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สารจาก
นายกสมาคม
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย

ปี 2555 เป็นปีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีธุรกิจ
หลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในภาพรวมนับว่าบริษัทสมาชิกทุก
แห่งได้กา้ วเข้าสูเ่ ปิดการเสรีได้อย่างมัน่ คง โดยสมาคมได้มสี ว่ นสำาคัญ
ในการเตรี ย มความพร้ อ มและดู แ ลบริ ษั ท สมาชิ ก เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างดี ทั้งการผลักดันการออกกฎเกณฑ์ที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน และการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมของการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็น
ธรรม ในขณะเดี ย วกั นธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ได้ มี พั ฒ นาการด้ า นอื่ น ๆ
ที่สำาคัญ ได้แก่ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามชาติผ่านช่องทาง
ASEAN Exchange Linkage และการเชื่อมต่อระบบซื้อขายใหม่
SET Connect ที่มีความรวดเร็วและมีศักยภาพรองรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ปริมาณมากในอนาคตได้เป็นอย่างดี สำาหรับภาวะการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ในปี 2555 นับว่าค่อนข้างสดใสจากมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่หนาแน่น และดัชนีหลักทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
อันส่งผลต่อเนื่องให้ผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์ในปี 2555
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ทรั พ ย์ แ ละบทวิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการรั ก ษา
คุณภาพบริการของสมาชิก รวมทั้งอยู่ระหว่างผลักดันเรื่องสำาคัญ
ได้แก่ การสร้าง Wealth Business Model สำาหรับบริษัทหลัก
ทรัพย์ การดำาเนินการให้หน่วยงานกำากับดูแลผ่อนคลายหลักเกณฑ์
ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถรับรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
การดำาเนินโครงการขยายฐานนักลงทุนในเขตภูมิภาค โดยร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในด้ า นการสนั บ สนุ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรอั น เป็ นทรั พ ยากร
สำาคัญของธุรกิจในตลาดทุน สมาคมฯ โดยสถาบันฝึกอบรมได้ดำาเนิน
การอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งงานบริการฝึกอบรม งานด้านศูนย์ทดสอบ
และงานด้านจัดทำาเนื้อหาหลักสูตรแก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ ประกันภัย และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยในปี 2555 มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 15,016 คน และผู้เข้า
รับการทดสอบจำานวน 13,702 คน โดยในจำานวนนี้เป็นผู้ผ่านการ
ทดสอบจำานวน 3,203 คน นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดตั้งชมรม
บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของบริษัทสมาชิกอีกด้วย

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ได้จัดโครงการฝึก
อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การคำานวณ NCR เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ
ได้ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำาแนวทางการกำากับ
ดูแลสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการ
ปฏิบัติงานของสาขาบริษัทหลักทรัพย์

ในรอบปี 2555 สมาคมได้ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
ได้แก่ การจัดทำาหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานบริษัท
หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ป้ อ งกั นการนำ า ข้ อ มู ล ภายในไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ การจัด
ทำาหลักเกณฑ์การรักษาและพัฒนาคุณภาพของนักวิเคราะห์หลัก

นอกเหนื อ จากผลงานของสมาคมในระดั บ นโนบายแล้ ว
สมาคมได้ดำาเนินงานซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ
บริษัทสมาชิกผ่านชมรมต่างๆ ดังนี้
ชมรมวาณิชธนกิจ ได้จัดทำาข้อกำาหนดขั้นต่ำาในการดูแลสภาพ
คล่องของใบสำาคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ (DW) เพื่อให้การดูแล
สภาพคล่องของ DW มีมาตรฐานและเหมาะสม รวมทั้งการจัดทำา
ฐานข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศไทย เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำาเนินการเพื่อให้บริษัทสมาชิก
มีความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบซื้อขายใหม่
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ แ ก่ การส่ ง ผู้ แทนเข้ า เป็ นคณะทำ า งาน
พัฒนาระบบซื้อขายใหม่ การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ Vendor เพื่อให้การเชื่อมต่อการซื้อขายสำาเร็จตาม
เป้าหมาย โดยภายหลังการเชื่อมต่อชมรมฯ ได้สำารวจความเห็นและ
ข้อติดขัดจากบริษัทสมาชิกเพื่อดำาเนินการประสานงานให้มีการแก้ไข
เพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปโดยสมบูรณ์

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม (ATI)
และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จัดโครงการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสายงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อ
พัฒนาความรู้ด้านการลงทุน กฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง
จำานวน 400 คน และร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก
ทรัพย์นำาเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับ
ดูแล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและลดอุปสรรคต่อการพัฒนา
ระบบ New Back Office
ชมรมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ได้ ป รั บ ปรุ ง
แนวทางปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก เรื่องการคำานวณอัตราทด
ความเสี่ยงของหลักประกัน Gold Futures และ Sector Index
Futures และการปรับปรุงอัตราค่านายหน้าแนะนำาของสินค้าบาง
ประเภท นอกจากนี้ ชมรมฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องวงเงินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ในด้ า นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม สมาคมได้ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท สมาชิ ก
ร่ ว มฟื้ น ฟู โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากภาวะอุ ท กภั ย ใน
โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกอง
ทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำาท่วม ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โรงเรียนชุมชมวัดโขดเขมาราม โรงเรียนวัด
ทองทรงธรรม และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นอกจากนี้ สมาคมร่วมกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ได้จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และชมรมวาณิช
ธนกิจได้จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจวาณิชธนกิจ ณ เมืองโตเกียว และ
เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในต่างประเทศ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยตระหนักถึงความมุ่งมั่นต่อพันธกิจ
ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย รวมถึงการดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกและสังคม โดยจะดำาเนินการทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และสุดท้าย
นี้ ดิฉันขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน
การดำาเนินงานต่างๆ ของสมาคมและชมรมต่างๆ ภายใต้สังกัดของ
สมาคมเป็นอย่างดีตลอดมา

( ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ )
นายกสมาคม

รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สงเสริมและพัฒนาการบริการทางการเงินและการลงทุนใหโปรงใสยุติธรรมโดยมืออาชีพที่พรอม
ดวยจรรยาบรรณและมีการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดทุน
และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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พัฒนาธุรกิจ

ศูนยฝกอบรม ATI

การกำกับดูแล

มุง เสริมสรางศักยภาพในการทำธุรกิจ
สมาชิกผานการขยายฐานนักลงทุน
พัฒนาบุคลาการจัดทำโครงสรางพื้น
ฐานรวม เตรียมความพรอมรองรับ
AEC การศึกษาและลดอุปสรรคใน
การทำธุรกิจ

เปนสถาบันพัฒนาความรูดานการ
ลงทุนและการเงินชั้นนำที่มีประสิทธิ
ภาพไดรับการยอมรับจากผูประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวของและดำเนินการ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม

สงเสริมการทำธุรกิจอยางมีจริยธรรม
และเตรียมความพรอมเปน SRO

- การขยายฐานนักลงทุน
- การพัฒนาบุคลากรของสมาชิก
- จัดทำหรือผลักดันการศึกษาการจัด
ทำโครงสรางพื้นฐานรวมสำหรับ
สมาชิก
- เตรียมความพรอมรองรับ AEC
- การศึกษาโอกาสและลดอุปสรรค
ในการทำธุรกิจของสมาชิก
- สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัท
สมาชิกและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงและเอื ้ อ ประโยชน
รวมกัน

- เปนศูนยฝกอบรมดานธุรกิจตลาด
ทุ น ที ่ ไ ด ร ั บ การยอมรั บ ระดั บ
มาตรฐานของประเทศ
- พัฒนาหลักสูตรไดตรงกับความ
ต อ งการของตลาดทุ น และผู 
ประกอบการทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว
- จั ด หาวิ ท ยากรที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพเพื ่ อ
พัฒนาบุคลากรดานตลาดทุนได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ตนทุนการจัดอบรมอยูในระดับที่
ลูกคาพึงพอใจ
- อำนวยความสะดวกดานกายภาพ
- สรางความเปนเลิศดานบริการ

- สงเสริมและเสริมสรางความรวมมือ
ของสมาชิกใหปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ และขอบังคับสมาคม
- จัดระบบการกำกับตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเกณฑของสมาคมในขอบ
เขตที่สามารถดำเนินการได
- ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับสู
การเปน SRO เต็มรูปแบบ

โครงสร้างองค์กรสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สรุปภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี 2555
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี

2555

ภาวะเศรษฐกิจไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.4
จากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.1 (รูปที่ 1) จากการฟื้นตัวของ
อุปสงค์ภายในประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการลงทุนเพื่อทดแทนความ
เสียหายจากภาวะอุทกภัย ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม การส่งออก
สินค้าและบริการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากในปี 2554
ตามผลกระทบต่อเนื่องของภาวะอุกภัยต่ออุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิตเพื่อส่งออก และความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่ลด
ลง ขณะที่ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการในปี 2555 ขยาย
ตัวลดลง ตามการชะลอตัวของการผลิตสินค้าส่งออก
ในส่ ว นของภาคเอกชนมี ก ารจั บ จ่ า ยใช้ ส อยภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนในปี 2555 ขยาย
ตัวร้อยละ 6.6 ต่อปีเปรียบเทียบกับร้อยละ 1.3 ในปีก่อน โดย
ได้ปัจจัยหนุนสําคัญจากมาตรการคืนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้
ซื้อรถยนต์คันแรกและการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา ในขณะเดียวกัน
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 14.6 ต่อปีเร่งตัวขึ้นจาก
ร้อยละ 7.2 ต่อปีในปี 2554 โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดยาน
พาหนะและหมวดเครื่องมือเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สํ า หรั บ ในส่ ว นของภาครั ฐ บาลนั้ น การเร่ ง เบิ ก จ่ า ยเงิ น
ในช่ ว งปลายปี ง บประมาณ 2555 และไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2556 ส่งผลให้การบริโภคภาครัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 7.4 ต่อปีเปรียบเทียบกับร้อยละ 1.1 ต่อปีในปีก่อน
ขณะที่การลงทุนภาครัฐเร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 เทียบกับการ
หดตัวร้อยละ 8.7 ต่อปีในปีก่อน จากการที่รัฐบาลกลางและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการ
ต่างๆของรัฐเพิ่มขึ้น

รูปที่ 1 Real GDP Growth (%)
ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น อัตรา
เงินเฟ้อทัว่ ไป (Headline Inflation) ในปี 2555 ปรับสูงขึน้ ร้อย
ละ 3.0 จากปี 2554 (รูปที่ 2) (ปี 2554 สูงขึ้นจากปี 2553 ร้อย
ละ 3.81) เป็นการสูงขึ้นที่ชะลอตัวลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากภาวะอุทกภัยช่วงปลายปี 2554
และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตยูโรโซนและ
ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ภาครัฐบาลมีมาตรการกระตุ้น
ภาวะเศรษฐกิจเพื่อเป็นการเร่งการใช้จ่ายภายในประเทศ โดย
มี ก ารกระตุ้ นด้ า นการบริ โภคและการปรั บ โครงสร้ า งรายได้
ประชาชนจากนโยบายปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นตํ ่ า 300 บาท ต่อวัน
การปรั บ เงิ น เดื อ นข้ า ราชการปริ ญ ญาตรี แ รกเข้ า เดื อ นละ
15,000 บาท และนโยบายการรับจํานําสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
รายได้เกษตรกร สําหรับอัตราการว่างงานปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 0.5 ของกําลังแรงงานรวม
ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด
ในปี 2555 เกินดุลลดลงจากปีก่อนมาก โดยอยู่ที่ 2.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของ GDP (รูปที่ 3) จาก
ดุลการค้าที่เกินดุลลดลง (รูปที่ 4) ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้า
ขยายตัวในอัตราที่น้อยลงจากร้อยละ 16.4 ในปี 2554 มาอยู่
9

รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ร้อยละ 3.2 ตามการซบเซาของภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่
มูลค่าการนําเข้าขยายตัวลดลงจากร้อยละ 24.7 ต่อปีมาอยู่ที่
ร้อยละ 7.8

รูปที่ 2 Headline

Inflation

(%yoy)

รูปที่ 3 Current Account (% of GDP)

รูปที่ 4 Trade Balance (Billion USD)
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มาตรการทางการคลังและการเงิน
• มาตรการทางการคลังที่สำาคัญในปี 2555 ได้แก่
1) นโยบายแก้ ไขปั ญ หาอุ ท กภั ย เพื่ อ บรรเทา เยี ย วยา
และป้องกันอุทกภัยในอนาคตโดยในระยะสั้น กระทรวงการ
คลังได้ขยายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินดําเนินมาตรการช่วยเหลือทางการเงินผ่านสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ มาตรการช่วยเหลือด้านภาษี รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ และในระยะปานกลางถึงยาว
กระทรวงการคลั ง ได้ ส นั บ สนุ นการลงทุ น เพื่ อ วางระบบการ
บริ ห ารจั ด การน้ํ า และสร้ า งอนาคตประเทศ เป็ น จํ า นวน
350,000 ล้านบาท
2) นโยบายลดรายจ่ายเพื่อบรรเทาภาระของประชาชน
จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ด้วยโครงการพักหนี้
เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย การลดอัตราภาษีสรรพ
สามิตน้ํามันดีเซล การต่ออายุมาตรการค่าครองชีพ และบัตร
เครดิตพลังงาน
3) นโยบายเพิ่ ม รายได้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งกํ า ลั ง ซื้ อ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา
เป็น 300 บาท/วัน และโครงการขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่จบ
ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน และโครงการจํานําข้าว
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
4) นโยบายขยายโอกาสเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
ประชาชน ผู้ประกอบการ และประเทศ ด้วยการลดภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และ
ร้อยละ 20 ในปี 2556 มาตรการลดภาระภาษีสรรพสามิต
สําหรับรถยนต์คันแรก โดยรูปแบบการคืนเงินกรมสรรพสามิต
จะเป็นผู้คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มาตรการภาษีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น
• มาตรการทางการเงินที่สำาคัญในปี 2555 ได้แก่
1) การออกพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2555 เพื่อเป็น
การบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิด
จากอุทกภัยในปี 2554 โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
มีอํานาจเฉพาะคราวในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อ
ให้สถาบันการเงินนําไปใช้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยต่อไปในอัตราดอกเบี้ยต่ําโดยมีวงเงินใน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามโครงการทั้ ง สิ้ น 300,000 ล้ า น
บาท และธปท.จะเป็ น ผู้ จั ด สรรวงเงิ น ให้ แ ก่ ส ถาบั น การ
เงิ น แต่ ล ะรายที่ ยื่ นคํ า ขอกู้ ยื ม เงิ นต่ อ ธปท.จนกว่ า วงเงิ นจะ
ถูกจัดสรรเต็มจํานวนหรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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2) การขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการทางภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ออกไป
จนถึง 31 ธันวาคม 2555 เพื่อบรรเทาภาระภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและเจ้าหน้าอื่น อันเป็นการช่วยลดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
หนึ่งของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
3) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สามารถ
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Exchange) เพื่อทําธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั่วไป และที่
ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทําธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั่วไป
และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถทําธุรกรรม
กับนิติบุคคลอื่นที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองโดย
มีวัตถุประสงค์ป้องกันความเสี่ยงได้เพิ่มเติมนอกจากผู้ลงทุน
สถาบัน
4) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจรับซื้อ
หรื อ รั บ โอนลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย์ อื่ น หรื อ
นิติบุคคลอื่นในประเทศมาเพื่อบริหารเป็นการสนับสนุนให้เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจ โดยธปท.จะสามารถพิจารณา
ให้อนุญาตเป็นรายกรณีได้
5) อนุญาตเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจแฟ็ก
เตอริงประเภทที่ยังไม่มีการจ่ายหรือชําระเงินให้แก่ลูกค้าตามที่
กําหนดในสัญญาจนกว่าจะครบกําหนดการจ่ายชําระหนี้ของลูก
หนี้และลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตามกําหนด (unfunded factoring)
และปรับปรุงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลโดยกําหนดให้ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ต้ อ งกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ แฟ็ ก เตอริ ง โดย
พิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสําคัญ รวมทั้ง
ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับทั่วไปและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
6) การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารในต่าง
ประเทศและอนุพันธ์ ดังนี้

• เพิ่มประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สามารถลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กําหนดได้ในวงเงิน 50 ล้าน
ดอลลาร์ฯ
• เพิ่มประเภทตราสารในต่างประเทศที่ผู้ลงทุนสถาบัน
สามารถลงทุนได้ เช่น ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่าง
ประเทศที่ออกและจําหน่ายในประเทศ (FX Bond)
ตามที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.และธปท.
• ให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถยกเลิกหรือไม่ต่ออายุสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทุกกรณี
• กําหนดให้ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะลงทุนผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถ
ทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ธปท. ทั้งนี้ให้นับวงเงินลง
ทุนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ฯ
• ผ่อนผันให้ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินจากบัญชีเพื่อการ
ลงทุนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ประเภทแหล่ ง ในประเทศของตนเอง เพื่ อ นํ า ไปใช้
สําหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการลงทุนในหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ
7) การจั ด ทํ า แนวนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลการขาย
ผลิ ต ภั ณฑ์ ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละด้ า นประกั น ภั ย ผ่ า นธนาคาร
พาณิชย์ โดยเป็นการกําหนดร่วมกันระหว่างธปท.สํานักงาน
ก.ล.ต.และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ กระบวนการหลังการขายและ
การรับเรื่องร้องเรียน
8) การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน โดย ณ สิ้นปี 2554 อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 3.25 ต่อมาในปี 2555 ได้มีการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งละร้อยละ 0.25 เป็นจํานวน
2 ครั้งในเดือน มกราคม และตุลาคม ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยู่ที่ร้อยละ 2.75 ณ สิ้นปี 2555
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ภาวะตลาดทุน
ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Index) ปิดที่ 1,391.93จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.76
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 (รูปที่ 5) โดยเป็นการปรับขึ้นมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย และทําสถิติสูงสุดในรอบ
16 ปี 10 เดือน จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติตามสภาพ
คล่องทางการเงินในตลาดทุนโลกที่เพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ โดยมีจุดต่ําสุดอยู่ที่ 1,036.21จุด ในเดือน
มกราคม และมีจุดสูงสุดที่ 1,397.19 จุด ในเดือนธันวาคม ด้าน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI index) ปิดที่ 415.68 จุด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.32 จากสิ้นปี 2554
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
รวมของ SET และ MAI ณ สิ้นปี 2555 มีมูลค่า 11,964,465.15
ล้านบาท (รูปที่ 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดเปิดซื้อ
ขาย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.01 จากสิ้นปี 2554 ตามทิศทางของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สําหรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี
2555 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 ที่ 12.07 เท่า เป็น 18.25 เท่า
และ P/E Ratio ของตลาด MAI ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2554 ที่ 16.4 เท่า เป็น 22.8 เท่า (รูปที่ 7) อย่างไรก็ดี อัตรา
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของไทยปรับตัวลดลง
จากร้อยละ 3.72 ณ สิ้นปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 3 แต่ยังอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค

