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สมาคมที่เกี่ยวขˆองกับธุรกิจหลักทรัพย†ไดˆมีการก‡อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2516 โดยใชƒชื่อว‡า “สมาคมไทยเงินทุนและจัดจำหน‡าย
หลักทรัพย‹” ต‡อมาไดˆมีการแกƒไขขˆอบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็ น “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย‹” ในปี 2519 หลังจากนั้นในปี 2524
สมาชิกบางส‡วนไดˆขอลาออกเพื่อก‡อตั้งสมาคมการคˆาที่มีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย‹ โดยใชˆชื่อว‡า “สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย‹” ใน
ปี 2535 เมือ่ มีการประกาศใชˆพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย‹และตลาดหลักทรัพย‹ พ.ศ. 2535 เพือ่ การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ
สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย†จงึ ไดƒยน่ื ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็ นสมาคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย‹สมาคมแรกในประเทศไทยโดย
ใชƒชอ่ื ว‡า “สมาคมบริษทั หลักทรัพย‹” (Association of Securities Companies) ซึง่ ไดˆรบั การจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ 1/2535 เมือ่ วันที่
17 กันยายน 2535 โดยมีวตั ถุประสงค‹เพือ่ ใหˆสมาคมเป็ นศูนย‹รวมของบริษทั หลักทรัพย‹ทกุ ประเภท เพือ่ ส‡งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลัก
ทรัพย‹ เพือ่ คุมˆ ครองและรักษาผลประโยชน‹ของวงการธุรกิจหลักทรัพย‹ ตลอดจนเพือ่ การพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ เพือ่ ร‡วม
มือกับหน‡วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย‹ เพื่อการพัฒนาโครงสรˆางพื้นฐานของตลาดทุนไทย
สมาคมไดˆเขˆาไปมีบทบาทในการก‡อตั้งองค‹กรต‡างๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย‹ของบริษัทสมาชิกโดยต‡อเนื่องในปี
2537 สมาคมไดˆกอ‡ ตัง้ สถาบันฝึ กอบรม (ASCO Training Institute) ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค†ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดˆวยการเตรียม
ความพรˆอมเพื่อดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย‹ และเผยแพร‡ความรูˆความเขˆาใจดˆานหลักทรัพย‹ต‡อสาธารณชนโดยไดˆมุ‡งเนˆนในการจัดฝึ กอบรม
และทดสอบเจˆาหนˆาทีก่ ารตลาดหลักทรัพย‹ นอกจากนัน้ ยังไดˆจดั ตัง้ ชมรมผูคˆ าˆ ตราสารหนี้ (Bond Dealers Club) ขึน้ เพือ่ เป็ นองค‹กรกลางใน
การสรˆางระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจการคˆาตราสารหนี้ ซึง่ จะมีผลต‡อการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวมต‡อไปในอนาคต ใน
ปี 2538 เพื่อเป็ นการขยายตลาดทุนใหˆกวˆางขวางยิ่งขึ้น สมาคมไดˆจัดตั้ง ศูนย†ซอ้ื ขายหลักทรัพย‹กรุงเทพ (Bangkok Stock Dealing Center)
ขึ้นเพื่อประโยชน†ที่จะช‡วยใหˆบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใชˆพัฒนากิจการไดˆอย‡างมีประสิทธิภาพขึ้น (อย‡างไร
ก็ตาม ดˆวยปั จจัยหลายประการโดยเฉพาะอย‡างยิ่งปั จจัยทางดˆานภาษี capital gain ทำใหˆศูนย†ซื้อขายหลักทรัพย‹กรุงเทพตˆองปิ ดการดำเนิน
งานเมือ่ ปี 2542) และต‡อมาในปี 2539 ก็ไดƒมกี ารจัดตัง้ บริษทั หลักทรัพย‹เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย‹ จำกัด (TSFC Securities Limited) ขึน้ เพือ่ ช‡วย
เสริมสรˆางสภาพคล‡องของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย†ในประเทศไทย
นอกจากนี้ สมาคมยังไดˆขยายการดำเนินงานใหˆครอบคลุมถึงระดับการปฏิบตั งิ านในสายงานดˆานต‡างๆ ของบริษทั สมาชิกโดยไดˆจดั ตัง้
ชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club) ขึน้ ในเดือนธันวาคม 2539 เพือ่ ส‡งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจโดยรวมทัง้ ดˆานหลักการ
และดˆานปฏิบตั ิ และเพือ่ การศึกษาแสวงหาแนวทางของการพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก (Primary market) ในปี 2540 ไดˆจดั ตัง้ ชมรมผูดˆ แู ลการ
ปฏิบตั งิ านดˆานหลักทรัพย‹ (Compliance Club) เพือ่ ใหˆการกำกับการดูแลการปฏิบตั งิ านของธุรกิจหลักทรัพย‹พฒ
ั นาอย‡างมีประสิทธิภาพไปสู‡
มาตรฐานสากล ในปี 2542 สมาคมไดˆกอ‡ ตัง้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Club) ขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาของธุกจิ
หลักทรัพย†ซง่ึ กำลังกˆาวไปสูแ‡ นวทางการประกอบธุรกิจในเชิง E-Commerce เพือ่ ร‡วมสรˆางความเจริญเติบโตอย‡างมีเสถียรภาพใหˆแก‡ตลาดทุน
และระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต‡อไป ในปี 2548 สมาคมไดˆจดั ตัง้ ชมรมปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย‹ (Back Office Operation Club) ขึน้ เพือ่
ส‡งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานดˆานปฏิบัติการหลักทรัพย‹ เพื่อเผยแพร‡การศึกษา วิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติ
การหลักทรัพย‹ ตลอดจนเป็ นศูนย‹กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูˆประสบการณ‹ และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย‹ และ
ต‡อมาในเดือนธันวาคม 2548 ไดˆจดั ตัง้ ชมรมผูปˆ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล‡วงหนˆา (Futures Industry Club) ขึน้ เพือ่ ส‡งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆาทั้งดˆานหลักการและดˆานปฏิบัติ ประสานความร‡วมมือระหว‡างสมาชิกในการแกƒไข
ปั ญหาต‡างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา รวมทั้งการประนอมขˆอพิพาทระหว‡างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล‡วงหนˆา ตลอดจนส‡งเสริมการศึกษา วิจยั และการเผยแพร‡ขา‡ วสารทางวิชาการและข‡าวสารเกีย่ วกับธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล‡วงหนˆา
ในปี 2547 สมาคมไดˆรว‡ มมือกับองค‹กรทีเ่ กีย่ วขˆองในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทยจัดตัง้ “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย”
ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค‹เพือ่ ส‡งเสริมและสนับสนุนใหˆองค‹กร และผูทˆ เ่ี กีย่ วขˆองกับธุรกิจหลักทรัพย‹และตลาดหลักทรัพย†ในตลาดทุนไทยมีการสรˆาง
มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่โปร‡งใส ยุติธรรม ตลอดจนประสานความร‡วมมือระหว‡างองค‹กรที่เกี่ยวขˆองกับ
ธุรกิจหลักทรัพย‹และตลาดหลักทรัพย‹ และหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆอง เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยใหˆเจริญเติบโตอย‡างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ



เรียน ท‡านสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
ดิฉนั ขอขอบคุณบริษทั สมาชิกทีไ่ ดƒใหˆความไวˆวางใจเลือกตัง้ ใหƒดำรงตำแหน‡งนายกสมาคม และขอขอบคุณ คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ซึง่ ไดƒรบั การแต‡งตัง้ ใหˆดำรงตำแหน‡งคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทีไ่ ดˆเป็ นกำลังสำคัญในการผลักดันงานของสมาคมตลอดระยะเวลา 4 ปี เศษ
ที่ดำรงตำแหน‡งนายกสมาคม ซึ่งเห็นไดˆจากผลงานที่เป็ นประโยชน‹ต‡ออุตสาหกรรมหลักทรัพย†โดยรวม อันไดˆแก‡ การผลักดันใหƒมีเพิ่มสินคˆา
และบริการใหม‡เพือ่ เป็ นช‡องทางในการเพิม่ รายไดˆของบริษทั สมาชิก การเสนอปรับปรุงโครงสรˆางค‡านายหนˆาซือ้ ขายหลักทรัพย‹ การปรับปรุง
อัตราการวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย‹เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง เป็ นตˆน
ในปี 2552 สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹ ไดƒรับสมาชิกใหม‡หนึ่งราย คือ บล. บาร‹เคลย‹ แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จก. ซึ่งทำใหˆมี
จำนวนบริษัทสมาชิกรวมทั้งสิ้น 40 บริษัท
ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี ที่ผ‡านมา สมาคมไดˆผลักดันเรื่องสำคัญ ไดˆแก‡ การปรับปรุงโครงสรˆางค‡านายหนˆาซื้อขายหลักทรัพย‹ รวม
ทัง้ การกำหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับวิธกี ารเรียกเก็บค‡าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย‹แบบแยกรายการ (unbundled fee) จากผูลˆ งทุน การ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นนายหนˆาซื้อขายหลักทรัพย‹ต‡างประเทศและเอกสารเปิ ดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน
หลักทรัพย‹ต‡างประเทศ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของผูƒติดต‡อกับผูˆลงทุนของบริษัทหลักทรัพย‹ และการจัดทำขˆอความมาตรฐาน
เรื่องการโอนลูกคˆาภายหลังควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย‹เพื่อเพิ่มเติมในสัญญาแต‡งตั้งนายหนˆาซื้อขายหลักทรัพย‹ นอกจากนั้น
สมาคมฯ ไดˆเสนอความเห็นเรือ่ งการแกˆกฎหมายหลักทรัพย‹เพือ่ รองรับการปรับโครงสรˆางตลาดทุนไทย (Demutualization) ไปยังสำนักงาน
ก.ล.ต. โดยเสนอใหƒมีผูˆแทนของสมาคมร‡วมเป็ นคณะกรรมการแปรรูปตลาดหลักทรัพย‹ฯ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาตลาดทุน
นอกเหนือจากการดำเนินงานของสมาคมในระดับนโยบายแลˆว สมาคมไดˆดำเนินการครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในดˆานต‡างๆ
ของบริษัทสมาชิกผ‡านชมรมต‡างๆ โดยสรุปไดˆดังนี้
ชมรมวาณิชธนกิจ ไดˆจัดทำร‡างมาตรฐานการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินในส‡วนของการทำ Due Diligence และจัดทำแนว
ทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย‹ รวมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อใหˆการ
ประกอบวิชาชีพดˆานวาณิชธนกิจเป็ นไปอย‡างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ชมรมไดˆเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ‹ดˆาน
วาณิชธนกิจต‡อสำนักงาน ก.ล.ต. ไดˆแก‡ การเปิ ดเผยขˆอมูลกรณีบริษทั ต‡างประเทศเขˆามาออกและเสนอขายหุนˆ ในประเทศไทย การปรับปรุง
เกณฑ‹การอนุญาตใหˆบริษทั ต‡างประเทศเขˆามาจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย‹ฯ แนวทางการปรับปรุงการออกและเสนอขายพันธบัตร
ต‡างประเทศและหุˆนกูˆต‡างประเทศ และแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ‹การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ‹



ชมรมผูดˆ แู ลการปฏิบตั งิ านดˆานหลักทรัพย‹ ไดˆจดั โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ compliance ระดับกลาง โดยมีผเˆู ขˆา
รับการอบรม 103 คน นอกจากนี้ ไดˆเสนอความเห็นไปยังสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับร‡างกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และเสนอความเห็นไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. เพื่อใหˆทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูˆจักลูกคˆา (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขˆอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคˆา (CDD)
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศไดƒจดั ตัง้ คณะทำงานศึกษาพัฒนาระบบปฏิบตั กิ ารดˆานหลักทรัพย†โดยการใชˆ open source เพือ่ ศึกษา
ความเป็ นไปไดˆของการนำ open source มาใชˆและจัดหา developer มาพัฒนาระบบ core business นอกจากนี้ ชมรมฯ ไดˆประสานงาน
กับตลาดหลักทรัพย‹ฯ เพื่อแกƒไขปั ญหาระบบซื้อขายหลักทรัพย‹ขัดขˆอง และการทบทวนกฎเกณฑ†ในการหยุดซื้อขายหลักทรัพย†ในกรณีที่มี
การซื้อขายผิดปกติ
ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย†ไดˆจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อดูแลบัญชีของลูกคˆาเพื่อใหˆบริษัท
สมาชิกมีมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารความเสี่ยงดˆานปฏิบัติการ และชมรมฯ ไดˆจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก ร‡วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดอบรมความรูƒพื้นฐานใหˆเจˆาหนˆาที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย‹
ชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆาไดˆจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย Gold Futures จัดทำแนวทางปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการแต‡งตั้งตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย Gold Futures ฉบับมาตรฐาน และไดˆปรับปรุงวิธีการคำนวณหลักประกันเริ่มตˆนของ
ลูกคˆาทั่วไปใหˆเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ ชมรมฯ ไดˆร‡วมกับ บมจ. ตลาดอนุพันธ†จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดˆานธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล‡วงหนˆา ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
ในดˆานการพัฒนาความรูˆของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย‹ นอกเหนือจากการจัดอบรมสัมมนาของสมาคมและชมรมต‡างๆ แลˆว
สถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹ ไดƒจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรูˆสำหรับผูˆปฏิบัติงานในสายงานที่
ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2552 มีผูˆสมัครเขˆารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 144 คน และมีผูˆเขˆาทดสอบรวม 77 คน โดยสอบผ‡านตามเกณฑ‹ของ
หลักสูตรจำนวน 56 คน พรˆอมกันนี้ สถาบันไดƒจดั ฝึ กอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิม่ พูนความรูสˆ ำหรับผูปˆ ฏิบตั งิ านในสายงานทีป่ รึกษาทาง
การเงิน (Refresher Course) โดยมีผูˆผ‡านการอบรมตามเกณฑ‹เป็ นจำนวนรวมทั้งสิ้น 106 คน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹ตระหนักถึงความมุ‡งมั่นต‡อพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อเสริมสรˆางความแข็งแกร‡ง
ของธุรกิจหลักทรัพย‹ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน‹ต‡อบริษัทสมาชิก โดยจะดำเนินการทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
งาน เพื่อใหˆบรรลุวัตถุประสงค‹ต‡อไป สุดทˆายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณบริษัทสมาชิกที่ไดƒใหˆความร‡วมมือสนับสนุนการดำเนินงานต‡างๆ ของ
สมาคมเป็นอย‡างดีตลอดมา

(ภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ)
นายกสมาคม









ภาวะเศรษฐกิจไทย
ดˆานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2552 หดตัวทีร่ อˆ ยละ -2.8 ต‡อปี โดยเศรษฐกิจไทยใน 3 ไตรมาสแรกของปี ไดˆหดตัวมากจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
แต‡กลับมาขยายตัวเป็ นบวกไดƒในไตรมาสสุดทˆาย โดยไดƒรบั ปั จจัยสนับสนุนจากการเร‡งการใชˆจา‡ ยภาครัฐ ดังสะทˆอนไดˆจากการบริโภคภาครัฐ
ในปี 2552 ทีค่ าดว‡าจะเร‡งตัวขึน้ มาอยูท‡ ร่ี อˆ ยละ 7.6 ต‡อปี เพิม่ ขึน้ จากปี กอ‡ นทีร่ อˆ ยละ 4.6 ต‡อปี และการลงทุนภาครัฐในปี 2552 ทีค่ าดว‡าจะกลับ
มาขยายตัวเป็ นบวกไดƒทร่ี อˆ ยละ 2.6 ต‡อปี จากทีห่ ดตัวในปี กอ‡ นทีร่ อˆ ยละ -4.6 ต‡อปี นอกจากนัน้ การฟื้ นตัวทีเ่ ร็วกว‡าทีค่ าดของเศรษฐกิจของ
คูค‡ าˆ หลักของไทย ช‡วยใหˆปริมาณการส‡งออกสินคˆาและบริการในไตรมาสสุดทˆายของปี กลับมาขยายตัวเป็ นบวก ทำใหˆปริมาณการส‡งออกสินคˆา
และบริการในปี 2552 หดตัวนˆอยกว‡าทีค่ าดไวˆมาอยูท‡ ร่ี อˆ ยละ -13.0 ต‡อปี ขณะทีป่ ริมาณการนำเขˆาสินคˆาและบริการหดตัวทีร่ อˆ ยละ -21.5 ต‡อปี
เนือ่ งจากการใชˆจา‡ ยภาคเอกชนยังฟื้ นตัวไดˆชาˆ ประกอบกับสถานการณ‹ความไม‡แน‡นอนทางการเมืองและปั ญหาการระงับการลงทุนบริเวณ
มาบตาพุด ส‡งผลใหˆการลงทุนภาคเอกชนในปี 2552 หดตัวทีร่ อˆ ยละ -12.7 ต‡อปี และการบริโภคภาคเอกชนในปี 2552 หดตัวทีร่ อˆ ยละ -1.3 ต‡อปี

ดˆานเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในดˆานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 มาอยู‚ที่รˆอยละ -0.9 ต‡อปี เนื่องจาก
ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงมากจากปี 2551 ประกอบกับมาตรการลดค‡าครองชีพ 5 มาตรการ 6 เดือน ที่ช‡วยบรรเทาค‡าครองชีพใหˆประชาชน
นอกจากนั้น อัตราการว‡างงานกลับมาอยู‚ในภาวะปกติที่รˆอยละ 1.6 ของกำลังแรงงาน เนื่องจากการจˆางงานที่กลับมาเพิ่มขึ้นตามสภาวะ
เศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวในช‡วงครึง่ ปี หลัง ในดˆานเสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2552 เกินดุลสูงมากถึงรˆอยละ 8.1 ของ GDP
เนื่องจากการเกินดุลการคˆาที่สูงถึง 20.4 พันลˆานเหรียญสหรัฐ อันเป็ นผลมาจากมูลค‡าสินคˆานำเขˆาที่หดตัวลงมากกว‡ามูลค‡าสินคˆาส‡งออก
โดยมูลค‡าสินคˆานำเขˆาในปี 2552 หดตัวมาจากฐานที่สูงในปี ก‡อนมาอยู‚ที่รˆอยละ -25.9 ต‡อปี ขณะที่มูลค‡าสินคˆาส‡งออกในปี 2552 หดตัว
ที่รˆอยละ -14.8 ต‡อปี





มาตรการทางการคลังและการเงิน
มาตรการทางการคลังที่สำคัญในปี 2552 ไดˆแก‡
1. การอนุมตั จิ ดั สรรเงินกูภˆ ายใตˆพระราชกำหนดใหˆอำนาจกระทรวงการคลังกูเˆ งินเพือ่ ฟื้ นฟูและเสริมสรˆางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552 วงเงิน 149,999.8371 ลˆานบาท ใหˆแก‚โครงการภายใตˆแผนปฏิบัติการไทยเขˆมแข็ง 2555
2. การประกาศโครงการแกƒไขปั ญหาหนี้สินภาคประชาชนนอกระบบ เพื่อช‡วยเหลือใหˆประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเขˆาเป็ นหนี้ใน
ระบบ โดยเปิ ดโอกาสใหˆเขˆาถึงแหล‡งเงินกูใƒ นระบบสถาบันการเงินในเครือข‡ายของรัฐไดˆงา‡ ยขึน้ อันเป็ นการช‡วยลดภาระค‡าใชˆ
จ‡ายดอกเบี้ยเงินกูˆนอกระบบที่สูงมากเกินปกติ
3. การเพิม่ ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพือ่ ส‡งเสริมการประหยัดพลังงาน ส‡งเสริมการใชˆพลังงานทางเลือกจากพืชการเกษตรในประเทศ
และลดการพึง่ พาการนำเขˆาน้ำมันดิบจากต‡างประเทศ โดยปรับเป็ นอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 0.75-5.00 บาทต‡อลิตรขึน้ อยูก‡ บั
ประเภทของน้ำมัน
4. การยกเวˆนการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา จากอัตราที่จัดเก็บรˆอยละ 10 ของรายรับจากการใหˆบริการ ลดลงเหลืออัตรารˆอยละ 0
เพื่อช‡วยเหลือผูˆประกอบธุรกิจสปาใหƒมีศักยภาพในการแข‡งขันสู‡ระดับสากล
5. มาตรการภาษีเพื่อช‡วยเหลือค‡าครองชีพและสนับสนุนผูˆประกอบการขนาดกลาง ขนาดย‡อม และวิสาหกิจชุมชน ไดˆแก‡
ก. ขยายวงเงินไดƒพึงประเมินขั้นต่ำที่ตˆองคำนวณภาษีในอัตรารˆอยละ 0.5 จาก 60,000 บาท เป็ น 1,000,000 บาท
ข. เพิม่ เพดานวงเงินไดƒพงึ ประเมินทีไ่ ดƒรบั การยกเวˆนภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน จาก 1,200,000 บาท เป็ น 1,800,000 บาท
ทั้งนี้ สำหรับเงินไดˆของวิสาหกิจชุมชนที่ไดƒรับในปี 2552 ถึง 2553
ค. ปรับปรุงหลักเกณฑ‹การลงทุนของธุรกิจเงินร‡วมลงทุน (Venture Capital) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย‡อม
เพื่อใหƒไดƒรับสิทธิประโยชน‹ทางภาษี ในประเด็นดังนี้
- ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลร‡วมลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- ยกเลิกการกำหนดเงือ่ นไขการลงทุนในปี แรก ทีก่ ำหนดใหˆธรุ กิจเงินร‡วมลงทุนตˆองนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย‡อม ไม‡นˆอยกว‡ารˆอยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
- ในกรณีที่ธุรกิจเงินร‡วมลงทุนสามารถนำหุˆนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย‡อมเขˆาไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย‹ฯ ใหˆกำไรที่ธุรกิจเงินร‡วมลงทุนไดƒรับจากการขายหุˆนในตลาดหลักทรัพย‹ฯ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย‡อมดังกล‡าวไดƒรับการยกเวˆนภาษีเงินไดˆ
6. มาตรการทางภาษีเพื่อช‡วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย‹ โดยยกเวˆนภาษีเงินไดˆบุคคลธรรมดา สำหรับผูˆที่จ‡ายเงินค‡าซื้อ
อสังหาริมทรัพย†ทไ่ี ม‡เคยผ‡านการใชˆงานมาก‡อน เป็ นจำนวนเท‡ากับมูลค‡าทีจ่ า‡ ยจริง แต‚ไม‡เกิน 300,000 บาท ทัง้ นี้ การไดƒสทิ ธิ์
ดังกล‡าวจะตˆองทำการโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย‹ภายในปี 2552 เท‡านั้น
7. มาตรการภาษีเพื่อกระตุˆนธุรกิจท‡องเที่ยว โดยบริษัทหรือหˆางหุˆนส‡วนนิติบุคคลที่จัดโครงการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
สามารถหักรายจ‡ายในการคำนวณภาษีสำหรับรายจ‡ายค‡าหˆองพักและค‡าหˆองสัมมนาภายในประเทศไดˆเป็ นจำนวน 2 เท‡า
ของที่จ‡ายจริง ทั้งนี้ สำหรับรายจ‡ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
8. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรˆางหนี้ (NPL) ของภาคเอกชน โดยยกเวˆนภาษีและลดค‡าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่กรมที่ดิน ใหˆแก‡ การปลดหนี้ และการโอนทรัพย†สินใชˆหนี้ สำหรับการปรับปรุงโครงสรˆางหนี้
ของสถาบันการเงินและเจˆาหนี้อื่นตามหลักเกณฑ†ที่ธนาคารแห‡งประเทศไทยประกาศกำหนด ที่ไดˆกระทำระหว‡าง วันที
1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
9. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรˆางองค‹กร โดยยกเวˆนภาษีมูลค‡าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ใหˆแก‡ผปˆู ระกอบกิจการซึง่ เป็ นบริษทั มหาชนหรือบริษทั จำกัด สำหรับมูลค‡าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารทีเ่ กิด
ขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนกิจการบางส‡วนใหˆแก‡กัน และลดค‡าธรรมเนียมการจดสิทธิและนิติกรรมที่กรมที่ดิน ทั้งนี้ บริษัท
ผูˆโอนและผูƒรับโอนตˆองโอนกิจการบางส‡วนใหƒแก‚กันใหƒแลƒวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552



10. มาตรการสินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินไดƒนิติบุคคล ในการชำระภาษีเงินไดƒนิติบุคคลประจำปี ภาษี 2551 ของผูˆประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย‡อม โดยมีระยะเวลาการใหƒสินเชื่อ 1 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยรˆอยละ 4 ต‚อปี
จ‚ายชำระเป็ นรายเดือน เพื่อเป็ นการแบ‚งเบาภาระของผูƒประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย‡อม และช‡วยใหƒรัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีเงินไดƒนิติบุคคลไดˆเพิ่มขึ้น
11. การอนุญาตใหƒนิติบุคคลต‡างประเทศ จำนวน 8 ราย ออกพันธบัตรหรือหุˆนกูˆสกุลเงินบาทในประเทศไทย ในวงเงินรายละ
ไม‡เกิน 4,000 ลˆานบาท รวมเป็ นวงเงินทั้งสิ้น 32,000 ลˆานบาท
มาตรการทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2552 ไดˆแก‡ การผ‡อนคลายระเบียบการลงทุนในหลักทรัพย‹ต‡างประเทศ และการทำธุรกรรม
อนุพันธ‹ของผูˆลงทุนและบุคคลในประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช‡วยใหˆการบริหารจัดการเงินตรา
ต‡างประเทศของผูˆลงทุนและบุคคลในประเทศมีความคล‡องตัวยิ่งขึ้น สรุปไดˆดังนี้
1. การเพิ่มประเภทผูˆลงทุนสถาบัน โดยอนุญาตใหƒนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยซึ่งมีสินทรัพย‹ตามงบดุลตั้งแต‚
5,000 ลˆานบาทขึน้ ไป และมีธรุ กิจหลักเป็ นผูผˆ ลิตหรือประกอบธุรกิจการคˆาหรือบริการ สามารถลงทุนในหลักทรัพย‹ตา‡ งประเทศ
ไดˆดˆวยตนเอง ในวงเงินไม‡เกิน 50 ลˆานเหรียญสหรัฐต‡อราย จากเดิมที่อนุญาตใหˆลงทุนไดˆเองเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขˆาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย‹ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน
วินาศภัย และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
2. การขยายขอบเขตใหˆผลˆู งทุนสถาบันทำธุรกรรมเพิม่ เติมไดˆดงั ต‡อไปนี้ เพือ่ บริหารความเสีย่ งและเพิม่ ผลตอบแทนจากการลงทุน
2.1 ธุรกรรมอนุพันธ‹ (Derivatives) อˆางอิงตัวแปรต‡างประเทศ เช‡น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้
ราคาตราสารทุน ราคาสินคˆาโภคภัณฑ‹ และดัชนีทางการเงินต‡างๆ เป็ นตˆน ทั้งนี้ การทำอนุพันธ‹อˆางอิงอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท ผูˆลงทุนตˆองทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท‡านั้น
2.2 ธุรกรรมยืมและใหƒยืมหลักทรัพย‹ต‡างประเทศ (Securities Borrowing and Lending : SBL)
2.3 ธุรกรรมขายหลักทรัพย‹ต‡างประเทศโดยมีสัญญาจะซื้อคืน และธุรกรรมซื้อหลักทรัพย‹ต‡างประเทศโดยมีสัญญา
จะขายคืน (Repo and Reverse Repo)
3. การขยายขอบเขตใหˆผูˆลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย‹ต่ำกว‡า 5,000 ลˆานบาทที่ตˆองไดƒรับอนุญาตจาก
ธนาคารแห‡งประเทศไทยในการลงทุนในหลักทรัพย‹ตา‡ งประเทศผ‡านบริษทั หลักทรัพย‹ หรือจัดตัง้ กองทุนส‡วนบุคคล โดยธนาคาร
แห‡งประเทศไทยจะอนุญาตใหˆลงทุนในหลักทรัพย‹ต‡างประเทศและทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น ดังนี้
3.1 ใหˆบุคคลทั่วไปที่ลงทุนผ‡านบริษัทหลักทรัพย‹ ลงทุนในตราสารอนุพันธ†ที่ซื้อขายในตลาด (Exchange Traded
Derivatives) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย‹ต‡างประเทศ
3.2 ใหˆกองทุนส‡วนบุคคลทำธุรกรรมอนุพันธ‹อˆางอิงตัวแปรต‡างประเทศ SBL, Repo และ Reverse Repo ไดƒในกรอบ
เดียวกับผูˆลงทุนสถาบัน
4. การผ‡อนผันหลักเกณฑ‹การทำธุรกรรมอนุพันธ‹เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบุคคลในประเทศกับธนาคาร
พาณิชย†ในประเทศ ดังนี้
4.1 กรณีค‡าสินคˆาหรือบริการใหˆทำธุรกรรมอนุพันธ‹จากประมาณการไดƒไม‡เกินมูลค‡าสินคˆาหรือบริการภายใน 1 ปี
4.2 การทำธุรกรรมเงินตราต‡างประเทศขˆามสกุล (Cross Currency)
4.3 กรณียกเลิก (Unwind) ธุรกรรมอนุพันธ†ไดˆเพิ่มเติม เช‡น เงินตราต‡างประเทศที่ไม‡รับมอบหรือส‡งมอบตามอนุพันธ‹
ที่มีจำนวนต่ำกว‡า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็ นตˆน
5. การขยายขอบเขตใหˆบุคคลในประเทศทำธุรกรรมอนุพันธ‹ ธุรกรรมเงินฝาก หรือเงินกูƒยืมที่ใหˆผลตอบแทนอˆางอิงตัวแปรต‡าง
ประเทศที่ไม‡เกี่ยวขˆองกับเงินบาทหรือธนาคารพาณิชย†ในประเทศ เช‡น ธุรกรรมอนุพันธ†อˆางอิงดอกเบี้ยต‡างประเทศ ธุรกรรม
เงินฝาก หรือเงินกูƒยืมที่ใหˆผลตอบแทนอˆางอิงดัชนีตลาดหลักทรัพย‹ต‡างประเทศ หรือเงินตราต‡างประเทศที่ไม‡เกี่ยวขˆองกับ
เงินบาท เป็ นตˆน



6. อัตราดอกเบี้ยนโยบายไดˆปรับลดลงตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน โดย ณ สิ้นปี 2551 อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู‡ที่
รˆอยละ 2.75 ต‡อปี เหลือรˆอยละ 1.25 ต‡อปี ณ สิ้นปี 2552
7. ธนาคารแห‡งประเทศไทยไดˆดูแลความผันผวนของค‡าเงินบาทไม‚ใหƒมีมากจนเป็ นอุปสรรคต‡อการปรับตัวของภาคเอกชน โดย
ในปี 2552 ธนาคารแห‡งประเทศไทยไดƒใชˆ swap เป็ นเครื่องมือในการบริหารสภาพคล‡องเงินบาทในระบบการเงินโดยดำเนิน
การอย‡างระมัดระวังตามความจำเป็ น ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐไดˆแข็งตัว
อย‡างต‡อเนื่อง โดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินเหรียญสหรัฐที่ประกาศโดยธนาคารแห‡งประเทศไทย เท‡ากับ 33.359
บาทต‡อ 1 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2552 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2551 ซึ่งเท‡ากับ 34.926 บาทต‡อ 1 เหรียญสหรัฐ

ภาวะตลาดทุน
ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย‹
ณ สิ้นปี 2552 ดัชนีตลาดหลักทรัพย†ไทยปรับตัวสูงขึ้นรˆอยละ 63.25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2551 โดยไดƒรับอานิสงค‹จากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย‹ (SET index) ปิ ดที่ 734.54 จุด ณ สิ้นปี 2552 ขณะที่มีจุดต่ำสุดอยู่ที่
411.27 จุด ในเดือนมีนาคม และมีจุดสูงสุดที่ 751.86 จุดในเดือนตุลาคม
เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย†ในภูมิภาค ดัชนีตลาดหลักทรัพย†ไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นรองจากอินโดนีเซีย ไตˆหวัน
และสิงคโปร‹ แต‡สงู กว‡าฟิ ลปิ ปิ นส‹ เกาหลีใตˆ ฮ‡องกง และมาเลเซีย
ดˆานดัชนีตลาดหลักทรัพย‹เอ็ม เอ ไอ (mai index) ปิ ดที่ 215.30 จุด เพิ่มขึ้นรˆอยละ 32.14 จากสิ้นปี 2551

มูลค‡าหลักทรัพย‹ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2552 มีมูลค‡า 5,912,231 ลˆานบาท
เพิ่มขึ้นรˆอยละ 64.67 จากสิ้นปี 2551 ตามการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย‹เป็ นสำคัญ ทั้งนี้ ในปี 2552 มีบริษัทจดทะเบียนใหม‚ใน
ตลาดหลักทรัพย‹ จำนวน 6 บริษัท บริษัทที่เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย‹ จำนวน 8 บริษัท ทำใหˆ ณ สิ้นปี 2552 มีบริษัทจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 474 บริษัท



สำหรับตลาดหลักทรัพย‹ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนใหม‡ จำนวน 11 บริษัท ทำใหˆ ณ สิ้นปี 2552 มีบริษัทจดทะเบียนรวม
60 บริษัท

ดัชนีตลาดหลักทรัพย†ไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น ส‡งผลใหˆ P/E ratio ของไทยปรับตัวสูงขึ้นจากสิ้นปี 2551 ที่ 7.0 เท‡า เป็ น 12.7 เท‡า
ขณะที่อัตราส‡วนระหว‡างค‡า P/E ratio ของไทยเทียบกับ P/E ratio ของหุˆนในกลุ‡ม MSCI ในภูมิภาคเอเซียยกเวˆนญี่ปุ่น (MSCI Asian Ex.
Japan) ปรับตัวสูงขึ้นอย‡างต‡อเนื่องจากรˆอยละ 64.2 ในช‡วงสิ้นปี 2551 มาเป็ นรˆอยละ 89.9 ณ สิ้นปี 2552



ในปี 2552 มูลค‡าการซื้อขายหลักทรัพย†มีมูลค‡าสูงสุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2548 โดยในปี 2552 การซื้อขายหลักทรัพย‹ของ SET
และ mai มีมลู ค‡ารวม 4,428,979 ลˆานบาท เพิม่ ขึน้ รˆอยละ 11.25 จากปี 2551 และมีมลู ค‡าซือ้ ขายหลักทรัพย‹เฉลีย่ ต‡อวัน 18,226 ลˆานบาท
เพิ่มขึ้นรˆอยละ 13.08 จากปี 2551

เมือ่ พิจารณาการซือ้ ขายหลักทรัพย‹แยกตามประเภทนักลงทุนในปี 2552 นักลงทุนรายย‡อยมีสดั ส‡วนของมูลค‡าการซือ้ ขายหลักทรัพย‹
รˆอยละ 61 ของมูลค‡าซื้อขายทั้งหมด ขณะที่นักลงทุนต‡างประเทศ, บัญชีบริษัทหลักทรัพย‹ (proprietary trading) และนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศมีสัดส‡วนของมูลค‡าการซื้อขายหลักทรัพย†รˆอยละ 19 รˆอยละ 13 และรˆอยละ 7 ตามลำดับ



ภาพรวมของตลาดอนุพันธ‹
ในปี 2552 การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล‡วงหนˆาในตลาดอนุพนั ธ‹ มีมลู ค‡ารวมทัง้ สิน้ 1,334 พันลˆานบาท หรือเฉลีย่ 5,589 ลˆานบาทต‡อวัน
ในเชิงปริมาณของการซือ้ ขาย มีปริมาณการซือ้ ขายรวม 3.07 ลˆานสัญญา หรือเฉลีย่ 12,771 สัญญาต‡อวัน เพิม่ ขึน้ รˆอยละ 44.52 จากปี 2551
ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 8,837 สัญญาต‡อวัน โดยเป็ นการซื้อขายผ‡านระบบอินเทอร‹เน็ตประมาณรˆอยละ 21
สินคˆาที่มีการซื้อขายมากที่สุด ไดˆแก‡ สัญญาซื้อขายล‡วงหนˆาที่อˆางอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ซึ่งมีการซื้อขาย
คิดเป็ นรˆอยละ 84 ของปริมาณการซื้อขายรวม
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ตลาดอนุพันธ†มีสถานะคงคˆางรวม 28,281 สัญญา และมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ‹รวมทั้งสิ้น
29,647 บัญชี เพิ่มขึ้นรˆอยละ 86.5 จากสิ้นปี 2551
ในปี 2552 ตลาดอนุพันธ‹ ไดˆจัดใหƒมีการซื้อขายสินคˆาใหม‡ 2 ประเภท ไดˆแก‡ Gold Futures ซึ่งเริ่มซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ‹
และเพิ่มจำนวนหุˆนอˆางอิงของสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆาที่อˆางอิงกับหุˆนสามัญรายตัว (Stock Futures) อีก 11 ตัว ในเดือนมิถุนายน โดย
Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยทั้งปี 1,397 สัญญาต‡อวัน หรือประมาณรˆอยละ 10 ของปริมาณซื้อขายทั้งตลาด และ Stock
Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 600 สัญญาต‡อวัน
ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้
ในปี 2552 ตราสารหนี้ในประเทศในตลาดแรก (Domestic Bond) ที่ออกใหม‚มีมูลค‡ารวม 10.88 ลˆานลˆานบาท หรือคิดเป็ น
การปรับตัวลดลงรˆอยละ 3.19 เมือ่ เทียบกับปี 2551 โดยในส‡วนของมูลค‡าคงคˆางตราสารหนีไ้ ทย ไดˆปรับเพิม่ สูงขึน้ โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
มูลค‡าคงคˆางของตราสารหนีท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยมีมลู ค‡ารวม 5.87 ลˆานลˆานบาท คิดเป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึน้ รˆอยละ
20.89 เมื่อเทียบกับปี 2551
การซือ้ ขายตราสารหนี้ (Outright Trading) ในตลาดรอง ในปี 2552 มีมลู ค‡ารวม 14.54 ลˆานลˆานบาท หรือคิดเป็ นปริมาณการซือ้
ขายเฉลี่ยต‡อวันเท‡ากับ 59,855 ลˆานบาท คิดเป็ นการลดลงรˆอยละ 16.24 เมื่อเทียบกับปี 2551

มาตรการทางดˆานตลาดทุน
มาตรการทางดˆานตลาดทุนที่สำคัญในปี 2552 สรุปไดƒดังนี้
1. การประกาศใชˆเกณฑ‹การเปิ ดเผยขˆอมูลในการเสนอขายหลักทรัพย†ทเ่ี ป็ นมาตรฐานเดียวกัน (ASEAN and Plus Standards)
ระหว‡างประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร‹ เพื่อใหˆเกิดการเสนอขายหลักทรัพย‹หลายประเทศพรˆอมกันในกลุ‡ม
อาเซียนไดˆ สำหรับตราสารหนีม้ ผี ลบังคับตัง้ แต‡วนั ที่ 31 มีนาคม 2552 และสำหรับหุนˆ มีผลบังคับตัง้ แต‡วนั ที่ 1 ธันวาคม 2552
2. การอนุญาตใหˆบริษัทต‡างประเทศสามารถเขˆามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย†ไทย โดยจะตˆองเป็ นบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย†ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) และอยู‡ภายใตˆหน‡วยงานกำกับ
ดูแลของประเทศนั้นๆ ที่เป็ นสมาชิกของ IOSCO
3. การอนุญาตใหˆผูˆลงทุนไทยสามารถลงทุนในต‡างประเทศไดˆมากขึ้น โดยธนาคารแห‡งประเทศไทยไดˆอนุมัติวงเงินการลงทุน
ในต‡างประเทศรวม 30,000 ลˆานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ไดƒใหˆวงเงิน 50 ลˆานเหรียญสหรัฐ สำหรับผูˆดูแลสภาพคล‡อง
(market maker) ของ gold futures ในการซือ้ ขายอนุพนั ธ†ทอ่ี าˆ งอิงกับทองคำในตลาดอนุพนั ธ‹ตา‡ งประเทศ และอีทเี อฟทองคำ
ในต‡างประเทศ เพื่อเป็ นการสนับสนุนใหˆ market maker ทำหนˆาที่ไดˆอย‡างมีประสิทธิภาพขึ้น



4. การอนุญาตใหˆบริษัทหลักทรัพย‹และผูˆลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆาในศูนย†ซื้อขายสัญญาต‡างประเทศ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย‹ต‡างประเทศไดˆ
5. การปรับปรุงหลักเกณฑ‹และคุณสมบัติผูƒติดต‡อกับผูˆลงทุนดˆานหลักทรัพย‹และสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา เพื่อเพิ่มความยืดหยุ‡น
ใหˆผตˆู ดิ ต‡อกับผูลˆ งทุนดˆานหลักทรัพย‹ ในการขอความเห็นชอบเป็ นผูตƒ ดิ ต‡อกับผูลˆ งทุนดˆานสัญญาซือ้ ขายล‡วงหนˆาไดˆสะดวกขึน้
6. การอนุญาตใหˆผูˆประกอบธุรกิจทองคำสามารถขอเป็ นตัวแทนในธุรกิจซื้อขายล‡วงหนˆาทองคำ
7. การกำหนดหลักเกณฑ†ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสต‹ การกำหนดใหƒใบทรัสต‹เป็ นหลักทรัพย‹ รวมทั้งการกำหนด
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ใหƒใชˆทรัสต‹ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ทรัสต‹เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือ
ในการพัฒนาสินคˆาใหม‡ๆ เพิ่มเติม
8. การเพิ่มประเภท asset class ที่อนุญาตใหˆกองทุนรวม และกองทุนส‡วนบุคคลสามารถลงทุนเพิ่มเติม ไดˆแก‡ ดัชนีเงินเฟ้อ
(inflation index) และดัชนีกลยุทธ‹การลงทุน (investment strategy index) รวมทั้งอนุญาตใหˆกองทุนเขˆาทำสัญญาซื้อขาย
ล‡วงหนˆาเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดˆานเครดิต (credit derivatives) เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการบริหารความเสีย่ งสำหรับกองทุน
9. การปรับปรุงหลักเกณฑ‹การเสนอขายตราสารหนี้เพื่อลด turnaround time ในการขายตราสารหนี้แบบเฉพาะเจาะจงแก‡ผูˆ
ลงทุนสถาบันและผูˆลงทุน high net worth เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของภาคธุรกิจใหˆสะดวกและรวดเร็ว
10. การปรับปรุงเกณฑ‹การกำหนดราคาสูงสุดต่ำสุดประจำวัน (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย†ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย†ฯ
เพื่อลดความผันผวนของราคา และลดความเสี่ยงของผูˆลงทุน ดังนี้
- หลักทรัพย‹บนกระดานหลักที่มีราคาต่ำกว‡า 0.10 บาท ใหˆเคลื่อนไหวไดƒไม‡เกินรˆอยละ 30 จากราคาปิ ดวันก‡อนหนˆา
จากเดิมที่กำหนดใหˆเคลื่อนไหวไดˆรˆอยละ 100
- หลักทรัพย‹บนกระดานต‡างประเทศทีม่ รี าคาปิ ดบนกระดานหลักต่ำกว‡า 0.10 บาท ใหˆเคลือ่ นไหวไดƒไม‡เกินกว‡ารˆอยละ 60
จากเดิมที่กำหนดใหˆเคลื่อนไหวไดˆรˆอยละ 100
11. การปรับปรุงเกณฑ‹การส‡งคำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย†โดยใชƒโปรแกรมคอมพิวเตอร‹ (Algorithmic Trading) โดยผ‡อนปรนขˆอจำกัด
เรื่องประเภทการส‡งคำสั่ง เพื่อใหˆผูˆลงทุนสถาบันเกิดความสะดวกและมีตˆนทุนการซื้อขายต่ำลง
12. การปรับปรุงเกณฑ‹การซื้อขายอนุพันธ‹ผ‡านอินเทอร‹เน็ต โดยเพิ่มจำนวนสัญญาสูงสุดต‡อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย ดังนี้
- SET50 Index Futures ส‡งไดˆสูงสุดไม‡เกิน 100 สัญญาต‡อหนึ่งคำสั่ง
- SET50 Index Options และ Stock Futures ส‡งไดˆสูงสุดไม‡เกิน 500 สัญญาต‡อหนึ่งคำสั่ง

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย‹
ณ สิน้ ปี 2552 มีบริษทั หลักทรัพย†ทไ่ี ดƒรบั ใบอนุญาตการเป็ นนายหนˆาซือ้ ขายหลักทรัพย‹ จำนวน 41 แห‡ง ซึง่ ในจำนวนนีม้ ี 39 แห‡ง
ทีเ่ ป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย ในดˆานธุรกิจอนุพนั ธ† มีบริษทั 41 แห‡ง ซึง่ ไดƒรบั ใบอนุญาตตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล‡วงหนˆา และเป็ นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ‹ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลประกอบการ
ธุรกิจหลักทรัพย†มีรายไดˆรวมในปี 2552 จำนวน 24,486 ลˆานบาท เพิ่มขึ้นรˆอยละ 1.06 จากรายไดˆรวมจำนวน 24,228 ลˆานบาท
ในปี 2551 ทั้งนี้ รายไดˆจากการเป็ นนายหนˆาซื้อขายหลักทรัพย†ยังคงเป็ นรายไดˆหลักของธุรกิจ ซึ่งในปี 2552 และ 2551 มีรายไดˆจากการ
เป็ นนายซื้อขายหลักทรัพย‹ จำนวน 17,463 และ 17,118 ลˆานบาท คิดเป็ นรˆอยละ 68 และ 71 ของรายไดˆรวมทั้งหมด ตามลำดับ



ธุรกิจหลักทรัพย†มีค‡าใชˆจ‡ายรวมในปี 2552 จำนวน 18,420 ลˆานบาท ลดลงรˆอยละ 8.02 จากค‡าใชˆจ‡ายรวม จำนวน 20,026
ลˆานบาท ในปี 2551 โดยค‡าใชˆจา‡ ยหลักของธุรกิจ ไดˆแก‡คา‡ ใชˆจา‡ ยดˆานบุคลากร ซึง่ ในปี 2552 มีจำนวน 10,830 ลˆานบาท เพิม่ ขึน้ เล็กนˆอยจาก
ปี 2551 จำนวน 9,630 ลˆานบาท

ในปี 2552 ธุรกิจหลักทรัพย†มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,503 ลˆานบาท เพิ่มขึ้นรˆอยละ 83.35 จากกำไรสุทธิ 2,456 ลˆานบาท ในปี
2551



สถานะทางการเงิน
สินทรัพย‹รวมของธุรกิจหลักทรัพย‹ ณ สิน้ ปี 2552 เท‡ากับ 159,229 ลˆานบาท เพิม่ ขึน้ รˆอยละ 9.42 จากสิน้ ปี 2551 ซึง่ มีสนิ ทรัพย‹รวม
เท‡ากับ 145,514 ลˆานบาท ดˆานแหล‡งเงินทุนของธุรกิจ ณ สิน้ ปี 2552 ประกอบดˆวย หนีส้ นิ รวม เท‡ากับ 95,347 ลˆานบาท และส‡วนของผูถƒ อื หุนˆ
เท‡ากับ 63,882 ลˆานบาท

ผลตอบแทนต‡อส‡วนของผูถƒ อื หุนˆ (Return on Equity : ROE)
ROE ของธุรกิจหลักทรัพย‹ ในปี 2552 เท‡ากับรˆอยละ 7.05 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมี ROE เท‡ากับ รˆอยละ 3.87



จำนวนบริษัทหลักทรัพย‹ :
จำนวนบริษัทหลักทรัพย‹ต‡ างประเทศ (1) :

40
15

บริษัท
บริษัท

ตลาดตราสารทุน :
ตลาดหลักทรัพย‹แห‡ งประเทศไทย
จำนวนบริษัทจดทะเบียน :
ปริมาณการซื้อขาย :
มูลค‡ าการซื้อขายรวม :
มูลค‡าหลักทรัพย‹ตามราคาตลาด :
ตลาดหลักทรัพย‹เอ็มเอไอ (MAI)
จำนวนบริษัทจดทะเบียน :
ปริมาณการซื้อขาย :
มูลค‡าการซื้อขายรวม :
มูลค‡ าหลักทรัพย‹ตามราคาตลาด :

