. นครหลวงไทย จก.
 13. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 14. คุณรัตนาภรณ  ฮอเผาพันธ บล. บีที จก.
 15. คุณอารักษ  ทองเรือง บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 16. คุณสุรวุฒิ  สุชินโรจน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
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 17. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.
 18. ดร. พัชร  สุระจรัส  บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Settrade User Group 

1. คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2. คุณ วิสุทธิ์  สิปยารักษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
3. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตนิาคิน จก.
4. คุณ ชัย  ดุรงครัตนกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณ ธนาทร เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
6. คุณพิสิษฐ  พรตั้งลิขิต บล. ทรีนีตี้ จก. 
7. คุณ ยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทิสโก จก.
8. คุณ ปลันธนา  กมลวารินทร บล. ไทยพาณิชย จก.
9. คุณ คมสันต  คชานันท บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
10. คุณ เกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
11. ม.ล. ชลิตพงศ  สนิทวงศ บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
12. คุณ สุรวุฒิ  สุชินโรจน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
13. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.

ดานตลาดทุน
คณะทำงาน DST Front Off    ice User Group

1. คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ  บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2. คุณวิสุทธิ์  สิปยารักษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
3. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตินาคิน จก.
4. คุณกานต  อรรถธรรมสุนทร บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
5. คุณสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ  บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
6. คุณฐากร  ชินวัฒนโชติ บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด
7. คุณยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทิสโก จก.
8. คุณเขมรินทร  อัมฤทธิ์ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
9. คุณรัตนาภรณ  ฮอเผาพันธ บล. บีที จก.
10. คุณวีณา  ลอยกุลนันท บล. บีฟท จก. (มหาชน)
11. ม.ล. ชลิตพงศ  สนิทวงศ บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
12. คุณสาธิต  ชูโชติ บล. ฟารอีสท จก.
13. คุณอารักษ  ทองเรือง บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
14. คุณสุชาดา  ฤกษวิบูลยศรี บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
15. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.
16. ดร. พัชร  สุระจรัส  บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
17. คุณสมชัย  พัชรพิสุทธิ์สิน บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)
18. คุณสุริยา  ศรีแสน บล. ไอรา จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Freewill Front Off    ice User Group

1. คุณประวีณ  วรรณโสภณ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
2. คุณสุพจน  คำวงค บล. โกลเบล็ก จก.
3. คุณชัย  ดุรงครัตนกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
4. คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
5. คุณวีรภา  ธัญนิพัทธ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
6. คุณวิลาวัลย  กุลตั้งวัฒนา บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
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ย จก.
พลัส จก. (มหาชน)
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(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
นาคิน จก.
จก. (มหาชน)
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จก.
อรี (ประเทศไทย) จก.
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ทย จก. (มหาชน)
ก จก.
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
สวิส (ประเทศไทย) จก.
รแกน (ประเทศไทย) จก.
ก. (มหาชน)
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 7. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 8. คุณพิสิษฐ  พรตั้งจิตลิขิต  บล. ทรีนีตี้ จก.
 9. คุณปลันธนา  กมลวารินทร บล. ไทยพาณิชย จก.
 10. คุณคมสันต  คชานันท บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 11. คุณประเสริฐ  ไชยศิริ บล. นครหลวงไทย จก.
 12. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 13. คุณนิศา  ทรัพยสมบูรณ บล. ฟนันซา จก.
 14. คุณสุรวุฒิ  สุชินโรจน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 15. คุณทัศนัย   เศรษฐพงษ    บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 16. คุณศิริพร พิชญากร บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Freewill Back Off    ice User Group

 1. คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ  บล. กรงุศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 2. คุณประวีณ  วรรณโสภณ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 3. คุณวิสุทธิ์  สิปยารักษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตินาคิน จก.
 5. คุณสุพจน  คำวงค บล. โกลเบล็ก จก.
 6. คุณชัย  ดุรงครัตนกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 7. คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
 8. คุณวีรภา  ธัญนิพัทธ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
 9. คุณกานต  อรรถธรรมสุนทร บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
 10. คุณวิลาวัลย  กุลตั้งวัฒนา บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 11. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 12. คุณปลันธนา  กมลวารินทร บล. ไทยพาณิชย จก.
 13. คุณประเสริฐ  ไชยศิริ บล. นครหลวงไทย จก.
 14. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 15. คุณรัตนาภรณ  ฮอเผาพันธ บล. บีที จก.
 16. คุณสาธิต  ชูโชติ บล. ฟารอีสท จก.
 17. คุณนิศา  ทรัพยสมบูรณ บล. ฟนันซา จก.
 18. คุณอารักษ  ทองเรือง บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 19. คุณทัศนัย   เศรษฐพงษ    บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 20. คุณสมชัย  พัชรพิสุทธิ์สิน บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)
 21. คุณศิริพร พิชญากร บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำงาน BSB Back Off    ice User Group

 1. คุณฐากร  ชินวัฒนโชติ บล. ซีไอเอ็มบ-ีจีเค (ประเทศไทย) จก.
 2. คุณพิสิษฐ  พรตั้งจิตลิขิต  บล. ทรีนีตี้ จก.
 3. คุณเขมรินทร  อัมฤทธิ์ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 4. คุณคมสันต  คชานันท บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 5. คุณรัตนาภรณ  ฮอเผาพันธ บล. บีที จก.
 6. คุณวีณา  ลอยกุลนันท บล. บีฟท จก. (มหาชน)
 7. คุณสุชาดา  ฤกษวิบูลยศรี บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
 8. คุณศิริพร พิชญากร บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
 9. คุณสุริยา  ศรีแสน บล. ไอรา จก. (มหาชน)



41

คณะทำงาน Settrade User Group

 1. คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ  บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 2. คุณประวีณ  วรรณโสภณ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 3. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตินาคิน จก.
 4. คุณสุพจน  คำวงค บล. โกลเบล็ก จก.
 5. คุณชัย  ดุรงครัตนกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6. คุณมนูญ  ธโนปจัย บล. เคทีบี จก.
 7. คุณกานต  อรรถธรรมสุนทร บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
 8. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 9. คุณพิสิษฐ  พรตั้งจิตลิขิต  บล. ทรีนีตี้ จก.
 10. คุณยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทิสโก จก.
 11. คุณเขมรินทร  อัมฤทธิ์ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 12. คุณปลันธนา  กมลวารินทร บล. ไทยพาณิชย จก.
 13. คุณคมสัน  คชานันท บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 14. คุณประเสริฐ  ไชยศิริ บล. นครหลวงไทย จก.
 15. คุณรัตนาภรณ  ฮอเผาพันธ บล. บีที จก.
 16. คุณวีณา  ลอยกุลนันท บล. บีฟท จก. (มหาชน)
 17. ม.ล. ชลิตพงศ  สนิทวงศ บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
 18. คุณนศิา  ทรัพยสมบูรณ บล. ฟนันซา จก.
 19. คุณสุรวุฒิ  สุชินโรจน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 20. คุณสุชาดา  ฤกษวิบูลยศรี บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
 21. คุณทัศนัย   เศรษฐพงษ    บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 22. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.
 23. คุณสมชัย  พัชรพิสุทธิ์สิน บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)
 24. คุณสุริยา  ศรีแสน บล. ไอรา จก. (มหาชน)
 25. คุณศิริพร พิชญากร บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำงานจัดทำ Format File “Selling Agents”

 1. คุณสุปวีณ  จงอรุณงามแสง บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 2. คุณบุญเลิศ  เกษวิเศษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณอารักษ  ทองเรือง บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4. คุณทอมม่ี  นนทอาสา บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 5. คุณอรอุมา  ศรีราช  บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.
 7. คุณคุณากร  จิรานุกรสกุล บลจ. ไทยพาณิชย จก.
 8. คุณปญจรงค  นรสงิห บลจ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
 9. คุณปรีชา  ลิ้มกอปรไพบูลย บลจ. กสิกรไทย จก.
 10. ดร. สิเวศ  โรจนสุนทร บลจ. ทหารไทย จก.
 11. คุณอรุณทิพย  ตระกูลฤทธิเดช บลจ. ทิสโก จก.
 12. คุณเกรียงไกร  พัวพันธุนิวัฒน บลจ. บีที จก.

คณะทำงานพัฒนาระบบ KYC/CDD รวมกับบริษัท ไอทีอีลีเมนท จำกัด

 1. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 2. คุณกานต  อรรถธรรมสุนทร บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
 3. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.
 4. คุณศิริพร  พิชญากร บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
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อยุธยา จก. (มหาชน)
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นาคิน จก.
ก จก.
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าณิชย จก.
ทย จก. (มหาชน)
ไทย จก.
ไทย จก.
จก.
ก.

มนท จำกดั

ง จก. (มหาชน)
จก. (มหาชน)
ย จก.
กลบอล จก. (มหาชน)
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คณะทำงานเพ่ือเตรียมความพรอมระบบจับคูคำสั่งซื้อขายใหม (ARMS) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 1. คุณธนาทร  เบญจภัทรนนท  บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 2. คุณวิสุทธิ์  สิปยารักษ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณเกรียงศักดิ์  พนมธนศักดิ์ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. 

คณะทำงานศึกษาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ตลอดจนการจัดเตรียมความพรอม

ในการรองรบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว รวมถึงประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทสมาชิก

 1. คุณกำพล  ศรธนะรัตน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 2. คุณวิทวัส  ชุติโสวรรณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 3. คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
 4. คุณยุถิกา  สนธยานาวิน บล. ทิสโก จก.
 5. คุณเกษม  ทิพยธาราจันทร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 6. คุณวัชรพล  มารุงเรืองชัย บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 7. คุณพิชิต  จิราชัยสกุล บล. เกียรตินาคิน จก.
 8. คุณมาโนช  โชติมา บล. โกลเบล็ก จก.
 9. คุณสิทธิชัย  ลีลานันทนุกูล บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 10. คุณภุชงค  สุวรรณปฏิมากร บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 11. คุณกิตติทัศน  ทองประเสริฐ บล. ทรีนีตี้ จก.
 12. คุณอารยาภา  ศิริพานิช บล. ทิสโก จก. 
 13. คุณสมศักดิ์  ขัตตุพงศวณิช บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 14. คุณรักเขต  จิตรีสรรพ บล. บีที จก.
 15. ม.ล.ชลิตพงศ  สนิทวงศ บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
 16. คุณปยบุตร  ชลาชล บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
 17. คุณเกรียงศักดิ์ พนมธนศักดิ์ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 18. คุณบริบูรณ  นันทเบญจพล บล. สินเอเซีย จก.
 19. คุณนิติพงศ  ฤทธิ์วัชร บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 20. คุณศิริพร พิชญากร บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
 21. คุณไพศาล  ดวีรรณกิจ บลจ. ทหารไทย จก.

 คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
 1. คุณชวเลิศ  เชาวชวานิล บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ
 2. คุณกฤษณา  หลิ่ว บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน) รองประธานชมรม
 3. คุณศรัญญา  หลากสุขถม บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก
 4. คุณอัญชนา  ไกรสอาด บล. ทิสโก จก. กรรมการ
 5. คุณกุลนดา  รุจจนเวท บล. ทรีนีตี้ จก. กรรมการ
 6. คุณจิณณา  ตติยานพุันธวงศ บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) กรรมการ
 7. คุณรุงรัตน  ศรีนิรัตศัย บล. ภัทร จก. (มหาชน) กรรมการ
 8. คุณทอมม่ี  นนทอาสา บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 9. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

 1. คุณพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 2. คุณภูษิต  แกวมงคลศรี บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

คณะทำงานดานสมาชิกสัมพันธ 
กรรมการผูรับผิดชอบ : คุณชวเลิศ  เชาวชวานิล  และคุณศรัญญา  หลากสุขถม
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 1. คุณอัญชนา  ไกรสอาด บล. ทิสโก จก.
 2. คุณกุลนดา  รุจจนเวท บล. ทรีนีตี้ จก.

คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานดานการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของลูกคา

กรรมการผูรับผิดชอบ: คุณอัญชนา  ไกรสอาด คุณกฤษณา  หลิ่ว  และคุณทอมม่ี  นนทอาสา

 1. คุณธีรยุทธ  รพีดารา บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 2. คุณปยพงศ  สุขพันธุถาวร บล. ฟนันซา จก.

คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานดานการประกอบธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย

กรรมการผูรับผิดชอบ: คุณศรัญญา  หลากสุขถม  และคุณกุลนดา  รุจจนเวท

 1. คุณกฤษณา  หลิ่ว บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
 2. คุณอัญชนา  ไกรสอาด บล. ทิสโก จก.
 3. คุณทอมม่ี นนทอาสา บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานดานการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน T+2

กรรมการผูรับผิดชอบ: คุณรุงรัตน  ศรีนิรัตศัย  และ คุณจิณณา  ตติยานุพันธวงศ

 คณะกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 1. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  ประธานกรรมการ
 2. คุณชาญชัย  กงทองลักษณ บล. ทรีนีตี้ จก. รองประธานชมรม
 3. คุณกฤษณา  หลิ่ว บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก
 4. คุณเชาว  อรัญวัฒน บล. ซีมิโก จก. (มหาชน) กรรมการ
 5. คุณปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 6. ดร. พัชร  สุระจรัส บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน) กรรมการ
 7. คุณไพบูลย  นลินทรางกูร บล. ทิสโก จก.  กรรมการ
 8. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 9. คุณมนู  ตังทัตสวัสดิ์ บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) กรรมการ
 10. คุณสมบูรณ  วัฒนาอาษากิจ บล. ธนชาต จก. (มหาชน) กรรมการ 
 11. คุณสุชาดา  โสตถิภาพกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
 12. คุณสุวิทย  มาไพศาลสิน บล. ภัทร จก. (มหาชน) กรรมการ
 13. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการและเลขาธิการ

ผูแทนจากบริษัทสมาชิก Foreign Broker 

 1. คุณณัฐนารถ  จันทรเปลง บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. 
 2. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

 1.  คุณธนวัฒน  พานิชเกษม บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 
คณะทำงานเพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานดานอนุพันธ

 1. คุณชาญชัย  กงทองลักษณ บล. ทรีนีตี้  จก.  
 2. คุณธนวัฒน  พานิชเกษม บล. ภัทร จก. (มหาชน)  
 3. คุณกฤษณา  หลิ่ว บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
 4. คุณมนู  ตังทัตสวัสดิ์ บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 5. คุณเกียรติศักดิ์  สิริรัตนกิจ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) 
 6. คุณอติ  อติกุล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) 
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 7. คุณวิโรจน  สมุทรธนานนท บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  
 8. คุณภาคภูมิ  ภาคยวิศาล บล. ทิสโก จก.  
 9. คุณหัวเฟง  ชาง บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 10. คุณวีระศักดิ์  นิ่มขุนทด บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 11. คุณกวี  นำพาเจริญ บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

 คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ
 1.  คุณศิริพงษ  สมบัติศิริ ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 2.  คุณมนตรี  ศรไพศาล กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 3.  คุณประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 4. คุณสันทัด  สงวนดีกุล กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 5. คุณชวลิต  จินดาวณิค ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)
 6.  คุณรุทร  เชาวนะกวี บ. เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก.
 7.  รศ. พิเศษ  เสตเสถียร บ. ทรีนีตี้ แอดไวเซอรี่ 2001 จก.
 8.  รศ. ดร. กุลภัทรา  สิโรดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 9.  คุณภัทรมน  พิธุพันธ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 10. คุณศรัณยา จินดาวณิค สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 11. คุณสุชาดา  ชวนใช สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 12. คุณสมบูรณ  อาทรสมบัติ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 13. คุณกัลยา  ไมสุวรรณกุล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 14. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย

 คณะทำงานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย
คณะทำงานเพ่ือพิจารณาทบทวนขอตกลงระหวางบริษัทสมาชิกเรื่องการยายงานของเจาหนาท่ีการตลาด

 1. คุณประทีป  ยงวณิชย บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 2. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณสุรพล  กุลศิริ บล. เกียรตินาคิน จก.
 4. คุณเชาว  อรัญวัฒน บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 5. คุณกัณฑรา  ลดาวัลย ณ อยุธยา บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 6. คุณชาญชัย  กุลถาวรากร บล. เคทีบี จก.
 7. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 8. คุณสุวิช  รัตนยานนท บล. บีฟท จก. (มหาชน)
 9. รศ. พิเศษ  เสตเสถียร บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.
 10. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย

คณะทำงานเพ่ือศึกษาเรื่องการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ

 1. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส  (ประเทศไทย) จก.
 2. คุณประทีป  ยงวณิชย บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 3. คุณพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 4. ม.ล. ทองมกุฎ  ทองใหญ บล. ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จก.
 5. คุณพันธุธง  ธชัประมุข บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จก.
 6. คุณวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 7. คุณสุชาย  สุทัศนธรรมกุล บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 8. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
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คณะทำงานเพ่ือศึกษาเรื่องการเพิ่มแหลงรายไดของธุรกิจหลักทรัพย

 1. คุณสุรพล  กุลศิริ บล. เกียรตินาคิน จก.
 2. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณสุชาดา  โสตถิภาพกุล บล. เคจีไอ  (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4. คุณมงคล  กิตติภูมิวงศ บล. กรุงศรีอยุธยา จก.  (มหาชน)
 5. คุณสรรเสริญ  นิลรัตน บล. บีที จก.