รูปที่ 7 Dividend Yield and P/E
ในปี 2555 การซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI มี
มูลค่ารวม 7,914,566.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จาก
ปี 2554 และมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสูงสุดนับ
ตั้งแต่ตลาดเริ่มซื้อขายที่ 32,304.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
9.6 จากปี 2554 (รูปที่ 8)
รูปที่ 5 SET-MAI Index & Market Capitalization
ทั้งนี้ ในปี 2555 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์รวมทั้งสิ้น 477 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่
8 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน 5 บริษัท สําหรับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนรวม 81 บริษัท
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 10 บริษัท ส่งผลให้ ณ สิ้น
ปี 2555 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 558 บริษัท (รูปที่ 6)
รูปที่ 8 Average Daily Turnover

รูปที่ 6 No.of listed companies (SET+MAI)
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เมื่ อ พิ จ ารณาการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ยกตามประเภท
นั ก ลงทุ น ในปี 2555 นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยมี สั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ร้ อ ยละ 55 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น
ขณะที่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ในประเทศและบั ญ ชี บ ริ ษั ท หลั ก
ทรัพย์ (Proprietary Trading)มีสัดส่วนที่ร้อยละ 7.8 และร้อย
ละ 13 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วน
นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.2 (รูปที่ 9)
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ลง กล่าวคือ ปรับเพิ่มสัญญารายเดือนและปรับลดสัญญาสิ้น
สุดเดือนไกล พร้อมการปรับช่วงห่างของราคาใช้สิทธิจากเดิม
ห่างกันที่ 10 จุด เป็น 25 จุด เป็นต้น

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้

รูปที่ 9 Market Turnover Classified by Type of
Investors

ภาพรวมของตลาดอนุพันธ์

ในปี 2555 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบริษัท
ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) มี
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10.45 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย
43,823 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2554 ซึ่งมี
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 41,145 สัญญาต่อวัน ปัจจัยสําคัญ
มาจากธุ ร กรรมของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง กั บ ดั ช นี
SET50 (SET50 Index Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของหุ้นสามัญ (Single Stock Futures) ตามการปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นของตลาดหลักทรัพย์
หากแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า สินค้าที่มีการซื้อขายมาก
ที่สุด ได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีการซื้อขายคิดเป็น
ร้อยละ 37.6 ของปริมาณการซื้อขายรวม รองลงมาได้แก่ Gold
Futures Single Stock Futures และสัญญาซื้อขายดอลลาร์
ล่วงหน้า (USD Futures) ที่ร้อยละ 33.9 ร้อยละ 20.2 และ
ร้อยละ 6.3 ตามลําดับ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 TFEX มีสถานะคงค้างรวม
238,981 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 56,452 สัญญาในปีก่อน และมี
จํานวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 80,893 บัญชีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.64 จาก 62,883 บัญชี เมื่อสิ้นปี 2554
ในปี 2555 TFEX ได้จัดให้มีการซื้อขายสินค้าใหม่ 2
ประเภท คือ USD Futures ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดย
มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 2,751 สัญญาต่อวัน และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Sector Index Futures) 5 หมวดดัชนีขนาด
ใหญ่ ได้แก่ หมวดธนาคาร (BANK) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) พลังงาน (ENERG) อาหารและเครื่อง
ดื่ม (FOOD) และพาณิชย์ (COMM) ซึ่งเริ่มซื้อขายตั้งแต่
เดือนตุลาคม โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 4 สัญญาต่อวัน
นอกจากนั้น ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น
ได้แก่ SET50 Index Futures ที่เพิ่มสัญญารายเดือนระยะ
สั้นเข้ามา ทําให้มีสัญญาเพิ่มขึ้นอีก 2 สัญญา โดยหมดอายุใน
เดือนใกล้ 3 เดือนและรายไตรมาสอีก 3 เดือน นอกจากนั้น ยัง
มีการปรับปรุงสัญญา SET50 Options เพื่อลดความซับซ้อน

ในปี 2555 มีปริมาณตราสารหนี้ในประเทศ (Domestic
Bond) ที่ออกใหม่มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10.36 ล้านล้านบาท หรือ
คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับปี 2554 จาก
การลดลงของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและพันธบัตรต่างประเทศ
สําหรับมูลค่าคงค้าง (Outstanding) ของตราสารหนี้ไทยนั้น
ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ้นปี 2555 มูลค่าคง
ค้างของตราสารหนีท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8.85 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับปี 2554
การซื้อขายตราสารหนี้ (Outright Trading) ในตลาดรองปี
2555 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19.8 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 80,711 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2554

มาตรการทางด้านตลาดทุน
มาตรการทางด้านตลาดทุนที่สําคัญในปี 2555 สรุปได้ดังนี้
• สำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
1) สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น
ฐานเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณและหนี้สาธารณะโดยผ่อน
คลายหลักเกณฑ์ให้สามารถลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอีก 2 ประเภท รวมเป็น 10 ประเภท ได้แก่
ระบบขนส่งทางราง ทางพิเศษ ไฟฟ้า นํา้ ประปา สนามบิน
ท่าเรือนํ้าลึก โทรคมนาคม พลังงานทางเลือก ระบบบริหาร
จัดการนํา้ และระบบป้องกันภัยธรรมชาติ
2) การอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ เช่น อนุญาตให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทําหน้าที่บริหารจัดการ
REITs ได้ การเปิดให้ REITs สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ได้เองบางส่วน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้ และ
กู้ยืมเงินได้มากขึ้น เป็นต้น
3) การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอขายหุ้ นที่ อ อกใหม่
ต่อประชาชนของบริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยให้ holding
company ต้องถือหุ้นในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (ไม่ว่าจะ
เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศ) ในสัดส่วนมากกว่า
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
เทียบกับหลักเกณฑ์เดิมต้องถือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4) การกําหนดประเภทผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited
Investors: AI) เพื่อให้ผู้ต้องการระดมทุนมีทางเลือกในการ
ออกตราสารมากขึ้น และผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มีทางเลือก
การลงทุนมากขึ้น ซึ่งสินค้าที่จะอนุญาตให้เสนอขายแก่ AI
ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated
bonds) และ กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (กอง AI)
5) การเพิ่มหลักเกณฑ์การกํากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ จัดให้มีหน่วยงาน
compliance ที่เป็นอิสระและมีบุคลากรที่เพียงพอ จัดให้มีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ แนว
ปฏิ บั ติ เพิ่ ม เติ ม ในการประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด การกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ
ล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและ
บุคลากร
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ใหม่ ภายใต้ชื่อ SET CONNECT เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน
2555 โดย SET CONNECT ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Cinnober
Financial Technology AB เป็นระบบที่มีความรวดเร็วกว่า
เดิมและได้มาตรฐานสากล และมีจุดเด่นที่สามารถรองรับการ
เติบโตตามภาวะตลาดและธุรกิจในอนาคตได้ทั้งปริมาณและ
มูลค่าการซื้อขาย พร้อมทั้งสามารถรองรับการออกผลิตภัณฑ์
ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้เร็วกว่าเดิม และรองรับการซื้อ
ขายได้หลายสกุลเงิน (multi-currency trading) ด้วยการเชื่อม
ต่อที่เป็นสากล (Fix Protocol) ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อและทํา
ธุรกรรมกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆได้อย่างสะดวกมากขึ้น
2) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ป ระกาศเชื่ อ มโยงกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Trading Link) เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซียและสิงคโปร์ ส่งผลให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของ
ตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่งผ่านช่องทางเดียว (single access
point) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทั้ง 7 ประเทศยัง
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ได้เปิดตัวเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน www.aseanexchanges.org ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยได้รวบรวมข้อมูลตลาด
หุ้นอาเซียน ราคาหุ้นและบทวิเคราะห์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้
ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนแต่ละ
แห่งและข้อมูลเปรียบเทียบได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
3) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และสถาบั นการเงิ น 16 แห่ ง ได้
ร่วมลงนามใช้บริการระบบ Thai Depository Portal หรือ
ระบบรับ-ส่งข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ และการแจ้งข่าว
การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผล สําหรับ
หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารหนี้ แ ละกองทุ น รวมที่ ฝ ากอยู่ ใน
ระบบ Scripless เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ-ส่งข้อมูล
ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้บริการนายทะเบียนตราสาร
หนี้และกองทุนรวม และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แทนการรับ-ส่งเอกสารแบบเดิม (Manual) โดย
นํารูปแบบการทํางานในลักษณะ Straight Through Processing
(STP) มาใช้เพื่อให้รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยตรงทันทีที่มี
การนําส่งข้อมูลเข้าระบบ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2555
4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์
บางประการ ให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับตลาดหุ้นต่าง
ประเทศชั้นนําซึ่งจะเอื้ออํานวยต่อการรองรับนวัตกรรมการ
ซื้อขายและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกและอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
แก่บริษัทสมาชิกสําหรับการเชื่อมโยงการซื้อขายหลักทรัพย์
ในระดับภูมิภาค สาระสําคัญของเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง เช่น
การปรับปรุงกรอบราคาซื้อขายสูงสุด-ต่ําสุด การปรับปรุงวิธี
คํานวณราคาเปิดและปิดของหลักทรัพย์ การเพิ่มประเภทคําสั่ง
ซื้อขายที่ราคาตลาดและการแก้ไขคําสั่งซื้อขาย เป็นต้น
5) การจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) เพื่อ
ให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยไทยที่ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าใน TFEX ผ่านสมาชิกกองทุน ในกรณีที่ไม่ได้รับคืน
ทรัพย์สินของตนตามที่ผู้ลงทุนมีสิทธิต่อสมาชิก
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(unit : mil. baht)

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีจํานวน 40 บริษัท ซึ่งในจํานวนนี้
มี 38 บริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในด้านธุรกิจอนุพันธ์ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จํานวน 41 บริษัท ซึ่งเป็นสมาชิก
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประเภท
ตัวแทนทั่วไปจํานวน 40 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่
จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า จํานวน
1 บริษัท

ผลประกอบการ

ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมในปี 2555 จํานวน 35,636
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.58 จากรายได้ ร วมจํ า นวน
33,435ล้านบาทของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 ทั้งนี้ รายได้
จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลัก
ของธุรกิจ โดยในปี 2555 รายได้จากการเป็นนายซื้อขายหลัก
ทรัพย์ มีจํานวน 22,570 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 63.4 ของราย
ได้รวมทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

(unit : mil. baht)
Brokerage – Equity
Brokerage - Derivatives
Underwriting
Financial Advisory
Gains(losses) on Equity Trading
Gains on Derivatives Trading
Interest and Dividend
Interest on Margin Loans
Others
Total Revenue

2554
21,883
2,818
338
977
-1,011
2,738
2,502
1,713
1,478
33,435

Expenses on Borrowing
Fee & Services Expenses
Provision for Bad Debts & Doubtful A/C
Personnel Expenses
Premises & Equipment Expenses
Other Expenses
Total Expenses

2554

2555 %Change

1,053 1,390
2,511 2,657
65
-170
13,273 13,507
3,137 3,382
3,469 3,835
23,508 24,600

31.94%
5.79%
-363.29%
1.76%
7.82%
10.56%
4.65%

ตารางที่ 2 : Expenses of Securities Industry
ในปี 2555 ธุรกิจหลักทรัพย์มีกําไรสุทธิ จํานวน 8,470 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากกําไรสุทธิ 6,720 ล้านบาท ของ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของธุรกิจหลักทรัพย์ ณ เดือน ธันวาคม
2555 เท่ากับ 223,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 160,607
ล้านบาท ด้านแหล่งเงินทุนของธุรกิจ ณ เดือนธันวาคม 2555
ประกอบด้วย หนี้สินรวม เท่ากับ 150,885 ล้านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 72,948 ล้านบาท (รูปที่ 10)

2555 %Change
22,570
2,130
1,118
855
1,300
934
2,640
2,038
2,052
35,636

3.14%
-24.42%
231.37%
-12.49%
228.54%
-65.89%
5.50%
18.97%
38.85%
6.58%

ตารางที่ 1 : Revenue of Securities Industry

รูปที่ 10 Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return on Equity: ROE)

ROE ของธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ
12 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 ซึ่งมี ROE เท่ากับ ร้อยละ 9.9
(รูปที่ 11)

ธุรกิจหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2555 จํานวน 24,600
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 จากค่าใช้จ่ายรวม จํานวน
23,508 ล้านบาทของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 โดยค่าใช้
จ่ายหลักของธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งในปี 2555
มีจํานวน 13,507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด (ตารางที่ 2)

รูปที่ 11 Net Profit and ROE of Securities Industry
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ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2555

ผลการดำาเนินงาน
ในปี

2555

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ด้านการพัฒนาธุรกิจ
และมาตรฐานการปฎิบัติงาน
• จัดทำ�หลักเกณฑ์ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�น
เพื่อเป็นแนวท�งให้ บริษัทสม�ชิกนำ�ไปปฏิบัติ เพื่อ
ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในก�รป้ อ งกั นก�รนำ � ข้ อ มู ล
ภ�ยในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่
• จัดทำ�เกณฑ์ก�รรักษ�และพัฒน�คุณภ�พของนัก
วิ เคร�ะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละบทวิ เคร�ะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์
เพื่อเป็นแนวท�งในก�รรักษ�คุณภ�พบริก�รของ
บริษัทสม�ชิก
• จัดทำ�หลักเกณฑ์เรื่องก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�ร
ข�ยของบริษัทสม�ชิก เพื่อเป็นแนวท�งให้บริษัท
สม�ชิ ก ดำ � เนิ น ก�รจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ก�รข�ย
ภ�ยใต้ก�รประกอบธุรกิจที่เหม�ะสม และเป็นไป
ต�มก�รให้บริก�รลูกค้�โดยปกติของก�รประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์
• จัดตั้งชมรมบริห�รทรัพย�กรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์
เพื่อเป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้
กับบุคล�กรของบริษัทสม�ชิก

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิก
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง
• เสนอคว�มเห็ น ไปยั ง หน่ ว ยง�นกำ � กั บ ดู แ ลเพื่ อ ให้
ผ่อนคล�ยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
และตร�ส�รอนุพันธ์ต่�งประเทศ อันได้แก่ ก�รเพิ่ม
วงเงินจัดสรรให้แก่ลูกค้�ทั่วไป ก�รเพิ่มกรอบก�ร
ลงทุนโดยให้ลูกค้�ส�ม�รถลงทุนได้ใน Exchange

•

•
•
•
•
•

Traded Derivatives ในต่�งประเทศได้ รวมทั้ง ก�รอนุญ�ต
ให้ บล. ส�ม�รถทำ�ร�ยก�รซื้อและข�ยของลูกค้�แบบหัก
กลบได้
เสนอคว�มเห็ น ไปยั ง ตล�ดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ ให้ ป รั บ ปรุ ง
ข้อคว�มในสัญญ�ให้บริก�รปฏิบัติก�รสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�แบบ Full Service ของ BSB เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะ
สมและเป็นธรรม
แต่งตั้งผู้แทนสม�คมเข้�เป็นคณะกรรมก�รวินัยบุคล�กร
ธุรกิจตล�ดทุน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
แต่งตั้งผู้แทนสม�คมเข้�เป็นคณะทำ�ง�นเพื่อร่วมพิจ�รณ�
แนวท�งก�รแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ใน
ส่วนขอองค์กรกำ�กับดูแลตนเอง
แต่ ง ตั้ ง ผู้ แทนสม�คมเข้ � เป็ น อนุ ก รรมก�รพิ จ �รณ�หลั ก
เกณฑ์เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลผู้ให้บริก�รด้�นหลักทรัพย์และ
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนสม�คมเข้�เป็นอนุกรรมก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ประเภทตร�ส�ร
ทุน และก�รบริห�รกิจก�รของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนสม�คมเข้ � เป็ น อนุ ก รรมก�รพิ จ �รณ�
ร่ � งประก�ศเกี่ ย วกั บ ก�รออกและเสนอข�ยหลั ก ทรั พ ย์
ประเภทศุกูก

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
และสมาชิกสัมพันธ์
• ร่วมกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� จัด
กิจกรรมดูง�นธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้และ
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

•

•

•

•

•

สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งบุคล�กรด้�นธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ในภูมิภ�ค ระหว่�งวันที่ 2-6
ตุล�คม 2555
จั ด กิ จ กรรมก�รแข่ ง ขั น “ฟุ ต บอลชิ ง ถ้ ว ยพระร�ชท�น
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี สิงห์โบรก
เกอร์คัพ 2012” เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์และเสริมสร้�ง
คว�มส�มัคคีในหมู่สม�ชิก
เข้ � ร่ ว มประชุ ม สม�ชิ ก ประจำ � ปี ของ International
Council of Securities Association (ICSA) โดยมี
Danish Securities Dealers Association เป็นเจ้�ภ�พ
ระหว่�งวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2555 ที่เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนม�ร์ค
เข้�ร่วมประชุมประจำ�ปีตั้งที่ 17 ของ Asia Securities
Forum (ASF) โดยมี Association of National Exchanges
Members of India เป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม ณ เมืองมุมไบ
ประเทศอินเดีย ระหว่�งวันที่ 22 – 24 พฤศจิก�ยน 2555
เข้�ร่วมกิจกรรม Korea Capital Market Seminar
ประจำ�ปี 2012 จัดโดย Korea Financial Investment
Association (KOFIA) ระหว่�งวันที่ 30 มิถุน�ยน 2555 3 กรกฎ�คม 2555 ณ กรุงโซล ประเทศเก�หลี เพื่อเรียน
รู้ พั ฒ น�ก�รด้ � นตล�ดทุ นของประเทศเก�หลี และเยี่ ย ม
องค์กรด้�นตล�ดทุนของประเทศเก�หลี
เข้�ร่วมกิจกรรม 8th ASF Tokyo Roundtable จัดโดย
Japan Securities Dealers Association (JSDA) ระหว่�ง
วันที่ 17-23 ตุล�คม 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู้ด้�น
กฎเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติของธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่ม
ประเทศสม�ชิ ก ASF รวมทั้ ง เพื่ อ กระชั บ คว�มสั ม พั นธ์
ระหว่�งบุคล�กรในภูมิภ�ค

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
• ร่วมกับสภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทยและศูนย์ส่งเสริมก�รพัฒน�
คว�มรู้ ต ล�ดทุ น (TSI) ใน “โครงก�รส่ ง เสริ ม ก�รออม
และก�รบริ ห �รเงิ น ส่ ว นบุ ค คลสำ � หรั บ พนั ก ง�นบริ ษั ท จด
ทะเบียน” โดยมีอ�ส�สมัครจ�กบริษัทสม�ชิกร่วมเป็นพี่เลี้ยง
ในโครงก�ร
• ร่วมกับสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย หอก�รค้�
ไทย หอก�รค้�ต่�งช�ติ สม�คมธน�ค�รไทย และสม�คม
บริษัทจดทะเบียนไทย ในก�รเชิญชวนบริษัทสม�ชิกเข้�ร่วม
เป็นแนวปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต
• ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กภ�วะอุทกภัย
ในโครงก�ร “คืนโรงเรียนให้ลูกหล�น ส�นสัมพันธ์ชุมชน”
ของกองทุ นตล�ดหุ้ น ร่ ว มใจ ช่ ว ยภั ย น้ำ � ท่ ว ม จำ � นวน 8
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกล�โหมอุทิศ โรงเรียนวัดกล�ง
เกร็ด โรงเรียนวัดจุฬ�มณี โรงเรียนวัดช่�งเหล็ก โรงเรียนวัด
เจ้�เจ็ดใน โรงเรียนชุมชมวัดโขดเขม�ร�ม โรงเรียนวัดทอง
ทรงธรรม และโรงเรียนวัดสว่�งอ�รมณ์
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กิจกรรมร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กภ�วะอุทกภัย
ในโครงก�ร “คืนโรงเรียนให้ลูกหล�น ส�นสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุน
ตล�ดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม ณ โรงเรียนวัดทองทรงธรรม จ.อยุธย�
วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2555