474
56.13
373.37
5,571

บริษัท
พันลˆานหุˆน
พันลˆานบาท
พันลˆานบาท

60
3.85
7.17
38.32

บริษัท
พันลˆานหุˆน
พันลˆานบาท
พันลˆานบาท

3.07
1,334
28,281

ลˆานสัญญา
พันลˆานบาท
สัญญา

10.88
14.54

ลˆานลˆานบาท
ลˆานลˆานบาท

1,264
1,845.66

กองทุน
พันลˆานบาท

528
514.23

กองทุน
พันลˆานบาท

1,231
216.50

กองทุน
พันลˆานบาท

ตลาดอนุพันธ‹ :
ปริมาณการซื้อขาย :
มูลค‡ าการซื้อขายรวม :
สถานะสัญญาคงคˆาง

ตลาดตราสารหนี้ :
มูลค‡ าที่ออกเสนอขาย :
มูลค‡ าการซื้อขายรวม :

กองทุนรวม :
จำนวนกองทุน :
มูลค‡ าสินทรัพย‹สุทธิรวม :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวนกองทุน :
มูลค‡ าสินทรัพย‹สุทธิรวม :

กองทุนส‡วนบุคคล :

จำนวนกองทุน :
มูลค‡าสินทรัพย‹สุทธิรวม :

ภาษีที่เกี่ยวขˆองกับหลักทรัพย‹ :
รายไดˆจากดอกเบี้ย :
รายไดˆเงินปันผล :
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย‹ :
ภาษีการโอนหลักทรัพย‹ :

หัก ณ ที่จ‡ าย 15%
หัก ณ ที่จ‡ าย 10%
บุคคลธรรมดา :
นิติบุคคล :
ไม‡ มี

(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ไม‡ เสียภาษี
หัก ณ ที่จ‡ าย 15%

ขˆอจำกัดการไดˆมาซึ่งหลักทรัพย‹ของชาวต‡างชาติ :
การซื้อหลักทรัพย‹ของชาวต‡ างชาติไม‡มีขˆอจำกัด ยกเวˆนแต‡ จะมีการกำหนดจำนวนผูˆ ถือหุˆนชาวต‡ างชาติในขˆอบังคับของบริษัทนั้นๆ
(1) บริษัทหลักทรัพย†ที่มีนิติบุคคลต‡างชาติถือหุˆนมากกว‡ ารˆอยละ 50



สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะเปิ ดเสรีค‡าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย‹ และการใหˆ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย† ในปี 2555 สมาคมบริษทั หลักทรัพย‹ตระหนักดีวา‚ บริษทั หลักทรัพย‹จะตˆองเร‡งปรับตัว และ
สรˆางความแข็งแกร‡งใหˆตนเอง ดังนั้น ในปีี 2552 สมาคมจึงไดˆมุ‡งเพิ่มศักยภาพในการแข‡งขันของบริษัทสมาชิกเพื่อรองรับการเปิ ด
เสรีธุรกิจหลักทรัพย‹ โดยเนˆนการเพิ่มผลิตภัณฑ‹ ใหม‡เพื่อเป็ นช‡องทางสรˆางรายไดˆเพิ่มของบริษัทหลักทรัพย‹ และปรับปรุงกฎเกณฑ‹
ที่เป็ นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
สมาคมไดˆศกึ ษา ระดมความคิดเห็นจากบริษทั สมาชิก ติดตามความคืบหนˆา และดำเนินการเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัทสมาชิก สรุปไดˆดังนี้
ดˆานนโยบายและการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย† โ ดยรวม
ในปี 2552 สมาคม ไดˆกำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ‹และแนวทางที่เกี่ยวขˆองกับธุรกิจหลักทรัพย‹ โดยเสนอความเห็น
ต‡อองค‹กรกำกับดูแลที่เกี่ยวขˆอง ดังนี้
จัดทำความเห็นเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย‹ฯ เพื่อใหˆปรับปรุงการกำหนดค‡าธรรมเนียมในการเป็ นนายหนˆาซื้อขาย
หลักทรัพย‹ โดยตัง้ แต‡วนั ที่ 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 ใหˆบริษทั หลักทรัพย†คดิ ค‡านายหนˆาจากลูกคˆาทัว่ ไป
ทีม่ ใิ ช‡ลกู คˆาสถาบันแบบขัน้ บันได โดยครอบคลุมการซือ้ ขายหลักทรัพย‹ทกุ ประเภททีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย‹
แห‡งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย‹ MAI อันไดˆแก‚ หุˆน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุˆน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุˆน
เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิไดˆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ‹ หน‡วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ ผูลˆ งทุนต‡างดˆาวหรือใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน‹ ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย‹อาˆ งอิงไทย และหน‡วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน‡วยลงทุน ดังนี้
อัตราค‡านายหนˆา (%)
จำนวนเงินที่

การซื้อขายผ‡านระบบอินเทอร‹เน็ต
(Internet Trade)

ซื้อขายต‡อวัน

การซื้อขายทั่วไป

(บาท)

(Traditional Trade)

บัญชี Cash

บัญชี Cash Balance หรือ
Credit Balance

X ≤ 5 ลˆาน

≥ 0.25 - 1

≥ 0.20 - 1

≥ 0.15 - 1

5 ลˆาน < X ≤ 10 ลˆาน

≥ 0.22 - 1

≥ 0.18 - 1

≥ 0.13 - 1

10 ลˆาน < X ≤ 20 ลˆาน

≥ 0.18 - 1

≥ 0.15 - 1

≥ 0.11 - 1

20 ลˆาน < X

ตามที่ตกลงกับลูกคˆา แต‚ไม‡เกิน 1

ขอผ‡อนผันกำหนดการเรียกเก็บค‡าธรรมเนียมการชำระราคาและส‡งมอบหลักทรัพย‹ (Clearing Fee) ไปยังบริษทั ศูนย‹
รับฝากหลักทรัพย‹ (ประเทศไทย) จำกัด จากกำหนดการเดิมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นวันที่ 1 มกราคม 2553
เสนอประเด็นขˆอติดขัดในการยืมและใหˆ ยมื หลักทรัพย‹ (SBL) ไปยังตลาดหลักทรัพย‹ฯ เพือ่ พิจารณาผ‡ อนผัน เรื่องแนว
ทางปฏิบัตใิ นการขายชอร‹ตซึง่ เกีย่ วกับธุรกรรม SBL กรณีนกั ลงทุนสถาบันเป็ นผูยƒ มื บริษทั หลักทรัพย† ไม‡สามารถกันหุนˆ
ทีผ่ ˆ ยู มื ซือ้ ไวƒใหˆแลˆวไดˆ เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมิไดˆฝากหลักทรัพย† ไวˆกับบริษัทหลักทรัพย‹



เสนอความเห็นเรือ่ งการแก̂ไขกฎหมายหลักทรัพย‹ เพือ่ รองรับการปรับโครงสรˆางตลาดทุนไทย (Demutualization) ไปยังสำนักงาน
ก.ล.ต. โดยเสนอใหˆมีผูˆแทนของสมาคมร‡ วมเป็ นคณะกรรมการแปรรูปตลาดหลักทรัพย‹ฯ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ตลาดทุน
ดˆานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย‹
กำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับวิธกี ารเรียกเก็บค‡าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย‹แบบแยกรายการ (Unbundled Fee) จากผูลˆ งทุน
โดยแยกเป็ นค‚าธรรมเนียมนายหนˆาซือ้ ขายหลักทรัพย‹ (Brokerage Fee) ค‡าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย‹ฯ (Transaction Fee)
และค‚าธรรมเนียมการชำระราคาและส‚งมอบหลักทรัพย‹ (Clearing Fee)
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็ นนายหนˆาซื้อขายหลักทรัพย‹ต‡างประเทศ (Workflow) และเอกสารเปิ ดเผย
ขˆอมูลความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย‹ต‡างประเทศ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เพื่อใหˆสอดคลˆองกับการผ‡อนผันหลักเกณฑ‹ของธนาคารแห‡งประเทศไทย
ปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา โดยชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา เพื่อรองรับ
การเริ่มซื้อขาย Gold Futures
จัดทำแนวทางการปฏิบตั งิ านของผูตƒ ดิ ต‡อกับผูลˆ งทุนของบริษทั หลักทรัพย‹ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูƒติดต‡อ
กับผูˆลงทุน
จัดทำขˆอความมาตรฐานเรือ่ งการโอนลูกคˆาภายหลังควบรวมกิจการของบริษทั หลักทรัพย‹เพือ่ เพิม่ เติมในสัญญาแต‡งตัง้ ใหˆบริษทั
หลักทรัพย‹เป็ นนายหนˆาซือ้ ขายหลักทรัพย‹ เพือ่ ลดอุปสรรคในการควบรวมกิจการของบริษทั หลักทรัพย‹
จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อดูแลบัญชีของลูกคˆา โดยชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹ เพื่อใหˆบริษัท
หลักทรัพย‹ มีมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารความเสี่ยงดˆานปฏิบัติการในการปƒ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย‹สิน
ลูกคˆา
จัดทำคูม‚ อื การกำกับดูแลตนเองของสมาชิก (Checklist) ในส‡วนทีเ่ กีย่ วกับตลาดหลักทรัพย‹ฯ โดยชมรมผูดˆ แู ลการปฏิบตั งิ านดˆาน
หลักทรัพย‹ ร‡วมมือกับฝ่ายกำกับบริษทั สมาชิก ตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางใหˆบริษัทสมาชิกใชƒในการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
จัดทำร‡างมาตรฐานจดหมายเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงค‚าธรรมเนียมในการเป็ นนายหนˆาซือ้ ขายหลักทรัพย‹จดทะเบียนเพือ่ ใหˆสมาชิก
ใชˆเป็ นแนวทางในการชีแ้ จงลูกคˆาเกีย่ วกับการคิดค‚าธรรมเนียมแบบขัน้ บันได และการเรียกเก็บค‡าธรรมเนียมแบบแยกรายการ
ดˆานการสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย‹
เสนอความเห็นเกีย่ วกับร‡างกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความใน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ไปยังสำนักงาน ปปง.
เสนอแนวทางแก̂ไขปั ญหาของ บล. เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย‹ จำกัด ไปยังรัฐมนตรีวา‡ การกระทรวงการคลังเพือ่ กอบกูคˆ วามเชือ่ มัน่
ของตลาดทุนไทย
นำเสนอประเด็นภาษีที่เป็ นอุปสรรคต‡อการพัฒนาตลาดทุน และแนวทางแก̂ไข ไปยังคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
ดˆานความสัมพันธ‹กับต‡างประเทศ
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและดูงานดˆานธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา โดยชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา ณ เมือง
มุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 25-28 สิงหาคม 2552
ร‡วมประชุม Asia Securities Forum 2009 ครั้งที่ 14 ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2552
จัดงานเลี้ยงรับรองตˆอนรับคณะผูˆแทนของโครงการ Global Financial Markets Exposure Program จากประเทศอินเดีย
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด‹ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552



ดˆานการอบรมสัมมนาและสมาชิกสัมพันธ‹
จัดประชุมโต‰ะกลม เรือ่ ง “CGR กับการจัดทำบทวิเคราะห‹หลักทรัพย‹” ร‡วมกับสมาคมส‡งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
จัดการบรรยายเรื่อง “แผนพัฒนาตลาดทุนไทย” ร‡วมกับตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
จัดบูธนิทรรศการในงาน “SET in the City 2009” ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2552 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล† ชั้น 5
สยามพารากอน
ร‡วมกับสมาคมนักวิเคราะห‹หลักทรัพย‹ และตลาดหลักทรัพย‹ฯ จัดงาน “มหกรรมนักวิเคราะห‹หลักทรัพย† ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่
12-13 พฤศจิกายน 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล‹ ชั้น 5 สยามพารากอน
จัดการแข‡งขันกอล‹ฟ “โอกาสดีทเ่ี ราจะได̂ตี (กอล‹ฟ) กันอีก” ครัง้ ที่ 6 ซึง่ เป็ นกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ‹ระหว‡างสำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย‹ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ‹ 2552
ณ สนามกอล‹ฟเพรสซิเดˆนท‹ คันทรี คลับ

16 ธันวาคม 2552 การบรรยายเรื่อง “แผนพัฒนาตลาดทุนไทย” ณ หˆอง
ออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน โครงการนอร‹ทปาร‹ค

28 กุมภาพันธ‹ 2552 การแข‡งขันกอล‹ฟ
“โอกาสดีที่เราจะไดƒตี (กอล‹ฟ) กันอีก” ครั้งที่ 6

ดˆานกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมอื่นๆ
ร‡วมสมทบเงินสนับสนุนโครงการสันติภาพ 3 ประสาน ธารน้ำใจ ไทยร‡มเย็น โดยการจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมลังกาสุกะ
รวมน้ำใจไทย สูพ‡ น่ี อˆ งใตˆ” ของนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูงรุน‡ 12
(ปปร. 12) สถาบันพระปกเกลˆา ศูนย‹ประสานงานองค‹การเอกชน จังหวัดนราธิวาส องค‹กรเครือข‡ายทูต สันติภาพ และสมาคม
จิตวิทยาความมั่นคงแห‡งประเทศไทย
ร‡วมสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีไทย ของสภาสตรีแห‡งชาติในพระบรมชินปู ถัมภ† โดยประชาสัมพันธ† ใหˆบริษทั สมาชิกร‡วมบริจาค
โลหิตกับสภากาชาดไทย และซื้อเสื้อยืดสัญญลักษณ‹วันสตรีไทย
ในรอบปี 2552 สมาคมไดˆส‡ งผูˆแทนเขˆาร‡วมในคณะทำงานต‚างๆ เพื่อร‡วมกันพัฒนาตลาดทุนไทย ดังต‡อไปนี้
แต‡งตัง้ คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช และคุณอัศวินี ไตลังคะ เป็ นผูแˆ ทนและผูแˆ ทนสำรองสมาคมในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ร‡างประกาศเกี่ยวกับการกำกับธุรกิจหลักทรัพย‹
แต‡งตั้ง คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ และคุณชาญชัย กงทองลักษณ‹ เป็ นผูˆแทนและผูˆแทนสำรองสมาคมในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาร‡างประกาศเกี่ยวกับการกำกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆา
แต‡งตัง้ คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ และคุณภูมใิ จ ขำภโต เป็ นผูแˆ ทนและผูแˆ ทนสำรองสมาคมในคณะอนุกรรมการร‡างประกาศเกีย่ วกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ประเภททุน
แต‡งตัง้ คุณสิทธิไชย มหาคุณ และคุณมนตรี ศรไพศาล เป็ นผูแˆ ทนและผูแˆ ทนสำรองสมาคมในคณะอนุกรรมการร‡างประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ประเภทอนุพันธ‹ ที่เกี่ยวขˆองกับตราสารทุน



แต‡งตั้ง คุณประทีป ยงวณิชย‹ คุณมนตรี ศรไพศาล และคุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย‹ เป็ นผูˆแทนสมาคมในคณะกรรมการ
ตัดสินการแข‡งขันโครงการ “The Star Marketing 2009”
แต‡งตั้ง ดร.จงรัก ระรวยทรง เป็ นผูˆแทนสมาคมเขˆาร‡วมเป็ นกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
แต‡งตัง้ คุณอัศวินี ไตลังคะ คุณศรีพร สุทธิพงศ† และคุณเยาวลักษณ‹ อร‡ามทวีทอง เป็ นผูแˆ ทนสมาคมในคณะกรรมการการแข‡งขัน
โครงการ “SET Click2 WIN 2009 : Thailand Stock Simulation”
แต‡งตัง้ คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย‹ และคุณไพบูลย‹ นลินทรางกูร เป็ นผูแˆ ทนสมาคมเขˆาร‡วมเป็ นกรรมการสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย
แต‡งตั้ง คุณสรรเสริญ นิลรัตน‹ เป็ นผูˆแทนสมาคมในคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
แต‡งตั้ง คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็ นผูˆแทนสมาคมเขˆาร‡วมเป็ นคณะกรรมการประสานงานจัดงานวันสตรีไทย
แต‡งตัง้ คุณภัทธีรา ดิลกรุง‡ ธีระภพ และดร.จงรัก ระรวยทรง เป็ นผูแˆ ทนสมาคมเขˆาร‡วมเป็ นคณะทำงานพิจารณาการปรับสถานะ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเป็ นองค‹กรนิติบุคคล
แต‡งตั้ง คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย‹ และคุณสุชาดา โสตถิภาพกุล เป็ นผูˆแทนสมาคมเพิ่มเติมเพื่อใหˆความเห็นในฐานะ
ผูˆเชี่ยวชาญต‡อคณะกรรมการอุทธรณ‹ของตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย
แต‡งตัง้ คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช คุณประทีป ยงวณิชย‹ คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย‹ คุณภัทธีรา ดิลกรุง‡ ธีระภพ คุณไพบูลย‹
นลินทรางกูร และดร.จงรัก ระรวยทรง เป็ นคณะทำงานเพือ่ ศึกษาแผนปฏิบตั กิ ารดˆานตลาดทุนสูก‡ ารรวมตลาด (Implementation
Plan to Promote the Development of an integrated Capital Market)

ชมรมวาณิชธนกิจ
ชมรมวาณิชธนกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค‹หลักเพื่อเป็ นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการใหˆความร‡วมมือกับ
หน‚วยงานที่เกี่ยวขˆองในการส‚งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย†โดยรวม โดย ในปี 2552 ชมรมมีสมาชิกจำนวน
80 บริษัท ทั้งนี้ ในปี 2552 ชมรมไดˆมีการรับสมาชิกเพิ่มจำนวน 5 ราย ไดˆแก‚ ธนาคารเพื่อการส‚งออกและนำเขˆาแห‡งประเทศไทย บริษัท
หลักทรัพย‹ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท สีลม แอ‰ดไวเซอรี่ จำกัด บริษัท เวลท‹ พลัส แอ‰ดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัท เคทีบี แอดไวซ‹เซอรี่ จำกัด

ผลการดำเนินงานปี 2552

การส‚งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ
ในปี 2552 ชมรมฯ ไดˆจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกชมรมฯ ดังนี้
1. การปรับปรุงจรรยาบรรณของทีป่ รึกษาทางการเงิน เพื่อใหˆการประกอบวิชาชีพดˆานวาณิชธนกิจของบริษัท สมาชิกชมรมฯ
เป็ นไปดˆวยความซือ่ สัตย‹สจุ ริต มีมาตรฐาน ตลอดจนเพือ่ รักษา ส‚งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียงและฐานะของสมาชิก อันจะก‚อใหˆเกิดประโยชน‹
โดยรวมต‡อธุรกิจ และเป็ นที่ยอมรับต‡อลูกคˆาและประชาชนโดยทั่วไป
2. การจัดทำมาตรฐานการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินในส‚วนของการทำ Due Diligence เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
ขˆอมูลเบื้องตˆนที่จะทำใหˆที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำหนˆาที่ไดˆอย‡างละเอียด รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1) การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของผูˆทำคำเสนอซื้อ (FA-Tender Offer)
2.2) การเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของผูถˆ อื หุนˆ ในการทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย‹ทง้ั หมดของกิจการ (IFA-Tender Offer)
2.3) การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูˆถือหุˆนในการขอผ‡อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย‹ทั้งหมดของกิจการโดย
อาศัยมติที่ประชุมผูˆถือหุˆน (IFA-Whitewash)
2.4) การเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของผูˆถอื หุนˆ ในการไดˆมาหรือจำหน‡ายไปซึง่ สินทรัพย‹ (IFA-Asset Acquisition & Deposition)
2.5) การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูˆถือหุˆนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (IFA-Connected Transaction)



3. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย‹ เพื่อใหˆการประกอบวิชาชีพดˆาน
วาณิชธนกิจเป็ นไปอย‡างมีมาตรฐาน ภายใตˆเงือ่ นไขทีข่ อˆ มูลทางการเงินของบริษทั ผูอˆ อกหลักทรัพย†ทเ่ี สนอขายมีความเป็ นปั จจุบนั ซึง่ จะช‡วย
ลดความเสีย่ งต‡อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนเป็ นการปƒองกันความเสีย่ งของบริษทั สมาชิกในการถูกฟƒองรˆองจากผูทˆ อ่ี าจไดˆรบั
ผลกระทบจากการใชˆขˆอมูลดังกล‚าว
4. ชมรมฯ อยู‡ระหว‚างการจัดทำร‚างขˆอกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ‹ เพื่อใหƒผูˆออกตราสาร มีมาตรฐานการดำเนินการ
ที่สอดคลˆองเหมาะสมและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผูˆประกอบการในอุตสาหกรรมหลักทรัพย‹ และ
พัฒนาตลาดทุนไทยใหˆสามารถแข‡งขันกับตลาดหลักทรัพย†ในต‚างประเทศไดˆอย‚างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เพื่อใหˆการประกอบวิชาชีพดˆานวาณิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรมฯ เป็ นไปอย‚างมีมาตรฐาน ตลอดจนมีความรูˆ
ความสามารถ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินใหˆเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งเป็ นการสรˆางความเชื่อมั่น
ต‡อตลาดทุน ชมรมฯ จึงไดˆออกประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจเรือ่ ง คุณสมบัตกิ ารสมัครเป็ นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ โดยกำหนด
ใหˆบริษัทที่ประสงค‹จะสมัครเขˆาเป็ นสมาชิกชมรมฯ ตั้งแต‡ปี 2552 เป็ นตˆนไป จะตˆองมีผูˆควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการ
เงินอย‡างนˆอย 2 คน โดยบุคคลดังกล‡าวอย‡างนˆอย 1 คน ตˆองมีประสบการณ†ดˆานการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวขˆองกับตลาดทุน
ภายใตˆกฎเกณฑ‹และขˆอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทยไม‡นอˆ ยกว‡า 2 ปี และเป็ นบุคลากรหลัก
ในการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีเ่ กีย่ วขˆองกับตลาดทุนภายใตˆกฎเกณฑ‹และขˆอบังคับของสำนักงานฯ และตลาดหลักทรัพย‹ฯ อย‡างนˆอย 1 เรือ่ ง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ‡านมานับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเขˆาเป็ นสมาชิกชมรมฯ
การร‡วมมือและประสานงานกับหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆองในการพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ
ชมรมฯ ไดˆมีการประชุมร‡วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อหารือเรื่องต‡างๆ ดังนี้
1. การเตรียมความพรˆอมใหˆแก‚ทป่ี รึกษาทางการเงินเพือ่ รองรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว‚างสำนักงานฯ และทีป่ รึกษา
ทางการเงิน เพือ่ เตรียมความพรˆอมในการกˆาวไปสูร‡ ะบบ Disclosure Based ซึง่ ชมรมฯ ไดˆดำเนินการในเรือ่ งต‚างๆ เช‡น การปรับปรุงจรรยาบรรณ
ของที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดทำร‡างแนวทางการทำ Due Diligence กรณี FA-Tender Offer, IFA-Tender Offer, IFA-Whitewash,
IFA-Asset Acquisition & Deposition และ IFA-Connected Transaction รวมทัง้ มีการจัดทำแนวทางการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการกำหนด
ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย‹ เป็ นตˆน
2. สืบเนื่องจากสมาชิกชมรมฯ พบว‚า มีบางประเด็นของแนวทางการ Spin-off เป็ นปั ญหาในทางปฏิบัติ ชมรมฯ จึงไดˆประชุม
ร‡วมกับสำนักงานฯ เพื่อหาขˆอสรุปในเรื่องดังกล‡าวเพื่อใหˆสมาชิกไดƒใชˆเป็ นแนวทางการปฏิบัติงานต‚อไป
การแต‚งตั้งผูˆแทนเขˆาร‡วมในคณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน
ชมรมฯ ไดˆแต‚งตั้งผูˆแทนเขˆาร‡วมในคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้
1. การแต‚งตั้งผูˆแทนเขˆาร‡วมในคณะอนุกรรมการพิจารณาร‡างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ เพื่อทำหนˆาที่
พิจารณาร‡างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย† ใหˆมีความเหมาะสม รัดกุม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1) คณะอนุกรรมการพิจารณาร‡างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ประเภททุน
ผูˆแทนหลัก : คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ
ผูˆแทนสำรอง : คุณภูมิใจ ขำภโต
2) คณะอนุกรรมการพิจารณาร‡างประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ประเภทอนุพนั ธ‹ ทีเ่ กีย่ วขˆองกับตราสารทุน
ผูˆแทนหลัก : คุณสิทธิไชย มหาคุณ
ผูˆแทนสำรอง : คุณมนตรี ศรไพศาล
2. การแต‚งตั้งผูˆแทนเขˆาร‡วมในคณะทำงานเพื่อพิจารณาการปฏิบัติหนˆาที่ของที่ปรึกษาทางการเงินและผูˆควบคุมการปฏิบัติงาน
เพื่อใหˆกระบวนการพิจารณาคะแนนความผิดของที่ปรึกษาทางการเงินและผูˆควบคุมการปฏิบัติงานเป็ นไปดˆวยความรอบคอบและโปร‡งใส
1) คุณมนตรี ศรไพศาล
6) คุณสิทธิไชย มหาคุณ
2) คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
7) คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร



3) คุณสันทัด สงวนดีกุล
4) คุณภูมิใจ ขำภโต
5) คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ‹

8) คุณพัชร เนตรสุวรรณ
9) คุณวิชา โตมานะ
10) คุณสุรเดช เกียรติธนากร

การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ†ดˆานวาณิชธนกิจ
ชมรมฯ ไดˆเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการพิจารณา/ปรับปรุงหลักเกณฑ†ดาˆ นวาณิชธนกิจต‚อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้
1. การเปิดเผยขˆอมูลกรณีบริษัทต‚างประเทศเขˆามาออกและเสนอขายหุˆนในประเทศไทย ซึ่งชมรมฯ มีความเห็นดังนี้
1) การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ใชˆ ASEAN Equity Disclosure Standards โดยเปิ ดเผยขˆอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ยˆอนหลัง 3 ปี จนถึงปั จจุบัน นั้น อาจเป็ นปั ญหาในทางปฏิบัติในการทำ due diligence เนื่องจากระบบการจัดเก็บขˆอมูลในอดีตที่ยˆอนหลัง
ยาวนานเกินไป อาจไม‡ครบถˆวนสมบูรณ‹ ทำใหˆการรับรองขˆอมูลดังกล‚าวของผูอˆ อกหลักทรัพย‹ทำไดˆยาก ดังนัน้ เห็นควรใชˆการเปิ ดเผยขˆอมูล
ดังกล‡าวยˆอนหลัง 1 ปี เช‡นเดียวกับเกณฑ‹ของไทยในปัจจุบนั รวมทัง้ การเปิ ดเผยขˆอมูลดังกล‡าวยˆอนหลังปี ท่ี 2, 3 อาจไม‡สะทˆอนใหˆเห็นสถานะ
บริษัทในปั จจุบัน
2) ไม‡เห็นดˆวยกับกรณีที่บุคคลที่ 3 เช‡น ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นตˆน จะตˆองรับรองความถูกตˆองของขˆอมูลในกรณีที่มีการ
ไดˆมาซึ่งทรัพย†สินหรือกิจการใดๆ นอกเหนือจากการรวมธุรกิจขˆางตˆน โดยมีความเห็นว‚า ควรใชˆแนวทางเดิม คือใหˆผูˆสอบบัญชีเป็ นผูˆจัดทำ
งบการเงิน/รับรองความถูกตˆอง เนื่องจากตˆองทำตามมาตรฐานการบัญชี IFRS
2. การปรับปรุงเกณฑ‹การอนุญาตใหˆบริษัทต‚างประเทศ (foreign issuer) เขˆามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย‹ฯ
ซึ่งส‡วนใหญ‡ชมรมฯ เห็นดˆวยกับขˆอเสนอของสำนักงานฯ เช‡น
1) ในระยะแรกของการเปิ ดใหˆ foreign issuer เขˆามาจดทะเบียนซือ้ ขายหุนˆ ในตลาดหลักทรัพย‹ฯ ควรเปิดรับเฉพาะ foreign issuer
ทีไ่ ดˆจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย† ในประเทศอืน่ อยูก‡ อ‡ นแลˆว และเขˆามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย‹ฯ เป็ นแห‡งต‡อมา (secondary listing)
2) การเปิดใหˆ foreign issuer เขˆามาทำ secondary listing ในไทย ควรเริ่มเปิ ดใหˆเฉพาะ foreign issuer ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย‹ต‡างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) และหน‡วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในประเทศ
ดังกล‚าวมีการทำ MMOU signatory A กับ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือมีการทำ bilateralagreement กับไทยในลักษณะเดียวกับ MMOU signatory A
3) การกำหนดภาษาทีใ่ ชˆ ในการเปิ ดเผยขˆอมูล filing (รวมถึงรายงานต‡างๆ ภายหลังการขาย เช‡น งบการเงิน รายงานประจำปี
และการเผยแพร‡ขา‡ วของบริษทั ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย‹ฯ) ให‡ใƒ ชˆภาษาอังกฤษเป็ นหลัก เพือ่ ไม‡ใหˆเป็ นอุปสรรคกับ foreign
issuer ในการจัดทำขˆอมูล โดยใหˆระบุถงึ คำเตือนเกีย่ วกับภาษาทีจ่ ะใชƒในการเปิ ดเผยขˆอมูลภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ดงั กล‡าว
อย‡างไรก็ตาม ชมรมฯ ไม‡เห็นดˆวยกับกรณีทส่ี ำนักงานฯ จะกำหนดใหˆ foreign issuer สามารถจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีของ home exchange ไดˆ โดยเสนอใหˆ foreign issuer ตˆองจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี Thai GAPP หรือ IFRS เพือ่ ใหˆ
สอดคลˆองกับแนวทางในต‡างประเทศ
3. แนวทางการปรับปรุงการออกและเสนอขายพันธบัตรต‡างประเทศและหุˆนกูˆต‡างประเทศ ซึ่งชมรมฯเห็นดˆวยกับขˆอเสนอ
ของสำนักงานฯ เช‡น การกำหนดใหˆ issuer ต‡างประเทศเสนอขายตราสารหนีแ้ ก‚ผลˆู งทุนทัว่ ไป (PO) จะตˆองยืน่ filing ตามมาตรฐาน ASEAN
Debt Securities Disclosure Standards เพื่ออำนวยความสะดวกแก‚ issuer ใหƒใชˆเอกสารการเปิ ดเผยขˆอมูลเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการ
เสนอขายหลายประเทศ, การยืน่ แบบ filing สำหรับการเสนอขายแบบ PO ตˆองจัดทำตาม ASEAN Debt Securities Disclosure Standards
เป็ นตˆน และมีความเห็นเพิม่ เติมในการเสนอใหˆ issuer ต‚างประเทศ สามารถเลือกทีจ่ ะยืน่ แบบ filing และแบบแสดงรายการขˆอมูลประจำปี
เป็ นภาษาไทยดˆวยก็ไดˆ แต‚ขˆอมูลฉบับภาษาไทยจะตˆองมีความถูกตˆองและครบถˆวนเช‚นเดียวกันกับฉบับภาษาอังกฤษ
4. แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ‹การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ‹ (derivative warrants : DW) เนื่องจาก
ทีผ่ า‡ นมาคณะทำงานดˆานอนุพนั ธ†ไดƒมกี ารประชุมร‡วมกับสำนักงานฯ เพือ่ หารือในเรือ่ งดังกล‚าวจำนวนหลายครัง้ ดังนัน้ ชมรมฯ จึงเห็นดˆวย
กับประเด็นส‚วนใหญ‡ที่สำนักงานฯ เสนอ เช‚น คุณสมบัติผูˆออก DW การปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตและการเปิ ดเผยขˆอมูลการเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง (private placement :PP) เป็ นตˆน และชมรมฯ มีความเห็นเพิ่มเติมในกรณีต‚างๆ ดังนี้



1) การปรับปรุงขัน้ ตอนการอนุญาตและการเปิดเผยขˆอมูล โดยชมรมฯ เสนอใหˆเพิม่ เติมการระบุวา‚ การขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนดขˆอใดที่จะทำใหˆตˆองยื่นขอเป็ นผูˆออก DW อีก และควรมีการกำหนดระยะเวลาในการแกˆ ไขการขาดคุณสมบัติดังกล‚าว เช‚น 6 เดือน
ถˆาสามารถกลับมาดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็ไม‡ตˆองยื่นขอเป็ นผูˆออก DW อีก โดยระยะเวลาในการแกƒไข
ดังกล‚าว ไม‡สามารถเสนอขาย DW เพิ่มเติม (new and further issue) ไดƒอีก
2) การรับรองความถูกตˆองของขˆอมูล filing โดยชมรมฯ ไดˆเสนอใหƒมีการระบุเรื่องการรับรองความถูกตˆองของขˆอมูล filing
เฉพาะส‚วนทีเ่ กีย่ วกับผูอˆ อก โดยไม‡รวมขˆอมูลสินทรัพย†อาˆ งอิง เนือ่ งจากอาจมีการอˆางอิงถึงแบบ 56-1 ของหุนˆ อˆางอิงซึง่ ผูอˆ อกไม‡สามารถรับรอง
ความถูกตˆองไดˆ
3) สำหรับหลักเกณฑ‹เกีย่ วกับลักษณะตราสารนัน้ ชมรมฯ ไดˆเสนอความคิดเห็นใหˆ ใชˆหลักทรัพย‹ดชั นีอาˆ งอิงอืน่ ไดƒโดยอยูภ‡ ายใตˆ
ดุลยพินิจของสำนักงานฯ ทั้งในกรณี Fully Collateral และ Non/Partial Collateral
การติดต‚อสื่อสารระหว‚างสมาชิก
ชมรมฯ มีการติดต‚อสื่อสารระหว‚างสมาชิกชมรมฯ ดังนี้
1. การนำส‚งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อใหˆสมาชิกไดˆรับทราบข‡าวสารดˆานวาณิชธนกิจ
2. การจัดประชุมสมาชิกเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวขˆองกับการปฏิบัติงานดˆานการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในการพิจารณาเอกสารที่ยื่นต‚อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2) การจัดทำแนวทางการทำ due diligence (กรณี IFA) และการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณดˆานวาณิชธนกิจ
3) แนวทางปฏิบัติในการเสนอขายหลักทรัพย‹ช‚วงใกลˆงบประจำงวดบัญชีออก
4) คุณสมบัติการดำรงสถานะการเป็ นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ
รวมทั้ง สมาชิกไดˆรับทราบเรื่องต‚างๆ จากการเขˆาร‚วมประชุม ดังนี้
1) การปรับปรุงเกณฑ‹รองรับการเปิดเผยขˆอมูลการเสนอขายหลักทรัพย‹และการทำรายการสำคัญ
2) การปรับปรุงหลักเกณฑ‹เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ‹ (derivative warrants : DW)
3) การปรับปรุงเกณฑ‹การอนุญาตใหˆบริษทั ต‚างประเทศ (foreign issuer) เขˆามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย‹
4) การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับใหม‡)
3. ชมรมฯ ไดˆจดั สัมมนาร‡วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย‹ฯ เรือ่ ง “FA คุณภาพ เป็นไดƒไม‡ยาก” ใหˆแก‚
ผูคˆ วบคุมการปฏิบตั งิ านทีไ่ ดˆรบั ความเห็นชอบจากสำนักงานฯ โดยมีวตั ถุประสงค‹เพือ่ ใหˆการทำงานร‡วมกันในตลาดทุนเป็ นไปดˆวยความเขˆาใจ
และมีการประสานงานกันอย‡างใกลƒชิด
นอกจากนั้น ชมรมฯ ไดˆส‚งผูˆแทนเขˆาร‡วมประชุม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวขˆองกับงานดˆานวาณิชธนกิจ ดังนี้
1) การส‚งผูˆแทนเขˆาร‡วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง “ร‡างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการกำกับพฤติกรรม
ที่มีลักษณะต‚อตˆานการแข‡งขันในตลาดโทรคมนาคม พ.ศ...” ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
2) การส‚งผูแˆ ทนเขˆาร‡วมการสัมมนาเรือ่ ง “การประสานงานเพือ่ การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลดˆานการปƒองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต‚อตˆานการสนับสนุนทางการเงินแก‚การก‚อการรˆาย (AML/CFT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552” และการส‚งผูˆแทน
เขˆาร‡วมประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับร‡างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดโดยสำนักงานปƒองกันและปราบปรามการฟอกเงิน



24 มีนาคม 2552 การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2552
ชมรมวาณิชธนกิจ หˆองเรสซิเดˆนท‹ โรงแรมแกรนด‹ ไฮแอท เอราวัณ

ชมรมผูˆดูแลการปฏิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹

17 พฤศจิกายน 2552 การประชุมสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ เพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวขˆองกับการปฏิบัติงานดˆาน
การเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน หˆองเรสซิเดˆนท‹ โรงแรมแกรนด‹ ไฮแอท เอราวัณ

ชมรมผูˆดูแลการปฏิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹ (Compliance Club) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ‹ 2540 โดยมีวัตถุประสงค‹เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตหิ นˆาทีก่ ารเป็ นผูดˆ แู ลการปฏิบตั งิ านดˆานหลักทรัพย‹ และธุรกิจอืน่ ทีไ่ ดƒรบั อนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย‹และ
ตลาดหลักทรัพย‹ เพือ่ ใหˆการปฏิบตั งิ านดˆานหลักทรัพย‹ดำเนินไปอย‡างมีประสิทธิภาพและถูกตˆองตามกฏระเบียบ ตลอดจนเพือ่ ส‚งเสริมความ
ร‡วมมือระหว‚างสมาชิกรวมถึงการเป็ นศูนย‹กลางการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ความรูˆ ประสบการณ‹ เทคนิค และวิธกี ารใหม‡ๆ ของการดูแลการ
ปฏิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹ ชมรมฯ มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 58 บริษัท โดยในปี 2552 ชมรมฯ ไดˆรับสมาชิกเพิ่มจำนวน 3 ราย ไดˆแก‚ บริษัท
จีที เวลธ‹ แมเนจเมนท‹ จำกัด บริษัท ที.ซี.ออสสิริส ฟิวเจอร‹ส จำกัด และบริษัท เอ็มทีเอส โกลด‹ ฟิวเจอร‹ จำกัด โดยผลการดำเนินงานของ
ชมรมฯ ในปี 2552 ที่ผ‡านมา สรุปไดˆดังนี้
ดˆานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชมรมฯ ไดˆจดั โครงการฝึ กอบรมใหˆความรูหˆ ลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer ระดับกลางใหˆกบั บริษทั สมาชิกและ
ผูสˆ นใจทัว่ ไปเพือ่ ใหˆผกˆู ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านดˆานหลักทรัพย† ไดˆมคี วามรูคˆ วามเขˆาใจในการวางแผน กำหนดขอบเขต การจัด
ทำแนวทางและรายการตรวจสอบใหˆสอดคลˆองกับความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนใหˆทราบถึงเทคนิคการตรวจ
สอบ การติดตามผลและการใหˆคำปรึกษาแก‚หน‡วยงานในองค‹กรใหˆปฏิบตั ติ ามระเบียบขˆอบังคับ และกฎเกณฑ†ไดˆอย‡างเหมาะ
สมครบถˆวน เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด‹ สุขุมวิท โดยมีผูˆเขˆารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น
103 คน
ดˆานการเป็ นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานกับหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆองเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ส‚งผูˆแทนเขˆาร‡วมโครงการสัมมนาเรื่องการ ประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดˆานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต‚อตˆานการสนับสนุนทางการเงินแก‚การก‚อการรˆายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงาน ปปง.
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช การ‹เดˆน โฮเต็ล แอนด‹ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เสนอความคิดเห็นต‚อสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับร‡างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ซึ่งมีการเปิ ดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 และแสดงความเห็นในร‡างกฎ
กระทรวงดังกล‡าวในนามสมาคมบริษัทหลักทรัพย†ไปยังสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552
ส‚งผูแˆ ทนเขˆาร‡วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกีย่ วกับการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย‹ โดยสำนักงาน
มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการใหˆความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย†ใหˆรวดเร็ว ทันต‚อความตˆองการของ
ภาคธุรกิจมากขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.



ประชุมร‡วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพือ่ เสนอแนวทางในการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการรูจˆ กั ลูกคˆา (Know Your Customer: KYC)
และการตรวจสอบเพื่อทราบขˆอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคˆา (Customer Due Diligence : CDD)
จัดทำหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับหลักฐานการส‚งคำสัง่ ซือ้ ขายทีใ่ ชˆแทนใบคำสัง่ ซือ้ ขาย (Order ticket)
เนือ่ งจากระบบการปฏิบตั งิ านหลักทรัพย‹ของผูใƒ ชˆบริการพัฒนาระบบ (Vendor) ไม‚ไดˆระบุเวลาส‚งคำสัง่ (Order time) และเวลา
ยกเลิกคำสัง่ (Cancel time) ซึง่ ยังไม‡สอดคลˆองกับแนวทางสำนักงาน โดยขอใหˆสำนักงานกำหนดหลักเกณฑ‹เป็ นลายลักษณ‹
อักษร และแจˆงใหˆบริษัทหลักทรัพย‹ทุกแห‡งทราบเพื่อใหˆเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ร‡วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดประชุมประจำไตรมาสเชิงอบรมและการปฏิบตั กิ าร Compliance Meeting ใหˆกบั
สมาชิก เพือ่ ซักซˆอมความรูคˆ วามเขˆาใจใน กฎ ระเบียบขˆอบังคับใหม‚ทเ่ี กีย่ วขˆองกับงานดˆานกำกับดูแล และตัวอย‡างกรณีผดิ พลาด
ทีต่ รวจสอบพบบ‡อย และเสริมสรˆางการปฏิบตั งิ านร‡วมกันระหว‡าง Compliance Officer ของบริษทั หลักทรัพย‹และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ร‡วมกับตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทยจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อใหˆเป็ นแนวทางใหˆกับบริษัทสมาชิก
สำหรับเตรียมความพรˆอมเพื่อรองรับการตรวจสอบของฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย
เสนอความเห็นต‡อสมาคมบริษทั จัดการลงทุนเรือ่ ง การดำเนินการและความรับผิดชอบต‡อการทำ KYC/CDD สำหรับการขาย
และรับซื้อคืนหน‡วยลงทุนของกองทุนรวม เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขˆอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคˆาในการเป็ นนายหนˆาซื้อ
ขายหลักทรัพย‹ การคˆาหลักทรัพย‹ และการจัดจำหน‡ายหลักทรัพย†ที่เป็นหน‡วยลงทุน
ดˆานกิจกรรมสัมพันธ‹ และการเป็ นศูนย‹กลางเพื่อแลกเปลี่ยนขˆอมูลข‡าวสาร
ร‡วมกับตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทยจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ‹ประจำปี 2552 เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
เสริมสรˆางความรูˆความเขˆาใจที่ดีในการปฏิบัติงานร‡วมกันอันจะเป็ นประโยชน‹ต‚อบริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย‹เมื่อวันที่
7 - 8 พฤศจิกายน 2552 ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก
จัดทำวารสารชมรมในการทำหนˆาที่เป็ นศูนย‹กลางในการเผยแพร‡ขˆอมูลข‡าวสาร และการรวบรวมกฎระเบียบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย โดยนำส‚งใหˆกับบริษัทสมาชิกผ‡านทางอิเล็กทรอนิกส‹เมลล‹

27-28 สิงหาคม 2552 การอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผูˆกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานดˆานธุรกิจหลักทรัพย‹ ระดับกลาง
ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด‹ สุขุมวิท

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Club) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค‹เพื่อส‚ง
เสริมการพัฒนาดˆานหลักการและการปฏิบตั งิ านดˆานเทคโนโลยีสารสนเทศใหˆมมี าตรฐาน รวมถึงการส‚งเสริมใหˆสมาชิกปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ขˆอบังคับ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังเป็ นศูนย‹กลางในการแลกเปลีย่ นขˆอมูลข‡าวสารและการประสานความ
ร‡วมมือระหว‡างสมาชิกและหน‡วยงานอื่นที่เกี่ยวขˆองในการแกƒไขปัญหาต‡างๆ ตลอดจนส‚งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวขˆองกับการปฏิบัติงาน
ดˆานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำหนˆาที่ในการเผยแพร‡ขˆอมูลข‡าวสารและงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2552
ชมรมฯ มีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 37 บริษทั โดยจำแนกเป็ นสมาชิกทีเ่ ป็ นบริษทั หลักทรัพย‹จำนวน 36 บริษทั และสมาชิกทีไ่ ม‚ไดˆเป็นบริษทั หลักทรัพย‹
จำนวน 1 บริษัท



การดำเนินงานของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปี 2552 ที่ผ‡านมา สรุปไดˆดังนี้
1. การจัดตั้งคณะทำงาน ศึกษาการพัฒนาระบบปฏิบัติการดˆานหลักทรัพย†โดยการใชˆ โอเพนซอร‹ส ศึกษาความเป็นไปไดˆของ
การนำ โอเพนซอร‹ส มาใชˆและจัดหา Developer มาพัฒนาระบบ Core Business ใหˆมีความยืดหยุ‡นสูง เพื่อรองรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม‡
ในอนาคต และศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมจากระบบ Core Business ซึ่งเป็นระบบหลัก ดังนี้
1.1 ใหˆบริษทั สมาชิกแต‚ละรายไปศึกษาระบบและพัฒนาเพิม่ เติมโดยใหˆคำปรึกษาในส‚วนทีไ่ ดˆพฒ
ั นาระบบไปแลˆวกับสมาชิก
รายอื่น
1.2 ใหˆบริษัทสมาชิกรวมกลุ‚มในรูปแบบของการช‚วยเหลือใหˆคำแนะนำเพื่อต‚อยอดทางความคิดร‚วมกันหรือใชˆบริการร‡วม
กันแบบ Bureau เช‡น พัฒนาซอฟต‹แวร‹รว‡ มกันเพือ่ ช‚วยลดตˆนทุนในการประกอบธุรกรรมดˆานหลักทรัพย‹และใหˆการสนับ
สนุนการพัฒนาระบบใหƒมีประสิทธิภาพและเกิดความคล‚องตัวในการปฎิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹
ทัง้ นี้ ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีวตั ถุประสงค†เพือ่ ลดตˆนทุนในการใชˆงานและยังสามารถพัฒนาไปไดˆอย‡างต‚อเนือ่ งในช‚วงระยะเวลา 10 ปี
2. คณะทำงานดˆาน KYC & CDD นำระบบที่ไดˆร‡วมมือพัฒนากับบริษัทไอที อีลีเมนท‹ จำกัด เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหˆสอด
คลˆองกับประกาศของสำนักงานปƒองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเสนอต‚อบริษทั สมาชิก และไดˆเชิญผูแˆ ทนจากสำนักงานปƒองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน มาใหˆคำแนะนำเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ หˆองประชุม Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโกˆทาวเวอร‹
3. ประสานความร‚วมมือกับตลาดหลักทรัพย‹แห‚งประเทศไทยในเรื่องต‚างๆ ดังนี้
ปั ญหาทีเ่ กิดจากระบบซือ้ ขายหลักทรัพย‹ ของตลาดหลักทรัพย‹ฯ เกิดขัดขˆองเป็ นผลใหˆสมาชิกไม‡สามารถส‚งคำสัง่ ซือ้ ขายไดˆ
ชมรมฯ ไดˆประสานงานไปยังบริษทั สมาชิกใหˆรบั ทราบปั ญหาและแนวทางแกƒไขของตลาดหลักทรัพย† ใหˆสำเร็จลุลว‡ งไปดˆวยดี
นอกจากนัน้ ไดƒมกี ารประสานงานไปยังบริษทั ผูใƒ หˆบริการระบบ (Vendor) ตรวจเช็คการทำงานของระบบซือ้ ขายหลักทรัพย†
อีกทางหนึ่งเพื่อใหˆเกิดความมั่นใจในการใชˆระบบของบริษัทสมาชิก
จัดเตรียมความพรˆอม กำหนดระยะเวลาและใหƒขอˆ มูลข‡าวสารแก‚ตลาดหลักทรัพย‹ฯ ในการทดสอบระบบก‚อนจะขึน้ ระบบ
ใหม‡ (SET Change) ของบริษัทสมาชิกในส‚วนของตลาดทุนและตลาดอนุพันธ‹
ส‚งผูแˆ ทนบริษทั สมาชิกเขˆาร‡วมเป็ นคณะทำงานของ Industry Leaders Consultation Group เพือ่ จัดทำแผนแม‡บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (IT Master Plan) นอกจากนีช้ มรมฯยังไดƒใหˆความร‡วมมือกับตลาดหลักทรัพย‹ฯ ในการเชิญบริษทั
สมาชิกเขˆาร‡วมในคณะทำงานปรับปรุงระบบสำรองของตลาดหลักทรัพย‹ฯ (DC Term)
จัดประชุมร‡วมกับตลาดหลักทรัพย‹เกีย่ วกับการทบทวนกฎเกณฑ† ในการหยุดทำการซือ้ ขายหลักทรัพย‹ของตลาดหลักทรัพย‹ฯ
ในกรณีทม่ี กี ารซือ้ ขายผิดปกติ
ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย‹ฯจัดการทดสอบการขยายการเชื่อมต‚อระบบซื้อขายสำหรับสมาชิก โดยไดˆร‚วมกำหนด
รูปแบบการทดสอบระบบจากนัน้ นำผลจากการทดสอบมาประมวลผลและหารือร‚วมกันกับตลาดหลักทรัพย‹ฯโดยไดˆกำหนด
ใหˆเริ่มใชˆ ในวันที่ 18 มกราคม 2553
เสนอใหˆปรับปรุงระบบ Back Office Service Bureau (BSB) บน AS400 โดยชมรมฯ ไดˆรวบรวมขˆอมูลต‚างๆ ความตˆองการ
ของผูใƒ ชˆบริการเพือ่ หารือกับตลาดหลักทรัพย‹ฯ ในส‚วนทีต่ อˆ งพัฒนาเพิม่ เติม และขอใหˆตลาดหลักทรัพย‹ฯ พัฒนา SETSMART
บน Derivative ใหˆแก‚บริษทั สมาชิก
จัดส‚งผูˆแทนเขˆาร‡วมเป็นคณะทำงานในโครงการพัฒนาระบบ FIX Protocol ของตลาดหลักทรัพย‹ฯ
จัดกิจกรรม IT Service Day ร‡วมกับตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย เพือ่ กระชับความสัมพันธ‹ระหว‡างสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย‹ฯ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย‹ เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ
โรงแรมเชอราตัน รีสอร‹ท แอนด‹ สปา หัวหิน จ.เพชรบุรี
4. ชมรมฯ ไดˆร‡วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹ จัดประชุมบริษัทสมาชิก เพื่อชี้แจงและซักซˆอมความเขˆาใจเรื่องโครงสรˆาง
ค‡านายหนˆาซือ้ ขายหลักทรัพย‹แบบขัน้ บันได (Sliding Scale) และการเรียกเก็บค‡าธรรมเนียมจากลูกคˆาแบบแยกรายการ (Unbundled Fee)
เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ หˆองประชุม 1101 ตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย โดยใหˆคำแนะนำพรˆอมทัง้ เสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบใหม‚ใหˆกบั บริษทั สมาชิกผูใƒ หˆบริการระบบ (Vendor) เช‚น วิธกี ารคำนวณค‚าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย‹ ซึง่ จะเริมใชƒในตˆนปี 2553