คณะทำงานเพ่ือพิจารณาการเปนองคกรกำกับดูแลตนเอง (SRO)

 1. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส  (ประเทศไทย) จก.
 2. คุณอาจดนัย  สุจริตกุล บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก. 
 3. คุณสาธิต  วรรณศิลปน บล. นครหลวงไทย จก. 
 4. คุณสุรพล  ขวัญใจธัญญา บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)

คณะทำงานเพ่ือศึกษาการแปรรูปตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 1. คุณกัมปนาท  โลหเจริญวนิช บล. ทรีนีตี้ จก.
 2. คุณประทีป  ยงวณิชย บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 3. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4. คุณศิริพงษ  สุทธาโรจน บล. ซิกโก จก. (มหาชน)
 5. คุณอัศวินี  ไตลังคะ บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 6. คุณสุวิทย  มาไพศาลสิน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 7. คุณเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)
 8. คุณวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาความผิดตามขอบังคับของสมาคมเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามขอตกลง

เรื่องการยายงานของ เจาหนาที่การตลาด

 1. คุณสุรพล  กุลศิริ บล. เกียรตินาคิน จก.
 2. คุณอัศวินี  ไตลังคะ บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
 3. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4. คุณวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ บล. สินเอเซีย จก. 
 5. คุณชัยพัชร  นาคมณฑนาคุม บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6. ดร. จงรัก  ระรวยทรง สมาคมบริษัทหลักทรัพย

คณะทำงานเพ่ือพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย และแกไขปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย

 1.  คณุวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ บล. สินเอเซีย จก. 
 2.  คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 3.  คุณพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 4.  คุณสรรเสริญ  นิลรัตน บล. บีที จก.
 5.  คุณสุชาดา  โสตถิภาพกุล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6.  คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
 7.  คุณไพบูลย  นลินทรางกูร บล. ทิสโก จก.
 8. ดร.ชัยพันธ  พงศธนากร บล. ฟารอีสท จก.
 9.  คุณศรีพร  สุทธิพงศ บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
 10. รศ. พิเศษ  เสตเสถียร บล. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.
 11. คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 12. คุณชาญชัย  กุลถาวรากร  บล. เคทีบี จก. 
 13. คุณเศรษฐจักร  ลียากาศ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
 14. คุณกัณฑรา  ลดาวัลย ณ อยุธยา บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 15. คุณเชาว  อรัญวัฒน บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 16. คุณวัชระ  สหัสสานนท บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 17. คุณกฤษฎา  สวามิภักดิ์ บล. ไทยพาณิชย จก.
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 18. คุณชวงชัย  นะวงศ บล. ฟนันซา จก. 
 19. คุณสุชาย  สุทัศนธรรมกุล บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 20. คุณสุวิทย มาไพศาลสิน บล. ภัทร จก. (มหาชน)
 21. คุณพีรพงศ  กิจจาการ บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)
 22. คุณชัยพัชร  นาคมณฑนาคุม บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 23. ดร. พัชร  สุระจรัส บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
 24. คุณสดาวุธ  เตชะอุบล บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)
 25. คุณนคร  คลศรีชัย บล. ไอรา จก. (มหาชน)

คณะทำงานเพ่ือพิจารณาเรื่องการเปดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย (Securities License)

และความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ของบริษัทหลักทรัพย 

 1.  คุณไพบูลย  นลินทรางกูร บล. ทิสโก จก. 
 2. คณุเศรษฐจักร  ลียากาศ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
 3.  คุณสมภพ  กีระสุนทรพงษ บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 4. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 5. คุณกฤษฎา  สวามิภักดิ์ บล. ไทยพาณิชย จก.
 6.  คุณสรรเสริญ  นิลรัตน บล. บีที จก.
 7. คุณฌลาวิภา  เมฆใจดี บล. บีท ีจก. 
 8.  คุณปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 9. คุณวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 10. คุณสดาวุธ  เตชะอุบล บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)
 11. คุณนคร  คลศรีชัย บล. ไอรา จก. (มหาชน)

คณะทำงานเพ่ือศึกษาเรื่องขอบเขตของการประกอบธุรกรรม (Scope of Business)

 1.  คุณสรรเสริญ  นิลรัตน บล. บีที จก. 
 2. คุณภูษิต  แกวมงคลศรี บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณเศรษฐจักร  ลียากาศ บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
 4. คุณบรรณรงค  พิชญากร บล. บัวหลวง จก.
 5.  คุณปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6. คุณธรัฐพร  เตชะกิจขจร บล. ทิสโก จก.

คณะทำงานเพ่ือศึกษาการผลักดนัใหตลาดทุนเปนวาระแหงชาติ

 1.  คุณวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ    บล. สินเอเซีย จก. 
 2. ดร.ชัยพันธ  พงศธนากร บล. ฟารอีสท จก.
 3.  คุณมนตรี  ศรไพศาล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4.  คุณกอบเกียรติ  บุญธีรวร บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 5. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.

คณะทำงานเพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงสรางอัตราคาคอมมิชชั่นท่ีเรียกเก็บจากลูกคา

 1.  คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) 
 2.  คุณมงคล  กิตติภูมิวงศ บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 3.  คุณบุญพร  บริบูรณสงศิลป บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 4.  คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. 
 5. คุณวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
 6.  คุณธรัฐพร  เตชะกิจขจร บล. ทิสโก จก. 
 7. คุณกฤษฎา  สวามิภักดิ์ บล. ไทยพาณิชย จก.
 8.  คุณชวงชัย  นะวงศ บล. ฟนันซา จก. 
 9.  คุณสุชาย  สุทัศนธรรมกุล บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 10. คุณสุรพล  ขวัญใจธัญญา บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)
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คณะทำงานเพ่ือพิจารณาเรื่องการขยายฐานลูกคาหรือนักลงทุน

 1.  คุณสรรเสริญ  นิลรัตน บล. บีที จก. 
 2. ดร.ชัยพันธ  พงศธนากร บล. ฟารอีสท จก.
 3.  คุณณัฐรินทร  ตาลทอง บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 4. คุณณพวิทย  โทเทอดวิไล บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 5.  คุณบุญพร  บริบูรณสงศิลป บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6.  คุณดุษณี  ภมรทิพย บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 7.  คุณประทีป  โชติศุภราช บล. เคทีบี จก. 
 8. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 9.  คุณรัมภา  รมโพธิ์ บล. ทิสโก จก.
 10. คุณวัชระ  สหัสสานนท บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
 11. คุณสาธิต  วรรณศิลปน บล. นครหลวงไทย จก. 
 12. คุณเผดิมภพ  สงเคราะห บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) 
 13. คุณชวงชัย  นะวงศ บล. ฟนันซา จก.
 14. คุณสมมาตร  วงศสารศักดิ์ บล. ไอรา จก. (มหาชน)
 15. คุณสุรพล  ขวัญใจธัญญา บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)

คณะทำงานเพ่ือพิจารณาเรื่องปริมาณและคุณภาพของเจาหนาท่ีการตลาด / นักวิเคราะห

 1.  คุณศรีพร  สุทธพิงศ บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน) 
 2.  คุณณัฐรินทร  ตาลทอง บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 3. คุณวิชัย  พุธาภิวัฒน บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
 4.  คุณพงศพันธุ  อภิญญากุล บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 5.  คุณเยาวลักษณ  อรามทวีทอง บล. เคทีบี จก. 
 6.  คุณรัตนา  เอกพินิจ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. 
 7.  คุณเกษม  พันธรัตนมาลา บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก. 
 8. คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
 9.  คุณธรัฐพร  เตชะกิจขจร บล. ทิสโก จก. 
 10. คุณสุกิจ  อุดมศิริกุล บล. นครหลวงไทย จก. 
 11. คุณเผดิมภพ  สงเคราะห บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

คณะทำงานเพ่ือพิจารณาเรื่องความขัดแยงของชองทางการสงคำสั่งซื้อขาย (Channel Conf l ict)

 1.  คุณกัมปนาท  โลหเจริญวนิช บล. ทรีนีตี้ จก. 
 2.  คุณบุญพร  บริบูรณสงศิลป บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 3. คุณเชาว  อรัญวัฒน บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
 4. คุณยศพนธ  ประเสริฐเสรี บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 5.  คุณปรัชญา  กลุวณิชพิสิฐ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
 6.  คุณสุรพล  ขวัญใจธัญญา บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)

คณะทำงานเพ่ือพิจารณาเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีของบริษัทหลักทรัพย (Proprietary Trading)

 1.  คุณศรีพร  สุทธิพงศ บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
 2. คุณศราวุธ  บุษยรัตน บล. โกลเบล็ก จก.
 3.  คุณมงคล  กิตติภูมิวงศ บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
 4.  คุณรินรดา  เศรษฐลีลา บล. เคทีบี จก. 
 5.  คุณสมภพ  กีระสุนทรพงษ บล. ไซรัส จก. (มหาชน)
 6. คุณธรัฐพร  เตชะกิจขจร บล. ทิสโก จก.
 7. คุณบรรณรงค  พิชญากร บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
 8. คุณวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ บล. สินเอเซีย จก.
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ท จก.
ทย จก. (มหาชน)
ทย จก. (มหาชน)
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
จก.
วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.

จก.
แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
วงไทย จก. 
ง จก. (มหาชน) 
จก.
ก. (มหาชน)
ซัน จก. (มหาชน)

าท่ีการตลาด / นักวิเคราะห/

กลบอล จก. (มหาชน) 
ทย จก. (มหาชน)
ทย จก. (มหาชน)
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
จก.
เอส เอ (ประเทศไทย) จก. 
บี-จีเค (ประเทศไทย) จก.
วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.

จก. 
วงไทย จก. 
ง จก. (มหาชน)

งคำสั่งซื้อขาย (Channel Conf l ict)( )

จก. 
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
จก. (มหาชน)
ง จก. (มหาชน)
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
ซัน จก. (มหาชน)

ของบริษัทหลักทรัพย (Proprietary Trading)( p y g)

กลบอล จก. (มหาชน)
ก จก.
อยุธยา จก. (มหาชน)
จก.
ก. (มหาชน)
จก.
ง จก. (มหาชน)
ย จก.
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About ASCO

 The Association involved with the securities business was established for the  f irst time in 1973 under the name 
“Thai Finance and Securities Trading Association”.  After some changes in its rules and regulations  in 1976  the name 
became “Thai Finance and Securities Trading Association”.  In 1981 a group of 30 securities companies left to form their own 
organization and the name changed again to “The Association of Members of the Securities Exchange”. When the 
Securities Exchange Act became law in 1992 the Association requested the Regulator to register it as the f i rst organization 
to deal with the securities business in Thailand, its main purpose being the development of the Thai capital market 
and securities industry.  The request was approved on September 17, 1992 under registration number 1/2535  with the 
name  “Association of Securities Companies”(ASCO)  The Association had the following objectives:
 • To develop and promote the country’s capital and securities market
 • To protect and safeguard member companies
 • To improve the standard of business operations
 • To cooperate with regulatory agencies in drafting rules and regulations in order to develop the infrastructure 
  of the Thai capital market.

 The Association participated in establishing several organizations to support the operations of securities business
of member companies. In 1994, it set up the ASCO Training Institute with the objective of improving the caliber of 
personnel and prepare them for work in the  f ield of securities through the training and testing of securities staff. 
The Bond Dealers Club was also founded and was to become the Central Organization that would work out a 
standard system for the operation of bond dealers’ business.  It was expected that the development of the  f inancial 
market will be affected by this move in the future.  In 1995 in order to expand the capital market the Association 
set up the Bangkok Stock Dealing Center to help small and medium-sized businesses raise capital in a more ef  f icient 
manner. (However, due to several factors in particular capital gains tax, the Bangkok Stock Dealing Center had to 
close its doors in 1999).  In 1996, TSFC Securities Limited was established as a specialized  f inancial intermediary providing 
funds for both the primary and secondary securities markets in Thailand.
  
 The Association further expanded its network to cover all levels of operations and activities of member companies 
by establishing the Investment Banking Club in December 1996.  The objective was to promote investment banking business 
from the standpoint of policy as well as operations.  In 1997, the Association formed the Compliance Club to ensure 
that control and compliance of securities companies in accordance with international standard is enforced.  In 1999 the 
Information Technology Club was founded to facilitate the development of the securities business as it was moving closer 
in the direction of E-Commerce.  Inevitably this will lead to the growth of the capital market and hence the economy.  
The Back Off i ce Operation Club established in September 2005, was assigned the task of promoting and developing the 
standard of operations for the securities business, to disseminate research information and activities in this respect, to be 
the center for exchanging information, knowledge, experience and techniques on the operations of the securities business.  
The Futures Industry Club established in December 2005, was to promote and develop the standard of running the Futures 
business in both principle and operations, coordinate the collaboration between the members in resolving the Futures business’s
problems, compromise the dispute between members or third party in relation to running the Futures business, and to 
supporting the education, research, and the dissemination of information related to Futures business.