กิจกรรมก�รแข่งขัน“ฟุตบอลชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี สิงห์โบรกเกอร์คัพ 2012” ระหว่�งวัน
ที่ 12 พฤษภ�คม – 21 กรกฎ�คม 2555 ณ S-ONE ถนนบ�งน�-ตร�ด
กม.4

จั ด กิ จ กรรมดู ง �นธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญ�ซื้ อ ข�ยล่ ว งหน้ �
ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่�งวันที่ 2-6 ตุล�คม 2555

Annual Report 2012 Association of Thai Securities Companies

ชมรมวาณิชธนกิจ
ชมรมว�ณิชธนกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเป็นตัวแทนสม�ชิกในก�รประส�นง�นและก�รให้
คว�มร่ว มมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้ องในก�รส่ ง เสริ ม
และพั ฒ น�ธุ ร กิ จ ว�ณิ ช ธนกิ จ และธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์
โดยรวม โดยในปี 2555 ชมรมฯ มีสม�ชิกจำ�นวนทั้ง
สิ้น 75 บริษัท ซึ่งได้มีก�รรับสม�ชิกเพิ่มเติมจำ�นวน 3
ร�ย ได้แก่ ธ. ยูโอบี จก. (มห�ชน) บ. แกรนท์ ธอนตัน
เซอร์วิสเซส จก. และ บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก.
(มห�ชน)

ผลการดำาเนินงานปี 2555
การร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
1.มีก�รกำ�หนดข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ในก�รดูแลสภ�พ
คล่องของ DW เพื่อให้ก�รดูแลสภ�พคล่องของใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์มีคว�มเหม�ะสมและมีม�ตรฐ�น
2.มีก�รจัดทำ�ข้อมูลภ�วะอุตส�หกรรมธุรกิจว�ณิช
ธนกิจ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้สม�ชิกและผู้เกี่ยวข้อง
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์
3.มีก�รจัดกิจกรรมดูง�นด้�นธุรกิจว�ณิชธนกิจ ณ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในก�รเพิ่มพูนคว�มรู้และ
ศึกษ�พัฒน�ก�รด้�นสินค้�และบริก�รด้�นว�ณิชธนกิจ
ในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รจัดตั้งและก�รเสนอ
ข�ยกองทรัสต์ เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ (REIT)
รวมทั้งพัฒน�ก�รเกี่ยวกับก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รควบ
รวมกิจก�ร

การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านวาณิชธนกิจ
ชมรมฯ ได้เสนอคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รปรับปรุง
หลักเกณฑ์ด้�นว�ณิชธนกิจต่อหน่วยง�นท�งก�ร ดังนี้
ก�รเสนอคว�มคิ ด เห็ นต่ อ สำ � นั ก ง�นคณะกรรมก�ร
ก.ล.ต.
1.ก�รเสนอคว�มคิดเห็นเรื่อง แนวท�งก�รกำ �กั บ
ดูแลตร�ส�รหนี้ระยะสั้นที่เป็นตั๋วเงิน โดยชมรมฯ เห็น
ด้วยกับก�รกำ�หนดให้ตั๋วเงินทุกลักษณะที่ออกเพื่อระดม
ทุ นจ�กประช�ชนเป็ นก�รทั่ ว ไปเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก.ล.ต.ซึ่งจะช่วยยกม�ตรฐ�นในก�รคุ้มครองผู้ลงทุนให้ดียิ่งขึ้น
อย่�งไรก็ต�ม ไม่เห็นด้วยกับก�รกำ�หนดเงื่อนไขห้�มเปลี่ยนมือ
ตั๋วเงินในทุกกรณี เนื่องจ�กอ�จเป็นก�รจำ�กัดสิทธิ์ของผู้ลงทุน
ที่ต้องก�รไถ่ถอนเงินลงทุนหรือมีคว�มจำ�เป็นต้องข�ยก่อนครบ
กำ�หนด
2.ก�รเสนอคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รเปิดเผยผลง�นของ
ที่ ป รึ ก ษ�ท�งก�รเงิ น ในก�รออกและเสนอข�ยหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ
ประช�ชน (IPO) ท�ง website ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก.ล.ต. โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วต�มรูป
แบบที่สำ�นักง�นฯ เสนอ รวมทั้ง เสนอให้เพิ่มเติมก�รเปิดเผย
ข้อมูลผลง�นของที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินในก�รออกและเสนอข�ย
กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ (Property Fund)
3.ก�รเสนอคว�มคิ ด เห็ น เรื่ อ ง ร่ � งประก�ศเกี่ ย วกั บ ก�ร
ออกและเสนอข�ยหน่ ว ยรี ท ของกองทรั ส ต์ เพื่ อ ก�รลงทุ น ใน
อสังห�ริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) โดย
ส่วนใหญ่ชมรมฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของสำ�นักง�นฯ เช่น ก�ร
ขออนุญ�ตเสนอข�ยหน่วยรีท ลักษณะของกองรีท ก�รเสนอ
ข�ยและก�รจัดสรรหน่วยรีท เป็นต้น
4.ก�รเสนอคว�มคิ ด เห็ น เรื่ อ ง ก�รแก้ ไขหลั ก เกณฑ์ ก �ร
อนุ ญ �ตให้ เ สนอข�ยหุ้ น ที่ อ อกใหม่ กรณี ผู้ ข ออนุ ญ �ตเป็ น
บริษัทมห�ชนจำ�กัดที่ประกอบธุรกิจหลักโดยก�รถือหุ้นในบริษัท
อื่น (holding company) โดยชมรมฯ เห็นด้วยกับก�รปรับลด
สัดส่วนก�รถือหุ้นของ holding company ในบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก จ�กปัจจุบันกำ�หนดไม่น้อยกว่�ร้อยละ 75 ของจำ�นวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นลดลงม�ที่ระดับก�รมีเสียงข้�ง
ม�กคือ ม�กกว่�ร้อยละ 50 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นที่ทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถถือหุ้นม�กกว่�ร้อยละ 50 ในบริษัทย่อยได้ และเห็นด้วย
กับก�รกำ�หนดขน�ดของสินทรัพย์ของกลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักขน�ด
ของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก และสัดส่วน
เงินลงทุนในกลุ่มบริษัทอื่นอัตร�ร้อยละ 75, 25 ของสินทรัพย์
รวมของ holding company ต�มลำ�ดับ รวมทั้งเสนอให้ใช้ปัจจัย
ในก�รพิจ�รณ� investment company เช่นเดียวกับ U.S.
Securities and Exchange Commission
5.ก�รเสนอคว�มคิดเห็นเรื่อง 1) ก�รอนุญ�ตให้เสนอข�ย
unrated bonds และกองทุนรวม high yield bonds 2) ก�ร
ปรับปรุงแนวท�งก�รเสนอข�ยสินค้�ให้เหม�ะสมกับผู้ลงทุน
แต่ละประเภท โดยชมรมฯ ไม่เห็นด้วยที่จะอนุญ�ตให้เสนอข�ย
กอง high yield ให้แก่บุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคลที่มีเงินลงทุน
ขั้นต่ำ�ในครั้งแรกไม่ต่ำ�กว่� 2 ล้�นบ�ท และมีประสบก�รณ์ก�ร
ลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่�งน้อย 2 ปี เนื่องจ�กอ�จเป็นช่องท�งให้ผู้
ลงทุนร�ยย่อยลงทุนในตร�ส�รดังกล่�วและได้รับคว�มเสี่ยงใน
ระดับสูงกว่�ปกติ รวมทั้ง เสนอให้มีคำ�เตือนพิเศษอย่�งชัดเจน
สำ�หรับก�รลงทุนใน unrated bonds และกองทุน high yield
bonds เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ดังกล่�วมีลักษณะแตกต่�งจ�กตร�
ส�รหนี้โดยทั่วไป
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

6.ก�รเสนอคว�มคิดเห็นเรื่อง สรุปข้อมูลสำ�คัญของบริษัท
ที่ออกและเสนอข�ยหุ้น (fact sheet) โดยชมรมฯ เสนอให้
มี ก �รปรั บ ปรุ ง โครงสร้ � งบทสรุ ป ของผู้ บ ริ ห �ร (Executive
Summary) ในหนังสือชี้ชวน เพื่อให้มีรูปแบบและเนื้อห�เช่น
เดียวกับ fact sheet โดย fact sheet จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
ที่ปร�กฏในหนังสือชี้ชวน รวมทั้ง จัดพิมพ์แยกออกจ�กหนังสือชี้
ชวนเพื่อแจกจ่�ยพร้อมกับใบจองซื้อหุ้น
7.ก�รเสนอคว�มคิ ด เห็ น เรื่ อ ง ก�รแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์
เกี่ ย วกั บ ก�รออกและเสนอข�ยหลั ก ทรั พ ย์ แปลงสภ�พ โดย
ชมรมฯ มี ค ว�มเห็ น ว่ � ก�รกำ � หนดร�ค�แปลงสภ�พที่
ผั น แปรต�มร�ค�ตล�ดอ�จทำ � ให้ เ กิ ด undetermined
dilution
8.ก�รเสนอคว�มคิดเห็นเรื่อง ก�รปรับปรุงเกณฑ์ DW โดย
ชมรมฯ เสนอให้ปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่�วในประเด็นต่�งๆ เช่น
ก�รเพิ่มหลักทรัพย์อ้�งอิงเป็นหุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนี SET50 หรือ SET100 โดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ
ดัชนี SET100 แต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 จะ
ต้องเป็นหุ้นที่มีมูลค่�ตล�ด (Market Capitalization) เฉลี่ยเป็น
ร�ยไตรม�ส พิจ�รณ�จ�ก 4 ไตรม�สล่�สุด โดยแต่ละไตรม�ส
มูลค่�ตล�ดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำ�กว่� 10,000 ล้�นบ�ท ก�รลดจำ�นวน
เอกส�รและก�รลงน�มที่ซ้ำ�ซ้อน
ก�รเสนอคว�มคิดเห็นต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.ก�รแสดงคว�มคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คว�มเหม�ะสมในก�ร
พัฒน�ตล�ดหลักทรัพย์รูปแบบใหม่ (New Market) โดยชมรมฯ
มีคว�มเห็นในประเด็นต่�ง ๆ เช่น ห�กจะนำ�ระบบ SponsorSupervised ม�ใช้ อ�จมีที่ปรึกษ�จำ�นวนน้อยร�ยที่พร้อมจะนำ�
บริษัทเข้�จดทะเบียนต�มเกณฑ์ Sponsor-Supervised และ
ระบบ Sponsor-Supervised เหม�ะกับก�รระดมทุนในจำ�นวน
เงินที่สูงม�กพอ
2. ก�รแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รทบทวนเกณฑ์ก�รรับ
หุน้ ส�มัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Listing Rule) โดยชมรมฯ
มีคว�มเห็นในประเด็นต่�ง ๆ เช่น ไม่คัดค้�นกับก�รที่ Main
Market จะเพิ่มเกณฑ์ก�รเข้�จดทะเบียนด้วย Market Cap.
Test อย่�งไรก็ต�ม ยังมีข้อกังวลเรื่องสภ�พคล่อง เนื่องจ�ก
เป็นก�รพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต และเห็นด้วยที่
จะกำ�หนดให้ชัดเจนว่� บริษัทจดทะเบียนต้องดำ�รง Provident
Fund โดยไม่ ใ ช้ บั ง คั บ ย้ อ นหลั ง กั บ บจ. ที่ ยั ง ไม่ มี ก �รจั ด ตั้ ง
Provident Fund

การจัดอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ชมรมฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษ�ท�งก�ร
เงินและทดสอบคว�มรู้สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นในส�ยง�นที่ปรึกษ�
ท�งก�รเงิน ตลอดจนก�รจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนคว�ม
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รู้สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นในส�ยง�นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
(Refresher Course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�ง
คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รประกอบวิช�ชีพที่ปรึกษ�
ท�งก�รเงิน และสร้�งม�ตรฐ�นของผู้ประกอบวิช�ชีพ
ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินในตล�ดทุนไทยให้เป็นม�ตรฐ�น
เดียวกัน รวมทั้งสร้�งโอก�สท�งคว�มรู้ในวงกว้�งและ
เพิ่มอุปท�นของบุคล�กรที่มีประสิทธิภ�พในระยะย�วให้
แก่อุตส�หกรรมหลักทรัพย์ โดยชมรมฯ ได้ดำ�เนินก�ร
จัดอบรมและทดสอบหลักสูตรดังกล่�วจำ�นวน 2 ครั้ง
ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้�รับก�รทดสอบจะต้องมีประสบก�รณ์
ด้�นก�รเป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินไม่น้อยกว่� 2 ปี
ในปี 2555 มีผู้เข้�รับก�รอบรมจำ�นวนรวมทั้งสิ้น
101 คน และมีผู้เข้�รับก�รทดสอบจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 75
คน โดยมีผู้ผ่�นก�รทดสอบจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 59 คน
สำ�หรับก�รอบรมหลักสูตร Refresher Course ใน
ปี 2555 นั้น ชมรมฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดอบรมเรื่อง “IFRS
update and impacts” จัดให้มีก�รฉ�ยเทปบันทึกภ�พ
ก�รอบรมดังกล่�วสำ�หรับผู้ที่เพิ่งจะผ่�นก�รทดสอบและ
ผู้ที่ยังมิได้เข้�รับก�รอบรมต�มที่ประก�ศคณะกรรมก�ร
ชมรมฯ กำ�หนด จัดก�รสัมมน�เรื่อง “ก�รควบคุม
ภ�ยใน” และจัดอบรมเรื่อง “กฎหม�ยป้องกันและปร�บ
ปร�มก�รฟอกเงินกับธุรกิจที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน”
ในปี 2555 มีผู้ผ่�นก�รอบรมต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด
12 ชั่วโมงในหัวข้อวิช�ที่นับเป็น Refresher Course
และได้รับหนังสือรับรองในก�รเข้�รับก�รอบรมจำ�นวน
328 คน
ทั้งนี้ ชมรมฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รเข้�รับก�ร
อบรม Refresher Course ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ขออนุมัตินับชั่วโมงก�รอบรมในหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ จั ด โดยสถ�บั นก�รศึ ก ษ�หรื อ สถ�บั นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตล�ดทุนเป็นชั่วโมงสำ�หรับ Refresher Course โดย
กำ � หนดให้ ผู้ จั ด อบรมเป็ น ผู้ แจ้ ง คว�มจำ � นงในก�รขอ
อนุมัติหลักสูตรเพื่อให้ผู้ผ่�นก�รทดสอบคว�มรู้สำ�หรับผู้
ปฏิบัติง�นในส�ยง�นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินได้เข้�รับก�ร
อบรมในหลักสูตรที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อ
ลดภ�ระของผู้ผ่�นก�รทดสอบในก�รขออนุมัติหลักสูตร
นอกจ�กนั้น ยังได้ปรับปรุงช่วงระยะเวล�ก�รเข้�รับก�ร
อบรม Refresher course เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร
บริห�รก�รอบรมหลักสูตรดังกล่�วและเพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวกแก่ผู้ที่จะต้องเข้�รับก�รอบรมหลักสูตรดังกล่�ว

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
1.ก�รส่งผู้แทนเข้�ประชุมร่วมกับสำ�นักง�นป้องกัน
และปร�บปร�มก�รฟอกเงิ น ในเรื่ อ งต่ � ง ๆ เช่ น ก�ร
ประส�นง�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกัน
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และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน ก�รจัดทำ�แนวท�งปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยดังกล่�ว ก�รเตรียมคว�มพร้อมเกี่ยวกับ
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รรับลูกค้�และก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงที่เกี่ยวกับก�รฟอกเงินของลูกค้� เป็นต้น
2.ก�รร่ ว มกั บ บริ ษั ท สม�ชิ ก ในก�รจั ด เสวน�เพื่ อ
ให้คำ�แนะนำ�และคว�มรู้เกี่ยวกับธุรกรรมด้�นก�รเป็น
ที่ ป รึ ก ษ�ท�งก�รเงิ นที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ กิ จ ก�รที่ เป็ น
สม�ชิกหอก�รค้�จังหวัดเชียงใหม่
3.ก�รให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก.ล.ต. ในก�รเชิญให้สม�ชิกเข้�ร่วมโครงก�ร “หุ้นใหม่
คว�มภูมิใจของจังหวัด”
4.ก�รร่ ว มเดิ นท�งกั บ ผู้ แทนสำ � นั ก ง�นฯ ในก�ร
เข้� พบหน่วยง�นภ�ครัฐของส�ธ�รณรั ฐ แห่ ง สหภ�พ
เมียนม�ร์เพื่อห�รือเกี่ยวกับคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�
ตล�ดทุน
5.ก�รส่ง ผู้แทนเข้�ร่วมเป็นกรรมก�รในโครงก�ร
ข่�วหุ้น สต๊อก อะวอร์ดส เพื่อประเมินผลและจัดอันดับ
บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ จ�กฐ�นคว�ม
นิยมและทัศนคติของนักลงทุน

ก�รอบรมหลักสูตรที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ครั้งที่ 2/2555
ระหว่�งวันที่ 17-22 กันย�ยน 2555

กิ จ กรรมดู ง �นด้
นด้ � นธุ ร กิ จ วว�ณิ
ณิ ช ธนกิ จ ณ ประเทศญี่ ปุ่ น
ระหว่�งวันที่ 20-25 ตุล�คม 2555

ชมรมผูด้ แู ลการปฏิบตั งิ านด้านหลักทรัพย์
ชมรมผู้ ดู แ ลก�รปฏิ บั ติ ง �นด้ � นหลั ก ทรั พ ย์
(Compliance Club) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์
2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่
ก�รเป็นผู้ดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นหลักทรัพย์ และธุรกิจ
อื่นที่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นด้�นหลัก
ทรัพย์ดำ�เนินไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและถูกต้องต�มกฏ
ระเบีย บ ตลอดจนเพื่อส่ง เสริมคว�มร่ ว มมื อระหว่ �ง
สม�ชิกรวมถึงก�รเป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้
ข้อมูล ข่�วส�ร และมีสม�ชิกจำ�นวนทั้งสิ้น 51 บริษัท
ก�รดำ�เนินง�นของชมรมในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
• จั ด โครงก�รฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รหลั ก เกณฑ์ ก �ร