5. ชมรมฯ ไดˆจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาค‚าธรรมเนียม Settrade ที่เหมาะสม และนำขˆอสรุปเสนอต‚อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹ เพื่อพิจารณาหารือกับตลาดหลักทรัพย‹ฯ ต‚อไป
6. ชมรมฯ ไดˆรว‚ มมือกับสำนักงานส‚งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต‹แวร‹แห‡งชาติ (SIPA) ในการจัดสัมมนาเรือ่ ง “ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจดˆวย
โอเพนซอร‹ส” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด‹ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค‹เพื่อเผยแพร‡และส‡งเสริมใหˆสมาชิกไดˆ
มีความรูคˆ วามเขˆาใจในการนำ โอเพนซอร‹ส มาใชˆภายในองค‹กร เพือ่ ลดตˆนทุนการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกีย่ วกับปั ญหาและการใชˆงาน โอเพนซอร‹ส กับหน‡วยงานอืน่ ๆ ซึง่ มีหน‡วยงานเขˆาร‡วมกิจกรรมในครัง้ นี้ 32 บริษทั จากนัน้ ไดˆขอความร‡วมมือ
ไปยังตลาดหลักทรัพย‹ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหˆนำ โอเพนออฟฟิต มาใชˆทดแทน MS Office ใหˆเป็ นมาตรฐานในการจัดส‚งเอกสาร
ใหˆกับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็ นแรงจูงใจและช‚วยส‚งเสริมใหˆบริษัทในอุตสาหกรรมหลักทรัพย†มีความสนใจนำ โอเพนซอร‹ส มาใชˆแพร‡หลาย
ยิ่งขึ้น
7. ชมรมฯไดƒใหˆการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมซอฟต‹แวร† โอเพนซอร‹สแห‡งชาติ ครั้งที่ 9 และไดˆมอบหมายใหˆตัวแทนชมรมฯ
เขˆาร‡วมสนทนาในหัวขˆอ การประยุกต† ใชˆโอเพนซอร‹ส และฟรีแวร† ในองค‹กร เพือ่ ร‡วมส‚งเสริมการใชˆงานโอเพนซอร‹สใหˆกวˆางขวางขึน้ เมือ่ วันที่
23-25 กันยายน 2552 ณ ศูนย‹การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร‹ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี
8. ชมรมฯ ไดˆจัดกิจกรรมการแข‡งขันกอล‹ฟเชื่อมสัมพันธ‹ “ไอทีก็ตีกอล‹ฟ ครั้งที่ 3” เพื่อพบปะสังสรรค‹และเพิ่มพูนความสามัคคี
ตลอดจนกระชับความสัมพันธ‹ระหว‡างสมาชิกและหน‡วยงานต‡างๆ ประกอบดˆวย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย
บริษทั ตลาดอนุพนั ธ‹ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษทั ศูนย†รบั ฝากหลักทรัพย‹ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั ผูใƒ หˆบริการระบบ (Vendor)
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ สนามโลตัส วัลเลย‹ กอล‹ฟ รีสอร‹ท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผูˆเขˆาร‡วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน
153 คน

27 มีนาคม 2552 ประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2552
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หˆองสุขุมวิท โรงแรม เชอราตัน แกรนด‹ สุขุมวิท

30 พฤษภาคม 2552 การแข‡งขันกอล‹ฟ “ไอทีก็ตีกอล‹ฟ” ครั้งที่ 3
ณ สนามกอล‹ฟ โลตัส วัลเลย‹ กอล‹ฟ รีสอร‹ท

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹
ชมรมปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย‹ (Back Office Operation Club) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2548 โดยมีวตั ถุประสงค‹เพือ่ ส‡งเสริม
พัฒนางานดˆานปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย† ใหƒมมี าตรฐาน และเป็ นศูนย‹กลางการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นความรูปˆ ระสบการณ‹อนั เกีย่ วเนือ่ งกับงาน
ดˆานปฏิบั ตกิ ารหลักทรัพย‹ นอกเหนือจากนีช้ มรมยังเป็นศูนย‹กลางพัฒนาทักษะความรูˆ วิธกี ารใหม‡ๆ เพือ่ ใหˆสอดคลˆองกับการขยายขอบเขต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย‹ รวมถึงการเป็นศูนย‹กลางในการแลกเปลี่ยนขˆอมูลข‡าวสาร และการประสานความร‡วมมือระหว‚างสมาชิก
ในการแกƒไขปัญหาต‚างๆ และการทำหนˆาที่เป็ นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆอง ตลอดจนการเผยแพร‡ผล
การศึกษาและกิจกรรมวิชาการอันเกีย่ วเนือ่ งกับงานดˆานปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย‹ ปั จจุบนั ชมรมมีสมาชิกจำนวนทัง้ สิน้ 36 บริษทั การดำเนินงาน
ของชมรมในปี 2552 ทีผ่ า‡ นมา ชมรมไดˆประสานงานและร‡วมมือกับหน‡วยงานต‚างๆ ประกอบดˆวย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย‹
และตลาดหลักทรัพย‹ ตลาดหลักทรัพย‹แห‚งประเทศไทย บริษัทศูนย†รับฝากหลักทรัพย‹ (ประเทศไทย) จำกัด และผูƒใหˆบริการพัฒนาระบบ
(Vendor) เพื่อนำเสนอแนวทางความคิดเห็นอันเกี่ยวเนื่องกับงานดˆานปฏิบัติการหลักทรัพย† ใหˆเกิดความคล‚องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง


ไดˆจัดกิจกรรมสัมพันธ‹ระหว‚างบริษัทสมาชิกและหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆอง ซึ่งสรุปไดˆดังนี้
ดˆานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. จัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะของการปฏิบัติงาน โดยร‡วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดอบรมความรูˆ
พื้นฐานใหˆกับเจˆาหนˆาที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย† ใหˆกับบริษัทสมาชิกเพื่อใหˆเจˆาหนˆาที่ดˆานปฏิบัติการหลักทรัพย‹ รับทราบ กฎระเบียบ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวขˆองกับการปฏิบัติงานรวมทั้งกรณีตัวอย‡าง กรณีผิดพลาดที่ตรวจสอบพบบ‡อย ซึ่งจะช‡วยเสริมสรˆางความรูˆความเขˆาใจ
เทคนิค และวิธีการในการปฏิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹
2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อดูแลบัญชีของลูกคˆาใหˆกับบริษัทสมาชิกมีมาตรฐานขั้นต่ำ
ในการบริหารความเสี่ยงดˆานปฏิบัติการ และปƒองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย†สินของลูกคˆา
การเป็ นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานกับหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆองเพื่อพัฒนาธุรกิจ
1. เสนอความเห็นไปยังสมาคมบริษัทหลักทรัพย‹เพื่อขอใหˆสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเพิ่มเติมกรอบการลงทุน
ในหลักทรัพย‹ตา‚ งประเทศของลูกคˆาบริษทั หลักทรัพย‹ โดยใหˆสามารถใชƒสทิ ธิจากสิทธิประโยชน‹อนั เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย‹จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย‹ต‚างประเทศไดˆ เพื่อประโยชน‹สำหรับลูกคˆาในการลงทุนในหลักทรัพย‹ต‚างประเทศ
2. เสนอความคิดเห็นไปยังตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทยเกี่ยวกับแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย‹ผ‡านระบบ Internet
โดยใหˆปรับช‡วงอายุและวงเงินการซื้อขายเป็นแบบรายงานเดียวกัน
3. ร‡วมมือกับบริษัท ศูนย†รับฝากหลักทรัพย‹ (ประเทศไทย) จำกัด ในการผลักดันใหˆบริษัทหลักทรัพย‹ เขˆาร‡วมโครงการส‚งเสริม
ใหƒใชˆบริการจ‚ายเงินปันผลผ‡าน e-Dividend โดยใชˆบัญชี ATS
4. ร‡วมมือกับฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย‹ (BSB) ของบริษัท ศูนย†รับฝากหลักทรัพย‹ (ประเทศไทย) จำกัด ในการชี้แจง
เงือ่ นไขในการขอใชˆบริการ ระบบ API - BOPC Interface & Receive Open / Close Flag ของระบบ Derivatives ใหˆกบั บริษทั สมาชิกทีส่ นใจ
ในระบบดังกล‡าว
ดˆานกิจกรรมสัมพันธ‹ และการเป็ นศูนย‹กลางเพื่อแลกเปลี่ยนขˆอมูลข‡าวสาร
1. จัดประชุมชีแ้ จงใหˆกบั บริษทั สมาชิก และผูƒใหˆบริการพัฒนาระบบ (Vendor) เกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคิดค‡าธรรมเนียม
แบบขั้นบันไดและประเด็นปั ญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย†ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการคิดค‚าธรรมเนียมแบบ
ขั้นบันไดจากลูกคˆาเป็นรายบัญชี
2. เสนอแนวทางการหารือของสมาชิกเกี่ยวกับการตรวจสอบลายมือชื่อของลูกคˆาในใบจองซื้อหลักทรัพย‹สำหรับการทำหนˆา
ที่เป็นผูˆจัดจำหน‡ายหลักทรัพย† ใหˆเป็ นไปตามหนังสือชี้ชวน
3. ร‡วมกับบริษทั ศูนย†รบั ฝากหลักทรัพย‹ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสัมพันธ‹ Outing Trip เมือ่ วันที่ 19 - 20 กันยายน 2552
ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร‹ท เขาใหญ‡ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค‹เพื่อเสริมสรˆางความสัมพันธ‹และประสานความร‡วมมือระหว‚าง
สมาชิกชมรมฯ กับบริษัทศูนย†รับฝากหลักทรัพย‹ฯ รวมทั้งเป็ นโอกาสอันดีที่จะไดˆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ‹ระหว‚างกัน
ในรอบปี 2552 ชมรมฯ ไดˆสง‚ ผูแˆ ทนเขˆาร‡วมเป็นคณะทำงาน โครงการพัฒนา Software ของระบบปฏิบตั งิ านหลักทรัพย‹ของชมรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ช‡วยใหˆบริษทั สมาชิกลดค‚าใชˆจา‚ ยดˆานตˆนทุนการพัฒนา Software ของระบบการปฏิบตั งิ านและเพิม่ ประสิทธิภาพ
22 กรกฎาคม 2552 จัดอบรมเจˆาหนˆาที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย‹
ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹ ณ หอประชุมศาสตราจารย‹สังเวียน
อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย



ชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา
ชมรมผูปˆ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล‚วงหนˆา (Futures Industry Club) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยมีวตั ถุประสงค‹
เพื่อส‚งเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆา และสรˆางมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาทั้งดˆาน
หลักการและดˆานปฏิบตั ิ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย‹กลางของการประสานความร‡วมมือระหว‚างสมาชิกในการแกƒไขปัญหาต‚างๆ เกีย่ วกับธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล‚วงหนˆา รวมทั้งการประนอมขˆอพิพาทระหว‚างสมาชิกหรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล‚วงหนˆา และการเป็ นตัวแทนของสมาชิกเพื่อใหˆความร‡วมมือและประสานงานกับหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆอง รวมถึงการกำกับดูแลสมาชิกของ
ชมรมใหˆปฏิบัติตามระเบียบ ขˆอบังคับ จรรยาบรรณของชมรม ตลอดจนการส‚งเสริมใหƒมีการศึกษาวิจัยและเผยแพร‚ข‡าวสารทางวิชาการ
อันเกีย่ วขˆองกับธุรกิจสัญญาซือ้ ขาย ชมรมฯ มีสมาชิกจำนวนทัง้ สิน้ 42 บริษทั โดยในปี 2552 ไดƒรบั สมาชิกเพิม่ 5 บริษทั ไดˆแก‚ บริษัท จีที
เวลธ‹ แมเนจเมนท‹ จำกัด บริษทั ที. ซี. ออสสิรสิ ฟิวเจอร‹ส จำกัด บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด‹ ฟิวเจอร‹ส จำกัด บริษทั เอ็มทีเอส โกลด‹
ฟิวเจอร‹ จำกัด และบริษัท ฮั่วเซ‚งเฮง โกลด‹ ฟิวเจอร‹ส จำกัด

ผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2552 สรุปไดˆดังนี้
ดˆานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาที่มีทองคำเป็นสินคˆาอˆางอิง (Gold Futures) อันไดˆแก‚
การคำนวณระดับหลักประกัน ขนาดของหลักประกัน และอัตราทดความเสี่ยง
นำเสนอแนวทางการปฏิบตั งิ านของตัวแทนสัญญาซือ้ ขายล‚วงหนˆา (Derivatives Broker) เกีย่ วกับการแต‚งตัง้ ตัวแทนสนับสนุน
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาที่มีทองคำเป็ นสินคˆาอˆางอิง (Gold Selling Agent) ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสำนักงาน
ไดƒใหˆความเห็นชอบ และประกาศใหˆตัวแทนสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาทุกรายดำเนินการตามแนวทางที่ชมรมฯ นำเสนอ
จัดทำสัญญาแต‚งตั้งตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาที่มีทองคำเป็นสินคˆาอˆางอิง (Gold Futures) ฉบับ
มาตรฐาน เพื่อใหˆสมาชิกนำไปใชƒในการประกอบธุรกิจ
กำหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต‚งตัง้ ผูแˆ นะนำลูกคˆามาเปิดบัญชีซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล‚วงหนˆาทีม่ ที องคำเป็ นสินคˆาอˆางอิง
(Gold Introducing Agent)
ปรับปรุงวิธกี ารคำนวณระดับหลักประกันเริม่ ตˆน (Initial Margin Requirement) ของลูกคˆาทัว่ ไป เพือ่ ใหƒมคี วามเหมาะสมและ
เป็ นธรรมกับลูกคˆามากขึ้น
ดˆานการเป็ นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน‡วยงานที่เกี่ยวขˆอง
เสนอความเห็นต‚อสำนักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ขอใหˆคงไวƒซง่ึ ขˆอความ “ประมาทเลินเล‚ออย‡างรˆายแรง” ในหมวดความรับผิดและการ
เยียวยา ขˆอ 9.3 ของสัญญาแต‚งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาต‚อไปไดˆ
เสนอความเห็นต‚อ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ‹ฯ ใหˆสมาชิกสามารถส‚งคำสัง่ put through เพือ่ เป็ นช‚องทางใหˆกบั ผูซƒ อ้ื ผูขƒ ายทีม่ ปี ริมาณ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาจำนวนมากเกิดความคล‚องตัวในการส‚งคำสั่งซื้อขาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช‚องทางการลงทุนใน
ตลาดอนุพันธ†ใหˆมีความคล‚องตัวมากยิ่งขึ้น
เสนอความเห็นต‚อ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ‹ฯ ขอใหˆเพิม่ ปริมาณสินคˆาในส‚วนของ Stock Futures โดยกำหนดใหˆหลักทรัพย†อาˆ งอิง
ครอบคลุมถึงกลุ‚มอื่นๆ
เสนอความเห็นต‚อ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ‹ฯ เพือ่ ขอใหˆแกƒไขเกณฑ‹ โดยใหˆลกู คˆาทีส่ ง‚ คำสัง่ ซือ้ ขายผ‚านระบบอินเทอร‹เน็ตสามารถ
ส‚งคำสั่งซื้อขายประเภทคู‡ Spread ไดˆ



ดˆานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ‹
ร‡วมกับ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ‹ จัดกิจกรรมเยีย่ มชมและศึกษาดูงานดˆานธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล‡วงหนˆา ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
ระหว‡างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2552 เพือ่ ประโยชน†ในการเพิม่ พูนความรูแˆ ละสรˆางความสัมพันธ†ที่ดีระหว‚างบุคลากรดˆานธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล‚วงหนˆาในภูมิภาค
ร‚วมกับ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ‹ จัดกิจกรรม “Derivatives Networking Night Party” เป็ นปีท่ี 3 เพื่อใหˆสมาชิกไดˆพบปะสังสรรค‹
และสรˆางความสัมพันธ† ที่ดีในหมู‚สมาชิก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ หˆองเรสซิเดˆนท‹ โรงแรมแกรนด† ไฮแอท เอราวัณ

25-28 สิงหาคม 2552 กิจกรรมดูงานธุรกิจอนุพันธ‹ ชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา ณ ประเทศอินเดีย

สถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษทั หลักทรัพย† ไดƒรบั มอบหมายจากชมรมวาณิชธนกิจโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหˆดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรูˆสำหรับผูˆปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอด
จนการจัดอบรมเพือ่ ทบทวนและเพิม่ พูนความรูสˆ ำหรับผูปˆ ฏิบตั งิ านในสายงานทีป่ รึกษาทางการเงิน (refresher course) โดยมีวัตถุประสงค‹
เพือ่ เสริมสรˆางความรูคˆ วามเขˆาใจเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพทีป่ รึกษาทางการเงิน และสรˆางมาตรฐานของผูˆประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทาง
การเงินในตลาดทุนไทยใหˆเป็ นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสรˆางโอกาสทางความรูƒในวงกวˆางและเพิ่มอุปทานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ในระยะยาวใหˆแก‚อุตสาหกรรมหลักทรัพย‹
ในปี 2552 สถาบันฝึ กอบรมฯ ไดƒมกี ารปรับปรุงหลักสูตรทีป่ รึกษาทางการเงินและทดสอบความรูˆสำหรับผูˆปฏิบัติงานในสายงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเพิ่มเติมการอบรมและทดสอบวิชา FA 107 การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสรˆางความรูˆความเขˆาใจเกี่ยวกับ
หลักการและแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการปรับปรุงระยะเวลาการอบรมวิชา FA 102 ความรูทˆ างดˆานกฎหมาย
ที่เกี่ยวขˆองกับผูˆลงทุนและบริษัทผูˆออกหลักทรัพย‹ ใหˆมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จากจำนวน 2 ชั่วโมงเป็ น 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถาบันฝึ กอบรมฯ
ไดˆดำเนินการจัดอบรมและทดสอบดังกล‚าวจำนวน 2 ครั้ง โดยคุณสมบัติผูˆเขˆารับการทดสอบยังคงเป็นไปตามเดิม ซึ่งผูˆเขˆารับการทดสอบ
จะตˆองมีประสบการณ†ดˆานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม‚นˆอยกว‚า 2 ปี ส‚วนหลักเกณฑ‹การทดสอบ มีดังนี้
1. ไดˆคะแนนรวมตั้งแต‚รˆอยละ 60 หรือ 135 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 225 คะแนนของการสอบทุกวิชา และ
2. ไดˆคะแนนรวมตัง้ แต‚รอˆ ยละ 50 หรือ 75 คะแนนขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 150 คะแนนของหมวดวิชาความรูหˆ ลัก ซึง่ ประกอบดˆวย
4 วิชา คือ วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ - ตราสารทุน FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ - ตราสารหนี้ FA 105
การเขˆาถือหลักทรัพย‹เพื่อครอบงำกิจการ และ FA 106 การเปิ ดเผยสารสนเทศ



ในปี 2552 มีผเˆู ขˆารับการอบรมจำนวนรวมทัง้ สิน้ 144 คน และมีผสˆู มัครทดสอบจำนวนรวมทัง้ สิน้ 77 คน โดยมีผูˆผ‡านการทดสอบ
จำนวนรวมทั้งสิ้น 56 คน
ในดˆานการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูˆสำหรับผูˆปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher course) นั้น
สถาบันฝึกอบรมฯ ไดˆนับจำนวนชั่วโมงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินเป็ นชั่วโมง refresher course และไดˆจัดสัมมนาหัวขˆอต‚างๆ
ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ‹การออกและเสนอขายตราสารทุนและการปรับปรุงหลักเกณฑ‹การออกและเสนอขายตราสารหนี้
โดยมีวตั ถุประสงค‹เพือ่ เสริมสรˆางความรูคˆ วามเขˆาใจในหลักการของประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายตราสารทุนและการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ฉบับปรับปรุง
2. ที่ปรึกษาทางการเงินกับการประเมินมูลค‚าสินทรัพย‹ โดยมีวัตถุประสงค‹เพื่อเสริมสรˆางความรูˆความเขˆาใจใหˆแก‚ที่ปรึกษาทาง
การเงินเกีย่ วกับการประเมินมูลค‚าสินทรัพย‹ รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั แิ ละกรณีตวั อย‚างเกีย่ วกับการประเมินมูลค‚าสินทรัพย†ที่เกี่ยวขˆองกับงาน
ดˆานการเป็ นที
นที่ปรรึกึกษาทางการเงิ
ษาทางการเงิน
3. การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ปƒ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับใหม‚) โดยมีวัตถุประสงค‹เพื่อเสริมสรˆางความรูˆ
ความเขˆาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปƒองกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหม‡ รวมทั้ง เป็ นการ
เตรียมความพรˆอมใหˆแก‚ที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ดังกล‚าว
ซึง่ ในปี 2552 มีผผˆู า‡ นการอบรมตามเกณฑ†ทก่ี ำหนด 12 ชัว่ โมงในหัวขˆอวิชาทีน่ บั เป็น refresher course และไดƒรบั หนังสือรับรอง
จากสถาบันฝึกอบรมฯ ในการเขˆารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรูˆสำหรับผูˆปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
จำนวน 106 คน



คณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
1. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
2. คุณประทีป ยงวณิชย‹
3. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย‹
4. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
5. คุณมนตรี ศรไพศาล
6. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
7. คุณไพบูลย‹ นลินทรางกูร
8. คุณมนตรี ศรไพศาล
9. คุณวิภารัตน‹ มีสิทธิ์สกุล
10. คุณศิริพงษ‹ สุทธาโรจน‹
11. คุณสมเจตน‹ หมู‡ศิริเลิศ
12. ดร. จงรัก ระรวยทรง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
1. คุณโยธิน อารี

บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
1. คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ
2. คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
3. คุณสันทัด สงวนดีกุล
4. คุณพัชร เนตรสุวรรณ
5. คุณภูมิใจ ขำภโต
6. คุณมนตรี ศรไพศาล
7. คุณวิชา โตมานะ
8. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ‹
9. คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
10. คุณสิทธิไชย มหาคุณ
11. คุณสุรเดช เกียรติธนากร
12. ดร. จงรัก ระรวยทรง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
1. รศ. พิเศษ เสตเสถียร
2. คุณรุทร เชาวนะกวี
3. คุณปรารถนา มงคลกุล
4. คุณธวัชชัย เหลืองสุรรังษี



บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.
บล. นครหลวงไทย จก.
บ. แคปปิ ตอล แอ‰ดแวนเทจ จก.
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บ. แอสเซท โปร แมเนจเมˆนท‹ จก.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
บ. เอินส‹ท แอนด‹ ยัง คอร‹ปอเรท เซอร†วิสเซส จก.
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

คณะทำงานชมรมวาณิชธนกิจ
คณะทำงานดˆานการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ประเภททุน (Equity Offering)
กรรมการผูˆรับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ คุณภูมิใจ ขำภโต คุณวิชา โตมานะ คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ‹
และคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
1. คุณธิบดี มังคะลี
บ. แคปปิ ตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
2. คุณวินัย เลาหประสิทธิ์
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
3. คุณนิธิกรณ‹ ศรีคิรินทร‹
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
4. คุณนันทยา อุชุปาละนันท‹
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
5. คุณกรองกาญจน‹ นพวรรณ
บ. เบเคอร‹ ทิลลี่ คอร‹ปอเรท แอ‰ดไวเซอรี่ เซอร† วิสเซส (ประเทศไทย) จก.
6. คุณประวีณา ปิ ยะวงศ†ภิญโญ
บ. เบเคอร‹ ทิลลี่ คอร‹ปอเรท แอ‰ดไวเซอรี่ เซอร† วิสเซส (ประเทศไทย) จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
7. คุณปร ิยานุช ตัณมณี
8. คุณพงศานติ์ คล‡ องวัฒนกิจ
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
9. คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ‹
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
10. คุณกัญญารัตน‹ ประพิณวณิชย‹ บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
11. คุณพิทวัส ตันติวัฒน‹
บล. ทรีนตี ี้ จก.
12. คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย‹
บล. ทิสโกˆ จก.
13. คุณสมภพ แสนสุข
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
14. คุณอภิชาติ ศรีอมรธรรม
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
15. คุณอนุวัฒน‹ ร‡วมสุข
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
16. คุณอชิรา เตาลานนท‹
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
17. คุณมนัสวิน วินิจฉัยกุล
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
18. คุณวีรวัฑฒ‹ ศรีวรรธนะ
บล. สินเอเซีย จก.
คณะทำงานดˆานการออกและเสนอขายหลักทรัพย‹ประเภทหนี้ (Debt Offering)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณประเสริฐ ภัทรดิลก และคุณสุรเดช เกียรติธนากร
1. คุณชัยณรงค‹ เอื้อสิทธิชัย
ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
2. คุณพรวิภา ตั้งตรงจิตร
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3. คุณกันย‹ ศรีสมพงษ‹
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
4. คุณนนท‹ บุรณศิริ
ธ. ดอยซ‹แบงก‹ เอ จี สาขากรุงเทพฯ
5. คุณปุณญภา เธียรศิริพิพัฒน‹
ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
6. คุณกนต† ธีร‹ ประเสริฐวงศ‹
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
7. คุณพรเทพ ปั นยารชุน
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
8. คุณภิมลภา สันติโชค
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
9. คุณสุรพงศ‹ แซ‡เฮง
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
10. คุณนันทยา อุชุปาละนันท‹
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
11. คุณเสกสรรค‹ ธโนปจัย
บ. แอสเซท โปร แมเนจเมˆนท‹ จก.
12. คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
13. คุณสราดา เสียมหาญ
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
14. คุณอรรถวิทย‹ เฉลิมทรัพยากร
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
15. คุณสุรวีร‹ คลˆายมาก
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)


16. คุณณัฐ วัจนพรศาล
17. คุณอนุตร ปทีปวณิช
18. คุณยอดฤดี สันตติกุล

บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงานดˆานอนุพันธ‹ (Derivatives and Warrants)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณมนตรี ศรไพศาล และคุณสิทธิไชย มหาคุณ
1. คุณรัตติยา อุตมฉันท‹
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
2. คุณยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
3. คุณชัยนรินทร‹ สายรังษี
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
4. คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณนฤมล อาจอำนวยวิภาส
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
6. คุณพิฑูรย‹ โกศัลวิตร‹
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
7. คุณธนวัฒน‹ พานิชเกษม
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
8. คุณภัทรพร มิลินทสูต
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
9. คุณวีรวัฑฒ‹ ศรีวรรธนะ
บล. สินเอเซีย จก.
คณะทำงานดˆานการเขˆาถือหลักทรัพย‹เพื่อครอบงำกิจการ (Mergers and Acquisition)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ คุณสันทัด สงวนดีกลุ คุณสมศักดิ์ ศิรชิ ยั นฤมิตร คุณสิทธิไชย มหาคุณ
คุณวิชา โตมานะ คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ‹ และคุณพัชร เนตรสุวรรณ
1. คุณธิบดี มังคะลี
บ. แคปปิ ตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
2. คุณอัญชลี โตกระแสร‹
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
3. คุณรัชดา เกลียวปฏินนท‹
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
4. คุณนันทยา อุชุปาละนันท‹
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
5. คุณกรองกาญจน‹ นพวรรณ
บ. เบเคอร‹ ทิลลี่ คอร‹ปอเรท แอ‰ดไวเซอรี่ เซอร† วิสเซส (ประเทศไทย) จก.
6. คุณประวีณา ปิยะวงศ†ภิญโญ
บ. เบเคอร‹ ทิลลี่ คอร‹ปอเรท แอ‰ดไวเซอรี่ เซอร† วิสเซส (ประเทศไทย) จก.
7. คุณสมภพ ศักดิ์พันธ‹พนม
บ. แอสเซท โปร แมเนจเมˆนท‹ จก.
8. คุณศุภชัย วงศ‹วรเศรษฐ
บ. ออพท‹เอเชีย แคปิ ตอล จก.
9. คุณประชิตพล หิมะทองคำ
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
10. คุณทวีสิทธิ์ สันตติกุล
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
11. คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
12. คุณอรรถวิทย‹ เฉลิมทรัพยากร
13. คุณสมลักษณ‹ เธียรพจน‹
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
14. คุณกีรติ จิรภูมิมินทร‹
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
15. คุณชัช หอพัฒนาวุฒิวงศ‹
บล. ทรีนีตี้ จก.
16. คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย‹
บล. ทิสโกˆ จก.
17. คุณพิฑูรย‹ โกศัลวิตร‹
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
18. คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
19. คุณวรยุทธ วรสุบิน
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
20. คุณวิท สุธีรชาติกุล
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
21. คุณจุฬาภรณ‹ นำชัยศิริ
บล. สินเอเซีย จก.


คณะทำงานดˆานการเป็ นองค‹กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization)
กรรมการผูˆรับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณมนตรี ศรไพศาล คุณภูมิใจ ขำภโต
และดร. จงรัก ระรวยทรง
1. คุณบุณยนุช นิลทคช
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
2. คุณพรพิมล ดำรงศิริ
บ. ที่ป รึกษา เอเซีย พลัส จก.
3. คุณวันทนา เพชรฤกษ‹วงศ‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
4. คุณพณิตตรา รตานนท‹
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
5. คุณขัตติเดช มหัทธนกุล
บล. ทรีนีตี้ จก.
6. คุณดวงหทัย ธรรมาสถิต
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
7. คุณแอลสิทธิ์ เวอร‹การ‡า
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
8. คุณภัทรพร มิลินทสูต
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คณะทำงานดˆานมาตรฐานบัญชี (Accounting Standard)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณสันทัด สงวนดีกุล และคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
1. คุณพรวิภา ตั้งตรงจิตร
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
2. คุณกันย‹ ศรีสมพงษ‹
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3. คุณวินัย เลาหประสิทธิ์
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
4. คุณปิ ยะภา จงเสถียร
บ. ที่ป รึกษา เอเซีย พลัส จก.
5. คุณชัยนรินทร‹ สายรังษี
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
6. คุณธาญทิฐ เกษมทรัพย‹
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
7. คุณพงศานติ์ คล‡ องวัฒนกิจ
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
8. คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
9. คุณมณีรัตน‹ แจˆงแจ‡มจิตต‹
บล. ทรีนีตี้ จก.
10. คุณวรรณวุธ อภินันท†รัตนกุล
บล. ทิสโกˆ จก.
11. คุณดวงหทัย ธรรมาสถิต
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
12. คุณชัยณรงค‹ โรจนสินธุ
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
13. คุณนรุตม‹ อารีสรณ‹
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คณะทำงานดˆานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย‹ (Property Fund)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ คุณภูมิใจ ขำภโต คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณมนตรี ศรไพศาล
คุณพัชร เนตรสุวรรณ และคุณสุรเดช เกียรติธนากร
1. คุณประเสริฐ ดีจงกิจ
ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน))
2. คุณชัยณรงค‹ เอื้อสิทธิชัย
ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
3. คุณพรวิภา ตั้งตรงจิตร
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
4. คุณกันย‹ ศรีสมพงษ‹
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
5. คุณพงศกร บูรณถาวรสม
ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
6. คุณพฤษ กิตติธัชพงศ‹พร
ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
7. คุณกนต†ธีร‹ ประเสริฐวงศ‹
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
8. คุณภิมลภา สันติโชค
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
9. คุณอัญชลี โตกระแสร‹
บ. เจวีเอส ที่ป รึกษาการเงิน จก.


10. คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต
11. คุณนันทยา อุชุปาละนันท‹
12. คุณไพบูลย‹ อรุณประสบสุข
13. คุณอรรณพ แสงวณิช
14. คุณบุษราภรณ‹ จันทร‹ชูเชิด
15. คุณกำพล ทรวงบูรณกุล
16. คุณอรรถวิทย‹ เฉลิมทรัพยากร
17. คุณวันทนา เพชรฤกษ‹วงศ‹
18. คุณขัตติเดช มหัทธนกุล
19. คุณสุรวีร‹ คลˆายมาก
20. คุณอภิชาติ ศรีอมรธรรม
21. คุณปเนต มหรรฆานุรักษ‹
22. คุณอนุวัฒน‹ ร‡วมสุข
23. คุณภัทรา กันตะสิริพิทักษ‹
24. คุณมนวลัย รัชตกุล

บ. ที่ป รึกษา เอเซีย พลัส จก.
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
บ. แอสเซท โปร แมเนจเมˆนท‹ จก.
บ. ออพท‹เอเชีย แคปิ ตอล จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ฟาร† อีสท‹ จก.
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
บล. สินเอเซีย จก.

คณะทำงานดˆานการแปลงสินทรัพย‹เป็ นหลักทรัพย‹ (Securitization)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณสิทธิไชย มหาคุณ คุณสุรเดช เกียรติธนากร และคุณพัชร เนตรสุวรรณ
1. คุณประเสริฐ ดีจงกิจ
ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2. คุณชัยณรงค‹ เอื้อสิทธิชัย
ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
3. คุณพรวิภา ตั้งตรงจิตร
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
4. คุณกันย‹ ศรีสมพงษ‹
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
5. คุณนนท‹ บุรณศิริ
ธ. ดอยซ‹แบงก‹ เอ จี สาขากรุงเทพฯ
6. คุณปุณญภา เธียรศิริพิพัฒน‹
ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
7. คุณภิมลภา สันติโชค
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
8. คุณกนต† ธีร‹ ประเสริฐวงศ‹
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
9. คุณรัตติยา อุตมฉันท‹
บ. เจวีเอส ที่ป รึกษาการเงิน จก.
10. คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต
บ. ที่ป รึกษา เอเซีย พลัส จก.
11. คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
12. คุณอนงค์ ยุวะหงษ์
บล. ทรีนีตี้ จก.
13. คุณสมภพ แสนสุข
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
14. คุณอภิชาติ ศรีอมรธรรม
บล. ฟาร† อีสท‹ จก.
15. คุณวีรทศ สิมะพิชัยเชษฐ
บล. ภัทร จก. (มหาชน)

คณะกรรมการชมรมผูˆดูแลการปฏิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹
1.
2.
3.
4.


คุณอารีย‹ เติมวัฒนาภักดี
คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
คุณชำนาญ ชัยศรีชลศิลป์
คุณวิชัย ใบประเสริฐ

บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ

5. คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
6. คุณสุภาพร อร‡ามเธียรธำรง
บล. ทิสโกˆ จก.
7. คุณพฤทธิพงศ‹ มุกุระ
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
8. คุณจิรศักดิ์ องค†ไพบูลย‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
9. คุณวัลภา สุนากร
บล. โกลเบล็ก จก.
10. คุณวรพงศ‹ จำจด
ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
11. คุณธีรเดช ลือชาวิวัฒน‹
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
(ขอลาออกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552)
12. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ‹แสน
บล. ทรีนีตี้ จก.
(แทนคุณธีรเดช ลือชาวิวัฒน‹)
13. คุณสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
(ขอลาออกวันที่ 31 กรกฎาคม 2552)
14. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง
ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)
(แทนคุณสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ)
15. คุณสมมารถ มาแยˆม
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
(ขอลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552)
16. คุณวิมล หล‡อวิจิตร
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
(แทนคุณสมมารถ มาแยˆม)
17. ดร. จงรัก ระรวยทรง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผูˆดูแลการปฏิบัติงานดˆานหลักทรัพย‹
1. คุณเอนก อยู‚ยืน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย‹และตลาดหลักทรัพย‹
2. คุณสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
ตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย
3. คุณขนิษฐา นาครักษ‹
บริษัท ตลาดอนุพันธ‹ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คณะทำงานดˆานตราสารอนุพันธ‹และตราสารหนี้
กรรมการผูˆรับผิดชอบ : คุณพฤทธิพงศ‹ มุกุระ และคุณณากร ลัมภเวส
1. คุณพรเพ็ญ ทรัพย‹มณี
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
2. คุณสุเมธ ปั ญจปภาวิน
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
3. คุณมนฤดี ไตรตรึงษ‹ทัศนา
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
4. คุณศุภฤกษ‹ สมหล‡อ
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
5. คุณศศิธร อุทัยวัฒน‹
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
6. คุณพงศธร รัตติกุล
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
7. คุณสิริมา ประภาพานิชย‹
บล. นครหลวงไทย จก.
8. คุณสุภาพร อร‡ามเธียรธำรง
บล. ทิสโกˆ จก.
9. คุณพงษ†สิทธิ์ อมรฐิติพงศ‹
บล. เกียรตินาคิน จก.
10. คุณณัฐ วัจนพรศาล
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
11. คุณไพรยง ธีระเสถียร
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
12. คุณสรวงกร สุขเกื้อ
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
13. คุณสิริลักษณ‹ ธัญญะรัตนะ


คณะทำงานดˆานการประกอบธุรกิจการยืมและใหƒยืมหลักทรัพย‹ (SBL)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
1. คุณรุ‡งทิพย‹ วณิชพันธ‹
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
2. คุณณัฐฐพิมล สิวิกัลยาณธรรม บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
3. คุณสุเมธ ปั ญจปภาวิน
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
4. คุณพาวินี อิทธิวัฒนะ
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
5. คุณสุภาพร อร‡ามเธียรธำรง
บล. ทิสโกˆ จก.
6. คุณพิมพ†รัชฎา สุปรีดากุลชัย
บล. เกียรตินาคิน จก.
7. คุณนพรัตน‹ แกˆวศรีงาม
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คณะทำงานดˆานการรูˆจักลูกคˆา/ตรวจสอบลูกคˆา/การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (KYC/CDD/AML)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ
1. คุณบุญญา บัวทิพย‹
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
2. คุณนราภรณ‹ หงษ‹สุโต
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
3. คุณกาญจนา เอมอิ่มธรรม
ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
4. คุณนฤมล พิธพรชัยกุล
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
5. คุณพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย‹
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
6. คุณหฤทัย สุขยิ่ง
ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
7. คุณสุภาพร อร‡ามเธียรธำรง
บล. ทิสโกˆ จก.
8. คุณจิรศักดิ์ องค†ไพบูลย‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
9. คุณสิริลักษณ‹ ธัญญะรัตนะ
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
10. คุณสุธี สุวรรณปิ ณฑะ
บล. เกียรตินาคิน จก.
11. คุณไพรยง ธีระเสถียร
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
คณะทำงานดˆานการจัดทำวารสารชมรม Compliance
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณจิรศักดิ์ องค† ไพบูลย‹
คณะทำงานศึกษาปั จจัยของเกณฑ‹การจ‡ าย Incentive
กรรมการผูˆรับผิดชอบ : คุณวัลภา สุนากร
1. คุณชำนาญ ชัยศรีชลศิลป์
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
2. คุณจิรศักดิ์ องค†ไพบูลย‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ‹แสน
บล. ทรีนีตี้ จก.
4. คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
5. คุณสุวิมล นนทวงษ‹
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
6. คุณมนฤดี ไตรตรึงษ‹ทัศนา
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
7. คุณศศิวรรณ ภัทราพงศ‹
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
8. คุณพินิจ วารุณี
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
9. คุณธีรเดช ลือชาวิวัฒน‹
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
10. คุณสุรางค†รัตน‹ จงบัญญัติเจริญ บล. เกียรตินาคิน จก.
11. คุณสิริกัญญา ศรีเพ็ญ
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
12. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.


คณะทำงานดˆานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณชำนาญ ชัยศรีชลศิลป์ และคุณวรพงศ‹ จำจด
1. คุณพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย‹
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
คณะทำงานจัดทำรายการตรวจสอบ (Check list)
กรรมการผูƒรับผิดชอบ : คุณอารีย‹ เติมวัฒนาภักดี
1. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
2. คุณสิริลักษณ‹ ธัญญะรัตนะ
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
3. คุณสุภาพร อร‡ามเธียรธำรง
บล. ทิสโกˆ จก.
4. คุณจิรศักดิ์ องค†ไพบูลย‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
6. คุณรุ‡งจิตต‹ ปุณณะหิตานนท‹
ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
7. คุณศศิธร อุทัยวัฒน‹
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
8. คุณพรเพ็ญ ทรัพย‹มณี
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
9. คุณลาวัณย‹ งามพันธ‹เวชชะกุล บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
10. คุณจุฑาธิป กลˆาสุนทร
บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
11. คุณอรุณศรี จิตรสิริบูรณ‹
บล. เกียรตินาคิน จก.
12. คุณวัลภา สุนากร
บล. โกลเบล็ก จก.

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คุณสุรพล กุลศิริ
บล. เกียรตินาคิน จก.
(ขอลาออกวันที่ 28 มีนาคม 2552)
2. คุณสรรเสริญ นิลรัตน‹
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
(แทนคุณสุรพล กุลศิริ)
3. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท‹
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
4. คุณอารักษ‹ ทองเรือง
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณสมชัย พัชรพิสุทธิ์สิน
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
(ขอลาออกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552)
6. คุณชาคร ทองหุ‡น
บล. ไอร‡ า จก. (มหาชน)
(แทนคุณสมชัย พัชรพิสุทธิ์สิน)
7. คุณสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ‹
บล. ซีมิโกˆ จก. (มหาชน)
(ขอลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 2552)
8. คุณต‡อวงศ‹ เสรีภาพ
บล. เมอร†ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
(แทนคุณสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ‹)
9. คุณสุชาดา ฤกษ† วิบูลย‹ศรี
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
10. คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
11. คุณราเชนทร‹ บุณยะไวโรจน‹
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
12. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
บล. ทรีนีตี้ จก.
13. คุณอรุณทิพย‹ ตระกูลฤทธิเดช
บล. ทิสโกˆ จก.

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


14. คุณเกษม ทิพย‹ธาราจันทร‹
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
15. ดร. สิเวศ โรจนสุนทร
บลจ. ทหารไทย จก.
(ขอลาออกวันที่ 31 มกราคม 2552)
16. คุณศิริภรณ‹ ขอเกียรติวงศ‹
บลจ. ทหารไทย จก.
(แทนดร. สิเวศ โรจนสุนทร)
17. ดร. จงรัก ระรวยทรง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡ งธีระภพ
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
2. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
3. ดร. พัชร สุระจรัส
บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)
4. คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณกวี นำพาเจริญ
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

คณะทำงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดˆานตราสารอนุพันธ‹
คณะทำงาน DST Front Office User Group
1. คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ‹
2. คุณพิชิต จิราชัยสกุล
3. คุณกานต‹ อรรถธรรมสุนทร
4. คุณรัตนาภรณ‹ ฮˆอเผ‡ าพันธ‹
5. คุณอารักษ‹ ทองเรือง
6. คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช

บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เกียรตินาคิน จก.
บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Freewill Front Office User Group
1. คุณเกียรติชัยทัศน‹ อู‡ เจริญ
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
2. คุณชัย ดุรงครัตนกุล
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
3. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท‹
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
4. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
บล. ทรีนีตี้ จก.
5. คุณอรุณทิพย‹ ตระกูลฤทธิเดช
บล. ทิสโกˆ จก.
6. คุณสมชัย อารยะพิพัฒน‹กุล
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
7. คุณประเสริฐ ไชยศิริ
บล. นครหลวงไทย จก.
8. คุณนิศา ทรัพย‹สมบูรณ‹
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
9. คุณสุรวุฒิ สุชินโรจน‹
10. คุณทัศนัย เศรษฐพงษ‹
บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
11. คุณบริบูรณ‹ นันทเบญจพล
บล. สินเอเซีย จก.
คณะทำงาน Freewill Back Office User Group
1. คุณเกรียงไกร ตั้งศิริเสรีกุล
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
2. คุณเกียรติชัยทัศน‹ อู‡เจริญ
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)


กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

3.
4.
5.
6.

คุณชัย ดุรงครัตนกุล
คุณกานต‹ อรรถธรรมสุนทร
คุณธนาทร เบญจภัทรนนท‹
คุณบริบูรณ‹ นันทเบญจพล

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
บล. สินเอเซีย จก.