 In 2004 The Association cooperated with the organizations that are involved with the capital market as well as 
The Stock Exchange of Thailand (SET) in establishing The Federation of Thai Capital Market Organizations (FeTCO).  Its 
mission was to ensure good corporate governance and cooperation among these organizations in developing the 
capital market in Thailand.
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Message from the
Chairman

Dear ASCO members

 In 2008, the securities business was hard hit by severe market volatility, particularly in the last
quarter. The US recession has affected countries in all regions, including Thailand. The extremely fragile
political situation in the country added to the severity of the volatility and the slump faced by the Thai
securities business. However, I still have full confidence that we will be able to support our business and
help it weather this storm.

 During the previous year, ASCO successfully pushed for major changes which included the
increasing of the percent of the collateral for the cash account to 15% to serve as cushion against settlement 
risks and to strengthen the trading system. Another achievement was the extension of the period of the
existing commission rate for trading through Internet to December 31, 2011. In terms of increasing
revenue sources and seeking opportunities for securities companies to expand their business, our efforts
resulted in the approval for securities companies to act as brokers for trading of foreign securities. For
this particular business, relevant standards have also been established.

 As preparation for the liberalization of the securities business, a working group has been set up to
develop the securities business and to solve problems and tackle obstacles. The working group in turn
set up sub-working groups whose major achievements included the recommendations made to revise the
rules and regulations governing proprietary trading to make them more practical and in line with the
actual practice. A study was also conducted to determine commission rates suitable for Thailand, and a
recommendation made was to turn to unbundled rates. 

 On the international front, an agreement was signed by ASCO and the Taiwan Securities
Association. A study tour was organized to observe the development of overseas securities business and
to strengthen the relationships with securities firms in Taiwan and Hong Kong. ASCO was also
represented at the 13th Asia Securities Forum held in Hong Kong.

 Apart from achievements at the policy level, the Association also achieved success in various
areas at the operation level, which I would like to summarize as follows: The Investment Banking Club
provided inputs to the Office of the SEC regarding the regulations governing issuance and offering of
debt instruments and FX bonds, criteria for approval of right offering to existing shareholders, directors or 
employees and private placement; regulations on acquisition of securities for business takeovers, criteria
for listing of foreign companies and taxes related to mergers and acquisitions.  The Compliance Club successfully
conducted a review of the KYC/CDD procedures to ensure that they are in line with actual operations
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and to minimize operational problems and obstacles. The Suspension Transaction Report (STR) was also
reviewed for greater clarity. The Club also developed securities and derivatives checklists for the 
members to use as guidelines in their preparation for SEC auditing. The IT Club prepared guidelines for
the members to make preparations for compliance with the Computer Crime Act and developed a
system to be in line with the announcements of the AMLO and the Office of the SEC. The Back Office
Operation Club made successful efforts to push for rules and procedures for trade settlement through
mutual funds and presented operational problems and obstacles which would arise from reducing the
settlement and delivery time to T+2 in order to delay the launch of the system.  The Futures Industry
Club achieved success from their pushing for single stock futures as a new underlying product on the
derivatives market. Operation standard procedures were also revised to accommodate the trading of this 
product. The Club also sent a written request to the Thailand Clearing House Co., Ltd. to extend the
period for collection of the monthly contributions to the reserve fund from 10 to 15 years.               
 
 As for development of human resources in the securities business, training and seminars were 
organized by the association and various clubs.  In addition to such education and training, the ASCO
Training Institute offered financial advisor training courses and tests of the knowledge of personnel with
financial advisory career. In 2008, 125 persons attended the courses, 49 took the tests, and 31 passed.
Refresher courses were also offered and 573 persons fulfilled the course requirements. 

 The Association of Securities Companies constantly recognizes, and is firmly committed to, its
mission to develop the potential and standards in order to strengthen the securities business as well as
to conduct activities yielding maximum benefits for the member companies.  We will remain committed
until the objectives are achieved. Finally, I would like to thank you, ASCO members, for your continued
cooperation.      

(Mr. Kampanart  Lohacharoenvanich)
Chairman
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Mission and Objectives

Mission

Objectives

To develop the securities business and to represent the securities industry in 
the solution of problems affecting the securities business and the capital market.

To enhance self-discipline and best practices in pursuit of business
ethics and enforcement with governing laws and regulations,

To expand the scope of securities business,

To develop the capital market and securities business, and to
represent the interests of member firms,

To cooperate with governmental and other agencies in 
developing the capital market and securities business,

To liaise between member firms in the solution of problems and the 
arbitration of disputes related to securities business,

To promote the unity of member firms and commit to support social 
and national benefit.

To standardize securities industry principles and practices,
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Review of the Thai Economy, Capital Market and Securities Business in 2008

The Thai Economy
Economic growth
 The gross domestic product in 2008 grew at 3.0%, a slow down from the growth rate of 4.9%
in the previous year.  Private consumption and private investment grew at 2.5 and 4.3% respectively. 
Although the two items were higher than the respective figures of 1.6 and 0.6% of 2007, the recovery
was slower than expected, due to the high inflation rate in the first three quarters and political 
uncertainties which resulted in the consumers and investors slowing down their spending and
investment.  As for the exports of goods and services, the growth rate of 3.4% was a drop from 7.1%
in 2007 due to the economic slowdown of trading partners which was beyond expectation. Besides,
the seizure of Suvarnabhumi International Airport from late November to early December resulted in the
plunges of both the export volumes and the number of tourists, causing the service export volumes
and tourism revenues to decline sharply; while the imports of goods and services grew at 7.3%, an
increase from 3.4% in the previous year as a result of the increase of imports in every sector in the
first three quarters.  However, imports in the last quarter slowed down along with domestic spending.

Economic stability  
 In 2008, the headline inflation rate was at 5.6% per year, an increase from 2.3% of the previous
year because of the rapidly rising prices of crude oil in the world market in the first half of the year. 
However, the sharp drop of oil prices in the second half significantly slowed down the inflation rate.
Meanwhile, risks began to loom larger on external stability when the current account suffered a deficit
of US$4.0 billion or 1.5% of GDP, compared to a surplus of 5.7% of GDP in the previous year.  The
current account deficit was due to the trade deficit resulting from the import values which rose at
28.6%, surpassing the export value which grew at 17.0%. Net services also suffered a deficit due to
the plummeting tourism revenues resulting from the seizure of Suvarnabhumi International Airport from
late November to early December 2008 – the tourism high seson.
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Fiscal and monetary measures
 Major fiscal and monetary measures in 2008 were:
 1. The lifting of the 30% reserve requirement in order to reduce obstacles which caused
  foreign investors to lose confidence in the Thai economy and to open up opportunities for 
  foreign capital to be used for long-term development of the country
 2. Tax measures to stimulate the economy:
  1) Tax measures to increase people’s income
   • Increase of the tax-exempt amount of net personal income from 100,000 to 150,000 Baht
   • Increase of the maximum amount of life insurance premiums as an allowance item from
    50,000 to 100,000 Baht
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  • Increase of maximum allowance amounts of  the actual payments for investment units in a 
   provident fund, the contribution to a provident fund, the contribution to the Government
   Pension Fund, or the contribution to the Welfare Fund under the private school law, from
   300,000 to 500,000 Baht
  • Increase of the maximum allowance amount for actual payments for investment units in Long
   Term Equity Funds from 300,000 to 500,000 Baht, and to 700,000 Baht for payments made 
   from October 1 to December 31, 2008 
  • Increase of the allowance for the income earner’s spouse, parents and children who are
   disabled and not self-supporting to 300,000 Baht for each disable person
 2) Tax measures in support of community enterprises and small and medium-sized enterprises
  • Exemption of personal income tax for ordinary partnerships or non-juristic body of persons
   being a community enterprise and having assessable income not exceeding 1,200,000 Baht
   per year, effective from 2008 to 2010 
  • Adjustment of the corporate income tax rate for companies or juristic partnerships with 
   paid-up capital not exceeding 5 million Baht, waiving the income tax for the first 150,000 Baht of 
   net profit; the rate for the remaining net profit being kept unchanged 
 3) Measures to stimulate investment and enhance competitiveness of the Thai private sector:
  • Ordinary persons and companies or juristic partnerships are allowed to deduct as expenses
   the costs of acquiring assets in the categories of machinery, equipment or material which
    effects energy saving, including installation costs, at 1.25 times the costs, provided that the
   assets are acquired and ready for use by December 31, 2010. 
  • Companies and juristic partnerships are allowed to deduct as expenses the initial
   depreciation of assets in the categories of machinery and equipment acquired for use in
   producing goods or providing services on the date of acquisition at the rate of 40% of the
   asset costs and at the normal rate for the remaining portion of the costs, provided that the 
   assets are acquired and ready for use by December 31, 2010.
  • Companies and juristic partnerships are allowed to deduct as expenses the depreciation of 
   assets in the category of computer programs within three accounting periods, commencing
   on the date of acquisition of the asset.
  • Companies and juristic partnerships with fixed assets (excluding land) worth not exceeding
   200 million Baht and not exceeding 200 employees are allowed to deduct as expenses the
   initial depreciation of assets in the category of computer programs on the date of acquisition
   of the assets at the rate of 40 % of the asset costs and for the remaining portion of the 
   costs to be deducted within three accounting periods from the date of acquisition of the
   assets. 
  • Companies and juristic partnerships with fixed assets (excluding land) worth not exceeding
   200 million Baht and not exceeding 200 employees are allowed to choose to deduct as
   expenses the initial depreciation of assets at the rate of 100% of the asset costs, provided
   that the combined costs of the assets do not exceed 500,000 Baht in one accounting period
   and that the assets are acquired and ready for use by December 31, 2010. 
  • The corporate income tax rates for companies listing securities with the Stock Exchange of 
   Thailand were reduced as follows:
   1. The corporate income tax rate was reduced from 30 to 20% of the net profit for companies
    newly listed with the Market for Alternative Investment (MAI) for three consecutive accounting
    periods from the period commencing on or after the date of listing.
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   2.  The corporate income tax rate was reduced from 30 to 25 % of the net profit for companies
    newly listed with the Stock Exchange of Thailand (SET) for three consecutive accounting
    periods, provided that the companies file an application for listing from January 1 to
    December 31, 2008 and are listed by December 31, 2009
  • The corporate income tax rate for companies listed on the Stock Exchange of Thailand was
   reduced:
   1.  From 30 to 20% of the first 20 million Baht of net profit for companies listed on the MAI 
    for three consecutive accounting periods from the period commencing on or after 
    January 1, 2008
   2. From 30 to 20 % of the first 300 million Baht of net profit for companies listed on the SET 
    for three consecutive accounting periods from the period commencing on or after 
    January 1, 2008
  • The specific business tax rate was reduced from 3 to 0.1% for revenue before any expenses
   from the sales of immovable property for commerce or for profit. The new rate is applicable
   to title registrations and legal acts pertaining to immovable property made within one year of
   the effective date of the law.
  • The ownership transfer registration fee was reduced from 2 % of the appraisal price and the
   mortgage registration fee from 1% of the appraisal price, but not exceeding 200,000 Baht, to
   0.01% of the appraisal price.
 3. A total of 15 international financial institutions, foreign government’s financial institutions, 
  and foreign juristic persons were allowed to issue bonds or debentures in the Thai 
  currency in Thailand within December 31, 2008, with the ceiling amount of 3,500 million 
  Baht each, totaling 52.5 billion Baht.
 4. Deposit protection was increased, with full protection lasting until August 10, 2011, up 
  to 50 million Baht until August 10, 2012 and up to one million Baht thereafter.

Capital market
 2008 was the year of wild volatility for the Thai stock market, resulting from both the world 
financial crisis and the fragile domestic politics.  The SET index at the end of 2008 closed at 449.96,
a drop of 408.14 points or 47.56 % from the end of 2007 when the SET index stood at 858.10. The 
volatility of the market was clearly evident as the highest SET index in 2008 went up to 884.19 on May
21 and the lowest plummeted to 384.15 on October 29.
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 The average daily turnover of 2008 was 16,118 million Baht, a drop from 17,097 million Baht of 
2007.

 Total market capitalization at the end of 2008 stood at 3,568 billion Baht, a 46.23% drop from
6,636 billion Baht at the end of 2007.  In 2008, nine new companies were listed with the SET, nine
were delisted, and one moved from the MAI to the SET, bringing the total number of companies listed
on the SET at the end of 2008 to 476.
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 For the MAI, three new companies were listed, one was delisted and one moved to the SET. 
The total number of companies listed on the MAI at the end of 2008 was 49.  The MAI index at the
end of 2008 closed at 162.93, down by 109.44 points, or 40.18 %, from 272.37 at the end of 2007.
 For the derivatives market, the average trading volume in 2008 was 8,837 contracts per day, an
increase of 69.32 % from 5,219 contracts per day in 2007 and there were 22,747 open Interest at
the end of 2008. 
 As for the Thai debt Instrument market, the total trade volume of debt instruments on the
primary market in 2008 was 11,231.70 billion Baht, an increase of 78.81% from 6,246.88 billion Baht in
2007, while the total trade volume on the secondary market in 2008 was 17,362.27 billion Baht, or a
daily average of 70.29 billion Baht – an increase of 66.50% over 2007.  

Capital market measures
 Major capital market measures in 2008 in brief were as follows:
 1.  Supporting the business operators in upgrading the business to full integration and
  diversification and enhancing business flexibility by allowing securities companies to have 
  cross management with other securities companies
 2. Allowing ordinary persons to invest in foreign markets through private funds or securities 
  companies
 3.  Commencing the enforcement of the Trust for Transactions in Capital Market Act on January
  14, 2008, as a tool in development of new products in the capital market 
 4.  Improvement of the regulations governing securities borrowing and lending (SBL) and short 
  selling for flexibility in risk management
 5. Improvement of the regulations governing securities trading in cash by increasing the
  minimum margin for the cash account from 10 to 15 % of the buy limit
 6. Amendment of the legislations that were not up to international standards in such areas as 
  shareholders’ right protection, customer asset protection, securities settlement and delivery
  systems, and deterrence of frauds and exploitation of shareholders of listed companies
 7.  Commencement of a measure to reward entrepreneurs with good records of compliance and
  ethical practices by using the fast track scheme in approving new branches or new products
 8. Urgent measures to mitigate the effects of the global financial crisis and reduce volatility in 
  securities trading:
  • Lifting the minimum share number (10 % of the voting rights) for which a tender offer is 
   required in case of partial tender offer
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  • Allowing shareholders acquiring voting rights up to the trigger point due to the company
   launching a treasury stock program to be able to purchase additional shares up to their 
   original rights, without having to make a tender offer
  • Allowing offering of debentures to institutional investors, warrants to existing shareholders,
   and securities to directors and employees, with no prior approval or filing required 

Securities industry
 At the end of 2008, there were 41 securities companies with brokerage licenses. Of this total, 39
were SET members. As for the derivatives business, 37 companies were licensed as derivatives agents,
36 of which were members of the Thailand Futures Exchange.

Performance
 The total revenue of the securities industry in 2008 was 24,227 million Baht, a drop of 7.49%
from 26,189 million Baht in 2007. Brokerage fees remained the main revenue of the securities business.
In 2007 and 2008, the brokerage revenues from securities trading were 17,118 and 18,063 million Baht
or 70 and 68 %, respectively. 