คำ�นวณ NCR สำ�หรับผู้กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Compliance Officer) เพื่อเสริมสร้�งคว�ม
รู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้กำ�กับดูแลก�ร
ปฏิบัติง�นด้�นหลักทรัพย์ เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในก�รปฏิบัติง�นจริง เมื่อวันที่ 27 – 28 กันย�ยน 2555 ณ
โรงแรม เชอร�ตัน แกรนด์ สุขุมวิท และมีผู้เข้�รับก�รอบรม
ทั้งสิ้น 125 คน
• จั ด ทำ � แนวท�งหลั ก เกณฑ์ ก �รซื้ อ ข�ยหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
พนักง�นและกรรมก�รบริษัทหลักทรัพย์ (Staff dealing
rules) เสนอต่ อ สม�คมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย เพื่ อ เป็ น
แนวท�งให้ บ ริ ษัท หลั กทรั พย์ นำ � ไปกำ � หนดเป็ น หลั กปฏิ บั ติ
ในก�รกำ�กับดูแลและตรวจสอบก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของ
พนักง�นและกรรมก�รให้ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ในก�ร
ป้ อ งกั นก�รนำ � ข้ อ มู ล ในไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละป้ อ งกั นคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• เสนอคว�มคิดเห็นต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
เห็ นด้ ว ยกั บ แนวท�งก�รตรวจสอบก�รส่ ง คำ � สั่ ง ซื้ อ ข�ยที่
ไม่ เหม�ะสมเพื่ อ ให้ ส ม�ชิ ก เป็ น แนวท�งที่ ค วรปฏิ บั ติ แ ละ
สม�ชิกส�ม�รถนำ�ไปปรับเพิ่มเติมในขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น
• เสนอคว�มคิดเห็นต่อสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับ
ภ�ษีอ�กรที่เกี่ยวก�รประกอบธุรกิจก�รยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์เพื่อนำ�ไปห�รือ โดยมีคว�มเห็นว่�ไม่ถูกต้องในก�รหัก
ภ�ษีของค่�ธรรมเนียมก�รยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)
ซึ่งมีก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ยร้อยละ 15 และไม่ต้องนำ�ไปรวม
คำ�นวณภ�ษีประจำ�ปีและขอให้สม�คม บล. ห�รือกับกรม
สรรพ�กรเพื่อคว�มชัดเจนในแนวท�งปฏิบัติ
• เสนอคว�มคิดเห็นต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต. เรื่อง ก�รดูแล
รักษ�ทรัพย์สินของลูกค้�บริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ บล. อ�จ
พิจ�รณ�เพิ่มเติมข้อคว�มเพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนในคว�มรับ
ผิดว่� บล. จะรับผิดชอบเต็มจำ�นวนในกรณีที่คว�มเสียห�ย
เกิดจ�กก�รประม�ทหรือละเลยก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ บล.
โดย บล. จะรับผิดชอบคว�มเสียห�ยเฉพ�ะส่วนที่เกิดจ�ก
คว�มประม�ทหรือละเลยก�รปฏิบัติของบริษัทเท่�นั้น
• เสนอคว�มคิ ด เห็ น ต่ อ กั บ สำ � นั ก ง�น ก.ล.ต. เพื่ อ จั ด ทำ �
หลักสูตรอบรมสำ�หรับ Head Of Compliance ต�ม
ประก�ศสำ�นักง�น ก.ล.ต. เกี่ยวกับก�รจัดให้หน่วยง�นกำ�กับ
ดูแลก�รปฏิบัติง�นของผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้�รับก�รอบรม
คว�มรู้ต�มหลักสูตรที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. เห็นชอบ
• ส่งผู้แทนเข้�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นกับสำ�นักง�น ก.ล.ต.ในก�ร
จัดทำ�แนวท�งก�รกำ�กับดูแลส�ข�ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อ
ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้เป็นแนวท�งในก�รควบคุมดูแลก�ร
ปฏิบัติง�นของส�ข�บริษัทหลักทรัพย์
• ส่งผู้แทนเข้�ร่วมโครงก�รผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติต�มร�ช
บัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน เมื่อวันที่ 9-11
พฤษภ�คม 2555 ณ โรงแรม แกรนด์ แปซิกฟิก ซอฟเฟอริน
รีสอร์ท แอนด์ สป� ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
• ส่ ง ผู้ แทนเข้ � ร่ ว มประชุ ม ห�รื อ กั บ สำ � นั ก ง�นป้ อ งกั น และ
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิ น เกี่ ย วกั บ ก�รเตรี ย มคว�มพร้ อ ม
เกี่ยวกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รรับลูกค้�และก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับก�รฟอกเงินของลูกค้� เมื่อวันที่ 26
กรกฎ�คม 2555 ณ สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ฟอกเงิน

ฟังคว�มคิดเห็น หรือข้อติดขัดก�รปฏิบัติง�นจ�ก
สม�ชิก เมื่อวันที่ 22 มิถุน�ยน 2555 ณ สภ�วิช�ชีพ
บัญชี
• มี ก �รซั ก ซ้ อ มคว�มเข้ � ใจให้ กั บ สม�ชิ ก รั บ ทร�บ
เตรี ย มคว�มพร้ อ มในก�รกำ � หนดนโยบ�ยก�รรั บ
ลูกค้�และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับก�รฟอก
เงินของลูกค้�รวมถึงให้สม�ชิกกำ�หนดระเบียบและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรองรับกระบวนก�รตรวจสอบเพื่อ
ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้� เมื่อวันที่ 8 สิงห�คม
2555
• ร่ ว มกั บ ตล�ดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจั ด
กิจกรรม Compliance สัมพันธ์ประจำ�ปี 2555
เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและเสริมสร้�งคว�ม
รู้คว�มเข้�ใจที่ดีในก�รปฏิบัติง�นร่วมกันอันจะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท สม�ชิ ก และธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 21 ตุล�คม 2555 ณ
Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-am
จังหวัดเพชรบุรี

ก�รจัดอบรมสูตรหลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณ NCR วันที่ 27 – 28
กันย�ยน 2555 ณ โรงแรม เชอร�ตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
• ประชุ ม ห�รื อ กั บ สม�ชิ ก เกี่ ย วกั บ แนวท�งก�รร�ยง�น
ธุรกรรมและก�รจัดให้ลูกค้�แสดงตนสำ�หรับสถ�บันก�ร
เงินประเภท บริษัทหลักทรัพย์ของสำ�นักง�น ปปง. เพื่อรับ
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กิจกรรม Compliance สัมพันธ์ประจำ�ปี 2555 วันที่ 20 – 21
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ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชมรมเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Information Technology
Club) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ย�ยน 2542 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ด้�นหลักก�รและ
ก�รปฏิบัติง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีม�ตรฐ�น
รวมถึงก�รส่งเสริมให้สม�ชิกปฏิบตั ติ �มระเบียบข้อบังคับ
และมีจรรย�บรรณในก�รปฏิบัติง�น นอกจ�กนี้ชมรมฯ
ยังเป็นศูนย์กล�งในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รและ
ก�รประส�นคว�มร่ ว มมื อ ระหว่ � งสม�ชิ ก และหน่ ว ย
ง�นอื่นที่เกี่ยวข้องในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ตลอดจนส่ง
เสริมก�รศึกษ�วิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิ บัติง �นด้ �น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและทำ�หน้�ทีใ่ นก�รเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่ � วส�รและง�นวิ ช �ก�รอั น เกี่ย วเนื่อ งกั บ เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ ในปี 2555 ชมรมฯ มีสม�ชิกรวมทัง้ สิน้ 32
บริษทั
ก�รดำ�เนินง�นของชมรมเทคโนโลยีส�รสนเทศใน
รอบปี 2555 ทีผ่ �่ นม� สรุปได้ดงั นี้

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

• ร่วมกับบริษทั ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชัน่ จำ�กัด (มห�ชน) จัด
สัมมน�เพื่อให้ข้อมูลข่�วส�รด้�นโทรคมน�คมในเรื่องคว�ม
ปลอดภัย ก�รบริก�รศูนย์ส�ำ รองข้อมูล บริก�รวงจรสือ่ สัญญ�ณ
คว�มเร็วสูงภ�ยในประเทศ และบริก�รระหว่�งประเทศ ทัง้
IPLC และ IP-VPN ระหว่�งวันที่ 27-28 ตุล�คม 2555 ณ
จังหวัดนครน�ยก
• ร่วมกับชมรมผูด้ แู ลก�รปฏิบตั งิ �นด้�นหลักทรัพย์ และชมรม
ปฏิบัติก�รหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนวัดกล�งเกร็ดที่ได้
รับคว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยในปี 2554 โดยกองทุนตล�ด
หุน้ ร่วมใจช่วยภัยน�ำ้ ท่วมเป็นผูส้ นับสนุนค่�ใช้จ�่ ยในก�รฟืน้ ฟู
โรงเรียน โดยก�รฟืน้ ฟูโรงเรียนได้เสร็จสิน้ และจัดพิธสี ง่ มอบ
ในวันที่ 19 ธันว�คม 2555

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาธุรกิจ
• ส่งผู้แทนชมรมฯ เข้�เป็นคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�
ระบบก�รซื้อข�ยใหม่ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ
ประส�นง�นอย่�งใกล้ชดิ กับตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ
Vendor เพือ่ ให้ก�รเชือ่ มต่อระบบซือ้ ข�ยใหม่ส�ำ เร็จ
ต�มเป้�หม�ย รวมทัง้ ก�รเจรจ�ต่อรองค่�บริก�รของ
Vendor ในรูปแบบ Club Deal
• ประส�นง�นไปยังสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อ
ขอให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงสัญญ�ให้บริก�ร
ปฏิบตั กิ �รสัญญ�ซือ้ ข�ยล่วงหน้�แบบ Fully ของ
BSB เพือ่ ให้เกิดคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรมกับคู่
สัญญ�ทัง้ สองฝ่�ย
• สำ�รวจคว�มเห็นของสม�ชิก และแจ้งยืนยันคว�ม
พร้อมของระบบ Order Screening ของบริษทั
หลักทรัพย์ ภ�ยหลังจ�กก�รใช้ระบบซื้อข�ยใหม่
ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ไม่มกี �รคัดกรองคว�มสัง่
ไม่เหม�ะสม
• ส่ ง ผู้ แทนชมรมเข้ � เป็ นคณะทำ � ง�นพั ฒ น�ระบบ
Back Office ใหม่ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ
• ส่งผู้แทนชมรมเข้�เป็นคณะทำ�ง�นเพื่อคัดเลือกผู้
ให้บริก�รระบบส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รตรวจ
สอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้�ของสถ�บัน
ก�รเงิน
• ส่งผูแ้ ทน เข้�เป็นคณะทำ�ง�นในโครงก�ร SETNET4
ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์ฯ

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
ชมรมปฏิบัติก�รหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันย�ยน
2548 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ น�ง�นด้ � นปฏิ บั ติ
ก�รหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ มี ม �ตรฐ�น และเป็ น ศู น ย์ ก ล�งก�รแลก
เปลี่ยนคว�มคิดเห็นคว�มรู้ประสบก�รณ์อันเกี่ยวเนื่องกับง�น
ด้�นปฏิบัติก�รหลักทรัพย์ นอกจ�กนี้ชมรมยังเป็นศูนย์กล�ง
พัฒน�ทักษะคว�มรู้ และวิธีก�รใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับก�ร
ขย�ยขอบเขตก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงก�รเป็น
ศูนย์กล�งในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร และก�รประส�น
คว�มร่วมมือระหว่�งสม�ชิกในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ และก�ร
ทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนของสม�ชิกในก�รประส�นง�นกับหน่วย
ง�นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก�รเผยแพร่ผลก�รศึกษ�และกิจกรรม
วิช�ก�รอันเกี่ยวเนื่องกับง�นด้�นปฏิบัติก�รหลักทรัพย์ ปัจจุบัน
ชมรมมีสม�ชิกรวมทั้งสิ้น 33 บริษัท ก�รดำ�เนินง�นของชมรมใน
ปี 2555 สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
• ร่ ว มกั บ สถ�บั น ฝึ ก อบรม สม�คมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย
(ATI) และศูนย์ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ตล�ดทุน(TSI)
จัดโครงก�ร Strengthening Back Office Personnel @
Brokers for BOO เพื่อพัฒน�คว�มรู้ด้�นก�รลงทุน กฎ
เกณฑ์และคว�มเสี่ยงก�รลงทุนให้กับเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร
และเพื่อยกระดับคว�มรู้ ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น และ
คุณภ�พให้บริก�รของบุคล�กรของบริษัทหลักทรัพย์ และ
บริ ษั ท ตั ว แทนสั ญ ญ�ซื้ อ ข�ยล่ ว งหน้ � โดยแบ่ ง หลั ก สู ต ร
อบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. หลั ก สู ต รอบรมเจ้ � หน้ � ที่ ป ฏิ บั ติ ก �ร (Back Office)
จำ�นวน 2 รุ่น เมื่อวันเส�ร์ที่ 27 ตุล�คม 2555 และวันเส�ร์
ที่ 10 พฤศจิก�ยน 2555
2. หลั ก สู ต รอบรมเจ้ � หน้ � ที่ ป ฏิ บั ติ ก �รอ�วุ โ ส (สำ � หรั บ
พนักง�นระดับหัวหน้�ง�น) จำ�นวน 1 รุ่น เมื่อวันเส�ร์ที่
27 – วันอ�ทิตย์ที่ 28 ตุล�คม 2555

มห�ชน) (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่ อ ส�รช่ ว ยประส�นง�นกั บ หน่ ว ยง�น
ร�ชก�รเพื่อสนับสนุนแนวท�งก�รปฏิบัติง�นของ
บริษัทหลักทรัพย์

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
• ร่วมกับชมรมผู้ดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นหลักทรัพย์
และชมรมเทคโนโลยี ส �รสนเทศดู แ ลโรงเรี ยนใน
โครงก�รคืนโรงเรียนให้ลูกหล�นส�นสัมพันธ์ชุมชน
ของกองทุนตล�ดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำ�ท่วม ได้แก่
โรงเรียนวัดกล�งเกร็ด ต.บ�งตล�ด อ.ป�กเกร็ด
จ.นนทบุรี โดยได้จัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรียนเมื่อ
วันพุธที่ 19 ธันว�คม 2555 ณ โรงเรียนวัดกล�ง
เกร็ด ประกอบด้วย ก�รเลี้ยงอ�ห�รกล�งวัน รวม
ถึงก�รจัดก�รเล่นเกมส์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ
เด็กนักเรียน ประม�ณ 300 ร�ย

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• ร่วมประชุมกับบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ � กั ด เพื่ อ สำ � รวจและรวบรวมคว�มคิ ด เห็ น จ�กบริ ษั ท
สม�ชิกเกี่ยวกับคว�มต้องก�รของสม�ชิกที่ประสงค์จะใช้
บริก�รรับข่�ว Corporate Action ในรูปแบบ Standard
Message (CA NON SWIFT)
• ร่ ว มกั บ ชมรมผู้ ดู แ ลก�รปฏิ บั ติ ง �นด้ � นหลั ก ทรั พ ย์ จั ด ตั้ ง
คณะทำ�ง�นร่วมกันเพื่อพิจ�รณ�และนำ�เสนอแนวท�งก�ร
ปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ ข องตล�ดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และสำ � นั ก ง�น
คณะกรรมก�รกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตล�ดหลั ก ทรั พ ย์ ใน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลและลดอุปสรรคต่อ
ก�รพัฒน�ระบบ New Back Office พร้อมทั้ง ได้ทำ�ก�ร
สำ�รวจคว�มคิดเห็นจ�กบริษัทสม�ชิกในเรื่องดังกล่�ว
• ร่วมประชุมกับบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด เพื่อเสนอคว�มเห็นในประเด็นต่�งๆ เช่น ก�รห้�ม
โอนหลักทรัพย์ไปบุคคลอื่น ก�รปรับปรุงระบบ Post Trade
Integration (PTI) ก�รเสนอคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับโครงก�ร
Cross Border Linkage via Global Custodian Bank
เป็นต้น
• ร่วมประชุมกับบริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
เพื่อนำ�เสนอประเด็นในก�รรับหลักทรัพย์เป็นหลักประกันใน
ก�รซื้อข�ยอนุพันธ์ และก�รพัฒน�ระบบง�นชำ�ระร�ค�ทั้ง
อนุพันธ์และหลักทรัพย์ (New Clearing System)
• ประส�นกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสำ�รวจ
รวบรวมคว�มคิ ด เห็ น จ�กบริ ษั ท สม�ชิ ก เรื่ อ งก�รให้
สำ � นั ก ง�นพั ฒ น�ธุร กรรมท�งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ร
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2555 วันที่ 16 มีน�คม 2555 ณ ห้อง
อบรม ชั้น 7 อ�ค�รสภ�วิช�ชีพบัญชี

กิจกรรมร่วมกับชมรมผู้ดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นหลักทรัพย์ และชมรม
เทคโนโลยีส�รสนเทศดูแลโรงเรียนในโครงก�รคืนโรงเรียนให้ลูกหล�น ส�น
สัมพันธ์ชุมชน ของกองทุนตล�ดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำ�ท่วม วันที่ 19 ธันว�คม
2555 ณ โรงเรียนวัดกล�งเกร็ด
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ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชมรมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญ�ซื้ อ ข�ยล่ ว งหน้ � จั ด
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ธุรกิจ
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� และสร้�งม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติ
ง�นก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ทั้งด้�น
หลั ก ก�รและด้ � นปฏิ บั ติ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ล�งของ
ก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งสม�ชิกในก�รแก้ไข
ปัญห�ต่�งๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� รวม
ทั้งก�รประนอมข้อพิพ�ทระหว่�งสม�ชิกหรือกับบุคคล
ภ�ยนอกอันเกี่ยวเนื่องกับก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อ
ข�ยล่วงหน้� และก�รเป็นตัวแทนของสม�ชิกเพื่อให้
คว�มร่วมมือและประส�นง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ ง ก�รกำ � กั บ ดู แ ลสม�ชิ ก ของชมรมให้ ป ฏิ บั ติ ต �ม
ระเบียบ ข้อบังคับ จรรย�บรรณของชมรม ตลอดจน
ก�รส่งเสริมให้มีก�รศึกษ�วิจัยและเผยแพร่ข่�วส�รท�ง
วิช�ก�รอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� ใน
ปี 2555 ชมรมมีสม�ชิกจำ�นวนทั้งสิ้น 40 บริษัท ก�ร
ดำ�เนินก�รของชมรมในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ด้านพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่อง วงเงินก�รจัดกิจกรรมส่ง
เสริมก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� เพื่อให้ก�ร
ปฏิบัติง�นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�มีม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ รวม
ทั้งสิ้น จำ�นวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 – มกร�คม 2555 - ปรับปรุงหลัก
เกณฑ์เรื่อง วงเงินฯเป็นไม่เกิน 2,000,000 บ�ทต่อ
ปี หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของร�ยได้ค่�ธรรมเนียมจ�ก
ก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ของบริษัทในปีที่
ผ่�นม� แต่ไม่เกิน 5,000,000 บ�ทต่อปี ทั้งนี้ มูลค่�
ของร�งวั ล ที่ จั ด สรรให้ พ นั ก ง�นของบริ ษั ท เพื่ อ ส่ ง
เสริมก�รข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� ต้องไม่เกินร้อย
ละ 10 ของวงเงินฯ
ครั้งที่ 2 - ธันว�คม 2555 – ปรับปรุงวงเงินฯ
จ�กไม่เกินร้อยละ 5 เป็นไม่เกินร้อยละ 2 ของร�ยได้
ค่�ธรรมเนียมจ�กก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
ของบริษัทในปีที่ผ่�นม� แต่ไม่เกิน 5,000,000 บ�ท
ต่อปี รวมทั้ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจงดกิจกรรมส่งเสริม
ก�รข�ยในรูปแบบก�รจับสล�กหรือชิงโชค เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวท�งของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
• ปรับปรุงอัตร�ค่�น�ยหน้�แนะนำ�ของ Gold Futures,
Silver Futures, SET50 Index Futures และ