คณะทำงาน ITE Front Office User Group
1. คุณเกษม ทิพย‹ธาราจันทร‹
2. คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำงาน BSB Back Office User Group
1. คุณวาสนา เลิศจารุวงศ‹
2. คุณพิชิต จิราชัยสกุล
3. คุณสุพจน‹ คำวงค‹
4. คุณมนูญ ธโนปจัย
5. คุณราเชนทร‹ บุณยะไวโรจน‹
6. คุณณภัสษา พิริยพลพงศ‹
7. คุณรัตนาภรณ‹ ฮˆอเผ‡าพันธ‹
8. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
9. คุณอรุณทิพย‹ ตระกูลฤทธิเดช
10. คุณคมสัน คชานันท‹
11. คุณประเสริฐ ไชยศิริ
12. คุณเกษม ทิพย‹ธาราจันทร‹
13. คุณวีณา ลอยกุลนันท‹
14. คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ‹
15. คุณสาธิต ชูโชติ
16. คุณนิศา ทรัพย‹สมบูรณ‹
17. คุณอารักษ‹ ทองเรือง
18. คุณสุรวุฒิ สุชินโรจน‹
19. คุณต‡อวงศ‹ เสรีภาพ
20. คุณสุชาดา ฤกษ† วิบูลย‹ศรี
21. คุณเกรียงศักดิ์ พนมธนศักดิ์
22. คุณทัศนัย เศรษฐพงษ‹

บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
บล. เกียรตินาคิน จก.
บล. โกลเบล็ก จก.
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. นครหลวงไทย จก.
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. เมอร†ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Settrade User Group
1. คุณวาสนา เลิศจารุวงศ‹
2. คุณเกรียงไกร ตั้งศิริเสรีกุล
3. คุณสุพจน‹ คำวงค‹
4. คุณมนูญ ธโนปจัย
5. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
6. คุณวีณา ลอยกุลนันท‹

บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. โกลเบล็ก จก.
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)


7. คุณสุชาดา ฤกษ† วิบูลย‹ศรี
8. คุณสาธิต ชูโชติ
9. คุณชาคร ทองหุ‡ น
10. คุณนิศานาถ สันติศานติ์

บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
บล. ไอร‡ า จก. (มหาชน)
บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

ดˆานตลาดทุน
คณะทำงาน DST Front Office User Group
1. คุณวาสนา เลิศจารุวงศ‹
2. คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ‹
3. คุณพิชิต จิราชัยสกุล
4. คุณมนูญ ธโนปจัย
5. คุณกานต‹ อรรถธรรมสุนทร
6. คุณรัตนาภรณ‹ ฮˆอเผ‡าพันธ‹
7. คุณวีณา ลอยกุลนันท‹
8. คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ‹
9. คุณสาธิต ชูโชติ
10. คุณอารักษ‹ ทองเรือง
11. คุณเขมรินทร‹ อัมฤทธิ์
12. คุณสุชาดา ฤกษ†วิบูลย‹ศรี
13. คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช
14. คุณชาคร ทองหุ‡น

บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เกียรตินาคิน จก.
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Freewill Front Office User Group
1. คุณเกรียงไกร ตั้งศิริเสรีกุล
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
2. คุณสุพจน‹ คำวงค‹
บล. โกลเบล็ก จก.
3. คุณเกียรติชัยทัศน‹ อู‡เจริญ
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
4. คุณชัย ดุรงครัตนกุล
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณราเชนทร‹ บุณยะไวโรจน‹
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
6. คุณนิศา ทรัพย‹สมบูรณ‹
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
7. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท‹
8. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
บล. ทรีนีตี้ จก.
9. คุณอรุณทิพย‹ ตระกูลฤทธิเดช
บล. ทิสโกˆ จก.
10. คุณคุณากร จิรานุกรสกุล
บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
11. คุณคมสัน คชานันท‹
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
12. คุณประเสริฐ ไชยศิริ
บล. นครหลวงไทย จก.
13. คุณเกษม ทิพย‹ธาราจันทร‹
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
14. คุณณภัสษา พิริยพลพงศ‹
บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
15. คุณสุรวุฒิ สุชินโรจน‹
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
16. คุณต‡อวงศ‹ เสรีภาพ
บล. เมอร†ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
17. คุณทัศนัย เศรษฐพงษ‹
บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)


18. คุณบริบูรณ‹ นันทเบญจพล
19. คุณนิศานาถ สันติศานติ์

บล. สินเอเซีย จก.
บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Freewill Back Office User Group
1. คุณวาสนา เลิศจารุวงศ‹
บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2. คุณเกรียงไกร ตั้งศิริเสรีกุล
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3. คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ‹
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
4. คุณพิชิต จิราชัยสกุล
บล. เกียรตินาคิน จก.
5. คุณสุพจน‹ คำวงค‹
บล. โกลเบล็ก จก.
6. คุณเกียรติชัยทัศน‹ อู‡เจริญ
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
7. คุณชัย ดุรงครัตนกุล
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
8. คุณมนูญ ธโนปจัย
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
9. คุณราเชนทร‹ บุณยะไวโรจน‹
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
10. คุณณภัสษา พิริยพลพงศ‹
บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
11. คุณกานต‹ อรรถธรรมสุนทร
บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
12. คุณรัตนาภรณ‹ ฮˆอเผ‡าพันธ‹
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
13. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท‹
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
14. คุณคุณากร จิรานุกรสกุล
บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
15. คุณประเสริฐ ไชยศิริ
บล. นครหลวงไทย จก.
16. คุณเกษม ทิพย‹ธาราจันทร‹
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
17. คุณสาธิต ชูโชติ
บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
18. คุณนิศา ทรัพย‹สมบูรณ‹
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
19. คุณอารักษ‹ ทองเรือง
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
20. คุณต‡อวงศ‹ เสรีภาพ
บล. เมอร†ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก.
21. คุณทัศนัย เศรษฐพงษ‹
บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
22. คุณนิศานาถ สันติศานติ์
บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
คณะทำงาน BSB Back Office User Group
1. คุณรัตนาภรณ‹ ฮˆอเผ‡าพันธ‹
2. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
3. คุณคมสัน คชานันท‹
4. คุณวีณา ลอยกุลนันท‹
5. คุณเขมรินทร‹ อัมฤทธิ์
6. คุณสุชาดา ฤกษ† วิบูลย‹ศรี
7. คุณเกรียงศักดิ์ พนมธนศักดิ์
8. คุณชาคร ทองหุ‡น

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)

คณะทำงาน Settrade User Group
1. คุณวาสนา เลิศจารุวงศ‹
2. คุณเกรียงไกร ตั้งศิริเสรีกุล

บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)


3. คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ‹
4. คุณพิชิต จิราชัยสกุล
5. คุณสุพจน‹ คำวงค‹
6. คุณเกียรติชัยทัศน‹ อู‡เจริญ
7. คุณชัย ดุรงครัตนกุล
8. คุณมนูญ ธโนปจัย
9. คุณธนาทร เบญจภัทรนนท‹
10. คุณพิสิษฐ‹ พรตั้งจิตลิขิต
11. คุณอรุณทิพย‹ ตระกูลฤทธิเดช
12. คุณคุณากร จิรานุกรสกุล
13. คุณคมสัน คชานันท‹
14. คุณเกษม ทิพย‹ธาราจันทร‹
15. คุณวีณา ลอยกุลนันท‹
16. คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ‹
17. คุณนิศา ทรัพย‹สมบูรณ‹
18. คุณสุรวุฒิ สุชินโรจน‹
19. คุณเขมรินทร‹ อัมฤทธิ์
20. คุณสุชาดา ฤกษ† วิบูลย‹ศรี
21. คุณทัศนัย เศรษฐพงษ‹
22. คุณชาคร ทองหุ‡น
23. คุณนิศานาถ สันติศานติ์

บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เกียรตินาคิน จก.
บล. โกลเบล็ก จก.
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณชวเลิศ เชาว‹ชวานิล
คุณกฤษณา หลิ่ว
คุณศรัญญา หลากสุขถม
คุณอัญชนา ไกรสอาด
คุณกุลนดา รุจจนเวท
คุณจิณณา ตติยานุพันธ‹วงศ‹
คุณรุ‡งรัตน‹ ศรีนิรัตศัย
คุณทอมมี่ นนท‹อาสา
ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

ที่ป รึกษาคณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹
1. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
2. คุณภูษิต แกˆวมงคลศรี
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)



ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณ‹
3. คุณกฤษณา หลิ่ว
4. คุณเชาว‹ อรัญวัฒน‹
5. คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
6. ดร. พัชร สุระจรัส
7. คุณไพบูลย‹ นลินทรางกูร
8. คุณมนตรี ศรไพศาล
9. คุณมนู ตังทัตสวัสดิ์
10. คุณสมบูรณ‹ วัฒนาอาษากิจ
11. คุณทรงยศ กุลวิเชียร
12. คุณสุวิทย‹ มาไพศาลสิน
(ขอลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2552)
13. คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
(แทนคุณสุวิทย‹ มาไพศาลสิน)
14. ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา
1. คุณธนวัฒน‹ พานิชเกษม
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
2. คุณณัฐนารถ จันทร‹เปล‡ ง
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
3. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

คณะอนุกรรมการชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡ วงหนˆา
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการประกอบธุรกิจ
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ‹
บล. ทรีนีตี้ จก.
2. คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย จก. (มหาชน)
3. คุณวิโรจน‹ สมุทรธนานนท‹
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
4. คุณอิทธิพล พุ‡มซˆอน
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
(ขอลาออกวันที่ 20 ตุลาคม 2552)
5. คุณธนวัฒน‹ พานิชเกษม
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
(แทนคุณอิทธิพล พุ‡มซˆอน)
6. คุณภาคภูมิ ภาคย† วิศาล
บล. ทิสโกˆ จก.
(ขอลาออกวันที่ 1 กันยายน 2552)
7. คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร
บล. ทิสโกˆ จก.
(แทนคุณภาคภูมิ ภาคย† วิศาล)
8. คุณมนู ตังทัตสวัสดิ์
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
9. คุณอภิชาต วิไลรัตน‹
บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
10. คุณสมบูรณ‹ วัฒนาอาษากิจ
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ


คณะอนุกรรมการฝ่าย Gold Futures
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
2. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
3. คุณพวรรณ‹ นววัฒนทรัพย‹
4. น.พ.กฤชรัตน‹ หิรณ
ั ยศิริ
5. คุณธนรัชต‹ พสวงศ‹
6. คุณสาธิต วรรณศิลปิน
7. คุณพิษณุ วิชิตชลชัย
8. คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
9. คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
10. คุณสมบูรณ‹ วัฒนาอาษากิจ
11. คุณสุนทรี เกียรติพงษ‹ถาวร

บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
บ. ที. ซี. ออสสิริส ฟิ วเจอร‹ส จก.
บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด‹ ฟิ วเจอร‹ส จก.
บ. เอ็มทีเอส โกลด‹ ฟิ วเจอร‹ จก.
บ. ฮั่วเซ‡งเฮง โกลด‹ ฟิ วเจอร‹ส จก.
บ. จีที เวลธ‹ แมเนจเมนท‹ จก.
บล. โกลเบล็ก จก.
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
2. คุณกิติกร ลิ้มมงคล
3. คุณกัณฑรา ลดาวัลย‹ ณ อยุธยา
4. คุณณัฐนารถ จันทร‹เปล‡ง
5. คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา
6. คุณสมมาตร วงศ‹สารศักดิ์
7. คุณอภินันท‹ ผาติสุวัณณ

บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย.) จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด‹ ฟิ วเชอร‹ (ไทย) จก.

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ
1. คุณนรเชษฐ‹ แสงรุจิ
2. คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
3. คุณสันทัด สงวนดีกุล
4. คุณมนตรี ศรไพศาล
5. คุณชวลิต จินดาวณิค
6. คุณรุทร เชาวนะกวี
7. รศ. พิเศษ เสตเสถียร
8. รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. คุณศรัณยา จินดาวณิค
10. คุณปิ ยะธิดา สำราญจิตร‹
11. คุณกาญจนา เทพอัครพงศ‹
12. คุณภัทรมน พิธุพันธ‹
13. ดร. จงรัก ระรวยทรง



ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
รองประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการและเหรัญญิกชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)
บ. เอินส‹ท แอนด‹ ยัง คอร‹ปอเรท เซอร† วิสเซส จก.
ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร‹
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย‹แห‡งประเทศไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

คณะทำงานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
คณะทำงานดูแลการปฏิบัติหนˆาที่ของเจˆาหนˆาที่การตลาด
1. คุณประทีป ยงวณิชย‹
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
2. คุณบุญพร บริบูรณ‹ส‡งศิลป์
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
3. คุณสุรพล กุลศิริ
บล. เกียรตินาคิน จก.
4. คุณเชาว‹ อรัญวัฒน‹
บล. เคที ซีมิโกˆ จก. (มหาชน)
5. คุณกัณฑรา ลดาวัลย‹ ณ อยุธยา บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
6. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย‹
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
7. ดร. จงรัก ระรวยทรง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
คณะทำงานเพื่อปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง
1. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
บล. ทรีนีตี้ จก.
2. คุณวิภารัตน‹ มีสิทธิ์สกุล
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
3. คุณสุวิทย‹ มาไพศาลสิน
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
4. คุณสุชาย สุทัศน‹ธรรมกุล
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
6. ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ‡
บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
7. คุณพรชัย ประเสริฐสินธนา
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
8. คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
9. คุณเชาว‹ อรัญวัฒน‹
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
10. คุณสุรพล กุลศิริ
บล. เกียรตินาคิน จก.
11. คุณณัฐรินทร‹ ตาลทอง
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย‹ต‡ างประเทศ
1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
2. คุณประทีป ยงวณิชย‹
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
3. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
4. ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ‡
บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
5. คุณพันธุ‹ธง ธัชประมุข
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย‹ จก. (มหาชน)
6. คุณวิภารัตน‹ มีสิทธิ์สกุล
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
7. คุณสุชาย สุทัศน‹ธรรมกุล
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
8. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
9. คุณเชาว‹ อรัญวัฒน‹
บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
คณะทำงานเพื่อศึกษาแผนปฎิบัติการดˆานตลาดทุนสู‡ การรวมตลาด
1. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
บล. ทรีนีตี้ จก.
2. คุณประทีป ยงวณิชย‹
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
3. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย‹
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)



4. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
5. คุณไพบูลย‹ นลินทรางกูร
6. ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ทิสโกˆ จก.
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹

คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพเจˆาหนˆาที่การตลาด
1. คุณศรีพร สุทธิพงศ‹
บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
2. คุณสุชาย สุทัศน‹ธรรมกุล
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
3. คุณอัศวินี ไตลังคะ
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
4. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ตลาดหลักทรัพย‹แห‡ งประเทศไทย
5. คุณปิ ยาภรณ‹ ครองจันทร‹
ตลาดหลักทรัพย‹แห‡ งประเทศไทย
6. คุณโปรดเกลˆา เรืองนิติวิทย‹
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹
คณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องการขยายฐานลูกคˆาหรือนักลงทุน
1. คุณสรรเสริญ นิลรัตน‹
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
2. คุณภัทธีรา ดิลกรุ‡งธีระภพ
บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
3. คุณณัฐรินทร‹ ตาลทอง
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
4. คุณบุญพร บริบูรณ‹ส‡ งศิลป์
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
5. คุณดุษณี ภมรทิพย‹
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
6. คุณรัมภา ร‡มโพธิ์
บล. ทิสโกˆ จก.
บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
7. คุณช‡วงชัย นะวงศ‹
8. คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา
บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
9. คุณเผดิมภพ สงเคราะห‹
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
10. ดร. จงรัก ระรวยทรง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย‹



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 Trading Association”. In 1981 a group of 30 securities companies left to form their own organization and
the name changed again to “The Association of Members of the Securities Exchange”. When the Securities Exchange Act became
law in 1992 the Association requested the Regulator to register it as the 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.
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.
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.
In 2004 The Association cooperated with the organizations that are involved with the capital market as well as The Stock
Exchange of Thailand (SET) in establishing The Federation of Thai Capital Market Organizations (FeTCO). Its mission was to ensure
good corporate governance and cooperation among these organizations in developing the capital market in Thailand.


Dear ASCO member
I would like to thank the member companies for your electing me Chairman of the Association. I also would like to
express my appreciation to Khun Kampanart Lohacharoenvanich, the former Chairman, for playing key roles in driving the
Association in various areas throughout his chairmanship which lasted over four years. His achievements were beneficial to
the securities as a whole, particularly his pushing for new products and services aimed at creating new revenue generating
channels for the member companies, the proposal for a new brokerage fee structure, and adjustment of the margin requirements
for better risk management.
During 2009, we had an opportunity to welcome a new member, Barclays Capital Securities (Thailand) Limited,
which brought the total number of member companies to 40.
During the past year, our Association managed to push for several changes and undertakings, the major ones
being revision of the brokerage fee structure and prescription of the method for collection of unbundled fees for securities
trading from investors; revision of the regulations regarding foreign securities brokerage and risk disclosure statement for
investment in foreign securities; preparation of operating guidelines for securities companies’ investor contacts; and preparation
of standard wording on the transfer of customers after a merger of securities companies for addition to the broker appointment
agreement. In addition, the Association presented a submission to the Office of the SEC on amendments of securities laws
to accommodate the demutualization of the Stock Exchange of Thailand, proposing that the Association be represented
in the Stock Exchange of Thailand Demutualization Committee and the Capital Market Development Fund Board.
Apart from the undertakings at the policy level, the Association also moved at the operation level through the
Clubs in various aspects of the business of the member companies, which can be summarized as follows:
The Investment Banking Club prepared operating standards for financial advisors with regard to due diligence
practices, operating guidelines for prescription of the time period of securities offering in order to standardize the investment
banking operation. The code of ethics was also revised to standardize the investment banking profession. In addition,
opinions were presented to the Office of the SEC for revision of regulations governing investment banking information
disclosure regarding foreign issuers issuing and offering securities in Thailand, revision of the regulations relating to issuance
and offering of bonds and debentures, and revision of the regulation governing the issuance and offering of derivative warrants.


The Compliance Club organized an intermediate training course for compliance officer, which was attended by 103
trainees. In addition, opinions were presented to the AMLO towards the Draft Ministerial Regulation Promulgated by Virtue of
the Anti-Money Laundering Act (No. 3), B.E 2552, and to the Office of the SEC and the AMLO to request a review of the KYC
(Know Your Customer) and CDD (Customer Due Diligence) procedures.
The Information Technology Club established a working group to study the development of an operation system using
open source to explore the possibility of using open source and finding a developer to modify the core business system. The
Club also worked with the SET to solve the problem resulting from the malfunction of the trading system and to review the
circuit breaker criteria.
The Back Office Operation Club prepared internal control operating guidelines for administration of customers’
accounts so that the member companies could establish minimum standards for operational risk management. Technical
training activities were also conducted to develop operational skills and provide fundamental knowledge for back office
staff of the member companies. The training was organized in cooperation with the Office of the SEC.
The Futures Industry Club established operating guidelines regarding gold futures, and standard guidelines for
appointment of gold selling agents, and revised the method of calculation of initial margins of retail customers. The
Club also cooperated with the TFEX in organizing a study visit to Mumbai, India, to observe the futures business there.
As regards development of knowledge of personnel of the securities business, in addition to the training and
seminars organized by the Clubs, the ASCO Training Institute organized training and examinations for personnel operating
in the financial advisor profession. In 2009, 144 attended the training and 77 sat for the examinations, 50 of whom
passed. A refresher course was also offered by the Institute and 106 fulfilled the requirements of the training.
The Association of Securities Companies is fully committed to its mission of developing the potential and stan
dards in order to strengthen the securities industry’s strength, as well as conducting activities beneficial to the member
companies. Actions will be taken at both the policy and operation levels in order to achieve the set objectives. Finally, I
would like to thank all the member companies for the continual cooperation rendered to the Association.

(Pattera Dilokrungthirapop)
Chairman









The Thai economy
Economic growth
The Thai economy in 2009 saw a negative growth of -2.8 % per year. The severe recession in the first three quarters
resulted from the global economic crisis. The economy, however, returned to positive growth in the last quarter, mainly because
of the accelerated government spending, as reflected by the government consumption which was expected to rise to 7.6 %
per year, from 4.6 % per year of the previous year. Government investment was expected to return to positive growth at a rate
of 2.6 % per year, increasing from the negative growth rate of -4.6 % per year in the previous year. Besides, the faster-thanexpected recovery of the economies of Thailand’s major trading partners helped turn the volume of exports of goods and
services in the last quarter to positive. Consequently, the decrease of the volume of exports of goods and services of the
whole 2009 was - 13. % per year, smaller than earlier expected. The volume of imports of goods and services, meanwhile,
shrank by - 21.5 % per year due to slow recovery of private spending, coupled with political instability and suspension of
the Map Ta Phut investment projects. As a result, private investment in 2009 decreased by - 12.7 % per year and private
consumption by - 1.3 % per year.

Economic stability
As an indicator of domestic economic stability, the inflation rate in 2009 fell from 2008 to -0.9 % per year due to
the significant drop of oil prices from the 2008 levels and the five six-month measures of the government to lower the people’s
costs of living. In addition, unemployment returned to the normal rate of 1.6 % of the labor force following the increase in
employment induced by economic recovery in the second half of the year. For external stability, the country’s current account
surplus went up to 8.1 % of GDP, as a result of the huge USD 20.4 billion surplus in the balance of trade as the value of imports
decreased more than that of exports. In 2009, the value of imports dropped from a high base in the previous year by -25.9 %
per year while exports shrank by -14.8 % per year.





Fiscal and monetary measures
Major fiscal measures in 2009 were :
1. Announcement of the Approval of the allocation of loans secured under the Emergency Decree Empowering the
Ministry of Finance to Borrow for Economic Rehabilitation and Stability, B.E 2552, with a ceiling of 149,999.8371
million Baht to finance projects under the Thai Khem Kaeng 2555 Scheme.
2. The Project to Solve Household Informal Debt Problems designed to help people having informal debts to secure
formal debts by offering easier access to sources of loans from financial institutions within the government’s
network in order to lower the burden of interest of which rates are excessively high.
3. Raising the rates of oil excise taxes in order to promote energy conservation and the use of alternative energy from
domestically grown plants which helps lessen dependence on imported oil. The excise tax rates were increased to
0.75 - 5.00 Baht per liter, depending on the fuel type.
4. The excise tax on the spa business was reduced from the rate of 10 % of the revenue from services to 0 % in
order to increase the competition potential of spa business operators.
5. Tax measures to lower the costs of living and to support small and medium enterprise operators and community
enterprises:
a. The lower limit of assessable income which is subject to 0.5 % tax rate was increased from 60,000 to
1,000,000 Baht.
b. The upper limit of assessable income of community enterprises eligible for tax exemption was increased
from 1,200,000 to 1,800,000 Baht (for incomes of community enterprises earned in 2009-2010).
c. The criteria for venture capital investment in small and medium enterprises for tax rights and benefits
were revised as follows:
- Extension of the deadline for registration of venture capital juristic persons with the SEC to
December 31, 2011
- Lifting the condition that in the first year the venture capital invest in small and medium enterprises
in an amount not less than 20 % of the registered capital
- Exemption of income tax on capital gains which the venture capital receives from sales of the
listed shares in the event a venture capital manages to have the shares of small and medium
enterprises on the Stock Market
6. A tax measure to support the real estate business: personal income tax deduction for a purchase of new property
which has never been used in a maximum actual amount of not exceeding 300,000 Baht. However, ownership
of the property had to be transferred within 2009.
7. A tax measure to stimulate tourism: companies and limited partnerships organizing seminars domestically are
entitled to a deduction by twice the actual amount paid for rooms and seminar rooms in their tax calculation.
The measure was applicable for expenses incurred during the 2009 accounting period.
8. A tax measurer to support restructuring of non-performing loans of the private sector: tax was exempted and
the fee for juristic act and right registration was reduced in cases of debt settlement and paying off debt by property
transfer. This measure is for use in restructuring loans from financial institutions and other creditors from January 1
to December 31, 2009 in accordance with the criteria prescribed by the Bank of Thailand.
9. Tax measure to Support reorganization: VAT, specific business tax and duty stamps are waived for business
operators which are public companies or private limited companies on the value of the tax base, revenue or instruments


made for or resulting from the transfer of part of the business to each other and the juristic act and right registration
fee was reduced on the condition that the transferor and the transferee complete the transfer of part of the business
by December 31, 2009.
10. The credit measure for corporate income tax payment: a one-year credit term was granted for payment of the 2009
corporate income tax by small and medium enterprises, with a grace period of three months and at an interest
rate of 4 % per annum, payable monthly. The measure was designed to alleviate the burden of small and medium
enterprise operators and to enable the government to collect more corporate income tax.
11. Permitting eight foreign entities to issue Baht-denominated bonds or debentures in Thailand, in the amount not
exceeding 4 billion Baht each or a total of 32 billion Baht.
Major monetary measures taken in 2009 were relaxation of regulations on investment in securities abroad and derivatives
transactions undertaken by institutional investors and persons in Thailand to further increase alternative channels for investment
and risk management as well as to allow more flexibility in undertaking foreign currency transactions. The measure can be
summarized as follows :
1. Increase the types of institutional investors by allowing juristic persons registered under Thai law with assets of
at least 5,000 million Baht and whose principal businesses are in manufacturing, trading or services to invest
in securities abroad by themselves not exceeding USD 50 million per entity. Previously, only the Government
Pension Fund, the Social Security Fund, provident funds, mutual funds, securities companies, insurance companies,
and specialized financial institutions established by specific law were allowed to do so.
2. Further allow institutional investors to engage in the following transactions to manage risks and enhance yields
on investment:
2.1 Derivatives transactions which are linked to foreign variables such as exchange rates; interest rates;
prices of debt instruments, equity instruments, commodities; and various indices.
However, derivatives transactions related to exchange rates involving the Baht can only be transacted
for hedging purposes.
2.2 Securities Borrowing and Lending (SBL)
2.3 Repurchase Agreement (Repo) and Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)
3. Allow individuals and juristic persons with assets below 5,000 million Baht that require approval from the BOT
to invest in securities abroad through securities companies or private funds to further invest in securities abroad
and undertake financial transactions as follows :
3.1 Allow persons who invest through securities companies to invest in exchange traded derivatives for
the purpose of hedging their investments in securities abroad.
3.2 Allow private funds to engage in derivatives transactions which are linked to foreign variables, SBL, Repo,
or Reverse Repo, within the same scope as institutional investors.
4. Further relaxation allowing persons in Thailand to engage in derivatives transactions for foreign exchange hedging
with domestic commercial banks as follows :
4.1 Using forecast value of goods and services within 1 year as underlying
4.2 Undertaking cross currency transactions
4.3 Unwinding of derivatives transactions in cases such as no delivery of foreign currencies under the
derivatives contract valued below USD 20,000.