Year 2007 Year 2008

(unit : mil. baht)

Brokerage - Equity

Brokerage - Derivatives

Underwriting

Financial Advisory

Gains on Equity Trading

Gains on Derivatives Trading

Interest and Dividend

Others

Total Revenue

2007

18,063

552

422

507

1,707

1,218

2,200

1,519

26,188

2008

17,118

1,011

425

564

(123)

901

2,084

2,247

24,227

Revenue of Securities Industry
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 The expenses of the securities industry in 2008 totaled 20,026 million Baht, an increase of
18.16% from 16,948 million Baht in 2007, with the major item being personal expenses, which in 2008 
totaled 9,630 million Baht, slightly dropping from 9,814 million Baht in 2007.  The immense volatility of
the economy and the capital market in 2008 prompted the securities business to set aside provisions
for bad and doubtful debts totaling 2,432 million Baht. 

(unit : mil. baht)

Expenses on Borrowing

Fee & Services Expenses

Provision for Bad Debts & Doubtful A/C

Personnel Expenses

Premises & Equipment Expenses

Other Expenses

Total Expenses

 2007

407

1,392

(5)

9,814

3,059

2,281

16,948

 2008

549

1,629

2,432

9,630

3,201

2,585

20,026

Expenses of Securities Industry

Year 2007 Year 2008

 In 2008, the securities industry recorded net profit of 2,456 million Baht, a decrease of 62.60%
from 6,568 million Baht in 2007, due to the drop in revenues as a result of the capital market slump
and the large amounts of provisions for bad and doubtful debts.
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Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

Net Prof i t and ROE of Securities Industry

Financial position
 The combined assets of the securities industry at the end of 2008 stood at 145,514 million Baht, 
an increase of 2.24 % from the end of 2007 when the corresponding figure was 142,312 million Baht.
The sources of funds at the end of 2008 comprised liabilities totaling 82,107 million Baht and
shareholders equity of 63,407 million Baht.

Return on Equity
 The ROE of the securities industry in 2008 was 3.87 %, dropping from 9.52 % in 2007.
 

Sources:
1) The Office of Fiscal Policy, Ministry of Finance
2) The Bank of Thailand
3) The Office of the Securities and Exchange Commission
4) The Stock Exchange of Thailand
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 Number of Securities Companies : 41
 Number of Foreign Securities Firms (1) : 15

Stock Market :Stock Market :
 The Stock Exchange of Thailand (SET)
 Number of Listed Companies : 476
 Trading Volume : 839.18 billion shares
 Trading Value : 3,919.87 billion baht
 Total Market Value : 3,568.22 billion baht
 Market for Alternative Investment (MAI)
 Number of Listed Companies : 49
 Trading Volume : 22.98 billion shares
 Trading Value : 61.33 billion baht
 Total Market Value : 22.15 billion baht

Futures Market :Futures Market :
 Trading Volume : 2,148,620 contracts
 Trading Value : 937.78 billion baht
 Month-end Open Interest : 22,747 contracts

Bond Market :Bond Market :
 Amount Issued : 6,246.88 billion baht
 Trading Volume : 10,532.49 billion baht

Mutual Funds :Mutual Funds :
 Number of Funds 1,105
 Total Net Assets Value: 1,533.57 billion baht

Provident Funds :Provident Funds :
 Number of Funds 514
 Total Net Assets Value: 465.30 billion baht

Private Funds :Private Funds :
 Number of Funds 1,154
 Total Net Assets Value: 168.27 billion baht

Tax on securities :          
 Income from interest: withholding tax  15% (individual and company)
 Income from dividend: withholding tax  10%   (individual and company)
 Profits from securities trading: Individual: No tax withheld
 Company: withholding tax 15%
 Tax for securities transfer: None

Limitations of ownership by foreigners :
 Foreigners are not subject to limitations of ownership except when companies limit the number of 
foreign shareholders. 

The Outlines of Securities Markets in Thailand  2008

(1)  Securities Firms that have foreign institution ownership more than 50% of total shares.
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Association of Securities Companies (ASCO)
 The policy of the Office of the SEC to deregulate securities trading commission fees and the 
licensing of the scurties business in 2012 has alerted the Association of Securities Companies to the
necessity for its members – securities companies – to speed up their adaptation to the forthcoming 
change and to strengthen themselves. Hence, its focus in 2008 was to enhance the member 
companies’ competitiveness to prepare for the liberalization. Emphasis was placed on expanding the
product range for additional revenue generating channels, and on revision of rules and regulations
which were obstacles to the conduct of the business.
 The following are achievements of the Association during the year, covering studies,
brainstorming, follow-ups and actions taken to support the member companies’ operations:

On policies and development of the securities business in general   
 In 2008, the Association successfully specified and revised criteria and procedures related to 
securities trading brokeage by making submissions to the relevant regulatory bodies, as follows:
 • Specification of the criteria, conditions, and procedures for securities companies to act as
  brokers on foreign securetees, in order to increase revenue channels and to seek new
  business opportunities.
 • Revision of the regulation governing cash account trading, increasing the margin rate from
  10 to 15% of thebuy limit, in order to have better cushion against settlement risks and to
  strengthen the trading system.
 • Revision of the regulation governing the SBL business and short selling to remove obstacles
  to the provision of service by securities companies, as well as to facilitate and promote SBL 
  and short selling transactions which serve as a tool for risk management and stabilization of 
  the stock market. 
 • Revision of the regulation governing the opening of branches and operating hours of 
  securities companies for increased flexibility, and broadened revenue and client bases, as 
  part of the preparation for the forthcoming liberalization. Securities companies are now 
  allowed to have one manager oversee more than one branch, and companies which are
  ready are now allowed to open branches abroad.
 • The relaxed period of the existing commission rate for trading through Internet has been 
  extended.  For customers trading on the cash balance or credit balance account, the minimum
  commission rate is now 0.15% (institutional clients excluded).  And for customers not trading
  on the cash balance or credit balance acount, the minimum rate remains at 0.20%. The rates
  are to be effective from January 1, 2009 to December 31, 2011. The settlement regulation
  has also been revised, allowing customers to choose to settle their trading with securities
  companies though mutual funds, in addition to the normal ATS system. The move was
  initiated in response to customers’ demand and to provide linkage to other forms of
  investment.
 • Guidelines were specified for fixing referral fees to be paid to general insurance companies,
  life insurance companies, asset management companies and employees of securities 

Operational Highlights 2008
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  companies who are not marketing officers, in order to broaden the customer base of 
  securities companies. 
 • Revision was made to the regulations, conditions and procedures for individuals acting as
  executives of securities companies in order to have provisions for appointment or permission
  of directors, managers or authorized persons of another securities company to take up
  positions of, or act as directors, managers or authorized persons of a securities company.
  This move is in support of the policy to promote of the restructuring of securities companies
  into financial conglomerates, which would lead to greater flexibility and competitiveness.
  
 In addition, the Association provided inputs to, and participated in, discussions with public 
sector agencies in several areas: 
 • Recommendations were made to the Office of the SEC regarding revision of the regulations
  governing proprietary trading in order to be in line with actual practice. The recommendations
  called for securities companies to have an investment policy, investment limits, management
  reporting systems, and investment risk management appropriate for the business, and
  measures preventing information leakage and interest conflicts between the companies and 
  their personnel. 
 • Tax issues impeding the development of the capital market were gathered and presented to
  the Capital Market Development Committee. 
 • A submission was made to the SET on the delivery of securities sold to SBL customers, 
  requesting the delivery time to be relaxed and changed to T+1, and separation of
  transactions of the cash account from the SBL account in the formula for credit calculation.

On specification of operating standards of securities companies  
 • Workflow guidelines for acting as a broker on securities foreign, as well as the Risk Disclosure
  Statement, were produced in both Thai and English languages in order to promote securities
  companies’ business as securities brokers on foreign markets. The documents have been in
  use since May 15, 2008.
 • The standards of futures trading were revised by the Futures Industry Club to accommodate
  the trading of single stock futures which began on November 22, 2008 

On support for the business
 • A study was conducted to determine the basis of commission fees suitable for Thailand. 
  A recommendationwas made to member companies to charge unbundled commission fees,
  with a clear explanation as to which fees are collected by which agencies: the brokerage fee
  is collected by the securities company, the levy fee by the Stock Exchange, and the clearing
  fee by the TSD.  
 • Discussions were held with the Deutsche Bank on the cost structure of Transferable Custody 
  Receipts (TCR’s) and a survey was conducted to sound out securities companies’ interest in
  becoming TRC sponsored brokers, for submission to the SET.
 • The Association and the Thailand Securities Institute of the SET jointly developed a 
  curriculum for the Thai University. Also, in coordination with university-level institutes, the
  Association developed curricula and organized courses designed for the investor contact
  profession in order to satisfy the industry’s demand for resources. 
 • The Association cooperated with the Office of the SEC in drafting a turnover list warning
  statement to alert individual customers buying shares on the list.
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 • The Association hired a legal consultant to produce a disclaimer for use in dissemination of
  IOD’s CG Ratings (Securities Analysis Section) to promote good corporate governance.
 • In cooperation with the SET, the Association launched a research project “A Survey of
  Attitudes and Behaviors in Customer Service and Marketing Officers’ Opinions Toward
  Broadening the Investor Base” (Marketing Survey 2008).

On lectures and seminar organizing
 • The Association organized a seminar on the topic “Securities Companies and the Revised
  Securities and Exchange Act” on February 26, 2008, to enhance knowledge and understanding 
  of the Securities and Exchange Act (No. 4), which is the key law of the securities business
  and to prepare securities companies before the law came into force.
 • A special talk was organized on the topic“ How Taiwan Stock Exchange Meets the Challenge” 
  by Professor William T. Lin, Ph.D, Director, Taiwan Stock Exchange, on March 13, 2008.
 • The Association and the Capital Market Research Institute of the SET jointly organized a 
  seminar on “Surviving the Intensified Global Capital Market Competition” on March 25, 2008, 
  to prepare securities companies for the liberalization of the securities business and the 
  demutualization of the SET.
 • A seminar was organized on the topic “Taxes on Investment in Foreign Securities” on
  August 7, 2008, to broaden the knowledge and understanding among securities companies
  and investors on the tax structure, tax burden and procedures of collection of taxes related
  to investment in foreign securities, and to assist securities companies and investors in
  adopting sound tax strategies.   

On foreign relations

 • A Memorandum of Understanding was signed between the Association and the Taiwan 
  Securities Association at Intercontinental Hotel, Bangkok, on March 13, 2008. The MOU outlines
  the assistance to be extended to officers and executives of securities companies of the two
  countries in exchanging visits and information and in organizing seminars.
 • Study tours and travels were arranged to observe development of capital markets and 
  securities companies and to strengthen the relationships with foreign securities companies,
  with executives of securities companies also joining the travel groups.
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   A study tour to Taiwan was organized to visit the Taiwan Stock Exchange and securities
  firms –Polaris Securities Co., Yuanta Securities Co. and KGI Securities Co. 

   A group traveled to Hong Kong during July 20-22, 2008 to visit the Hong Kong Stock 
  Exchange andsecurities companies – Tai Fook Securities Group Ltd. and Cash Financial 
  Service Group Ltd. 
 • Representatives were sent to Hon Kong to
  attend the 13th Asia Securities Forum 2008
  during September 4-6, 2008.
 In addition, in 2008, the Association sent representatives
to various working groups and committees in order to join
the efforts to develop Thailand’s capital market.  Details are 
as follows:
 • Khun Sansern  Nilrat: the Judging Sub-Committee for the 2007 Best Bond Award 
 • Khun Sansern  Nilrat,  Khun Paiboon  Nalinthrangkurn, and Khun Nattharin  Talthong: the
  Committee of the “SET Click 2 WIN 2008 : Thailand Stock Simulation” Project
 • Khun Sansern  Nilrat, Dr. Chaipant  Pongtanakorn, Khun Suraphol  Kulsiri, and Khun
  Yaowaluk Aramthaveethong: the Judging Committee for the Star Marketing Project 
 • Khun Ratchakritpong  Ekrangsun: the Board of the Thai Bond Market Association
 • Khun Pakhawat  Kovithvathanaphong: the Secondary Bond Market Development Steering
  Sub-Committee  
 • Khun Kampanart  Lohacharoenvanich: the Capital Market Development Committee
 • Khun Yarnsak  Manomaiphiboon: the Working Group on Taxation for Capital Market 
  Development
 • Khun Sansern  Nilrat: the Working Group for Organizing CSR Activities of Capital Market
  Agencies; and representatives were also appointed to Sub-Working Groups as follows:
    Khun Somchai  Tatsaneeyasin: the Sub-Working Group on Funds Mobilization and Beneffiits 
    Khun Niyada  Changtrakul and Khun Supaporn  Keawkanjanadit: the Sub-Working Group  
   on  Organizer Selection and Coordination 
   Khun Natchavee  Sukontavit and Khun Patama  Oithong (both alternate members): 
   the Sub-Working Group on Organizer Selection and Coordination
    Khun Tuenjai  Jiarathanakul: the Sub-Working Group on Public Relations
    Khun Noppawit  Thothoetwilai and Khun Kritiyaporn  Poltree (both alternate members):   
   the Sub-Working Group on Public Relations 
 • Khun Norachet Sangruji and Khun Sathapana  Leoprapai (alternate member): the Sub-
  Committee on Review of the Draft Announcement on Issuance and Offering of Securities 
  in the Category of Shares
 • Khun Sittichai Mahaguna and Khun Montree  Sornpaisarn (alternate member): the Sub-
  Committee on Reviewof the Draft Announcement on Issuance and Offering of Securities in
  the Category of Derivatives
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Investment Banking Club
 The Investment Banking Club (IB Club) has been established to represent its members in
coordinating and cooperating with agencies concerned, as regards promotion and development of 
investment banking and securities businesses.  In 2008, the Club cooperated and coordinated with
agencies concerned and presented opinions with a view to effecting desired changes in rules and
procedures related to the investment banking business, as listed below:

Regulations governing issuance and offering of debt instruments 
  Opinions were expressed to the Office of the SEC regarding revision of the regulations governing
issuance and offering of debt instruments.  The Club was of the opinion that the time required for
shelf approval and shelf filing should not be reduced from three to two years because, in case of false
information in the filing and a law suit, the remaining one year period would not yield any results. In
addition, the Club disagreed with the initiative to treat bills of exchange without the “non-negotiable”
condition which were issued, certified, or avaled by financial institutions (commercial banks, finance
companies, credit foncier companies and financial institutions incorporated under a specific law) as
securities. Such financial institutions should not be required to seek approval for issuance of bills of 
exchange to mobilize funds as it should be considered part of their normal business.  Imposing such
requirement would be an obstacle to their business. However, insurance companies, leasing companies,
hire-purchase companies and factoring companies should be required to request prior approval from
the Office of the SEC if they wished to mobilize funds through issuance of bills of exchange.

Regulations governing issuance and offering of foreign bonds 
 Inputs were provided to the Office of the SEC regarding the revision of the regulations governing 
issuance and offering of foreign bonds. The Club disagreed with the plan to relax the filing requirement
for foreign firms offering FX bonds to institutional investors regardless of the value of the offer because
filing could help investors in making informed decisions in their investment in such instruments.     