SET50 Index Options พร้อมทั้งกำ�หนดอัตร�ค่�น�ย
หน้�แนะนำ�ของ USD Futures และ Sector Index
Futures เพื่อเป็นแนวท�งสำ�หรับบริษัทสม�ชิก
• กำ�หนดแนวท�งก�รคำ�นวณอัตร�ทดคว�มเสี่ยงของหลัก
ประกันของ USD Futures และ Sector Index Futures
เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�มีม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมและเป็นไปในแนวท�งเดียวกัน

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• เสนอคว�มเห็นต่อ บมจ. ตล�ดอนุพันธ์ฯ ในก�รพิจ�รณ�
ทบทวนค่�ธรรมเนียมก�รซื้อข�ย (Trading Fee) เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ บมจ. ตล�ดอนุพันธ์ฯส�ม�รถแข่งขันกับตล�ด
ต่�งประเทศ และช่วยขย�ยปริม�ณอัตร�ธุรกรรมให้เพิ่ม
ม�กขึ้น และยังเป็นก�รลดต้นทุนก�รซื้อข�ยของผู้ลงทุน
และกระตุ้นให้มีปริม�ณธุรกรรมเพิ่มม�กขึ้น ต�มลำ�ดับ
• เสนอคว�มเห็นต่อ บมจ. ตล�ดอนุพันธ์ฯ เกี่ยวกับก�ร
ปรับปรุงสินค้�และบริก�ร ตัวอย่�งเช่น ก�รปรับ strike
price ของ SET50 Index options ก�รซื้อข�ยในช่วง
กล�งคืน และก�รปรับปรุงลักษณะสัญญ� Single Stock
Futures เป็นต้น
• สำ�รวจคว�มคิดเห็นจ�กบริษัทสม�ชิกเกี่ยวกับก�รพัฒน�
ฟังก์ชั่นในระบบซื้อข�ย เพื่อเสนอไปยังตล�ดหลักทรัพย์ฯ
เช่น ก�รพัฒน�โปรแกรมเพื่อรองรับ text file สำ�หรับ
ปรับปรุงข้อมูลลูกค้� เป็นต้น

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
• ร่วมกับสม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชม
และศึกษ�ดูง�นด้�นธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�และธุรกิจ
หลักทรัพย์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่�ง
วันที่ 2-6 ตุล�คม 2555 เพื่อประโยชน์ในก�รเพิ่มพูนคว�ม
รู้ แ ละสร้ � งคว�มสั ม พั นธ์ ที่ ดี ร ะหว่ � งบุ ค ล�กรด้ � นธุ ร กิ จ
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�และธุรกิจหลักทรัพย์ในภูมิภ�ค
• ร่วมกับ บมจ. ตล�ดอนุพนั ธ์ จัดกิจกรรม “TFEX Networking
2012” เพื่อให้สม�ชิกได้พบปะสังสรรค์ และสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีในหมู่สม�ชิก เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2555 ณ
ห้อง Campus โรงแรมแกรนด์-ไฮแอท เอร�วัณ
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นด้�นธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�และ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่�งวันที่ 2-6 ตุล�คม
2555

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์
ชมรมบริ ห �รทรั พ ย�กรบุ ค คลบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เมื่อวันที่ 12 ตุล�คม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น
ศู น ย์ ก ล�งในก�รพั ฒ น�ทรั พ ย�กรบุ ค คลของบริ ษั ท สม�ชิ ก
ให้ มี ศั ก ยภ�พในก�รบริ ห �รง�นทรั พ ย�กรบุ ค คลอย่ � งมื อ
อ�ชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
รวมทั้ ง เป็ น ศู น ย์ ก ล�งในก�รแลกเปลี่ ย นคว�มคิ ด เห็ นคว�ม
รู้ ป ระสบก�รณ์ และวิ ธีก �รบริ ห �รทรั พ ย�กรบุ ค คลระหว่ � ง
สม�ชิก โดยปัจจุบันชมรมมีสม�ชิกจำ�นวนทั้งสิ้น 28 บริษัท
ในเดือนธันว�คม 2555 ชมรมฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมก�ร
พัฒน�คว�มรู้ตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด
ง�น “HR CLUB MEETING & NETWORKING 2012” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รขย�ยธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์
เมื่ อ ก้ � วสู่ ป ระช�คมอ�เซี ย น แนวท�งก�รพั ฒ น�บุ ค ล�กร
ของบริษัทหลักทรัพย์ และนำ�เสนอแผนง�นของชมรมบริห�ร
ทรัพย�กรบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้ง ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
แนวท�งก�รจ่�ยค่�ตอบแทนพิเศษ (Loyalty Bonus) ตลอดจน
เพื่อให้สม�ชิกได้มีโอก�สทำ�กิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์อันดีและเอื้อให้เกิดก�รประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ทั้งนี้ มีสม�ชิกเข้�ร่วมง�นดังกล่�วจำ�นวน 24 บริษัท
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สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ปี 2555 ที่ผ่�นม� นับได้ว่�เป็นปีแรกที่สถ�บันฯ ได้
เปิดให้บริก�รแก่บุคคล�กรในตล�ดทุนอย่�งเต็มรูปแบบ
ได้แก่ ง�นด้�นบริก�รฝึกอบรม ง�นด้�นศูนย์ทดสอบ
และง�นด้�นจัดทำ�เนื้อห�หลักสูตร โดยได้ให้บริก�รแก่
บุคล�กรในธุรกิจหลักทรัพย์ ธน�ค�รพ�ณิชย์ ประกันภัย
และอื่นๆ รวมทั้งคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�ทั้งใน
ส่วนกล�งและภูมิภ�ค ที่ร่วมพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�ม
พร้อมเข้�สู่อุตส�หกรรมก�รให้บริก�รท�งก�รเงิน
นอกจ�กนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยง�นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อ�ทิ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำ�ก�ร
อบรมพั ฒ น�บุ ค ล�กรในส�ยง�นหลั ก ทรั พ ย์ อ�ทิ
โครงก�ร New Investment Consultant, Existing
Investment Consultant, Back Office Personnel @
Broker for BOO ที่เน้นก�รเพิ่มทักษะก�รปฏิบัติง�น
ให้มีคุณภ�พม�กขึ้น ต�มวิสัยทัศน์ของสถ�บันฯ ในก�ร
ที่ จ ะเป็ น สถ�บั น หลั ก ในตล�ดทุ นที่ จ ะพั ฒ น�บุ ค ล�กร
ให้มีประสิทธิภ�พ และมีจริยธรรมจรรย�บรรณในก�ร
ปฏิบัติง�น
นอกจ�กนี้ ส ถ�บั น ฯ ยั ง ได้ มี ก �รร่ ว มมื อ จ�กคณะ
กรรมก�รที่ม�จ�กบริษัทสม�ชิกและสถ�บันก�รศึกษ�
เพื่อระดมคว�มคิดที่จะพัฒน�หลักสูตรให้ตรงกับคว�ม
ต้องก�รของอุตส�หกรรม ที่ถือเป็นนโยบ�ยหลักในก�ร
ปฏิบัติง�นของสถ�บัน

จำ�นวนผู้เข้�อบรม ปี 2555 รวมทั้งสิ้น 15,016 คน

ด้านการทดสอบ ( Examination )
ต�มที่สถ�บันฝึกอบรม สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับ
ก�รอนุมัติเป็นศูนย์สอบใบอนุญ�ตหลักสูตร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
จ�ก ศูนย์ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (TSI) ในปี 2555 เดือนมกร�คม ถึง เดือน
ธันว�คม ได้รับก�รอนุมัติหลักสูตรสอบใบอนุญ�ต จำ�นวน 13
หลักสูตร มีผู้เข้�สอบจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 13,702 คน และมีผู้สอบ
ผ่�นก�รทดสอบจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 3,203 คน

ผลการดำาเนินงาน การดำาเนินงานของศูนย์ฝกึ อบรม
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยปี 2555

ด้านการอบรม ( Training )
ศูนย์ฝึกอบรมได้ดำ�เนินก�รจัดอบรมให้กับองค์กร
ต่�งๆและบุคคลทั่วไป ทั้งเขตกรุงเทพ และต่�งจังหวัด
แบ่งเป็น
1. In – House มีผู้เข้�อบรมทั้งสิ้น 9,200 คน
2. Public มีผู้เข้�อบรมทั้งสิ้น 5,816 คน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเส้นทางสู่
นักการเงินมืออาชีพระหว่างสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลัก
ทรัพย์ไทย กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ในปี 2555 สถ�บันฝึกอบรม สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเรียนรู้
ด้ � นก�รเงิ น และก�รลงทุ น อั น เป็ น พื้ นฐ�นสำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยใน
ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งก�รเงินและก�รลงทุนซึ่ง
เป็นทักษะชีวิต (Life-Skill) ดังนั้น สถ�บันฝึกอบรม สม�คม
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไทยและมห�วิ ท ย�ลั ยจึ ง ประส�นคว�มร่ วม
มื อ ระหว่ � งองค์ ก รทั้ ง สองในก�รเผยแพร่ ค ว�มรู้ แ ละให้ ก �ร
ศึ ก ษ�เกี่ ย วกั บ ก�รเงิ น และก�รลงทุ น เพื่ อ สร้ � งประโยชน์
ให้แก่ นักศึกษ� คณ�จ�รย์ บุคล�กรในสถ�บันก�รศึกษ� และ
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ประช�ชนผู้ ส นใจทั่ ว ไป จึ ง ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงคว�มร่ ว มมื อ
โครงก�รเส้นท�งสู่นักก�รเงินมืออ�ชีพร่วมกัน โดยอยู่บนพื้น
ฐ�นของจริยธรรมและจรรย�บรรณ (Ethics) คว�มมีประโยชน์
ต่อสังคม (Social Benefits) และคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร
(Academic Excellence) ก�รประส�นคว�มร่วมมือนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้สถ�บันก�รศึกษ� เป็นศูนย์กล�ง
ก�รให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รเผยแพร่ข้อมูลและข่�วส�รด้�น
ก�รเงินและก�รลงทุนในรูปแบบที่เหม�ะสมกับภูมิภ�คนั้น ไปสู่
นักศึกษ�คณ�จ�รย์บุคล�กรในสถ�บันก�รศึกษ�และประช�ชน
ทั่วไปในอย่�งต่อเนื่อง โดยมห�วิทย�ลัยที่ลงน�มบันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือโครงก�รเส้นท�งสู่นักก�รเงินมืออ�ชีพกับ สถ�บัน
ฝึกอบรม สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทยมีดังนี้
• คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
• คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
• คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
• คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
วิทย�เขตศรีร�ช�
• มห�วิทย�ลัยสุร�ษฎร์ธ�นี
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ด้านหลักสูตร ( Content )
ในปี 2555 ท�งส่วนง�นพัฒน�หลักสูตรได้จัดทำ�
หลักสูตรอบรมเพื่อต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเพิ่มขึ้นทั้งหมด 13
หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรคว�มรู้ด้�นหลักทรัพย์
จำ�นวน 8 หลักสูตร (หลักสูตร Soft skills 3 หลักสูตร)
ด้�นสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�จำ�นวน 4 หลักสูตร และ
ด้�นกฏระเบียบ 1 หลักสูตร โดยจัดอบรมหลักสูตรดัง
กล่�วในปี 2555 จำ�นวน 65 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม
และคณะทำางาน

รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม และคณะทำางาน
คณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์

บล. ทรีนีตี้ จก.

กรรมการบริหาร

3. คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

บล. ทิสโก้ จก.

กรรมการบริหาร

4. คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการบริหาร

5. คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการบริหาร

6. คุณพรชัย ประเสริฐสินธนา

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

กรรมการบริหาร

7. คุณสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการบริหาร

8. คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

กรรมการบริหาร

9. คุณอัศวินี ไตลังคะ

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการบริหาร

10. คุณเชาว์ อรัญวัฒน์

บล. เคที ซีมิโก้ จก.

กรรมการบริหาร

11. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. คุณยุทธ วรฉัตรธาร
3. คุณโยธิน อารี
4. คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
5. คุณสุเทพ พีตกานนท์
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คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
1. คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ

2. คุณประเสริฐ ภัทรดิลก

บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.

รองประธานกรรมการ

3. คุณสันทัด สงวนดีกุล

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก

4. คุณมนตรี ศรไพศาล

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

5. คุณภูมิใจ ขำาภโต

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.

กรรมการ

6. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

กรรมการ

7. คุณสิทธิไชย มหาคุณ

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.

กรรมการ

8. คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.

กรรมการ

9. คุณพรพิมล ดำารงศิริ

บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.

กรรมการ

10. คุณประชิตพล หิมะทองคำา

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

กรรมการ

11. คุณนิมิต วงศ์จริยกุล

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

กรรมการ

12. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
1. รศ. พิเศษ เสตเสถียร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

2. คุณรุทร เชาวนะกวี

บ. เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.

3. คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

4. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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คณะกรรมการชมรมผูด้ แู ลการปฏิบตั งิ านด้านหลักทรัพย์
1. คุณอารีย์ เติมวัฒนาภักดี

บล. เคที ซีมิโก้ จก.

ประธานกรรมการ

2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง

ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)

รองประธานกรรมการด้านธนาคาร

3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

บล. ทรีนีตี้ จก.

รองประธานกรรมการด้านหลักทรัพย์

4. คุณสกุณา รักธรรม

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก

5. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

กรรมการ

6. คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำารง

บล. ทิสโก้ จก.

กรรมการ

7. คุณวัลภา สุนากร

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

กรรมการ

9. คุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

กรรมการ

10. คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการ

11. คุณณากร ลัมภเวศ

บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ปทท.) จก.

กรรมการ

12. คุณวิมล หล่อวิจิตร

ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)

กรรมการ

13. คุณไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ

ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

กรรมการ

14. คุณอภิชาต ศักดิ์ชื่นยศ

บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.

กรรมการ

15. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
คุณอรทัย นิ่มถาวร
คุณขนิษฐา นาครักษ์
คุณอริยา ติรณะประกิจ
คุณสุรนิตย์ สรสุชาติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารดอยย์ แบงก์ เอจี กรุงเทพฯ

รายนามคณะทำางานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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คณะทำางานด้านตราสารอนุพันธ์
คณะทำางานด้านค้าตราสารหนี้
คณะทำางานด้านจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์
คณะทำางานด้าน KYC/CDD/AML และ Suitability
คณะทำางานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer
คณะทำางานด้านกิจกรรมสัมพันธ์
คณะทำางานด้านการจัดทำาแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
คณะทำางานด้านการจัดการกองทุนและหน่วยลงทุน
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คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คุณสรรเสริญ นิลรัตน์

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.

ประธานกรรมการ

2. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์
3. คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ทิสโก้ จก. จก.

รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

4. คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์
5. คุณประเสริฐ ไชยศิริ

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำากัด
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ

6. คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์
7. คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. โกลเบล็ก จก.

กรรมการ
กรรมการ

8. คุณชาคร ทองหุ่น

บล. ไอร่า จก. (มหาชน)

กรรมการ

9. คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
10 คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช
11 คุณมนูญ ชโนปจัย

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโก้ จก.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12. คุณสุพจน์ คำาวงศ์
13. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
1. คุณกฤษณา หลิ่ว

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ

2. คุณศรัญญา หลากสุขถม

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

3. คุณพรรณนิภา กุลยานนท์

บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก

4. คุณอัญชนา ไกรสอาด

บล. ทิสโก้ จก.

กรรมการ

5. คุณทอมมี่ นนท์อาสา

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

6. คุณกุลนดา รุจจนเวท

บล. ทรีนีตี้ จก.

กรรมการ

7. คุณนันทิรัตน์ ชวลิตเลขา

บล. เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จก.

กรรมการ

8. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
1. คุณชวเลิศ เชาว์ชวานิล

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

2. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
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คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์

บล. ทรีนีตี้ จก.

ประธานกรรมการ

2. คุณนภดล นิมมานพิภักดิ์

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

3. คุณกฤษณา หลิ่ว

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก

4. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

กรรมการ

5. คุณอัศวินี ไตลังคะ

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการ

6. คุณเชาว์ อรัญวัฒน์

บล. เคที ซีมิโก้ จก.

กรรมการ

7. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

กรรมการ

8. คุณมนู ตังทัตสวัสดิ์

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

กรรมการ

9. คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

10. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.

กรรมการ

11. คุณกวี นำาพาเจริญ

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

กรรมการ

12. คุณกิดาการ สุวรรณธรรมา

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

13. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

บ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก.

คณะอนุกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการประกอบธุรกิจ
2. คณะทำางานเพื่อตอบข้อหารือจากบริษัทสมาชิก
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คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์
1. คุณณิยะดา จ่างตระกูล

บล. ทรีนีตี้ จก.

ประธานกรรมการ

2. คุณชาติชาย สุทธศิริ

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

3. คุณไพรัช ธนาชัยแสง

บล. เกียรตินาคิน จก.

กรรมการและเหรัญญิก

4. คุณประทีป จงเจริญสุข

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

5. คุณวีรภัทร สภากาญจน์

บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

6. คุณผกาภรณ์ บุณยัษฐิติ

บล. ภัทร จก (มหาชน)

กรรมการ

7. คุณอุบลรัตน์ บุษยกนิษฐ์

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการ

8. คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล

บล. ไทยพาณิชย์ จก.

กรรมการ

9. คุณพัฒน์นรี นิธิทัตธรรมธร

บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.

กรรมการ

10. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

ประธานกรรมการ

2. คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

3. คุณณัฐรินทร์ ตาลทอง

บล. กสิกรไทย จก.(มหาชน)

กรรมการ

4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรรมการ

5. อ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

กรรมการ

6. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการ

7. คุณสาธิต วรรณศิลปิน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการ และเลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ
1. คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ

ประธานชมรมวาณิชธนกิจ

2. คุณประเสริฐ ภัทรดิลก

รองประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

3. คุณสันทัด สงวนดีกุล

กรรมการและเหรัญญิกชมรมวาณิชธนกิจ

4. คุณมนตรี ศรไพศาล

กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

5. คุณชวลิต จินดาวณิค

ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)

6. คุณรุทร เชาวนะกวี

บ. เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.

7. รศ. พิเศษ เสตเสถียร

ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)

8. รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. คุณจันทนิภา ผกายมาศกุล

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

10. คุณกาญจนา เทพอัครพงศ์

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11. คุณวราลี ปรารถนาดี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คุณราตรี ฉายสุวรรณ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. คุณนงลักษณ์ นามวงษ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. คุณปัญญา ชุติสิริวงศ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คณะทำางาน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
1. คณะทำางานเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ FATCA กับภาคธุรกิจ
2. คณะทำางาน CDD Gateway ของสำานักงาน ปปง.
3. คณะทำางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
4. คณะทำางานเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับธุรกรรม SBL
5. คณะทำางานเพื่อศึกษาเรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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About ASCO
The Association involved with the securities business was established for the first 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 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 first 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.
In 2011, the Articles of Association were changed and a new name, the “Association of Thai Securities
Companies” has been adopted.
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 field 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 financial 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 efficient 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 financial intermediary providing funds for both the primary and secondary
securities markets in Thailand. In 2004 The Association cooperated with the organizations that are involved with the
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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. And, in 2012, an SRO (Self-Regulatory
Organization) function was added and will begin issuing guidelines for the member companies to follow.
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 Office 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. And, in 2012, the Human Resources (HR) Club was established with primary
objectives of serving as a center for human resources development, sharing views, knowledge, experience
and HR management expertise, coordinating with the members in finding solutions to HR problems, providing
advice in HR matters, as well as disseminating technical knowledge and HR research results and technical
activities among the members.

1996

1997

TSFC Securities Limited Compliance Club
Investment Banking
Club

1999
Information
Technology Club

2005

2011

Back Office
Association of Thai
Operation Club,
Securities Companies,
Futures Industry Club Institution Brokers Club

2012
Human
Resources
Club
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Message from
the Chairperson
Dear ASCO members
2012 was the year in which securities companies stepped
into full liberalization of the business. Generally speaking, all the
member companies gained a firm foothold in this liberalized
environment. Our Association played an important role in making
preparations to ensure that the member companies were ready
for the change. These included introduction of regulations
conducive to the business and revision of obstructing ones in order
to raise the level of our competitiveness. Efforts were also made
in promoting appropriate, transparent and fair competition. Major
developments in other areas of the securities business during the
year were cross-border securities trading through the ASEAN
Exchange Linkage and connection with the new trading system,
the SET Connect, which operates speedily and can accommodate
large volumes of trading expected in the future. Securities
trading in 2012 was quite active, with high volumes and the
rapid increase of the SET Index, resulting, of course, in satisfactory
operating results of securities companies in 2012.
To support the development of human resources, a key
element of the capital market, the Association, through its Training
Institute, offered full services for personnel of the securities,
commercial bank and insurance businesses. The services
covered training, the examination center and content development, in
addition to cooperation with educational institutes. During 2012,
there were15,016 trainees; 13,702 applicants took examinations;
and 3,203 passed. Moreover, a Human Resources Club was
established within the Association to serve as a center for member
companies’ human resources management and development.
During 2012, the Association put in place several
regulations; namely, the Staff Dealing Rules to prevent insider trading
and conflict of interest arising from employee’s performance
of duties, and criteria for maintenance and improvement of the
quality of securities analysts and securities analyses for use by member

companies as guidelines for their service quality maintenance.
We are also in the process of pushing for a few major changes:
development of a Wealth Business Model for securities companies,
regulators’ relaxation of the regulations to allow securities
companies to receive revenues in foreign currencies, and, through
cooperation with the SET, expansion of the regional investor bases.
Apart from policy-level achievements, the Association
conducted several operational activities through the various clubs
as follows:
The Investment Banking Club specified minimum requirements
for DW market making to ensure appropriateness and
standards, and investment banking industry information was
collated to serve as a source of information for members and
related parties.
The Compliance Club organized a training program on NCR
calculation to enhance knowledge and understanding for effective
application. The Club also worked with the Office of the SEC in
the formulation of guidelines for supervision of securities companies’
branches to be used by securities companies in their control of
branch operations.
The Information Technology Club took actions to ensure
member companies’ readiness for linkage with the SET’s new
trading system. Representatives were assigned to join the working
group for development of the new system and to work closely with
the SET and the vendor in order to ensure smooth and successful
linkage with the new system, after which opinions were sought
from the member companies, and information about obstacles
was collated for subsequent correction.
The Back Office Operation Club, the ASCO Training Institute
(ATI) and the Thailand Securities Institute (TSI) jointly organized
a training program for 400 staff members and management of

the back offices in order to enhance knowledge in investment,
regulations and risk management. In addition, the Club and the
Compliance Club presented opinions for revisions of the current
regulations of the regulatory agencies to conform to international
standards and to minimize obstacles to the development of a new
back office system.
The Futures Industry Club made adjustment to the member
companies’ margin multiplier calculation method for USD Futures
and Sector Index Futures and to the recommended commission
rates for certain products. In addition, adjustment was also made
to the futures trading sales promotion expense limit for greater
appropriateness.
With regard to social contribution activities, the Association,
together with member companies, helped restore school buildings
damaged by the recent flooding, carried out under the “Returning
Schools to Children and Strengthening Community Relations
Project” of the Stock Market Flood Relief Fund. Eight schools
in Nonthaburi and Phra Nakhon Si Ayutthaya Provinces restored
were Kalahome Uthit School, Wat Klangkret School, Wat Chulamanee
School, Wat Changlek School, Wat Chaochetnai School, Wat
Khoatkhemaram Community School, Wat Thongsongtham School
and Wat Sawang-arom School.
In addition, the Association and the Futures Industry Club
organized a study visit to Sydney, Australia, to observe the securities
and futures businesses, and the Investment Banking Club
organized a study visit to Tokyo and Osaka, Japan, to observe
investment banking business. The study visits helped enhance
knowledge and strengthen relationships with people in overseas
businesses.
The Association of Thai Securities Companies remains firmly
committed to its missions to improve potentials and standards
in order to strengthen the Thai securities business and to
conduct activities beneficial to the member companies and society
at large. Efforts will be made at both policy and operational levels
to achieve these objectives. I would like to thank all the members
for your continuous cooperation and support given to the Association
and the Clubs.

(Pattera Dilokrungthirapop)
Chairperson
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2012

Review of the Economy,
Capital Market
and Securities Business in
The Thai economy
The Thai economy in 2012 grew by 6.4%, an increase
from the growth rate of 0.1% of the previous year (Figure
1), due to the recovery of domestic demands resulting
from the government sector’s economic stimulation
measures and investments necessitated by the severe flooding
in 2011. However, exports of goods and services grew
at a somewhat lower rate than those of 2011, which was
caused by the impact of the flooding on export-oriented
industries and the weakened foreign demands. Imports
of goods and services also grew at lower rates due to the
slowdown of export-oriented production.
Domestic spending in the private sector increased by
6.6%, compared to 1.3% of the previous year. The major
influencing factors were the excise tax refund measure for
first-time car owners and the minimum wage adjustment.
Private investment increased at a rate of 14.6%, a marked
rise from 7.2% in 2011, particularly investments in the
Vehicle, Machinery, Electronic Appliances and Electronic
Parts Sections.
As regards government spending, the accelerated
disbursements towards the end of FY 2012 and in the
first quarter of FY 2013 resulted in an increase in public
sector consumption at an increasing rate of 7.4% per year,
compared to 1.1% of 2011. Public sector investment,
meanwhile, increased at a higher rate of 8.9%, compared
to 8.7% of the previous year due to acceleration of
disbursements of government capital budgets by the
central and local administrations.

unit: percent

Figure 1 Real GDP Growth (%)
In terms of domestic economic stability, headline
inflation in 2012 rose from 2011 by 3.0% (Figure 2). (Headline
inflation in 2011 was 3.81% higher than 2010). This
increase at a decreasing rate was due to domestic
economic recovery from the flooding crisis in 2011, the
impact of the Eurozone crisis on the global economy and
the disaster in Japan. At the same time, the government
took several economic stimulation measures to increase
domestic spending. The stimulation was done through
inducing consumption and restructuring people’s income
by increasing the minimum wage to 300 Baht per day
and increasing the starting monthly salary of fresh university
graduates to 15,000 Baht, as well as commodity mortgage
schemes aimed at increasing farmers’ income. The
unemployment rate improved to 0.5% of the total labor force.
For external stability, the current account surplus
in 2012 dropped significantly from the previous year to
US$ 2.7 billion, or 0.7% of the GDP (Figure 3), due to the
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reduced amount of trade balance surplus (Figure 4).
Exports grew at a lower rate than that of 2011, dropping
from 16.4% to 3.2%, in line with the global economic
slowdown, while imports also increased at a lower rate,
from 24.7% to 7.8% per year.
unit: percent

Figure 2 Headline

Inflation

(%yoy)

unit: percent

Figure 3 Current Account (% of GDP)
unit: Billion USD

Figure 4 Trade Balance (Billion USD)
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Fiscal and monetary measures
• Major fiscal measures in 2012
1) Measures for flood problems As a measure for
alleviation and relief of flood victims and prevention of
future flooding, the Ministry of Finance increased the
limit of advance allowances to assist emergency disaster
victims. Assistance measures were also taken through
specific financial institutions (SFIs), in addition to tax
measures and the establishment of the National Catastrophe
Insurance Fund. For intermediate and long term measures,
the Ministry of Finance provides support to the Investment
for Water Resource Management and Future Development
Scheme involving a total amount of 350 billion Baht.
2) The policy aimed at reducing household expenses
to alleviate the impact of inflation in the previous period
Measures taken included the Debt Moratorium
Program for Small Farmers and Low Income Earners,
reduction of the excise tax on diesel fuel, extension of the
measures to curb the cost of living and the energy credit
cards.
3) The policy aimed at increasing incomes. Designed
to stimulate demands and improve people’s well being,
the measures taken included the increasing of the
minimum wage to 300 Baht per day and “green” university
graduates’ starting monthly salary to 15,000 Baht, and
the paddy mortgage scheme executed by the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives.
4) The Opportunity Expansion Policy aimed at enhancing
the potential of people, business operators and the
country, through reduction of the corporate income tax
rate from 30% to 23% in 2012 and 20% in 2013; the
excise tax reduction for first-time car owners by refunding
the excise tax directly to buyers; the tax measure to help
people have their own home; and tax measures designed
to increase the country’s competitiveness and to prepare it
for the coming of the AEC in 2015.
• Major monetary measures taken in 2012
1) An Emergency Degree Granting Financial
Assistance to Persons Sustaining Damage from Flooding,
B.E. 2555 was promulgated to mitigate the impact of the
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2011 flooding and for restoration, empowering the Bank of
Thailand (BoT) on a one-off basis to grant loans to financial
institutions which would in turn grant loans at a low interest
rate to those sustaining damage from the flooding. This
program involved a total amount of 300 billion Baht. The
central bank has assumed the responsibility of allocating
the loan amount to each financial institution applying for
such loan until the total loans reach the limit or until
December 31, 2013.
2) The period of implementation of tax and fee
measures in support of debt restructuring to alleviate the
tax and fee burden of the debtors of financial institutions,
asset management companies, specific financial institutions
and other creditors, in order to reduce the amounts of
nonperforming loans in the Financial Sector, which is part of
the Financial Sector Master Plan (Phase 2) was extended
to December 31, 2012.
3) Commercial banks licensed by the SEC were
allowed to undertake derivatives trading business in the
category of derivatives agent in a derivatives exchange for
transactions with general investors, and derivatives advisors
for transactions with general investors, and to be a
derivatives dealer permitted to undertake transactions with
other juristic persons undertaking derivatives trading with the
objective of own risk prevention, in addition to institutional
investors.
4) Commercial banks were permitted to engage in
the business of purchasing and accepting loan transfers
from other commercial banks or other juristic persons for
management to enhance flexibility and efficiency in asset
management by commercial banks and the business
sector. Permission is subject to approval by the Bank of
Thailand on a case-by-case basis.
5) Additional permission was granted for commercial
banks to engage in the unfunded factoring business, along
with revision of the supervision criteria, requiring commercial
banks to supervise their factoring business by focusing on
risks and returns and by strictly adhering to generally
accepted accounting standards and relevant laws.
6) Regulations governing investment in foreign
instruments and derivatives were relaxed, with details as
follows:

• An institutional investor type, i.e., companies listed
on the SET, was added to allow them to invest in
specified foreign securities in a maximum amount of
US$ 50 million.
• New types of foreign instruments in which
institutional investors could invest; e.g., FX bonds
authorized by the Office of the SEC and the BoT,
were added.
• Institutional investors were allowed to terminate or
to not renew foreign instrument investment hedging
contracts in any circumstance.
• Institutional investors wishing to invest through
securities companies or private fund managers are
not required to obtain approval from the BoT for
investment amounts not exceeding US$ 50 million.
• Leniency was granted to allow investors to withdraw
money from their investment account to deposit in
a foreign-source type FCD for other purposes than
investment in foreign securities.
7) Supervisory criteria for sales of securities and insurance
products through commercial banks were formulated
jointly by the BoT, the Office of the SEC and the Office of
the Insurance Commissioner (OIC), covering such issues
as sales offers made by commercial banks, after sales
procedures and complaint handling.
8) Decisions were made regarding the policy interest
rate as resolved by the Monetary Policy Committee (MPC).
The policy interest rate as at the end of 2011 was at 3.25%.
During 2012, the rate was lowered twice, in January and
October, each time by 0.25%, resulting in the change of
the rate at the year end to 2.75%.
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Capital market
Overview of the stock market
At the end of 2012, the SET index closed at 1,391.93
points, increasing by 35.76% from the end of 2011
(Figure 5), the highest increase in Asia and the record
level in 16 years and 10 months. The increase was
attributed to the buying by foreign investors resulting from
the higher financial liquidity in the global capital market
and domestic economic recovery. The lowest point of the
index was at 1,036.21 points in January and the highest
point at 1,397.19 points in December. The MAI index
closed at 415.68 points, increasing from the end of 2011
by 57.32%.
Market capitalization of the SET and the MAI combined
at the end of 2012 totaled 11,964,465.15 million Baht

The P/E ratio of the SET at the end of 2012 rose
from 12.07 times in 2011 to 18.25 times, and the MAI
P/E ratio rose from 16.4 times at the end of 2011 to 22.8
times (Figure 7). However, the dividend yield of the Thai
bourse dropped from 3.72% at the end of 2011 to 3%,
yet still relatively high, compared to those of several stock
exchanges in the region.
unit: times

unit: point

Figure 7 Dividend Yield and P/E

Figure 5 SET-MAI Index & Market Capitalization
(Figure 5) – the highest since the establishment of the
exchanges – rising by 41.01% from the end of 2011, in
line with the rising trend of the indexes.
During 2012, there were 477 companies listed on the
SET. Eight new companies were listed and five delisted.
As for the MAI, 81 companies were listed, 10 of which
were new companies. Hence, as at the end of 2012, a
total of 558 companies were listed on either the SET or
the MAI (Figure 6).
unit : companies

In 2012, the combined turnover of the SET and the
MAI totaled 7,914,566.52 million Baht, rising from 2011
by 10.1%. The average daily turnover was record high
at 32,304.36 million Baht, increasing by 9.6% from 2011
(Figure 8).
unit: million Bt.

Figure 8 Average Daily Turnover
Securities turnover in 2012, categorized by investor
type, was as follows: retail investors 55% of the total
turnover, an increase from the preceding year, and domestic
institutional investors and proprietary traders had a share
of 7.8% and 13%, respectively, which were lower than the
previous year. Foreign investors’ proportion rose to 24.2%
(Figure 9).

Figure 6 No.of listed companies (SET+MAI)
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unit: percent

the two farthest quarterly months removed. The strike price
interval was also increased from 10 to 25 points.

Overview of the bond market

Figure 9 Market Turnover Classified by Type
of Investors

Overview of the derivatives market
During 2012, the volume of trading of the Thai Futures
Exchange (TFEX) totaled 10.45 million contracts, or a daily
average of 43,823 contracts, rising by 6.5% from 2011,
during which the daily average was 41,145 contracts. The
main reason was the trading of the SET50 Index Futures
and the Single Stock Futures, which rose along with the
Stock Exchange.
By underlying product category, the most traded was
the SET50 Index Futures, which constituted 37.6% of the
total trading volume, followed by the Gold Futures, the
Single Stock Futures and the USD Futures, which accounted
for 33.9%, 20.2% and 6.3%, respectively.
As of December 28, 2012, the TFEX had open
interest of 238,981 contracts, increasing from 56,452
contracts in the previous year. The derivatives accounts
totaled 80,893, increasing by 28.64% from 62,883
accounts at the end of 2011.
In 2012, the TFEX introduced two new products: the
USD Futures in June, of which average trading was at
2,751 contracts per day and the Sector Index Futures with
five underlying major sectors; namely, Banking (BANK),
Information & Communication Technology (ICT), Energy
& Utilities (ENERG), Food & Beverage (FOOD) and
Commerce (COMM), of which trading started in October
and average trading was four contracts per day. In addition,
existing products were modified: two short-term monthly
contracts were added, increasing the number of contracts
by two. The modified SET50 Futures consist of three
nearest consecutive months and three quarterly months.
The SET50 Options were also modified to make the product
less complicated. Two contract months were added and

In 2012, a total of 10.36 trillion Baht of domestic bonds
was issued, representing a decrease of 18. 4% from 2011,
due to the decreases of state enterprise and foreign bonds.
The outstanding value of Thai bonds increased. As at the
end of 2012, the outstanding value of bonds registered
with the Thai Bond Market Association was 8.85 trillion
Baht, increasing from 2011 by 17.1%.
Outright trading on the secondary market in 2012
totaled 19.8 trillion Baht, or an average of 80,711 million
Baht per day, which represented an increase of 12% from
the corresponding period of 2011.

Capital market measures
Major capital market measures taken in 2012 in brief
were as follows:
1) The Office of the SEC and agencies from the public
and private sectors made joint efforts to promote establishment
of infrastructure funds to ease budgetary pressure
and reduce public debts. The regulation was relaxed by
the addition of two sectors to the list of infrastructure
businesses in which direct investment is allowed, bringing the
total to 10; namely, rail systems, expressways, electricity,
water supply, airports, deep-sea ports, telecommunication,
alternative energy, water resources management systems,
and natural disaster protection systems.
2) Establishment of Real Estate Investment Trusts
(RIIT) was allowed to provide greater flexibility in real estate
investments. As part of the move, companies with
specialization and experience in the real estate business
are allowed to manage REIT’s. At the same time, REIT’s
are allowed to develop property on a partial basis, to invest
in foreign property, and to secure greater amounts of
borrowings.
3) Adjustment of the criteria for initial public offering
of shares of public companies limited which are holding
companies, requiring such holding companies to hold more
than 50% of shares with voting right of the subsidiaries
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operating the core business (whether incorporated
domestically or overseas), compared to the 75% original
requirement.
4) An AI (Accredited Investor) regime was established
to provide fund raisers with more alternatives for their
instrument issuance and to allow investors with appropriate
risk profiles to have more investment choices. The products
allowed to be offered for sale to AI’s are unrated bonds
and AI funds.
5) Business operator supervision regulations were
intensified to provide greater protection for investors. The
regulations require having in place an independent and
adequately staffed compliance unit and operation
guidelines for supervision of securities companies’ branches,
additional operation guidelines for property fund
management business operation and preventive measures
against insider trading of investment management business
operators and personnel.
• The Stock Exchange of Thailand
1) The SET launched a new trading system – SET
Connect – on Monday September 3, 2012. Developed
by Cinnober Financial Technology AB, the system operates
at a higher speed than before and at international standard.
Its strength lies in the capacity which can accommodate
the expected market and business growth, in both
trading volume and value. It can also support new financial
products in a speedier manner and is capable of handling
multi-currency trading through the “FIX Protocol” which
allows more convenient linkage with other securities markets.
2) The SET announced its linkage with the stock
exchanges of Malaysia and Singapore through the ASEAN
Trading Link on October 15, 2012, allowing a single
access point for investors. In addition, the stock exchanges
in seven ASEAN countries announced the launch of an
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upgraded website www.aseanexchanges.org, where
information related to ASEAN stock exchanges, share
prices and analyses are consolidated at one place. The
move was aimed at enabling investors to retrieve information
pertinent to each ASFAN bourse for easier comparison.
3) The SET and 16 financial institutions jointly signed
an agreement to employ the service of the Thai Depository
Portal, a system for electronic transmission of securities
information and notifications of register book closing for
interest and dividend payment between financial institutions
acting as bond and fund registrars and the TSD. It was
developed for servicing bonds and funds kept in scripless
form. With the system, which has replaced manual
transmission, risks and document management procedures
have been reduced. The service is based on straight
through processing (STP) for immediate transmission
after the data entry. The use of this new service has
commenced since May, 2012.
4) The SET adjusted some trading rules to be in line
with practices of leading international stock exchanges in
order to be prepared for coping with trading innovations
and new products, at the same time providing more
alternatives and convenience for investors. The move was
also aimed at preparing brokers for regional connections.
Major items adjusted included the ceiling and floor prices,
the method of calculation of opening and closing prices,
the addition of the market order category for matching at
market prices, and order amendments.
5) A Derivatives Investor Protection Fund (DIPF) was
established to protect Thai retail investors investing in the
TFEX via a broker in cases where their assets are not
returned to them in accordance with their right.