Criteria for granting approval for offering of securities to existing shareholders, directors or 
employees and private placement
 Inputs were provided to the Office of the SEC regarding revision of the criteria for granting 
approval for offering of securities to existing shareholders, directors or employees and private
placement. The Club was of the opinion that, although the requirement for right offering to directors
or employees (ESOP) had been relaxed with regard to the enforcement of ESOP or PP rules on the
minimum price, and only shareholder protection provisions were required to be followed,shareholders
should still have the right to approve or disapprove the individuals to whom the offering had been
made in order to prevent allocation aimed at benefiting particular individuals.  (The original proposal
only required provision of the name list to the shareholders). The Club also requested the Office of the
SEC to clarify the following matters:
 1. How would the definition of the “low price” and the method of calculation of the market
price stipulated in the Announcement on Offering of Securities to Directors and Employees affect the 
approval criteria under the Announcement?
 2. As listed companies are allowed to choose a reference date for fixing the offer price in the
calculation of the market price, could the date be changed after the choosing has been made
(because, if the security price dropped by more than 10% after a shareholders’ meeting was convened, 
another meeting would be needed to pass a new resolution)?
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Regulations governing acquisition of securities for business takeovers
 Inputs were presented to the Office of the SEC regarding the underlying principle of the
Announcement on Acquisition of Securities for Business Takeovers under the Securities and Exchange
Act (No.4) B.E. 2551.  The Club was of the opinion that, where a contract had been made in advance
and its framework had been expressly made known, the actions and relationships which were to be
categorized as “acting in concert” should be excluded. In addition, in evaluating the trace of acting in
concert, if the first relationship or behavior was not clear, the next behavior should be considered. If it
could be proven that the agreement or contract did not dictate voting in the same direction, the case
should not be considered “acting in concert”. Also, the number of votes for approval at the shareholders’
meeting required for taking or not taking actions in order to frustrate the tender offer should vary with
the nature of the individual attempt.

The drafting of an announcement relaxing the requirements for issuance and offering of
securities in the category of shares
 The Office of the SEC gathered opinions regarding the underlying principles of the revision of
the announcement to relax the requirements for issuance and offering of securities in the category of
shares in order to draft relevant announcements and then conducted another hearing. The Club
presented no further inputs as the draft announcement would bring about greater flexibility and
relaxation, which would make funds mobilization through the capital market more efficient, more
convenient and speedier.   

Criteria for listing of foreign companies 
 The Club provided inputs to the Office of the SEC regarding the criteria for approval of the listing
of foreign companies.  The opinion of the Club was that the responsibility to certify the accuracy of 
the information used in the preparation of the financial statements of the foreign issuer in the year that 
business takeovers taken place should rest with its auditor, who has the best knowledge about the
information. The club was also of the opinion that requiring disclosure of information on connected
transactions during the previous three years could become a major obstacles to the offering of
securities by foreign issuers due to the fact that there could be problems and obstacles in the
gathering, certification and reasonability of the information dating back more then one year (which was
the original requirement). Such problems and obstacles might be particularly encountered by foreign
issuers who had not made preparations three years in advance. The Club also proposed laying down
criteria and procedures for information disclosure in cases where there were legislative changes in the
home country affecting the foreign issuer’s articles of association after the issuer was listed.

Tax issues related to mergers and acquisitions
 Inputs were presented to the Working Group for Gathering of Information on Problems and
Obstacles in Mergers and Acquisitions of Securities Companies of the Association of Securities
Companies. The Club recommended tax exemption for various forms of mergers; e.g., through
share acquisition, asset/business acquisition and amalgamation under the Civil and Commercial Code
and the Public Limited Company Act, in order to promote mergers and acquisitions.  

Rules and procedures for mergers and cross holdings in telecommunications   
 Inputs were provided to the National Telecommunications Commission on the rules and
procedures for mergers and cross holdings in telecommunications. The Club recommended that the
Draft Rules and Procedures for Mergers and Cross Holdings in Telecommunications specifically define
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“licensee” and “independent advisor” and that there be a checklist for appraisal of the performance of
the independent advisor.
 The number of Investment Bankings Club members in 2008 rose from 2007 by five companies to
78. The newmembers were Asia Plus Advisory Co., Ltd., Capital Plus Advisory Co., Ltd., OptAsia Capital
Co., Ltd., Finnex Advisory Co., Ltd.,  and ACAP Corporate Services Co., Ltd.  In 2008, the Club laid down
requirements for maintenance of membership to ensure that the members adhere to professional
standards. From 2009 on wards, members wishing to renew their membership are required to have at 
least one officer in the Financial Advisor function who has had experience in acting as Financial
Advisor in areas related to the capital market under the rules and regulations of the Office of the SEC
or the SET for no less than two years.  Another requirement is having a key person in providing
financial advice in at least one subject related to the capital market under the rules and regulations
of the Office of the SECor the SET during the three-year period counted to the date of the submision
of an application for membership renewal.  In addition, the Club organized meetings to provide a
get-together opportunity and a venue for exchange of views on various issues related to the financial
advisory functions.  These included revision of the Announcement on Approval of Financial Advisors
and revision of the point system, operational guidelines for functioning as a financial advisor under 
the revised Act, underlying principles for revision of the Announcement on Acquisition of Securities for
Business Takeovers and exchange of experiences related to regulations and procedures of the Office
of the SEC regarding the financial advisor function.
 In addition, a representative was designated as a member of the Sub-Committee on Consideration
of the Draft Announcement on Issuance and Offering of Securities in the Category of Shares, and the
Sub-Committee on Consideration of the Draft Announcement on Insurance and Offering of Equity-related
Derivatives of the Office of the SEC, in order to help improve the appropriateness, conciseness and
clarity of the two Draft Announcements.  A representative was also sent to join a Working Group for
Evaluation of the Performance of Financial Advisors and supervisors in the Financial Advisory
Function appointed by the Office of the SEC. The Working Group was tasked with providing
recommendations and inputs to the Office of the SEC in cases of suspected malpractice of financial
advisors and its supervisors in the financial advisory function. The Club was also represented in
the Sub-Committee on Curriculum and Examination Development of the ASCO Training Institute whose 
mission was to determine the direction, contents and standards of the financial advisor training and
examination and the refresher course. 

The Compliance Club
 The Compliance Club was established on February
25, 1997, with the objective of supporting the undertaking
of functions of compliance officers in the securities
business and other businesses licensed by the Securities 
and Exchange Commission (SEC), to ensure that their
operations are efficient, and are in full compliance with
relevant regulations. Currently consisting of 55 member
companies, with one admitted in 2008 (Land and Houses
Retail Bank Public Company Limited), the Club is also
committed to fostering co-operation among its members,
serving as a center for exchange of ideas, knowledge,
experiences, and new techniques and  methods relating to
the securities compliance function.
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The following summarizes the Club’s achievements in 2008:
 1. The Club requested the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) to ensure
common understanding of the procedures for receiving trade orders from customers and providing
them with advice, by placing these issues on the agenda of Compliance Meeting Session 2/2008.
Particular attention was paid to reception of orders in various cases, where evidence of every order
should be kept.  For cases where trading is carried out in the trading room, discussions were made on
relaxation of the requirement for securities companies to collect every trade order document by
allowing them to print out a list of all trade orders, whether matching could be made or not, as well as
order cancellations and other relevant details.  Customers are required to sign an acknowledgement at
the end of the day.
 2. A letter was sent to Thailand Futures Exchange Pcl. (TFEX) requesting a review of the
requirement that the member companies submit a report on the audit by the SEC or other regulators 
within three days of reception of an audit report.  TFEX agreed with the Club’s recommendation to
extend the deadline to seven days of the acknowledgement and approval of the report by the member 
companies’ Board of Directors.  
 3. A study was conducted by the Club on establishment of guidelines for incentive payment in
accordance with the SET’s Regulation Regarding Rules and Procedures for Charging Brokerage or
Agent’s Fees for the Buying or Selling of Listed Securities and Members’ Good Corporate Governance
(No.2) 2006, announced on December 25, 2006 and SET Circular Regarding Charging Brokerage Fees,
dated December 25, 2006. The Study results were submitted to the Board of Executive Directors for
use as points of discussions with the regulators.
 4. The Club acted as the center for dissemination of information pertaining to the Club’s
operations and for compilation of SET and SEC laws and regulations, through production of quarterly
journals. In 2008, two such journals were produced and sent to member companies via electronic mail.
 5. A basic training course in Professional Standards
for Compliance Officers was organized by the Club for
member companies and interested individuals in order
to enhance their knowledge and understanding of the
securities business, including rules and regulations
governing various types of securities as well as
compliance techniques. Altogether 104 participants
attended the training, which was held at the Grand
Sheraton Hotel, Sukhumvit. A complimentary seat was
given to each member company.  
 6. The Club conducted a review of the Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence
(CDD) guidelines, which had been in use for a period of time, to ensure that they are in line with
actual operations and to minimize operational problems and obstacles, as well as to ensure that they
are up-to-date.  The Suspension Transaction Report (STR) was also reviewed for greater clarity.    
 7. Securities compliance checklists were developed to prepare member companies for auditing
by the SEC, SET and other relevant regulatory bodies, with working group appointed to carry out the
task.  At the Club’s request, a representative of the Office of the SEC was also designated to join the
working group. 
 8. As derivatives trading is relatively new, compliance checklists were develop for this type of
business, as a tool for member companies’ internal monitoring to ensure compliance with the relevant
laws and regulations. 
 9. The Club has been supported by the Office of the SEC by organizing Quarterly Compliance



73

Meetings for securities companies’ compliance officers, the objective of which was to exchange
information beneficial to the securities business.  The Meetings were held at the training room on the
10th floor of the office of the SEC. In addition, a seminar was held to provide knowledge to participants 
in the revision of the regulations governing acquisition of securities for business takeovers, with a view
to explaining the underlying revision concepts.  An officer was sent by the Office of the SEC to speak
on the topic on September 8, 2008 at Meeting Room 1101, Stock Exchange of Thailand Building.
 10.  The Club cooperated with the SET in
organizing a meeting to clarify the Announcement 
Binding Members to Have Clients Effectuate Their 
Trading Transactions through the Cash Balance Account,
on May 29, 2008 at Meeting Room 1101, Stock Exchange
of Thailand Building, to ensure understanding of the
regulation.  A “Compliance Relations” activity was also
held for the fifth consecutive year to offer a venue for 
an exchange of ideas and to enhance knowledge and
understanding for smooth joint operations which would be beneficial to the member companies and to
the securities business as a whole.  The latter event took place during November 22-23, 2008 at the
Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am.     
 11. The Club cooperated with the Anti-Money Laundering Office (AMLO) by assigning a
representative to a seminar on the Policy to Improve Anti-Money Laundering Standards to clarify the
Draft Policy Paper on Improvement of  Anti-Money Laundering Standards. The event was held on May 
28, 2008 at the Ambassador Hotel, Sukhumvit 11, Bangkok.  A  representative was also sent to an
international seminar on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
for Mobile Phone Financial Services (m-Fs), jointly organized by AMLO and the World Bank, during
June 24-26, 2008 at the Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World, Bangkok.
 12. Cooperation was extended to the Thammasat Business Consulting Center (TBCC). Khun
Aree Termwattanapakdee participated as a forum speaker on Thailand Financial Business and Money
Laundering Issues: New Rules or Threats, on May 30, 2008, at the Grand Ballroom of the Century Park
Hotel, Bangkok.

The Information Technology Club

 The Information Technology Club was established
on September 14, 1999, with the objectives of promoting
the development of IT principles and practices to attain
acceptable standards and encouraging members to
observe relevant rules and regulations and professional 
ethics. In addition, the Club serves as the center for
exchange of information and for cooperation between
its members and organizations concerned in addressing
common problems as well as promotion of IT studies
and research and dissemination of relevant technical
information. In 2008, the Club had 39 members (38
securities companies and one non-securities company).
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The following summarizes activities undertaken by the Club in 2008:
 1. Establishment of a Working Group to conduct a study on approaches to preparedness for 
compliance with the Computer Crime Act B.E. 2520.  The Working Group has as an advisor, Khun
Kumpol Sontanarat, Director of the Information and Communication Technology Department of the SEC,
and as a member, Khun Vitawat Chutisowan, Senior officer – Security Management, from the SET.
 2. The KYC & CDD Working Group, in cooperation with the IT Element Co., Ltd., successfull
developed a system to accommodate the requirements of the Anti-Money Laundering Office (AMLO),
and the SEC.
 3. The Selling Agent Format File Development Working Group, comprising representatives from
the Club and the Association of Investment Management Companies (AIMC), jointly developed a format
file for use in sending and receiving selling agents’ transaction data between securities companies and
AIMC. The format file has been sent to member companies of the Club and AIMC for use in their
operations. 
 4. The Club cooperated with the SET by sending representatives as members of the Advance
Resilience Matching System (ARMS) Working Group, tasked with evaluation of the readiness of, and
risks associated with, execution of the system. The representatives were Khun Thanatorn Benjapattranon
from DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited, Khun Wisuit Sipiyarak from Kim Eng Securities 
(Thailand) Public Company Limited, and Khun Kriengsak Panomtanasak from UBS Securities (Thailand)
Limited.  The Club also sought cooperation from the member companies in sending their marketing
officers to join the testing of the system.
 5. The Club joined the Software Industry
Promotion Agency (Public Organization) (SIPA) in 
organizing a seminar on the topic “Let’s Use Open
Source!” on July 15, 2008 at the Windsor Suites Hotel,
Bangkok, with the objectives of educating members in
the use of open source and encouraging them to use
open source in their organizations in order to reduce
costs, and offering a forum for exchange of views and
experiences in the use of open source.
 6. The Club organized a luncheon with executives of the IT function of the SET on June 27, 
2008, at the Intercontinental Hotel, Bangkok.  Among the topics discussed were problems and
obstacles related to securities trading systems and ensuring that IT developments were going in the
same direction.

 7.  The second “ IT People Play Golf Too!” golf 
tournament was  organized to provide an opportunity for 
those from member companies and related organizations
(SEC, SET, TFEX, TSD and vendors) to get together  in
order to enhance their unity and relationships. Altogether 
147 golfers participated in this event, which was held at
Chuan Chuen Golf Club on May 25, 2008.
 

 8. An annual bowling competition was held for
the fourth year in order for participants to meet and
enhance their relationships as well as to strengthen the
relationships with those from relevant organizations in
the capital market; namely, SEC, SET and vendors.  The 
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event took place at SF Strike Bowl, 7th floor, MBK Shopping Center, Bangkok, and 260 persons
participated.

Back Office Operation Club  
 The Back Office Operation Club was set up on September 2, 2005, with the objectives of 
developing and promoting the standards of back office operations, and providing a forum for exchange
of ideas, knowledge and experiences. To this end, the club serves as a center for developing new skills
and know-how to keep pace with the expanded scope of the securities business and for promoting
cooperation among its members in working together toward solutions to their common problems.
Disseminating study results, organizing academic activities related to the back office operations as well 
as coordinating with agencies concerned on behalf of the members constitute the objectives of the
club as well.  In 2008 the Club had 38 companies as members.   
 The following highlights the activities of the Club during 2008, which revolved around enlisting
cooperation from agencies concerned, particularly the Office of the SEC, the Stock Exchange of 
Thailand (SET), the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), the Thai NVDR Co., Ltd., and the
Freewill Solutions Co, Ltd., in order to make recommendations based on viewpoints elicited from
member companies in an effort to facilitate their operations. Member relations activities were also
organized to promote the relationships among the member companies and related agencies. The
activities are summarized below.