Annual Report 2012 Association of Thai Securities Companies

Securities industry
At the end of 2012, there were 40 securities companies
with brokerage licenses. Of this total, 38 were SET members.
As for the derivatives business, 41 companies were
members of the Thailand Futures Exchange Plc. 40 were
general members and one was a precious metal-related
member.

Performance
The total revenue of the securities industry in 2012
was 35,636 million Baht, an increase of 6.58 % from
33,435 million Baht in 2011. Brokerage fees remained
the main revenue of the securities business. In 2012, the
brokerage revenues from securities trading totaled 22,570
million Baht, or 63.4% of the total revenue (Table 1).
(unit : mil. baht)
Brokerage – Equity
Brokerage - Derivatives
Underwriting
Financial Advisory
Gains(losses) on Equity Trading
Gains on Derivatives Trading
Interest and Dividend
Interest on Margin Loans
Others
Total Revenue

2011

22,570
2,130
1,118
855
1,300
934
2,640
2,038
2,052
35,636

3.14%
-24.42%
231.37%
-12.49%
228.54%
-65.89%
5.50%
18.97%
38.85%
6.58%

Table 1 : Revenue of Securities Industry
The expenses of the securities industry in 2012
totaled 24,600 million Baht, an increase of 4.65 % from
23,508 million Baht in 2011, with the major item being
personnel expenses, which, in 2012, totaled 13,507
million Baht, accounting for 55% of total expenses (Table 2).
Expenses on Borrowing
Fee & Services Expenses
Provision for Bad Debts & Doubtful A/C
Personnel Expenses
Premises & Equipment Expenses
Other Expenses
Total Expenses

Financial position
The total assets of the securities industry at the end
of 2012 stood at 223,833 million Baht, an increase of
39.4% from the end of 2012, of which corresponding
figure was 160,607 million Baht. The sources of funds, as
of December, 2012, comprised liabilities totaling 150,885
million Baht and shareholders’ equity of 72,948 million
Baht (Figure 10).

2012 %Change

21,883
2,818
338
977
-1,011
2,738
2,502
1,713
1,478
33,435

(unit : mil. baht)

In 2012, the securities industry recorded net profit
of 8,470 million Baht, an increase of 26.1% from 6,720
million Baht in 2011.

2011

Figure 10 Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

Return on Equity (ROE)
The ROE of the securities industry in 2012 was 12%,
increasing from 9.9% in 2011 (Figure 11).

2012 %Change

1,053 1,390
2,511 2,657
65
-170
13,273 13,507
3,137 3,382
3,469 3,835
23,508 24,600

31.94%
5.79%
-363.29%
1.76%
7.82%
10.56%
4.65%

Figure 11 Net Profit and ROE of Securities Industry

Table 2 : Expenses of Securities Industry
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Operational Highlights

In 2012
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Operational
Highlights

2012

Association of Thai Securities Companies

Business and operation standard development
•

•

•

•

Staff dealing rules were developed for member
companies to use for prevention of insider trading and
conflict of interest arising from employees’ performance
of their duties.
Criteria were developed for maintenance and improvement of the quality of securities analysts and securities
analyses for use by member companies as guidelines for
service quality maintenance.
Criteria were developed for member companies’ sales
promotion activities to ensure that such activities are
conducted appropriately and are in line with normal
securities business.
A Human Resources Club was established to serve as a
center for human resources development for the benefit
of member companies’ personnel.

Representing the members in coordinating
with agencies concerned Foreign relations
and member relations
•

•

Opinions were presented to the regulatory agencies,
requesting relaxation of the regulations governing trading
of foreign securities and derivatives. It was requested
that the amount allocated to general customers be
increased, that the investment scope be expanded to
cover overseas exchange traded derivatives, and that
securities companies be allowed to handle customers’
transactions through offsetting.
Opinions were presented to the SET to request revision
of the Full Service BSB Futures Trading Contract for
appropriateness and fairness.

•
•

•
•

•

Representatives were appointed to serve as members
of the Capital Market Business Personnel Disciplinary
Committee of the Office of the SEC.
Representatives were appointed to serve as members
of the working group tasked with consideration of the
amendment of the Securities and Exchange Act with
regard to self-regulatory organizations.
Representatives were appointed to serve as members
of the sub-committee for consideration of the criteria for
regulation of securities and futures service providers.
Representatives were appointed to serve as members
of the sub-committee for consideration of the
regulations governing the issuance and offering for sale
of equity instruments and governance of publicly traded
companies.
Representatives were appointed to serve as members
of the sub-committee for drafting notifications regarding
issuance and offering for sale of sukuk securities.

Foreign relations and member relations
•

•

The Association and the Futures Industry Club
organized a study visit to observe the securities and futures
businesses in Sydney, Australia, in order to enhance
knowledge and to strengthen relationships among
people in the securities and futures circles in the
region. The visit took place during October 1-6, 2012.
A soccer tournament “2012 Singha Broker Princess
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup” was organized to
strengthen members’ relationships and unity.
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•

•

•

•

The Association participated in the annual conference of the
International Council of Securities Associations, hosted by the
Danish Securities Dealers Association, during June 10-12,
2012 in Copenhagen, Denmark.
The Association participated in the 17th Asia Securities
Forum (ASF), hosted by the Association of National Exchanges
Members of India, in Mumbai, India, during November 22-24,
2012.
The Association participated in the 2012 Korea Capital
Markets Seminar organized by the Korea Financial Investment
Association (KOFIA) during June 30-July 3, 2012 in Seoul,
Korea, in order to enhance knowledge about Korean capital
market development and to visit Korean capital market
agencies.
The Association participated in the 8thASF Tokyo Round
Table, organized by the Japan Securities Dealers Association
(JSDA), during October 13-17, 2012, in order to exchange
knowledge and information regarding regulations and
operation guidelines of the securities businesses of ASF
member countries, and to strengthen relationships among
people in the securities circle in the region.

Social contribution activities
•

•

•
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The Association and the Federation of Thai Capital Market
Organization (FETCO) jointly organized a “Personal Savings
and Financial Management for Listed Companies’ Employees
Project” with volunteers from member companies acting as
mentors.
The Association, together with the Thai Institute of
Directors, the Thai Chamber of Commerce, foreign chambers of
commerce, the Thai Bankers’ Association and the Thai Listed
Companies Association, made joint efforts to encourage
member companies as part of the private sector to participate
in the anti-corruption movement.
The Association joined the efforts to restore school buildings
damaged by the major flooding under the “Returning Schools
to Children and Strengthening Community Relations
Project” launched by the Stock Market Flood Relief Fund. Eight
schools were restored; namely, Kalahome Uthit School, Wat
Klangkret School, Wat Chulamanee School, Wat Changlek
School, Wat Chaochetnai School, Wat Khoatkhemaram
Community School, Wat Thongsongtham School and Wat
Sawang-arom School.
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The Investment Banking Club
The Investment Banking Club has been established with
the main objectives of representing the members in
coordinating and cooperating with agencies concerned as
regards promotion and development of the investment banking
business and the securities business in general. In 2012,
the Club had 75 companies as members. During the year,
three new members; namely, United Overseas Bank (Thai)
Public Company Limited, Grant Thornton Services Limited
and OSK Securities (Thailand) Public Company Limited,
joined the Club.

The activities of the Club in 2012
Cooperation and coordination with agencies
concerned for the development of the investment
banking business

Promotion and development of the
investment banking business
1. Minimum requirements were specified for DW market
making to ensure appropriateness and standards.
2. Investment banking industry information was collated
to serve as a source of information for members and related
parties.
3. An investment banking study visit to Japan was
organized to enhance knowledge and to study the development
of investment banking products and services in the region,
particularly the establishment and offering for sale of REIT
(Real Estate Investment Trust) as well as development of
advisory services for merger and acquisition.

Presentation of opinions toward reviews
of investment banking regulations
The Club presented opinions regarding revision of
regulations governing investment banking to the relevant
regulatory agencies as follows: Opinions presented to the
Office of the SEC
1. Opinions were presented regarding approaches to
regulation of short-term debentures issued in the form of
bills of exchange (BE). The Club concurred with the move

to define all types of BE issued to mobilize funds
from the general public as securities and to put them
under control of the Office of the SEC as investors
would be better protected. However, disagreement
was expressed toward making BE non-negotiable
under all circumstances as it would restrict the
right of some investors who need to redeem their
investment or sell the BE before maturity.
2. Opinions were expressed regarding financial
advisors to disclose their IPO work via a website of
the Office of the SEC. Agreeing with the disclosure
format proposed by the Office, the Club also
proposed that financial advisors’ work on property
fund IPO’s be included.
3. The Club presented inputs to the Draft
Announcement on Real Estate Investment Trust
Issuance and Public Offering. The opinions
presented were largely in line with the proposal of
the Office of the SEC; e.g., application for permission
to offer REIT for sale, REIT characteristics and REIT
offering for sale and allocation.
4. Opinions ware presented regarding revision
of the criteria for approval of the offering for sale of
newly issued shares in cases where the applicant is
a public limited company which undertakes business
by holding shares in other companies (a holding
company). The Club concurred with the proposed
reduction of the shareholding of the holding
company in the subsidiary undertaking the core
business from the current level of 75% to over 50%
of the voting rights of the subsidiary undertaking
the core business, except in cases where there are
conditions rendering it impossible to hold more than
50% of the shares of the subsidiary. Concurrence was
also expressed for specification of the size of
assets of the core business group, the size of assets
of the group of subsidiaries undertaking the core
business and the proportion of investments in other
business groups at 75, 25, and 25% of the holding
company’s total assets, respectively. In addition, the
Club proposed that factors for consideration of an
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investment company be the same as those used by
the U.S. Securities and Exchange Commission.
5. Opinions were presented regarding
1) approval of the offering for sale of unrated bonds and
high yield bond mutual funds and 2) revision of
the criteria for offering to suit each category of
investors. Disagreement was voiced against allowing
high yield bond funds to be offered to natural
persons or juristic persons with initial investment of
no less than 2 million baht and at least two years’
investment experience in related products, as it might
induce small investors to invest in unrated bonds
and high yield bonds mutual funds and expose them
to higher-than-normal risks, as these debt securities
are different from general debt securities.
6. Opinions were presented regarding fact
sheets of companies issuing and offering for sale of
shares. The Club proposed that the structure of the
Executive Summary in the prospectus be revised to
have the same form and contents as the fact sheets,
making the fact sheets part of the prospectus. It was
also proposed that a separate version of fact sheets
be printed for distribution together with the share
subscription form.
7. Views were presented regarding revision of
the criteria for convertible securities. The Club was
of an opinion that using the market conversion price
might lead to undetermined dilution.
8. Opinions were presented on various points
regarding DW criteria revision; e.g., adding shares
or groups of shares which are SET 50 or SET 100
Index constituents (in case the shares are SET 100
constituents but not SET 50 constituents, their
average quarterly market capitalization in each of the
last four quarter’s had to be not less than 10 billion
baht); reduction of required documents and
redundant requirement of signatures.

Opinions presented to the SET
1. Opinions were presented regarding appropriateness of the move to develop a “New Market”
on various points. For example, on applying the
sponsor-supervised regulation listing, few financial
56

advisors would be prepared to list their corporate clients
on this basis. In addition, sponsored-supervised listing
is viewed as more suitable for raising funds which are of
adequately large sizes.
2. Opinions were presented regarding the review of the
Listing Rule. The Club had no objection to adding market
capitalization testing by the main market. However, there
was some concern over liquidity problems as the consideration
is to be based on future performance. The Club also
concurred with the clarification that listed companies are
required to maintain their provident fund, with no retroactive
effect on companies which have not yet established a
provident fund.

Organizing training and seminars on
topics related to financial advisor function
performance
The Club organized financial advisor training courses
and testing of knowledge of personnel operating in financial
advisor areas, as well as refresher courses, in order to
enhance their knowledge and understanding of the financial
advisor profession and to establish standards for financial
advisor professionals in the Thai capital market, as well as
to offer learning opportunities on a broader scale and to
increase the supply of effective resources for the securities
industry in the long term. Two of such training and testing
sessions were held. The trainees were required to have no
less than two years experience as financial advisors.
In 2012, there were a total of 101 trainees and 75 took
the examination, with 59 of them passing.

Cooperation with other agencies
1. Representatives were assigned to attend meetings
with the Anti-Money Laundering Office on various issues,
such as practices to conform to the anti-money laundering
law and making preparations for such practices, and
preparation for the formulation of policies toward customer
acceptance and risk management related to money laundering.
2. The Club and member companies jointly organized
a panel discussion to educate the participants in financial
advisory transactions. The participants were from
businesses which were members of the Chiangmai Chamber
of Commerce.
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3. The Club cooperated with the Office of the
SEC in encouraging the members to participate in
the “Pride of the Provinces” Project.
4. The Club’s representatives accompanied
officials of the Office of the SEC to visit government
agencies of the Republic of the Union of Myanmar
to discuss prospects of cooperation in capital market
development.
5. Representatives were appointed as members
of the Khaohun Stock Awards Project to evaluate
and rate listed companies based on popularity and
investors’ attitude.
The Second Training Course for Financial
Advisors during September 17-22, 2012
An investment banking study visit to Japan
during October 20-25, 2012

The Compliance Club
The Compliance Club was established on February 25.
1997, with the objective of supporting the performance of
duties 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.
The Club is also committed to fostering cooperation among
its members, serving as a center for exchange of ideas,
knowledge, and information. Currently, it has 51 member
companies. The following summarizes the Club’s achievements in 2012.

Improvement of operating standards
•

A training program on NCR calculation was organized
to enhance compliance officers’ knowledge and

•

understanding for effective performance of their
compliance roles. The training was organized
during September 27-28, 2012, at Sheraton
Grande Sukhumvit, and was attended by 125
participants.
Staff dealing rules were prepared and presented
to the Association of Thai Securities Companies
as guidelines for securities companies to
supervise and monitor securities tradings of their
employees and directors for effective prevention
of insider trading and conflicts of interest:

Representing the members in
coordinating with agencies concerned
for business development
•

Views were presented to the SET, concurring
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•

•

•

•

•

•

•
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with the approach taken to investigate inappropriate
buying and selling orders which should also be
guideline for the member companies in their operating
procedures.
Opinions were presented to the Association of Thai
Securities Companies regarding taxes related to the
securities borrowing and lending business for use as
discussion points. Use opinions that 15% withholding
tax on lending fees which is to be excluded from the
calculation of the annual corporate income tax was not
correct. The Association of Thai Securities Companies
was requested to seek clarification from the Revenue
Department to ensure proper practices.
Opinions were presented to the Office of the SEC
regarding custody of assets of clients by securities
companies. It was requested that securities companies
be allowed to provide inputs for the revision of the
provisions with a view to making it crystal clear that
securities companies are liable in full amount only for
damage arising from their careless or negligence.
Opinions were presented to the Office of the SEC for
development of a training course for compliance heads
in accordance with the Announcement of the Office of
the SEC requiring the business operators’ compliance
personnel to undergo training courses approved by the
Office.
Representatives were appointed as members of a
working group set up by the Office of the SEC for formulation
of guidelines for supervision of securities companies’
branches to be used by securities companies in their
control of branch operations.
Representatives of the Club participated in the Program
for Individuals Involved with the Enforcement the
Anti-Money Laundering Act, organized during May 9-11,
2012, at Grand Pacific Sovereign Resort Spa, Cha-am,
in Phetchaburi Province.
Representatives were assigned to participate in a
discussion with AMLO to make preparations for the
formulation of policies toward customer acceptance and
risk management related to money laundering. The
discussion took place on July 26, 2012, at AMLO.
Other activities and member relations
A discussion was held with member companies on
guidelines for securities companies for transaction

•

•

reporting and customer identification arrangements as
required by AMLO in order to hear their views and
operational problems. The event was organized on June
22, 2012, at the Federation of Accounting Professions.
To ensure understanding of member companies
regarding preparation for establishment of policies
toward customer acceptance and risk management
related to customer money laundering, as well as
customer due diligence regulations and procedures, a
member meeting was held on August 8, 2012.
An annual compliance relations event was jointly held
with the SET to allow an exchange of views and to
enhance knowledge and understanding for effective joint
operations which would be beneficial to the member
companies as well as the securities business as a whole.
The get together was organized at Holiday Inn Resort
Regent Beach Cha-am, in Phetchaburi Province, during
October 20-21, 2012.
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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 a center for exchange of
information and for cooperation between its members and
organizations concerned in addressing problems as well as
promotion of IT studies and research and dissemination of
IT information and technical knowledge. In 2012, the Club
had 32 members.
The following summarizes activities undertaken by the
Club in 2012.

Representing the members in coordinating
with agencies concerned for business
development
•

•

•

•
•
•

Representatives were assigned to join the SET’s working
group for development of the new trading system and
to work closely with the SET and the vendor to ensure
smooth and successful linkage with the new system.
The representatives were also responsible for negotiating
service fees with the vendor on a “Club-Deal” basis.
The Club worked through ASCO to request the SET to
revise the service contract for full BSB futures trading
operations to ensure appropriateness and fairness for
both contract parties.
Opinions were sought from the members and
confirmation was given regarding securities companies’
readiness for order screening, following the launch of the
SET’s new trading system which does not have a feature
for screening out unsuitable orders.
Representatives were assigned to join the SET’s working
group for development of a new back office system.
Representatives were assigned to join the working group
tasked with sourcing IT vendors in support of financial
institution customer due diligence.
Representatives were assigned to join the SET’s working
group for the SETNET 4 Project.

Other activities and member relations

• The Club and the Symphony Communication
Public Company Limited organized a Business
Solution Symposium to provide information about
telecommunication securities, data center backup
service, and domestic and international high speed
network service (both IPLC and IP-VPN), during
October 27-28, 2012, in Nakhon Nayok Province.
• The Club, together with the Compliance Club
and the Back Office Operation Club, provided
assistance to Wat Klang Kret School which sustained
damage from the 2011 flooding. The restoration
project, which was financially supported by the Stock
Market Flood Relief Fund, was completed and the
school building was handed over on December 19,
2012.