Regulatory changes to  enhance business opportunities and to reduce operational obstacles
 • Discussions were held with the Office of the SEC on increasing the types of assets pledged 
  as collateral. Recommendations were made to include short-term fixed income funds, the
  money market funds and general debt instruments for which redemption can be done on
  every business day and settlement is completed within T+2, and which are omnibus accounts.
 • A proposal was made to the Association of Securities Companies to submit a written re
  quest to the SET to allow submission of a report on short positions which have not yet been 
  covered (Form KorTor. 4), for the period from the time of short selling which is still not
  covered to the time the short is covered, in place of a daily report on every business day
  regardless of whether there were short selling transactions which have not been covered or not.
 • Feedback was given to the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) along with a
  presentation of operational obstacles regarding the reduction of the time for securities 
  settlement and delivery to T+2, to delay the launch of such system due to operational 
  obstacles and to the fact that the TSD’s system was still not adequately efficient. 
 • Discussions were held with the Office of the SEC on the handling of money deposited with
  securities companies in order to allow a greater scope for investing the deposited money in
  other types of funds.

Negotiations for cost reduction 
 • Negotiations were held with the Thai NVDR Co., Ltd. to reduce the minimum fee for transac
  tions related to NVDR purchases or sales for which clearing and settlement has not been
  completed through the Clearing House system.  As the NVDR adjustment fee is charged 
  per security per day of amended trans action, the small value caused the charge to be at 
  the minimum, thus resulting in a high cost. The negotiations led to the reduction of the 
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  minimum charge from 500 to 100 Baht per security per day of amended transaction. The 
  rate of 0.01% of the value of the securities of the transaction was recommended to be kept
  unchanged as it was considered appropriate. 
 • Negotiations were held with the Freewill Solutions Co., Ltd, to reduce the charges for
  development and annual maintenance of the KYC/CDD system as it was deemed that the
  modification of the system was necessitated by the regulation changes made by the 
  regulator.
 • Negotiations were held with the Freewill Solutions to waive the charge for modification of 
  the turnover list system which was a result of the regulator’s announcement.

Improvement of operational standards
 • A sample of the Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List Securities for 
  institutional clients was produced as guidance for the member companies and their clients
  to use as the basis of their agreement in the trading of turnover list securities.

Enhancement of operational knowledge and understanding
 • A meeting was held to clarify the procedure for trade settlement through funds as the SET 
  has allowed individual customers to settle their securities trading through money market 
  funds.
 • Clarification was jointly made with the SET in the requirements of the systems modification
  to accommodate the trading of turnover list securities through a cash balance account, in
  order to ensure that the member companies have adequate time to modify their front and
  back office systems before an official announcement of the requirements is made. 
 • A meeting was jointly held with the Freewill Solutions Co., Ltd. to present the SBL Systems,
  which is interfaced with the TSD, to interested member companies.

Cooperation with other agencies
 • A representative was sent to a meeting with the TSD on issues pertaining to revision of the
  Clearing House rules and procedures, fees charged by the Clearing House and consolidation 
  of the work of the Clearing House.
 • Cooperation was rendered to the Office of the SEC in gathering tax issues impeding the 
  undertaking of the securities business from the member companies for presentation to the 
  Office of the SEC.

Member relations

 • A TSD & BOO Outing Trip was organized jointly with the TSD during July 26 – 27, 2008, at 
  the Veranda Resort and Spa, Cha-am, Phetchaburi, with the objectives of strengthening the
  relationships and promoting cooperation between the member companies and the TSD, as
  well as offering a forum for exchange of views and experiences. 
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 Four working groups were set up in 2008; namely, the Working Group to Study the Operational
Guidelines of Off-shore Investment, the Working Group to Study the Operational Guidelines of the 
Securities Borrowing and Lending Business, the Working Group to Study the Operational Guidelines for
the Change in Securities Settlement and Delivery Time to T+2, and the Working Group for Negotiations
with Commercial Banks on ATS charges.
 In addition, two advisors were appointed during the year; namely, Khun Pornpring Suksantisuwan,
President, Syrus Securities Plc. and Khun Pusit Kaewmongkolsri, Chief Operating Officer, Kim Eng
Securities (Thailand) Plc.

Futures Industry Club 
 The Futures Industry Club was established on December 1, 2005 with objectives of promoting
development and creating operating standards of the futures industry, in both principle and practice.
It also serves as the center of coordination and cooperation among the members in development of 
and solving problems related to futures trading; settles disputes among the members or with outside
parties regarding futures trading; represents the members in coordinating and cooperating with
agencies concerned; ensures that the members comply with the Club’s rules, regulations, and codes of
conduct; and promotes research and dissemination of knowledge and information pertaining to the
futures industry.  At present, the Club has 38 companies as members, with two companies joining in
2008; namely, Finansa Securities Limited and Macquarie Securities (Thailand) Limited.

The following summarizes the Club’s achievements in 2008:
 1. A request was sent to the Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH), requesting extension of
the period forcollection of the monthly contributions from 10 to 15 years. TCH agreed with the
extension, resulting in reduction of the burden of the member companies.
 2. Negotiation was done with the SET’s Back Office Service Bureau (BSB) which is the service
provider for the BSB-Derivatives Operations System in order for the fees for system development and
upgrading to be on the cost-sharing basis (with the costs being shared by the users) so that these
expenses of the member companies are at reasonable levels.
 3. The Club contracted Baker & Mckenzie for a review of the English version of the Risk
Disclosure Statement. The review was completed and the document was sent to member companies
for use as a standard contract in their futures trading business.
 4. The Club sent a written request to the SEC for revision of the required qualifications of
derivatives analysts to increase the resource and to encourage a greater number of qualified people to
join the futures industry as there are currently insufficient derivatives analysts, and thus insufficient 
derivatives analysis reports to aid investors in making investment decisions.
 5. The Club supported the Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) in organizing an
Executive Dinner Talk on “Commodities: The Thailand’s Opportunity” on August 21, 2008 at the Grand
Hyatt Erawan Hotel, Bangkok, with Mr. Jim Rogers, a well-known expert in the futures market as a 
keynote speaker.
 6. The Club worked with the Thailand Futures Exchange Plc.  (TFEX) in the method of margin
calculation for retail investors. As a result, the fixed formula method has been changed to the portfolio
method which has been applied to all derivative instruments including the stock futures which begar
trading on 22 November 2008.
 7. The standards of futures trading were revised and referred to as the November 20, 2008
Version.  Major changes were as follows: 
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  1) Margin  requirement calculation was changed to comply with the TFEX Announcement
   requiring portfolio calculation and TCH’s requirement of the calculation of position risks 
   of futures and options contracts based on the largest loss amount of the position. The
   calculation is done for each underlying products, and will then be added up to aggregate
   portfolio margin. 
  2) The Club fixed the margin and margin multipliers for SET 50 Index and single stock
   futures to be in line with portfolio margin calculation.
  3) Brokerage fees were fixed for off-line and Internet single stock futures trading.
  4) The annexes were revised by adding detailed examples of margin valuation including 
   portfolio method calculation. 
 The revision of the standards was carried out to allow more flexibility for member companies
and to serve as guidance for them to practice in the same direction. 
 8. To help reduce member companies’ legal expenses, the Club hired White & Case to draft a
selling agent appointment contract for gold futures contracts. In addition, the Club served as the
contact point in seeking legal opinions on issues affecting member companies as a whole.
 9. The Club organized a meeting with the executives of TFEX to discuss plans to develop the
derivatives market, introduction of new products in which investors are interested, a comprehensive
program to promote investment which covers both investors and derivatives marketing officers as well
as revision of standard contract specifications which are conducive to the conduct of the business.
 10. The Club attended a meeting with executives of TFEX, the Office of the SEC, and the Gold
Traders Association to exchange views on trading of gold futures contracts on TFEX.
 11. The Club served as the center in coordinating with vendors for the development or
modification of the securities trading systems.  Work with data vendors, such as Thomson Reuters 
and NextVIEW (Thailand) Ltd., has been going on to present gold price data for use by investors in
making gold futures trading decisions. The matter is still under consideration.

 12. A “Derivatives Networking Night Party 2008” was organized for the second consecutive year 
jointly with TFEX. The objectives of the party were to offer a get-together and a forum for exchange of
views to the member companies and to strengthen their relationships with agencies related to the
derivatives market. The event was held on December 18, 2008 at the Grand Hyatt Erawan, Hotel
Bangkok.

ASCO Training Institute 
 With support from the Office of Securities and Exchange Commission (SEC), the Training Institute
of the Association of Securities Companies (ASCO Training Institute) has been commissioned by the 
Investment Banking Club (IB Club) to organize training for financial advisors and to conduct tests of 
the knowledge of  personnel operating in the financial advisory profession, including a refresher course,
in order to revise  and update  their knowledge. The objectives are to establish consistent standards
for financial advisory professionals in the Thai capital market, create knowledge-based opportunities and 
increase the supply of competent personnel for the securities industry in the long run. 



797979

 In 2008, the ASCO Training Institute conducted two
financial advisor training courses and tests of the knowledge 
of personnel with financial advisory career. In the second
session of the training, a lecturer was invited from the
Office of the SEC to give lectures on FA 106 Information
Disclosure, jointly with lecturers from the SET as the regulation 
governing connected transactions and acquisition/disposal 
of assets were issued by virtue of the new Securities and 

Exchange Act and the supervision has been conducted by the
Office of the SEC since August 31, 2008.  The qualifications of
the candidates and the criteria for passing the tests remain
unchanged. That is, the candidates must have at least two years’
working experience as financial advisors, while the criteria for 
passing the tests are as follows:   
 1. The total score achieved must be at least 60%, or 129
out of the total score of all subjects of 215, and 
 2. At least 50 %, or 75 out of the total score of 150 of the four fundamental  subjects; namely,
FA 103/1 Issuance and Offering of Securities  – Shares, FA 103/2 Issuance and Offering of Securities 
– Debt Securities, FA 105 Mergers and  Acquisition, and FA 106 Information Disclosure

 In 2008, a total of 125 persons underwent the training and 49 sat for the tests, 31 of whom
passed. 

 As for the refresher course, the number of hours the trainees
had attended the qualifying financial advisor training courses
constitutes the basis for fulfillment of the refresher course. In 2007,
a total of 573 persons met the criteria (12 hours of qualifying subjects)
and were awarded a certificate for completion of the Institute’s
refresher course.  A seminar on Revised Accounting Standards was
also held.  The seminar was aimed at refreshing the knowledge and
understanding of key issues of the revised accounting standards
currently in force as well as bringing about participants’ understanding
of issues of financial advisors’ preparation of financial statements.   
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คณะกรรมการสมาคมและบริษัทสมาชิก
(Board of Directors and List of Member Companies)

1

3

2

บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)

บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

นายมงคล  กิตติภูมิวงศ
กรรมการผูจัดการใหญ

นายมนตรี  ศรไพศาล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Monkhol  Kittipoomvong
Managing Director

Mr. Montree  Sornpaisarn
Chief Executive Off i cer

Ayudhya Securities Public Company Limited  (AYS)

Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (KEST)

999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
999/9 The Of f ices at Centralworld, 12th Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   : 0-2659-7000 Fax : 0-2646-1100
Web Site : www.ays.co.th E-mail : monkhol@ays.co.th
SET Member No. 29

999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
999/9 The Of f  ices at Centralworld, 20th - 21st Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2658-6300 Fax   :   0-2658-6301
Web Site : www.kimeng.co.th  E-mail :   kallayanee@kimeng.co.th
SET Member No. 42

นางสาวณัฐรินทร  ตาลทอง 
กรรมการบริหาร

Miss Nattharin  Talthong
Executive Director

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
400/22 Kasikornbank Bldg., 19th Fl., Phahon Yothin Rd., Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel   :  0-2696-0000 Fax   :   0-2696-0029
Web Site : www.kasikornsecurities.com E-mail :   ks.cs@kasikornsecurities.com
SET Member No. 11

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited  (KS)
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4

6

5

7

บล. เกียรตินาคิน จก. 

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

นายสุรพล  กุลศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล
กรรมการผูจัดการ

Mr. Suraphol  Kulsiri
Chief Executive Off i cer

Mrs. Suchada  Sodthibhapkul
Managing Director

Kiatnakin Securities Company Limited  (KKS)

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  (KGI)

500 อาคารอัมรินทรทาวเออร ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
500 Amarin Tower, 7th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2680-2222 Fax   :   0-2204-2813, 0-2204-2817
Web Site : www.kks.co.th E-mail :   md@kks.co.th
SET Member No. 19

173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
173 Asia Center Bldg., 8th - 11th, Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel   :  0-2658-8888  Fax   :   0-2658-8000
Web Site : www.kgieworld.co.th E-mail :   investorrelations@kgi.co.th
SET Member No. 13

นายพิษณุ  วิชิตชลชัย 
กรรมการผูจัดการอาวุโส

Mr. Pitsanu  Vichitcholchai
Senior Managing Director

Mr. Somchai  Kanjanapetcharat
Director & Chief Executive Off i cer

87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 12th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2672-5999 Fax   :  0-2672-5956
Web Site : www.globlex.co.th E-mail :  pornpimol@globlex.co.th
SET Member No. 25

นายสมชาย  กาญจนเพชรรัตน 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 16 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
999/9 The Off i ces at Central World Tower, 16th Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2264-5888 Fax   :   0-2264-5894
Web Site : www.ktbstoday.com E-mail :   info@ktbstoday.com
SET Member No. 18

บล. โกลเบล็ก จก. 

บล. เคทีบี จก. 

Globlex Securities Company Limited  (GLOBLEX)

KTB Securities Company Limited  (KTBS)
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8

10

9

11

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

บล.  ซิกโก จก. (มหาชน)

นายพรชัย  ประเสริฐสินธนา
กรรมการ

นายศิริพงษ  สุทธาโรจน 
กรรมการผูจัดการ และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Pornchai  Prasertsintana
Director, Country Manager

Mr. Siripong  Sutharoj
Managing Director and 
Chief Executive Off i cer

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited (CS)

SICCO Securities Public Company Limited (SSEC)

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 27 หองเลขท่ี 2701 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
990 Abdulrahim Place Bldg., 27th Floor, Unit no.2701, Rama IV Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2614-6000 Fax   :   0-2614-6350
Web Site : www.credit-suisse.com E-mail :   list.securities-th@credit-suisse.com
SET Member No. 9

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1, 2, และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
130-132 Sindhorn Tower 2, 1st, 2nd Fl., Sindhorn Tower 3, 12th Fl., Wireless Rd., Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2627-3100 Fax   :   0-2263-2043
Web Site : www.ssec-online.com 
SET Member No. 5

นายอาจดนัย  สุจริตกุล 
กรรมการผูอำนวยการ

ม.ล. ทองมกุฎ  ทองใหญ 
กรรมการ

Mr. Arddanai Sucharitkul
Executive Director

M.L. Thongmakut  Thongyai
Managing Director

20 อาคารบุปผจิต ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
20 Bubhajit Bldg., 3rd Fl., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2684-2600 Fax   :   0-2684-2660
SET Member No. 41

82 ชั้น 18, และ 29  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
82 North Sathorn Rd.,18th, and 29th Fl., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2232-2200 Fax   :   0-2639-2163-4
 

บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.

บล.  ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จก.  

JPMorgan Securities (Thailand) Limited (JPM)

Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)
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12

14

13

15

บล. ซีมิโก จก.  (มหาชน)

บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก. 

นายเชาว  อรัญวัฒน
กรรมการผูจัดการ

นายเกษม  พันธรัตนมาลา
กรรมการ

Mr. Chao  Arunyawat
Managing Director

Mr. Kasem  Prunratanamala
Director

Seamico Securities Public Company Limited (ZMICO)

CIMB-GK Securities (Thailand) Limited  (CIMB-GK)

287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
287 Liberty Square Bldg., 8th-9th, 15th-17th, 20th-21st Fl., Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2695-5000 Fax   :   0-2631-2245
Web Site : www.seamico.com E-mail :   management@seamico.co.th 
SET Member No. 47

1 อาคารคิวเฮาสลุมพินี ยูนิต 3502 ชั้น 35 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
1 Q.House Lumpini Building, Unit 3502, 35th Fl., South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel   :  0-2687-0888 Fax   :   0-2677-7536
Web Site : www.cimb.com E-mail :   bk.md@cimb.com, bk.compliance@cimb.com
SET Member No. 43

นายอริยะ  บุญยะรักษ 
กรรมการผูจัดการ

นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ 
กรรมการผูจัดการ

Mr. Ariya  Bunyaraksh
Managing Director

Mr. Somphop  Keerasuntonpong
President

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 16  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 16th Fl., Wireless Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2257-4600 Fax   :   0-2253-0532
Web Site : www.clsa.com E-mail :   compliance@clsa.com
SET Member No. 45

25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9, 12, 14, 15, 17 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
25 Alma Link Building, 9th, 12th, 14th, 15th, 17th Fl., Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, 
Bangkok 10330
Tel   :  0-2646-9999 Fax   :   0-2646-9889
Web Site : www.syrus.co.th E-mail :   info@syrus.co.th
SET Member No. 24

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.

บล. ไซรัส จก.  (มหาชน)

CLSA Securities (Thailand) Limited  (CLSA)

Syrus Securities Public Company Limited (SYRUS)
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16

18

17

19

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.

บล. ทิสโก จก.

นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Mrs. Pattera  Dilokrungthirapop
Chief Executive Of f icer

DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited  (DBSV)

TISCO Securities Company  Limited  (TSC)

989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
989 Siam Tower, 9th, 14th - 15th Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2657-7000, 0-2657-7708 Fax   :   0-2658-1258
Web Site : www.dbsvitrade.com  
SET Member No. 4

48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
48/8 TISCO Tower, 4th Fl., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2633-6462 Fax   :   0-2633-6490
Web Site : www.tiscosec.com E-mail :   webmaster_TSEC@tisco.co.th
SET Member No. 2

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 
กรรมการอำนวยการ

นายไพบูลย  นลินทรางกูร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายบุญชัย  ศรีปรัชญาอนันต 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Kampanart  Lohacharoenvanich
President

Mr. Paiboon  Nalinthrangkurn
Chief Executive Of f icer

Mr. Boonchai  Sriprachaya-Anunt
Chief Executive Of f icer

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
179 Bangkok City Tower, 25th- 26th, 29th Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel   :  0-2670-9100 Fax   :   0-2286-4555
Web Site : www.trinitythai.com E-mail :   info@trinitythai.com
SET Member No. 22

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 20, 25, 26 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
130-132 Sindhorn Bldg., Tower III, 20th, 25th, 26th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2686-2000 Fax   :   0-2650-9576
Web Site : www.scbs.com 
SET Member No. 23

บล. ทรีนีตี้ จก.

บล. ไทยพาณิชย จก.

Trinity Securities Company Limited   (TNITY)

SCB Securities Company Limited  (SCBS)
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20

22

21

23

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

นางอัศวินี  ไตลังคะ 
กรรมการผูจัดการ

นายพิเชษฐ  สิทธิอำนวย
กรรมการผูอำนวยการ

Mrs. Asvini  Tailanga
Managing Director

Mr. Pichet  Sithi-Amnual
President

Thanachart Securities  Public Company Limited  (TNS)

Bualuang  Securities Public Company  Limited  (BLS)

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 14th, 18th and 19th Fl., Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel :  0-2217-8888, 0-2217-9595 Fax :   0-2217-9642
Web Site : www.tnsitrade.com E-mail :   tns@thanachart.co.th
SET Member No. 16

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
191 Silom Complex Of f ice Bldg., 29th Fl., Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2618-1000 Fax   :   0-2618-1001
Web Site : www.bualuang.co.th E-mail :   cust_service@bualuang.co.th
SET Member No. 1

นายสันทัด  สงวนดีกุล          
รักษาการ กรรมการผูจัดการ

นายกิตติศักด์ิ  อมรชัยโรจนกุล
กรรมการผูจัดการ

Mr. Santhat  Sanguandikul
Managing Director (Acting)

Mr. Kittisak  Amornchairojkul
Managing Director

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
999/9 The Of f ices at Central World Tower, 9th Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel :  0-2624-8888 Fax :   0-2624-8859
Web Site : www.scis.co.th E-mail :   onlinew@scis.co.th
SET Member No. 12

44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
44 BankThai Bldg., 24th - 26th Fl., Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2657-9000 Fax   :   0-2657-9111
Web Site : www.btsecurities.com E-mail :   btsec-secretary@btsecurities.com
SET Member No. 7

บล. นครหลวงไทย จก.

บล. บีที จก. 

Siam City Securities  Company Limited  (SCIBS)

BT Securities Company Limited  (BTsec)
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24

26

25

27

บล. บีฟท จก. (มหาชน)

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จก.

ดร.ประสิทธิ์  ศรีสุวรรณ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Dr. Prasit  Srisuwan
Chief Executive Of f icer

BFIT Securities Public Company Limited  (BSEC)

TSFC  Securities Limited  (TSFC)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 14 หองเอ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
191 Silom Complex Bldg., 14th Fl., Room A,16th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2200-2000 Fax   :   0-2632-0191
Web Site : www.b f itsec.com E-mail :   mdoff i ce@b f itsec.com
SET Member No. 27

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 9 - 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
898 Ploenchit Tower, 9th - 10th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2263-0666 Fax   :   0-2263-0760
Web Site : www.tsfc.co.th E-mail :   akarat@tsfc.co.th

นายสุเทพ  พีตกานนท 
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Suthep  Peetakanont 
Chairman & Chairman of the 
Executive Board

นายอัครรัตน  ณ ระนอง 
กรรมการผูจัดการ

นางสาวสุดธิดา  จิระพัฒนสกุล 
กรรมการผูจัดการ

Mr. Akarat  Na Ranong
President

Miss Sudthida Chirapatsakul
Managing Director

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
25 Bangkok Insurance Bldg., 15th–17th Fl., South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel   :  0-2638-5500, 0-2638-5000, 0-2287-6000 Fax   :   0-2287-6001 
Web Site : www.cnsrealtime.com E-mail :   info.cns@th.nomura.com 
 

87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 18, 39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 18th, 39th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2648-1111 Fax   :   0-2648-1000
Web Site : www.fes.co.th E-mail :   mds@fes.co.th
SET Member No. 32

บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)

บล. ฟารอีสท จก.

Capital Nomura Securities Public Company Limited  (CNS)

Far East Securities Company Limited  (FES)
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28

30

29

31

บล. ฟนันซา จก. 

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

นายชวงชัย  นะวงศ
กรรมการผูอำนวยการ

นายสุวิทย  มาไพศาลสิน
ประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Chuangchai  Nawongs
President

Mr. Suvit  Mapaisansin
Chief Executive Off i cer

Finansa Securities Limited  (FSL)

Phatra Securities Public Company Limited  (PHATRA)

496-502 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
496-502 Amarin Tower Bldg., 20th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2660-5001 Fax   :   0-2660-5009
Web Site : www. f inansaonline.com  
SET Member No. 33

252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทรตึก 1  ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
252/6 Muang Thai-Phatra Of f ice Tower 1, 6th, 8-11th Fl., Ratchadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Tel   :  0-2305-9020 Fax   :   0-2305-9539
Web Site : www.phatrasecurities.com     
SET Member No. 6

นายสุชาย  สุทัศนธรรมกุล 
กรรมการผูจัดการ

นายถนอมพงษ  ปฐมศักดิ์ 
กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

Mr. Suchai  Sutasthumkul
Managing Director

Mr. Thanomphong Pathomsak
Managing Director

849 อาคารวรวัฒน  ชั้น 15 ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
849 Vorawat Bldg., 15th Fl.,  Silom Rd.,  Silom, Bangrak,  Bangkok 10500
Tel   :  0-2635-1700 Fax   :   0-2635-1621
Web Site : www.poems.in.th   E-mail :   email@phillip.co.th 
SET Member No. 34

139 เศรษฐีวรรณ ทาวเวอร ชั้น 1และ 5 ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก 10500
139 Sethiwan Tower, 1st & 5th Fl., Pan Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel   :  0-2231-8555 Fax   :   0-2231-8550
Web Site : www.merchant.co.th E-mail :   info@merchant.co.th
SET Member No. 21

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited (PST)

Merchant Partners Securities Public Company Limited  (MP)
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32

34

33

35

บล. เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จก.

บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)

นายอัสสเดช  คงสิริ
กรรมการ

Mr. Asadej  Kongsiri 
Director

Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited  (ML)

United Securities Public Company Limited  (US)

87/2 อาคารซี.อาร.ซีทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
87/2 CRC Tower All Seasons Place, 20th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2680-4200 Fax   :   0-2680-4214
Web Site : www.ml.com 
SET Member No. 10

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4-5  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1550 Thanapoom Tower,  4 - 5th Fl., New Petchburi Rd., Makkasan, Rachtavee, Bangkok 10400
Tel   :  0-2207-0038 Fax   :  0-2207-0404
Web Site : www.unitedsec.com  
SET Member No. 38

นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์ แวนไดน
กรรมการ

นายเจเรมี  เหลียว 
กรรมการผูจัดการ

นางวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล 
กรรมการผูอำนวยการ

Ms. Benjawan  Poolsawast Vanduyne
Director

Mr. Jeremy  Liau
Managing Director 

Mrs. Viparat  Misitsakul
Chief Operating Of f icer

87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 28  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 28th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2694-7999 Fax   :   0-2694-7878
Web Site : www.macquarie.com  
SET Member No. 28

93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร เอ ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
93/1 GPF Witthayu Tower A, 2nd Fl., Wireless Rd., Patumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2613-5756 Fax   :   0-2613-5731
Web Site : www.ubs.com  E-mail :   viparat.misitsakul@ubs.com
SET Member No. 49

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก. 

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.

Macquarie Securities (Thailand) Limited  (MACQ)

UBS Securities (Thailand) Limited  (UBS)
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36

38

37

39

บล. ยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

นายชัยพัชร  นาคมณฑนาคุม
ประธานเจาหนาที่บริหารรวม

นายประทีป  ยงวณิชย
กรรมการผูอำนวยการ

Mr. Chaipat  Narkmontanakum
Co-Chief Executive Of f icer

Mr. Pratib  Yongvanich
President

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited  (UOBKH)

ASIA PLUS Securities Public Company Limited  (ASP)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 3  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
130-132 Sindhorn Tower I, 3rd Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2659-8000 Fax   :   0-2659-8163
Web Site : www.uobkayhian.co.th E-mail :   of f ice@uobkayhian.co.th 
SET Member No. 26

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
175 Sathorn City Tower, 3rd Fl., South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel   :  0-2285-1666, 0-2285-1777 Fax   :   0-2285-1905
Web Site : www.asiaplus.co.th E-mail :   md@asiaplus.co.th
SET Member No. 8

นางเพ็ญพร อภิรักษเหลาสกุล 
รองกรรมการผูจัดการใหญ

Mrs. Penporn Apiraklausakul
Senior Executive Vice President

นายสดาวุธ  เตชะอุบล
ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการผูจัดการใหญ

Mr. Sadawut Taechaubol
Chief Executive Of f icer & President

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
999/9 The Of f ices at Centralworld, 18th Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2658-9000 Fax   :   0-2658-9292
Web Site : www.acls.co.th E-mail :   penporn@acls.co.th
SET Member No. 15

132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 2  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
132 Sindhorn Tower I, 2nd Fl., Wireless Rd., Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2205-7000 Fax   :   0-2205-7032
Web Site : www.asl.co.th E-mail :  secretary@asl.co.th
SET Member No. 3

บล. สินเอเซีย จก.

บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)

ACL Securities Company Limited  (ACLS)

Adkinson Securities Public Company Limited  (ASL)
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40

42

41

บล. ไอรา จก. (มหาชน)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

Mrs. Nalinee Ngamsettamas 
Chief Executive Off icer

AIRA Securities Public Company Limited  (AIRA)

Association of Securities Companies

2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ชั้น 2 และ ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
2/4 Nai Lert Tower, 2nd Fl. and 8th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel   :  0-2684-8888 Fax   :   0-2256-0250, 0-2256-0284 
Web Site : www.aira.co.th E-mail :   executiveoff ice@aira.co.th
SET Member No. 48

195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟศคอมเพล็กซ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
195/6 Lake Rajada Of f ice Complex 2, 5th Fl., Rajadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Tel   :  0-2264-0909 Fax   :   0-2661-8505-6
Web Site : www.asco.or.th  E-mail :   asco@asco.or.th
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Mr. Yothin  Ari
Advisor

Mr. Chaiwat  Kornpatchara
Advisor
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I V Global Securities Public Company Limited  (IVG)
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 1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)  Bangkok Bank Public Company Limited

 2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)  Krung Thai Bank Public Company Limited

 3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Bank of Ayudhya public Company Limited

 4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  KASIKORNBANK Public Company Limited

 5. ธ. ดอยซ แบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ  Deutsche Bank AG Bangkok Branch

 6. ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)  TMB Bank Public Company Limited

 7. ธ. ไทยธนาคาร จก. (มหาชน)  BankThai  Public Company Limited

 8. ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)  The Siam Commercial Bank Public Company Limited

 9. ธ. ฮองกงและเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จก.  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

 10. บ. โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จก.  Globlex Advisory Company Limited

 11. บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จก.  KPMG Phoomchai Business Advisory Limited

 12. บ. แคปปตอล แอดแวนเทจ จก.  Capital Advantage Company Limited

 13. บ. แคปปตอล พลัส แอดไวชอร่ี จก.  Capital Plus Advisory Company Limited

 14. บ. เจดี พารทเนอร จก.  Jaydee Partners Company Limited

 15. บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.  JVS Financial Advisory Company Limited

 16. บ. เชอรชิลล ไพรซ แคปตอล (ประเทศไทย) จก.  Churchill Pryce Capital (Thailand) Company Limited

 17. บ. ซิกโก แอ็ดไวเซอรี่ จก.  SICCO Advisory Company Limited 

 18. บ. เซจแคปปตอล จก.  Sage Capital Limited

 19. บ. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Company Limited

 20. บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จก.  DS Prudential Management Company Limited

 21. บ. เดอะควอนท กรุป จก.  The QUANT Group Company Limited

 22. บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.  Trinity Advisory 2001 Company Limited

 23. บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.  Asia Plus Advisory Company Limited

 24. บ. ที่ปรึกษา ไอแฟค จก.  IFAC Advisory Company Limited

 25. บ. ไทยสแตรทีจิค แคปปตอล จก.  Thai Strategic Capital Company Limited

 26. บ. ธรรมนิติและทรูธ จก.  Dharmniti and Truth Limited

 27. บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.  Bangkok City Advisory Company Limited

 28. บ. เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่   Baker Tilly Corporate Advisory Services

  เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จก.  (Thailand) Limited 

 29. บ. พินนาเคิล แอดไวเซอรี่ จก.  Pinnacle Advisory Company Limited

 30. บ. เพลินจิต แคปปตอล จก.  Ploenchit Capital Company Limited

 31. บ. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จก.  PricewaterhouseCoopers FAS Limited 

 32. บ. ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จก.  Finnex Advisory Company Limited

 33. บ. เอแคป คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก.  ACAP Corporate Services Company Limited

 34. บ. เอแคป แอดไวเซอรี่ จก. (มหาชน)  ACAP Advisory Public Company Limited 

 35. บ. เอสซีเอ็มบี จก.  SCMB Company Limited
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 36. บ. เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก.  Ernst & Young Corporate Services Limited

 37. บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.  Advisory Plus Company Limited

 38. บ. แอสเซท โปร แมเนจเมนท จก.  Asset Pro Management Company Limited 

 39. บ. ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จก.  IFCT Advisory Company Limited 

 40. บ. อวานการด แคปปตอล จก.  Avantgarde Capital Company Limited

 41. บ. ออพทเอเชีย แคปตอล จก.  OptAsia Capital Company Limited

 42. บง. กรุงเทพธนาทร จก. (มหาชน)  Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited

 43. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Ayudhya Securities Public Company Limited

 44. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  Kasikorn Securities Public Company Limited

 45. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited

 46. บล. เกียรตินาคิน จก.  Kiatnakin Securities Company Limited

 47. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

 48. บล. เคทีบี จก.  KTB Securities Company Limited

 49. บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.  JPMorgan Securities (Thailand) Limited

 50. บล. ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จก.   Citicorp Securities (Thailand) Limited

 51. บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)  Seamico Securities Public Company Limited

 52. บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.  CIMB-GK Securities (Thailand) Limited

 53. บล. ไซรัส จก. (มหาชน)  Syrus Securities Public Company Limited

 54. บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

 55. บล. ทรีนีตี้ จก.  Trinity Securities Company Limited

 56. บล. ทิสโก จก.  TISCO Securities Company Limited

 57. บล. ไทยพาณิชย จก.  SCB Securities Company Limited

 58. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)  Thanachart Securities Public Company Limited

 59. บล. นครหลวงไทย จก.  Siam City Securities Company Limited

 60. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)  Bualuang Securities Public Company Limited

 61. บล. บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จก.  Barclays Capital Securities (Thailand) Limited

 62. บล. บีที จก.  BT Securities Company Limited

 63. บล. บีฟท จก. (มหาชน)  BFIT Securities Public Company Limited

 64. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)  Capital Nomura Securities Public Company Limited

 65 บล. ฟารอีสท จก.  FAR EAST Securities Company Limited

 66. บล. ฟนันซา จก.   Finansa Securities Limited

 67. บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

 68. บล. ภัทร จก. (มหาชน)  Phatra Securities Public Company Limited

 69. บล. เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (มหาชน)  Merchant Partners Securities Public Company Limited

 70. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.   Macquarie Securities (Thailand) Limited

 71. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)  United Securities Public Company Limited

 72. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.  UBS Securities (Thailand) Limited

 73. บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

 74. บล. สินเอเซีย จก.  ACL Securities Company Limited

 75. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)  Asia Plus Securities Public Company Limited

 76. บล. แอ็คคินซัน จก. (มหาชน)  Adkinson Securities Public Company Limited

 77. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)  IV Global Securities Public Company Limited

 78 บล. ไอรา จก. (มหาชน)  AIRA Securities Public Company Limited
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ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย

 1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)  Bangkok Bank Public Company Limited 

 2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)  Krung Thai Bank Public Company Limited  

 3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Bank of Ayudhya Public Company Limited  

 4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  Kasikorn Bank Public Company Limited 

 5. ธ. คาลิยง  Calyon Corporate And Investment Bank

 6. ธ. ดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ  Deutsche Bank AG Bangkok Branch

 7. ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)  TMB Bank Public Company Limited 

 8. ธ. ไทยธนาคาร จก. (มหาชน)  BankThai Public Company Limited 

 9. ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)  The Siam Commercial Bank Public Company Limited 

 10. ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)  Thanachart Bank Public Company Limited

 11. ธ. นครหลวงไทย จก. (มหาชน)  Siam City Bank Public Company Limited 

 12. ธ. ยูโอบี จก. (มหาชน)  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

 13. ธ. แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จก. (มหาชน)  Land and Houses Retail Bank Public Company Limited

 14. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Ayudhya Securities Public Company  Limited

 15. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  Kasikorn Securities Public Company  Limited

 16. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited

 17. บล. เกียรตินาคิน จก.  Kiatnakin Securities Company Limited

 18. บล. โกลเบล็ก จก.  Globlex Securities Company Limited

 19. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  KGI  Securities  (Thailand) Public  Company Limited

 20. บล. เคทีบี จก.  KTB Securities Company Limited  

 21. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.  Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

 22. บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.  JPMorgan Securities (Thailand) Limited

 23. บล. ซิกโก จก. (มหาชน)  SICCO Securities Public Company Limited

 24. บล. ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จก.  Citicorp Securities (Thailand) Limited

 25 บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)  Seamico Securities Public Company Limited

 26. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.  CLSA Securities (Thailand) Limited

 27. บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.  CIMB-GK Securities (Thailand) Limited

 28. บล. ไซรัส จก. (มหาชน)  Syrus Securities Public Company Limited

 29. บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

 30. บล. ทรีนีตี้ จก.  Trinity Securities Company Limited

 31. บล. ทิสโก จก.  TISCO Securities Company Limited

 32. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.  Macquarie Securities (Thailand) Limited

 33. บล. ไทยพาณิชย จก.  SCB Securities Company Limited

 34. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)  Thanachart Securities  Public Company Limited

 35. บล. นครหลวงไทย จก.  Siam City Securities  Company Limited  

 36. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)  Bualuang  Securities Public Company Limited

 37. บล. บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จก.  Barclays Capital Securities (Thailand) Limited 

 38. บล. บีที จก.  BT Securities Company Limited

 39. บล. บีฟท จก. (มหาชน)  BFIT Securities Public Company Limited  

 40. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)  Capital Nomura Securities Public Company Limited



95

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 41. บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จก.  TSFC  Securities Limited

 42. บล. ฟารอีสท จก.  Far East Securities Company Limited

 43. บล. ฟนันซา จก.  Finansa Securities Limited

 44. บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

 45. บล. ภัทร จก. (มหาชน)  Phatra Securities Public Company Limited

 46. บล. เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (มหาชน)  Merchant Partners Securities Public Company Limited

 47. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)  United Securities Public Company Limited

 48. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.  UBS Securities (Thailand) Limited  

 49. บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

 50. บล. สินเอเซีย จก.  ACL Securities Company Limited

 51. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)  ASIA PLUS Securities Public Company Limited  

 52. บล. แอ็คคินซัน จก. (มหาชน)  Adkinson Securities Public Company Limited

 53 บล. ไอรา จก. (มหาชน)  AIRA Securities Public Company Limited

 54. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)  I V Global Securities Public Company Limited  

 55. บลจ. ไทยพาณิชย จก.  SCB Asset Management Company Limited

สมาชิกที่เปนสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย

 1. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Ayudhya Securities Public Company Limited  

 2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  Kasikorn Securities Public Company Limited 

 3. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited

 4. บล. เกียรตินาคิน จก.  Kiatnakin Securities Company Limited 

 5. บล. โกลเบล็ก จก.  Globlex Securities Company Limited 

 6. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  

 7. บล. เคทีบี จก.  KTB Securities Company Limited

 8. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.  Credit Suisse First Boston Securities (Thailand) Limited

 9. บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.  JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

 10. บล. ซิกโก จก. (มหาชน)  SICCO Securities Public Company Limited 

 11. บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)  Seamico Securities Public Company Limited 

 12. บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.  CIMB-GK Securities (Thailand) Limited

 13. บล. ไซรัส จก. (มหาชน)  Syrus Securities Public Company Limited

 14. บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 

 15. บล. ทรีนีตี้ จก.  Trinity Securities Company Limited 

 16. บล. ทิสโก จก.  TISCO Securities Company Limited  

 17. บล. ไทยพาณิชย จก.  SCB Securities Company Limited 

 18. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)  Thanachart Securities Public Company Limited 

 19. บล. นครหลวงไทย จก.  Siam City Securities Company Limited 

 20. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)  Bualuang Securities Public Company Limited 
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 21. บล. บีที จก.  BT Securities Company Limited 

 22. บล. บีฟท จก. (มหาชน)  BFIT Securities Public Company Limited

 23. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)  Capital Nomura Securities Public Company Limited 

 24. บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จก.  TSFC Securities Limited (TSFC)

 25. บล. ฟารอีสท จก.  Far East Securities Company Limited

 26. บล. ฟนันซา จก.  Finansa Securities Limited 

 27. บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

 28. บล. ภัทร จก. (มหาชน)  Phatra Securities Public Company Limited 

 29. บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)  Merchant Partners Securities Public Company Limited 

 30. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.  Macquarie Securities (Thailand) Limited

 31. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)  United Securities Public Company Limited 

 32. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.  UBS Securities (Thailand) Limited 

 33. บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited  

 34. บล. สินเอเซีย จก.  Asia Credit Securities Company Limited 

 35. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)  ASIA PLUS Securities Public Company Limited 

 36. บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)   Adkinson Securities Public Company Limited  

 37. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)  I V Global Securities Public Company Limited

 38. บล. ไอรา จก. (มหาชน)  AIRA Securities Public Company Limited 

สมาชิกที่ไมเปนสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย

 1. บลจ. ทหารไทย จก.  TMB Asset Management Company Limited

 1. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Ayudhya Securities Public Company Limited  

 2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  Kasikorn Securities Public Company Limited  

 3. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

 4. บล. เกียรตินาคิน จก.   Kiatnakin Securities Company Limited  

 5. บล. โกลเบล็ก จก.   Globlex Securities Company Limited  

 6. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  KGI  Securities  (Thailand) Public  Company Limited  

 7. บล. เคทีบี จก.   KTB Securities Company Limited  

 8. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.  Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

 9. บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.  JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

 10. บล. ซิกโก จก. (มหาชน)  SICCO Securities Public Company Limited 

 11. บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)  Seamico Securities Public Company Limited 

 12. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.   CLSA Securities (Thailand) Limited  

 13. บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จก.   CIMB-GK Securities (Thailand) Limited  

 14. บล. ไซรัส จก.  (มหาชน)  Syrus Securities Public Company Limited 

 15. บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited  

 16. บล. ทรีนีตี้ จก.  Trinity Securities Company Limited   

 17. บล. ทิสโก จก.  TISCO Securities Company  Limited  

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
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 18. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.   Macquarie Securities (Thailand) Limited  

 19. บล. ไทยพาณิชย จก.  SCB Securities Company Limited  

 20. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)  Thanachart Securities Public Company Limited  

 21. บล. นครหลวงไทย จก.  Siam City Securities Company Limited  

 22. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)  Bualuang  Securities Public Company Limited  

 23. บล. บีที จก.   BT Securities Company Limited  

 24. บล. บีฟท  จก. (มหาชน)  BFIT Securities Public Company Limited  

 25. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)  Capital Nomura Securities Public Company Limited  

 26. บล. ฟารอีสท จก.   Far East Securities Company Limited  

 27. บล. ฟนันซา จก.   Finansa Securities Limited 

 28. บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

 29. บล. ภัทร จก. (มหาชน)  Phatra Securities Public Company Limited  

 30. บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)   Merchant Partners Securities Public Company Limited  

 31. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)  United Securities Public Company Limited 

 32. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.   UBS Securities (Thailand) Limited 

 33. บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

 34. บล. สินเอเซีย จก.   ACL Securities Company Limited  

 35. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)  ASIA PLUS Securities Public Company Limited  

 36. บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)  Adkinson Securities Public Company Limited  

 37 บล. ไอรา จก. (มหาชน)  Aira Securities Public Company Limited

 38. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)  I V Global Securities Public Company Limited 

 1. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)  Ayudhya Securities Public Company Limited  

 2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)  Kasikorn Securities Public Company Limited  

 3. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

 4. บล. เกียรตินาคิน จก.   Kiatnakin Securities Company Limited  

 5. บล. โกลเบล็ก จก.   Globlex Securities Company Limited  

 6. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  KGI  Securities (Thailand) Public Company Limited  

 7. บล. เคทีบี จก.   KTB Securities Company Limited  

 8. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.  Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

 9. บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.  JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

 10. บล. ซิกโก จก.  (มหาชน)  SICCO Securities Public Company Limited 

 11. บล. ซีมิโก จก.  (มหาชน)  Seamico Securities Public Company Limited 

 12. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.   CLSA Securities (Thailand) Limited  

 13. บล. ไซรัส จก.  (มหาชน)  Syrus Securities Public Company Limited 

 14. บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.  DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited  

 15. บล. ทรีนีตี้ จก.  Trinity Polaris Futures Co., Ltd.

 16. บล. ทิสโก จก.  TISCO Securities Company  Limited  
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 17. บล. ไทยพาณิชย จก.  SCB Securities Company Limited  

 18. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)  Thanachart Securities  Public Company Limited  

 19. บล. นครหลวงไทย จก.  Siam City Securities  Company Limited  

 20. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)  Bualuang  Securities Public Company  Limited  

 21. บล. บีที จก.   BT Securities Company Limited  

 22. บล. บีฟท จก. (มหาชน)  BFIT Securities Public Company Limited  

 23. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)  Capital Nomura Securities Public Company Limited  

 24. บล. ฟารอีสท จก.   Far East Securities Company Limited  

 25. บล. ฟนันซา จก.   Finansa Securities Limited 

 26. บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

 27. บล. ภัทร จก. (มหาชน)  Phatra Securities Public Company Limited  

 28. บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)  Merchant Partners Securities Public Company Limited  

 29. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)  United Securities Public Company Limited  

 30. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.   UBS Securities (Thailand) Limited  

 31. บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited  

 32. บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จก.   UOB Bullion & Futures (Thai) Company Limited  

 33. บล. สินเอเซีย จก.   ACL Securities Company Limited  

 34. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)  ASIA PLUS Securities Public Company Limited  

 35. บล. แอดคินซัน จก. (มหาชน)  Adkinson Securities Public Company Limited  

 36. บล. ไอรา จก. (มหาชน)  AIRA Securities Public Company Limited   

 37. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)  I V Global Securities Public Company Limited



กิจกรรม/Activities

Derivatives Networking Night Party 2008

18 ธันวาคม 2551: หองเรสซิเดนท โรงแรมแกรนด 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

MOU Signing Ceremony between Taiwan Securities 

Association and Association of Securities Companies 

13 March 2008 : The Intercontinental Hotel, Bangkok

การแขงขันกอลฟเชื่อมสัมพันธ “ไอทีก็ตีกอลฟ” ครั้งที่ 2

25 พฤษภาคม 2551 สนามกอลฟ ชวนชื่น กอลฟ คลับ

งานกิจกรรม “TSD & BOO: Indiana Fun on the Beach”

26 - 27 กรกฏาคม 2551: วีรันดา รีสอรท แอนด สปา อ.ชะอำ 

จ.เพชรบุรี