The 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 experience related to back
office operations. 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 for information exchange, and
for promoting cooperation among its members in
working together toward solutions to their problems.
The Club also represents member companies in
coordinating with related agencies. Disseminating
study results and organizing academic activities related
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to back office operations constitute the objectives of the Club as well.
Presently, the Club has 33 companies as members. The activities
of the Club in 2012 are summarized below:

Improvement of operating standards
•

The Club, the Asco Training Institute (ATI) and the Thailand
Securities Institute (TSI) jointly organized training program,
Strengthening Back Office Personnel @ Brokers for BOO, in
order to enhance knowledge in investment, regulations and
investment risks for back office officers of securities companies
and derivatives agents, and to raise their operation standards
and service quality. The training was offered to two groups of
participants:
1. Training Course for Back Office Officers (two classes,
one organized on Saturday, October 27, 2012 and the other on
Saturday, November 10, 2012.)
2. Training Course for Senior Back Office Officers (Supervisor
Level), organized on Saturday, October 27 and Sunday, October
28, 2012.

Representing the members in coordinating with
agencies concerned for business development
•

•

•

•

•
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A meeting was held with the Thailand Securities Depository Co.,
Ltd. to gather views and opinions of the member companies
regarding their wish to subscribe to standard corporate action
messages (CA NON SWIFT).
The Club and the Compliance Club appointed a joint working
group to consider revisions of the current regulations of the SET
and the Office of the SEC to conform to international standards
and to minimize obstacles to the development of a new back
office system. Views were also sought from member companies in this matter.
A meeting was held with the Thailand Securities Depository Co.,
Ltd. to voice opinions toward various issues, such as prohibition
of transfers of securities to another party, upgrading the Post
Trade Integration (PTI) System and Cross Border Linkage via
Global Custodian Bank.
A meeting was held with the Thailand Clearing House Co., Ltd.
to raise issues regarding acceptance of securities to fulfill the
margin requirement for derivatives trading and development of
a new clearing system.
The Club coordinated with the SET in gathering views and
opinions from the member companies in requesting the Electronic
Transactions Development Agency (Public Organization) under

the Ministry of Information and Communication
Technology to coordinate with government
agencies to support the operation of securities
companies.

Other activities and member relations
•

The Club, together with the Compliance Club
and the Information Technology Club, extended
restoration assistance to Wat Klang Kret School,
in Tambon Bang Talad, Pakkret District,
Nonthaburi Province, which was part of the activities
of the Thai Stock Market Flood Relief Fund. A
hand-over ceremony was held on Wednesday,
December 19, 2012 at the school, during which
lunch was hosted, games organized, and New
Year gifts presented to about 300 students.
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The Futures Industry Club
The Futures Industry Club was established with the
objectives of promoting development and setting 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 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 the Code of Conduct, and
promotes research and dissemination of technical
knowledge and information pertaining to the futures industry.
In 2012, the Club had 40 member companies, and its
activities during the year are summarized below:

•

Improvement of operating standards

•

•

•

Adjustments were made twice to the futures trading
sales promotion expense limits to ensure optimum
standards and efficiency of the business, as follows:
First adjustment, January 2012: The maximum
limit was adjusted to 2,000,000 Baht per year, or
not exceeding 5% of the trading fees received by the
company in the previous year, but not exceeding
5,000,000 Baht per year. The maximum value of
incentives allocated to the company employees to promote
sales of futures contracts was set at 10% of the limit.
Second adjustment, December 2012: The limit
was adjusted down, from a maximum of 5% to a
maximum of 2% of the trading fees received by the company
in the previous year, but not exceeding 5,000,000 Baht
per year. The member companies were also requested
to refrain from conducting activities in the form of lucky
draw in order to conform to the guidelines provided by
the Office of the SEC.
Adjustment was made to the recommended commission rates for Gold Futures, Silver Futures, Set50 Index
Futures and SET50 Index Options, and recommended
commission rates were fixed for US Futures and Sector
Index Futures as guidelines for the member companies.

A margin multiplier calculation method was
specified for USD Futures and Sector Index
Futures to set an appropriate and consistent
standard for futures trading.

Representing the members in
coordinating with agencies concerned
for business development
•

•

Opinions were presented to the Thailand
Futures Exchange (TFEX) regarding a review
of the trading fee to enable the Exchange to
compete against overseas exchanges and to
increase its business volume. The move was
also aimed at reducing investors’ trading costs
and inducing more transactions.
Opinions were presented to the Thailand Futures
Exchange (TFEX) regarding improvement at its
products and services; for example, adjustment
of the SET50 Index options strike price, night
session trading, and specification of Single Stock
Futures contracts.
Views were sought from member companies
regarding development of trading system functions
for submission to the SET; e.g. development of
an application to support text files for updating
customer databases.

Other activities and member relations
•

•

A study visit was co-organized with ASCO to visit
and observe the operations of the futures and
securities businesses in Sydney, Australia, during
October 2-6, 2012, in order to enhance knowledge
and to strengthen personal relationships in the
futures and securities industries in the region.
The Club and the TFEX jointly organized a “TFEX
Networking 2012” event to offer a get-together
opportunity and strengthen the members’
relationships on December 19, 2012, at the
Campus, Grand Hyatt Erawan Hotel.
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Human Resources Club
The Human Resources (HR) Club was established on
October 12, 2012, with primary objectives of serving as a
center for member companies’ human resources development
to ensure full potential of their HR professionals for the
benefit of the securities industry as a whole, and for sharing
views, knowledge, experience and HR management
expertise. Currently, the Club has 28 companies as members.
In December 2012, the Club and the Thailand
Securities Institute (TSI) jointly organized an “HR Club Meeting
& Networking 2012” event to promote enhancement
of knowledge and understanding of the expansion of
securities companies’ business scope as a preparation for
the establishment of the ASEAN Economic Community and
approaches to HR development of securities companies, to
present the club’s business plan and the criteria for paying
loyalty bonuses, as well as to offer an opportunity for the
members to conduct joint activities which would contribute
to relationship strengthening and foster cooperation among
them. 24 companies participated in the event.
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ASCO Training Institute (ATI)
2012 saw the first time for ATI to offer full services
for capital market personnel, covering training, examination
and content development. Services were offered to
personnel of the securities, commercial bank and insurance
businesses, as well as other areas of business. The
Institute also cooperated with educational institutes both in
Bangkok and up-country to jointly develop resources for
financial services industries.
In addition, ATI cooperated with other related
agencies, such as the Stock Exchange of Thailand, in order to
develop personnel of the securities business. Examples
were the New Investment Consultant Project, the
Existing Investment Consultant Project and the Back Office
Personnel @ Brokers for BOO Project, which were aimed
at enhancing skills for improved operation quality, in line
with the Institute’s vision of becoming the main institute of
the capital market in enhancing the efficiency and ethics
of operating personnel. In addition, the Institute worked
with committee members who are from the member
companies and educational institutes in brainstorming for
development of training contents which directly address
the requirements of the industry, a task derived from the
Institute’s core policy.
Operating results of the Training Center, ASCO
Training Institute, in 2012

Training
The Training Center organized training for various
organizations and the general public, both in Bangkok and
up-country.

1. 9,200 were trained in-house.
2. 5,816 attended training sessions for the
general public.

Examination
ATI has been authorized by the SET’s Thailand
Securities Institute (TSI) to serve as an examination
center for investor contact licensing. From January
to December, 2012, 13 licensing training courses
were approved. 13,702 applicants took examinations
and 3,203 passed.
Signing cooperation agreements under the
“Path to Becoming Financial Professionals
Project” between ATI and network universities
In recognition of the importance of the promotion
and development of knowledge in finance and
investment, deemed as life skills, ATI and several
universities, in 2012, joined hands in offering
training in their areas for the benefit of students, faculty
members and other university personnel, as well as
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the general public. Cooperation agreements were signed
for the “Path to Becoming Financial Professionals Project”
with focuses on ethics, social benefits and academic
excellence. Under these agreements, educational institutes
are promoted as centers for imparting knowledge and
understanding as well as for disseminating finance and
investment information appropriate to the respective
location to students, faculty members and university
personnel, as well as the general public. The following
universities have signed an agreement with ATI:
• Faculty of Economics, Chiang Mai University
• Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla
University
• Faculty of Management Sciences, Khon Kaen
University

• Faculty of Management Sciences, Kasetsart
University, Sri Racha Campus
• Suratthani Rajabhat University

Contents
During 2012, the Content Development
Section developed contents for 13 license-renewal
training courses; namely, eight for the securities
business (three being soft-skill courses), four for
the futures business, and one for compliance. 65
training sessions were conducted during the year.
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คณะกรรมการสมาคมและบริษัทสมาชิก

(Board of Directors and List of Member Companies)
บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited (KSS)

1

นายมงคล กิตติภูมิวงศ์
Mr. Monkhol Kittipoomvong
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Managing Director
Web Site : www.krungsrisecurities.com

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

2

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง
Miss Nattharin Talthong
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman
Web Site : www.kasikornsecurities.com

บล. เกียรตินาคิน จก.
Kiatnakin Securities Company Limited (KKS)

3

บล. เกียรตินาคิน จก.
Kiatnakin Securities Company Limited (KKS)
นายชาญศักดิ์ ธนเตชา
Mr. Charnsak Thanataecha
กรรมการผู้จัดการ Managing Director
Web Site : www.kks.co.th

บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited (GBS)

4
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นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ
Mr. Thanapisal Koohapremkit
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.globlex.co.th
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บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company
Limited (CGS)
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
Director and Vice Executive Chairman
Web Site : www. cgsec.co.th

5

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company
Limited (KGI)
นางสุชาดา โสตถิภาพกุล
Mrs. Suchada Sodthibhapkul
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.kgieworld.co.th

6

บล. เคที ซีมิโก้ จก.
KT ZMICO Securities Company Limited (KTZ)
นายเชาว์ อรัญวัฒน์
Mr. Chao Arunyawat
กรรมการ
Director
Web Site : www.ktzmico.com

7

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited (KTBST)
นายยง วุค ลี
Mr. Yong Wook Lee
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
Chief Operating Officer
Web Site : www.ktbst.co.th

8

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited (CS)
นายพรชัย ประเสริฐสินธนา
Mr. Pornchai Prasertsintanah
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.credit-suisse.com

9
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บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited (JPM)

10

นายอาจดนัย สุจริตกุล
Mr. Arddanai Sucharitkul
กรรมการผู้อำานวยการ
Managing Director
Web Site : www.jpmorgan.com

บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.
Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)

11

นายริชาร์ด มาร์ค บาวเวอร์ส
Mr. Richard Mark Bowers
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Tel : 0-2788-2200 Fax : 0-2788-4840-1

บล. ซีมิโก้ จก. (มหาชน)
Seamico Securities Public Company Limited (ZMICO)

12

นายพินิจ พัวพันธ์
Mr. Pinit Puapan
กรรมการบริหาร
Executive Director
Web Site : www.seamico.com

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

13

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
Mr. Prinn Panitchpakdi
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.clsa.com

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited (CIMBS)

14
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นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
Mr. Suchai Sutasthumkul
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.cimbsecurities.co.th
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บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company
Limited (DBSV)
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
Mrs. Pattera Dilokrungthirapop
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.dbsvitrade.com

15

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited (TRINITY)
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
Mr. Charnchai Kongthongluck
กรรมการอำานวยการ
President
Web Site : www.trinityquicktrade.com

16

บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited (TSC)
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
Mr. Paiboon Nalinthrangkurn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.tiscosec.com

17

บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited (SCBS)
ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
M.L. Thongmakut Thongyai
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.scbs.com

18

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited (TNS)
นางอัศวินี ไตลังคะ
Mrs. Asvini Tailanga
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
Chairman of Executive Board / Managing Director
Web Site : www.tnsitrade.com

19
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บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited (CNS)

20

นายสุเทพ พีตกานนท์
Mr. Suthep Peetakanont
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Board of Directors and Chairman of
the Board of Executive Directors
Web Site : www.cns.co.th, www.nomuradirect.com

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

21

นายพิเชษฐ สิทธิอำานวย
Mr. Pichet Sithi-Amnuai
กรรมการผู้อำานวยการ
President
Web Site : www.bualuang.co.th

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)

22

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง
Miss Yaowaluk Aramthaveethong
กรรมการผู้จัดการ
President
Web Site : www.tsfc.co.th

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)

23

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
Mr. Somphop Keerasuntonpong
กรรมการผู้อำานวยการ
President
Web Site : www.fnsyrus.com

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public
Company Limited (PST)

24
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นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
Mr. Prachaya Kulvanichpisit
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.poems.in.th
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บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited
(PHATRA)
นางภัทรพร มิลินทสูต
Mrs. Patraporn Milindasuta
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
Acting President
Web Site : www.phatrasecurities.com

25

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
Public Company Limited (MBKET)
นายมนตรี ศรไพศาล
Mr. Montree Sornpaisarn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.maybank-ke.co.th

26

บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public
Company Limited (MP)
นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์
Mr. Thanomphong Pathomsak
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.merchant.co.th

27

บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก.
Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited (ML)
นายพงศ์ธร สุพรชัย
Mr. Pongtorn Supornchai
กรรมการ
Director
Web Site : www.bml.com

28

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited (MACQ)
นายวิลเลี่ยม แองกัส เค็นท์
Mr. William Angus Kent
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.macquarie.com

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

30

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม
Mr. Chaipat Narkmontanakum
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.unitedsec.com

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

31

นางวิภารัตน์ มีสิทธิ์สกุล
Mrs. Viparat Misitsakul
กรรมการผู้อำานวยการ
Chief Operating Officer
Web Site : www.ubs.com

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

32

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม
Mr. Chaipat Narkmontanakum
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
Chief Executive Officer
Web Site : www.u-trade.co.th

บล. สินเอเซีย จก.
ACL Securities Company Limited (ACLS)

33

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
Mrs. Pornpring Suksantisuwan
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.acls.co.th

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

34
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ดร.พัชร สุระจรัส
Dr. Patchara Surajaras
กรรมการบริหาร
Executive Director
Web Site : www.asiaplus.co.th
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บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
OSK Securities (Thailand) Public Company
Limited (OSK)
นางสาวสุพิน สุระวิชัย
Ms. Supin Suravichai
กรรมการบริหาร
Executive Director
Web Site : www.osk188.co.th

35

บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
AIRA Securities Public Company Limited (AIRA)
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
Mr. Pairoj Laungthaleongpong
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.aira.co.th

36

บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
I V Global Securities Public Company Limited (IVG)
นางศรีพร สุทธิพงศ์
Mrs. Sriporn Sudthipongse
กรรมการผู้อำานวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
President & CEO
Web Site : www.ivglobal.co.th

37

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
Association of Thai Securities Companies
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
กรรมการผู้อำานวยการ
President
Web Site : www.asco.or.th

38
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
(Advisor)

นายโยธิน อารี
Mr. Yothin Ari

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

นายยุทธ วรฉัตรธาร
Mr. Yuth Vorachattarn

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

นายสุเทพ พีตกานนท์
Mr. Suthep Peetakanont
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รายงานประจำาปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

รายนามบริษัทสมาชิกชมรม (Directory of Member Companies)
บริษัท

NO.

1

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)

2

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

3

บล. เกียรตินาคิน จก.

4

บล. โกลเบล็ก จก.

5

บล. คันทรี่ กรุป จก. (มหาชน)

6

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

7

บล. เคที ซีมโิ ก จก.

8

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.

9

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

10

บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.

11

บล. ซิตค้ี อรป (ประเทศไทย) จก.

12

บล. ซีมโิ ก จก. (มหาชน)

13

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.

14

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.

15

บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

16

บล. ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.

17

บล. ทรีนตี ้ี จก.

18

บล. ทิสโก จก.

19

บล. ไทยพาณิชย จก.

20

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

21

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

22

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม (Directory of Member Companies)
บริษัท

NO.

23

บล. บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จก.

24

บล. เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย จก. (มหาชน)

25

บล. ฟนนั ซา จก.

26

บล. ฟนนั เซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

27

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

28

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

29

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

30

บล. เมอรชน่ั พารทเนอร จก. (มหาชน)

31

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.

32

บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)

33

บล. ยูบเี อส (ประเทศไทย) จก.

34

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

35

บล. สินเอเซีย จก.

36

บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

37

บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

38

บล. ไอรา จก. (มหาชน)

39

บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT

ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
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NO.

บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา

1

บ. คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จก.

2

บ. จีที เวลธ แมเนจเมนท จก.

3

บ. วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด ฟวเจอรส จก.

4

บ. ออสสิรสิ ฟวเจอรส จก.

5

บ. เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จก.

6

บ. ฮัว่ เซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จก.

7

บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จก.

NO.

ธนาคารพาณิชย

1

ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)

2

ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)

3

ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)

4

ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

5

ธ. เครดิต อะกริกอล คอรปอเรทแอนดอนิ เวสเมนทแบงก

6

ธ. ซีไอเอ็มบี (ไทย) จก. (มหาชน)

7

ธ. ดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ

8

ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)

9

ธ. ทิสโก จก. (มหาชน)

10

ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)

11

ธ. เพือ่ การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

12

ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)

13

ธ. แลนด แอนด เฮาส จก. (มหาชน)

14

ธ. ยูโอบี จก. (มหาชน)

15

ธ ฮองกงและเซีย่ งไฮแบงกิง้ คอรปอเรชัน่ จก.
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม (Directory of Member Companies)
บริษัทอื่นๆ

NO.

1

บ. แกรนท ธอนตัน เซอรวสิ เซส จก.

2

บ. เคทีบี แอดไวซเซอรี่ จก.

3

บ. เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จก.

4

บ. แคปปตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.

5

บ. แคปปตอล ลิง้ ค แอดไวเซอรี่ จก.

6

บ. แคปปตอล แอดแวนเทจ จก.

7

บ. เจดี พารทเนอร จก.

8

บ. เจวีเอส ทีป่ รึกษาการเงิน จก.

9

บ. เซจแคปปตอล จก.

10

บ. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ทีป่ รึกษา จก.

11

บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จก.

12

บ. เดอะควอนท กรุป จก.

13

บ. ทริปเปล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จก.

14

บ. ทรีนตี ้ี แอดไวซอรี่ 2001 จก.

15

บ. ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จก.

16

บ. ไทยสแตรทีจคิ แคปปตอล จก.

17

บ. บางกอก ซิต้ี แอดไวเซอรี่ จก.

18

บ. เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวสิ เซส(ประเทศไทย)จก.

19

บ. เพลินจิต แคปปตอล จก.

20

บ. ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส เอฟเอเอส จก.

21

บ. ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จก.

22

บ. เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จก.

ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT

ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
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บริษัทอื่นๆ

NO.

23

บ. สีลม แอดไวเซอรี่ จก.

24

บ. อวานการด แคปปตอล จก.

25

บ. ออพทเอเชีย แคปตอล จก.

26

บ. เอแคป คอรปอเรท เซอรวสิ เซส จก.

27

บ. เอสซีเอ็มบี จก.

28

บ. เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวสิ เซส จก.

29

บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.

30

บ. แอบโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จก.

31

บ. แอสเซท โปร แมเนจเมนท จก.

32

บ. ไอรา แอดไวเซอรี่ จก.

33

บลจ. ทหารไทย จก. (มหาชน)

ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT

75

80

51

34

ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

40

31
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