5. Allow persons in Thailand to engage in derivatives transactions, structured deposits or structured notes, whose
returns are linked to foreign variables which are not related to exchange rates involving the Baht with domestic
commercial banks in a wider scope, such as derivatives transactions that are linked to foreign interest rates ; structured
deposits or structured notes whose returns are linked to overseas stock market indices, or exchange rates not
involving the Baht.
6. The policy interest rate was lowered in accordance with the resolution of the Monetary Policy Board. The rate of
2.75 % per annum at the end of 2008 was reduced to 1.25 % per annum at the end of 2009.
7. The Bank of Thailand ensured that the volatility of the exchange rate was not too severe and did not pose an obstacle to
adjustment by the private sector. During 2009, the central bank relied on swapping as a tool in managing the liquidity
of the Baht in the financial system. The measure was taken as necessary with caution. The Baht was on an appreciating
trend in 2009, with the Baht to USD exchange rate at the end of 2009 as announced by the Bank of Thailand
being 33.359 Baht/1 USD, compared with 34,926 Baht/1 USD at the end of 2008.

Capital market
Overview of the stock market
At the end of 2009, the SET Index increased 63.25 % from the end of 2008, thanks to the recovery of the globa and
Thai economies. The Index closed at 734.54 points at the end of 2009. The lowest point was 411.27 in March and the highest
point was 751.86 in October.
In terms of comparison with the indices of other stock markets in the region, the SET Index’s increase was lower
than those of Indonesia, Taiwan and Singapore and higher than the Philippines, South Korea, Hong Kong and Malaysia.
The MAI Index closed at 215.30 points, increasing by 32.14 % from the end of 2008.

The total market capitalization of the SET and the MAI at the end of 2009 stood at 5,912,231 million Baht, rising by
64.67 % from the end of 2008, due mainly to the increase of the SET Index. During 2009, shares of six new companies were
listed and eight delisted. As a result, at the end of 2009, there were 474 companies listed on the bourse.


11 New Companies listed on the MAI in 2009, raising the number of listed companies to 60.

The higher SET Index resulted in the Thai P/E ratio increasing from 7.0 times at the end of 2008 to 12.7 times of the
end of 2009. The proportion of the Thai P/E ratio to that of the shares in MSCI Asian Ex. Japan rose from 64.2 % at the end
of 2008 to 89.9 % at the end of 2009.



The trading volume in 2009 was the highest in the five-year period from 2005. The combined trading volumes of
the SET and the MAI totaled 4,428,979 million Baht, rising by 11.25 % from 2008 and the daily average turnover was 18,226
million Baht, rising from 2008 by 13.08 %.

In terms of investor categories, in 2008, trading by retail investors accounted for 61 % of the total trading volume;
the proportions of trading by foreign investors, proprietary trading and local institutional traders accounted for 19%, 13% and 7 %,
respectively.



Overview of the derivatives market
During 2009, the trading value of the Thai Futures Exchange totaled 1,334 million Baht, or a daily average of 5,589 million
Baht. In terms of volume, 3.07 million contracts were traded - or 12,771 contracts per day, an increase of 44.52 % from 2008
when the average daily turnover was 8,837 contracts. Approximately 21 % were traded through the Internet.
The underlying product most traded was the SET 50 Index Futures, which accounted for 84 % of the total trading
volume.
As of December 30, 2009, the Thai Futures Exchange had open interest of 28,281 contracts and 29,647 derivative trading
accounts, representing an increase of 86.5 % from 2008.
Two types of products were added by the Thai Futures Exchange in 2009; namely, gold futures, of which trading commenced
in February, and 11 single stock futures were launched as additional underlying products in June. The annual average trading
volume of gold futures was 1,397 contracts per day or about 10 % of the total trading volume and stock futures averaged at
600 contracts per day.
Overview of the bond market
In 2009, a total of 10.88 trillion Baht of primary market domestic bonds was issued, a drop of 3.19 % from the 2008
amount. The outstanding value of Thai bonds increased. As of December 30, 2009, the outstanding value of bonds registered
with the Thai Bond Market Association was 5.87 trillion Baht, increasing from 2008 by 20.89 %.
Outright trading in the secondary market in 2009 totaled 14.54 trillion, or an average of 59,855 million Baht per day,
which represented a decrease of 16.24 % from 2008.

Capital market measures
Major capital market measures in 2009 in brief were as follows
1. Announcement of the implementation of ASEAN and Plus Standards by Thailand, Malaysia, Indonesia and Singapore
for multi-jurisdictional offerings of securities in ASEAN. The standards have been applicable for bonds since
March 31, 2009, and for shares since December 1, 2009.
2. Allowing foreign issuers to list on the Thai stock market, provided that applicants list on a foreign stock market
which is a member of the World Federation of Exchanges (WFE) and have a home exchange whose regulator
is a member of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
3. Allowing Thai investors to invest more overseas. The Bank of Thailand approved a maximum total overseas
investment amount of USD 30,000 million. The central bank also allows a maximum amount of USD 50 million
for gold futures market makers to trade futures contracts which have gold or gold ETF as the underlying assets
in foreign exchanges. The measure is aimed at helping market makers operate effectively.
4. Allowing securities companies and investors to trade futures contracts on foreign futures exchanges to manage
risks resulting from investment in foreign securities.
5. Revision of the criteria and qualifications as regards securities investor contacts and futures investor contacts
to allow greater flexibility for securities investor contacts to seek approval for acting as a futures investor contact.
6. Allowing gold traders to seek approval to become a selling agent in the gold futures business.



7. Issuance of regulations governing application for undertaking trust business, defining trust certificates as
securities. Types of transactions in the capital market eligible for trust creation were also specified to be in line
with the Trust for the Transactions in Capital Market Act B.E. 2550. This measure will serve as a tool in developing
new products.
8. More types of investment assets in which mutual and private funds can invest were added; namely, the inflation
index and the investment strategy index. Also, funds are allowed to undertake credit derivatives transactions
to enhance their risk management capability.
9. The regulations governing the offering of bonds through private placement to institutional and high net worth
investors were revised to support convenient and speedy capital mobilization of businesses.
10. Adjustment of the ceiling and floor price criteria for listed securities to reduce stock price volatility and investors’ risks :
- For securities traded on the main board, of which prices are lower than 0.10 Baht, the movement was
limited to no more than 30 % of the closing level of the previous day, decreasing from original limit of 100 %.
- For securities traded on the foreign board, of which prices are lower than 0.10 Baht, the movement limit
was reduced from 100 to 60 %
11. Regulations were adjusted to support algorithmic trading. Restrictions on the categories of order transmissions
were relaxed to facilitate institutional investors’ trading and to lower transaction costs.
12. The criteria for derivatives trading through the Internet were adjusted. The maximum number of contracts per
order was changed:
- For SET 50 Index futures, maximum 100 contracts per order
- For SET 50 Index Options and stock futures, maximum 500 contracts per order

Securities industry
At the end of 2009, there were 41 securities companies with brokerage licenses. Of this total, 39 were SET members.
As for the derivatives business, 41 companies were licensed as derivatives agents and were members of the Thailand
Futures Exchange Plc.
Performance
The total revenue of the securities industry in 2009 was 24,486 million Baht, an increase of 1.06 % from 24,228 million
Baht in 2008. Brokerage fees remained the main revenue of the securities business. In 2009 and 2008, the brokerage
revenues from securities trading were 17,463 and 17,118 million Baht or 68 and 71 % of the total revenue respectively.



The expenses of the securities industry in 2009 totaled 18,420 million Baht, a drop of 8.02 %from 20,026 million
Baht in 2008, with the major item being personnel expenses, which, in 2009, totaled 10,830 million Baht, slightly increasing
from 9,630 million Baht in 2008.

In 2009, the securities industry recorded net profit of 4,503 million Baht, an increase of 83.35 from 2,456 million
Baht in 2008.



Financial position
The total assets of the securities industry at the end of 2009 stood at 159,229 million Baht, an increase of 9.42 %
from the end of 2008 when the corresponding figure was 145,514 million Baht. The sources of funds at the end of 2009
comprised liabilities totaling 95,347 million Baht and shareholders equity of 63,882 million Baht.

Return on Equity
The ROE of the securities industry in 2009 was 7.05 %, increasing from 3.87% in 2008.
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1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
5. ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
6. ธ. ดอยซ‹ แบงก‹ เอ จี สาขากรุงเทพฯ
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8. ธ. ไทยพาณิชย‹ จก. (มหาชน)
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12. บ. เคทีบี แอดไวซ‹เซอรี่ จก.
13. บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จก.
14. บ. แคปปิ ตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
15. บ. แคปปิตอล แอ‰ดแวนเทจ จก.
16. บ. เจดี พาร‹ทเนอร‹ จก.
17. บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
18. บ. ซิกโกˆ แอ็ดไวเซอรี่ จก.
19. บ. เซจแคปปิตอล จก.
20. บ. ดี แอนด‹ ที แอดไวเซอรี่ จก.
21. บ. ดีลอยท‹ ทูˆช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.
22. บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท‹ จก.
23. บ. เดอะควอนท‹ กรุ‰ป จก.
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25. บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
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27. บ. ไทยสแตรทีจิค แคปปิ ตอล จก.
28. บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
29. บ. เบเคอร‹ ทิลลี่ คอร‹ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่
เซอร†วิสเซส (ประเทศไทย) จก.
30. บ. เพลินจิต แคปปิ ตอล จก.
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36. บ. อวานการ‹ด แคปปิ ตอล จก.
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Company Limited
DS Prudential Management Company Limited
The QUANT Group Company Limited
Trinity Advisory 2001 Company Limited
Asia Plus Advisory Company Limited
IFAC Advisory Company Limited
Thai Strategic Capital Company Limited
Bangkok City Advisory Company Limited
Baker Tilly Corporate Advisory Services
(Thailand) Limited
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39. บ. เอสซีเอ็มบี จก.
40. บ. เอินส‹ท แอนด‹ ยัง คอร‹ปอเรท เซอร†วิสเซส จก.
41. บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.
42. บ. แอสเซท โปร แมเนจเมˆนท‹ จก.
43. บง. กรุงเทพธนาทร จก. (มหาชน)
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47. บล. โกลเบล็ก จก.
48. บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
49. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
50. บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
51. บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
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57. บล. ทรีนีตี้ จก.
58. บล. ทิสโกˆ จก.
59. บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
60. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
61. บล. นครหลวงไทย จก.
62. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
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65. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
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70. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
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72. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
73. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
74. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
75. บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
76. บล. สินเอเซีย จก.
77. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
78. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
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Globlex Securities Company Limited
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KT ZMICO Company Limited
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Seamico Securities Public Company Limited
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Trinity Securities Company Limited
TISCO Securities Company Limited
SCB Securities Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
Siam City Securities Company Limited
Bualuang Securities Public Company Limited
Barclays Capital Securities (Thailand) Limited
BFIT Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
FAR EAST Securities Company Limited
Finansa Securities Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Merchant Partners Securities Public Company Limited
Macquarie Securities (Thailand) Limited
United Securities Public Company Limited
UBS Securities (Thailand) Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
ACL Securities Company Limited
Asia Plus Securities Public Company Limited
I V Global Securities Public Company Limited
AIRA Securities Public Company Limited
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1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
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10. ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)
11. ธ. นครหลวงไทย จก. (มหาชน)
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18. บล. โกลเบล็ก จก.
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29. บล. ทรีนีตี้ จก.
30. บล. ทิสโกˆ จก.
31. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
32. บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
33. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
34. บล. นครหลวงไทย จก.
35. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
36. บล. บาร‹เคลย‹ แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จก.
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TISCO Securities Company Limited
Macquarie Securities (Thailand) Limited
SCB Securities Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
Siam City Securities Company Limited
Bualuang Securities Public Company Limited
Barclays Capital Securities (Thailand) Limited
BFIT Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
TSFC Securities Public Company Limited

40. บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
41. บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
42. บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
43. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
44. บล. เมอร‹ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
45. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
46. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
47. บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
48. บล. สินเอเซีย จก.
49. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
50. บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
51. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
52. บลจ. ไทยพาณิชย‹ จก.
53. บ. จีที เวลธ‹ แมเนจเมนท‹ จก.
54. บ. ที. ซี. ออสสิริส ฟิ วเจอร‹ส จก.
55. บ. เอ็มทีเอส โกลด‹ ฟิ วเจอร‹ จก.

Far East Securities Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Merchant Partners Securities Public Company Limited
United Securities Public Company Limited
UBS Securities (Thailand) Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
ACL Securities Company Limited
ASIA PLUS Securities Public Company Limited
AIRA Securities Public Company Limited
I V Global Securities Public Company Limited
SCB Asset Management Company Limited
GT Wealth Management Company Limited
T. C. Ausiris Futures Company Limited
MTS Gold Futures Company Limited

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
4. บล. เกียรตินาคิน จก.
5. บล. โกลเบล็ก จก.
6. บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
7. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
8. บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
9. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
10. บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
11. บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
12. บล. ซีมิโกˆ จก. (มหาชน)
13. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
14. บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
15. บล. ทรีนีตี้ จก.
16. บล. ทิสโกˆ จก.
17. บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
18. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
19. บล. นครหลวงไทย จก.

Ayudhya Securities Public Company Limited
Kasikorn Securities Public Company Limited
Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
Kiatnakin Securities Company Limited
Globlex Securities Company Limited
Country Group Securities Public Company Limited
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
KT ZMICO Securities Company Limited
Credit Suisse First Boston Securities (Thailand) Limited
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
SICCO Securities Public Company Limited
Seamico Securities Public Company Limited
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
Trinity Securities Company Limited
TISCO Securities Company Limited
SCB Securities Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
Siam City Securities Company Limited



20. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
21. บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
22. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
23. บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย‹ จก. (มหาชน)
24. บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
25. บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
26. บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
27. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
28. บล. เมอร‹ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
29. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
30. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
31. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
32. บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
33. บล. สินเอเซีย จก.
34. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
35. บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
36. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
37. บลจ. ทหารไทย จก.

Bualuang Securities Public Company Limited
BFIT Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)
Far East Securities Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Merchant Partners Securities Public Company Limited
Macquarie Securities (Thailand) Limited
United Securities Public Company Limited
UBS Securities (Thailand) Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
Asia Credit Securities Company Limited
ASIA PLUS Securities Public Company Limited
AIRA Securities Public Company Limited
I V Global Securities Public Company Limited
TMB Asset Management Company Limited

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย‹
1. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
4. บล. เกียรตินาคิน จก.
5. บล. โกลเบล็ก จก.
6. บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
7. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
8. บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
9. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
10. บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
11. บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
12. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.
13. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
14. บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
15. บล. ทรีนีตี้ จก.
16. บล. ทิสโกˆ จก.
17. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.


Ayudhya Securities Public Company Limited
Kasikorn Securities Public Company Limited
Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
Kiatnakin Securities Company Limited
Globlex Securities Company Limited
Country Group Securities Public Company Limited
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
KT ZMICO Securities Co., Ltd.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
SICCO Securities Public Company Limited
CLSA Securities (Thailand) Limited
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
Trinity Securities Company Limited
TISCO Securities Company Limited
Macquarie Securities (Thailand) Limited

18. บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
19. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
20. บล. นครหลวงไทย จก.
21. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
22. บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
23. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
24. บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
25. บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
26. บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
27. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
28. บล. เมอร‹ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
29. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
30. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
31. บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
32. บล. สินเอเซีย จก.
33. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
34. บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
35. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

SCB Securities Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
Siam City Securities Company Limited
Bualuang Securities Public Company Limited
BFIT Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
Far East Securities Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Merchant Partners Securities Public Company Limited
United Securities Public Company Limited
UBS Securities (Thailand) Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
ACL Securities Company Limited
ASIA PLUS Securities Public Company Limited
AIRA Securities Public Company Limited
I V Global Securities Public Company Limited

ชมรมผูˆประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล‡วงหนˆา
1. บล. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
4. บล. เกียรตินาคิน จก.
5. บล. โกลเบล็ก จก.
6. บล. คันทรี่ กรุ‰ป จก. (มหาชน)
7. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
8. บล. เคที ซีมิโกˆ จก.
9. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
10. บ. จีที เวลธ‹ แมเนจเมนท‹ จก.
11. บล. เจพีมอร‹แกน (ประเทศไทย) จก.
12. บล. ซิกโกˆ จก. (มหาชน)
13. บล. ซีมิโกˆ จก. (มหาชน)
14. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.
15. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
16. บล. ดีบีเอส วิคเคอร‹ส (ประเทศไทย) จก.
17. บล. ทรีนีตี้ จก.
18. บล. ทิสโกˆ จก.

Ayudhya Securities Public Company Limited
Kasikorn Securities Public Company Limited
Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
Kiatnakin Securities Company Limited
Globlex Securities Company Limited
Country Group Securities Public Company Limited
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
KT ZMICO Securities Co., Ltd.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
GT Wealth Management Company Limited
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
SICCO Securities Public Company Limited
Seamico Securities Public Company Limited
CLSA Securities (Thailand) Limited
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
Trinity Securities Company Limited
TISCO Securities Company Limited


19. บ. ที. ซี. ออสสิริส ฟิ วเจอร‹ส จก.
20. บล. ไทยพาณิชย‹ จก.
21. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
22. บล. นครหลวงไทย จก.
23. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
24. บล. บีฟิท จก. (มหาชน)
25. บล. พัฒนสิน จก. (มหาชน)
26. บล. ฟาร†อีสท‹ จก.
27. บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
28. บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
29. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
30. บล. เมอร‹ชั่น พาร‹ทเนอร‹ จก. (มหาชน)
31. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
32. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
33. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
34. บล. ยูโอบี เคย‹เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
35. บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด‹ ฟิ วเชอร‹ (ไทย) จก.
36. บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด‹ ฟิ วเจอร‹ส จก.
37. บล. สินเอเซีย จก.
38. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
39. บ. เอ็มทีเอส โกลด‹ ฟิ วเจอร‹ จก.
40. บล. ไอร‡า จก. (มหาชน)
41. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
42. บ. ฮั่วเซ‡งเฮง โกลด‹ ฟิ วเจอร‹ส จก.





T. C. Ausiris Futures Company Limited
SCB Securities Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
Siam City Securities Company Limited
Bualuang Securities Public Company Limited
BFIT Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
Far East Securities Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Merchant Partners Securities Public Company Limited
Macquarie Securities (Thailand) Limited
United Securities Public Company Limited
UBS Securities (Thailand) Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
UOB Bullion & Futures (Thai) Company Limited
YLG Bullion & Futures Company Limited
ACL Securities Company Limited
ASIA PLUS Securities Public Company Limited
MTS Gold Futures Company Limited
AIRA Securities Public Company Limited
I V Global Securities Public Company Limited
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

Number of Securities Companies :
Number of Foreign Securities Firms (1) :

40
15

Stock Market :

The Stock Exchange of Thailand (SET)
Number of Listed Companies :
Trading Volume :
Trading Value :
Total Market Value :
Market for Alternative Investment (MAI)
Number of Listed Companies :
Trading Volume :
Trading Value :
Total Market Value :

474
56.13
373.37
5,571

billion shares
billion baht
billion baht

60
3.85
7.17
38.32

billion shares
billion baht
billion baht

Futures Market :
Trading Volume :
Trading Value :
Month-end Open Interest :

3.07
1,334
28,281

trillion contracts
billion baht
contracts

Bond Market :
Amount Issued :
Trading Volume :

10.88
14.54

trillion baht
trillion baht

1,264
1,845.66

billion baht

528
514.23

billion baht

1,231
216.50

billion baht

Mutual Funds :
Number of Funds
Total Net Assets Value :

Provident Funds :
Number of Funds
Total Net Assets Value :

Private Funds :

Number of Funds
Total Net Assets Value :

Tax on securities :
Income from interest :
Income from dividend :
Profits from securities trading :
Tax for securities transfer :

withholding tax 15%
withholding tax 10%
Individual :
Company :
None

(individual and company)
(individual and company)
No tax withheld
withholding tax 15%

Limitations of ownership by foreigners :
Foreigners are not subject to limitations of ownership except when companies limit the number of foreign shareholders.
(1) Securities Firms that have foreign institution ownership more than 50% of total shares.



Association of Securities Companies (ASCO)
In response to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission to liberalize brokerage
fees in securities trading and licensing in 2012, the focus of the Association in 2009 was on building up competition
potential of the member companies in preparation for liberalization of the securities business. Emphasis was placed
on introducing new products to increase revenue channels of securities companies and on adjustment of rules and
regulations which were obstacles to business.
The Association conducted studies, brainstorming from among the member companies and follow-up activities
as well as took actions to support the operations of the member companies, which are summarized as follows :
On policies and development of the securities business in general
In 2009, the Association successfully specified and revised criteria and procedures related to the securities
business by making submissions to the relevant regulatory bodies as follows :
Making a recommendation to the Stock Exchange of Thailand to revise the specification of brokerage
fees for securities trading. From January 1, 2010 to December 31, 2011, securities companies will
charge non-institutional customers brokerage fees on a sliding scale basis. The new basis covers
all categories of securities traded on the SET and the MAI ; i.e., shares, warrants, transferable subscription
rights (TSR), derivative warrants (DW), Thai Trust Fund investment units, or non-voting depositary receipts
(NVDR) and investment units or investment unit warrants, as shown in the table below:
Commission Rate (%)
Internet Trade

Trade Value Per Day
(Baht)

Traditional Trade
Cash Account

Cash Balance
or
Credit Balance Account

X ≤ 5 million

≥ 0.25 - 1

≥ 0.20 - 1

≥ 0.15 - 1

5 million < X ≤ 10 million

≥ 0.22 - 1

≥ 0.18 - 1

≥ 0.13 - 1

10 million < X ≤ 20 million

≥ 0.18 - 1

≥ 0.15 - 1

≥ 0.11 - 1

20 million < X

According to the agreed rate but not exceeding 1%

A request was made to Thailand Securities Depository Co., Ltd. for postponement of the starting date
of the collection of clearing fees from July 1, 2009 to January 1, 2010.
Problems and obstacles encountered in the SBL business were presented to the Stock Exchange of Thailand
to request relaxation on SBL-related short selling practices in the event where institutional investors are
borrowers and securities companies are not able to segregate the shares which the borrowers have bought
as institutional investors do not deposit collateral with securities companies.


Presenting a submission to the Office of the SEC regarding amendments of securities laws to accommodate the
demutualization of the Stock Exchange, proposing that the Association be represented in the SET
Demutualization Committee and the Capital Market Development Fund Board.
On specification of operating standards of securities companies
The procedure for collection of unbundled fees from investors was specified, with the fee itemized as brokerage
fee, transaction fee and clearing fee.
Both the Thai and English versions of the workflow for acting as a broker on foreign securities as well as the
Risk Disclosure Statement for investment in foreign securities were revised in order to reflect the relaxed regulation
of the Bank of Thailand.
The standards of futures trading were revised by the Futures Industry Club to accommodate the commencement
of gold futures trading.
Operation guidelines for securities companies’ investor contacts were prepared to raise operation standards
of investor contacts.
Standard wordings on the transfer of customers after a merger of securities companies were prepared for addition
to the broker appointment agreement in order to reduce obstacles to mergers of securities companies.
Operation guidelines for internal control were prepared for use in managing customer accounts in order to ensure
that securities companies have minimum standards of operational risk management with regard to prevention
of potential damage to customers’ assets.
A member self-regulatory checklist was prepared by the Compliance Club in cooperation with the Member
Supervision Department of the SET for operations in relation to the Stock Exchange. The checklist is for use by
the member companies in monitoring their compliance in operations.
A standard letter was drafted on the adjustment of the brokerage fee for the buying and selling of listed
securities for use by the member companies in explaining the sliding-scale brokerage fee and the unbundled
fee to their customers.
On support for the securities business
Inputs were given to the Anti-Money Laundering Office towards the Draft Ministerial Regulation promulgated
by virtue of the Anti-Money Laundering Act (No.3), B.E.2552.
A proposal was made to the Minister of Finance to solve the problems of the TSFC Securities Co, Ltd., with a view
to restoring confidence in the Thai capital market.
Tax issues posing obstacles to the development of the capital market and recommendations were presented
to the Capital Market Supervisory Board.
On foreign relations
A study visit to Mumbai, India, was organized by the Futures Industry Club during August 25-28, 2008 to observe
the futures business there.
A delegate participated in the 14th Asia Securities Forum 2009 in Australia during October 11-13, 2009.
A reception was hosted in honor of the delegates of the Global Financial Market Exposure Program from India,
at the Sheraton Grande Sukhumvit Hotel on December 18, 2009.



On training, seminars and member relations
A round table discussion on “CGR and Preparation of Securities Analysis Reports” was organized jointly with
the Thai Institute of Directors (IOD) on July 21, 2009.
A lecture on “Thai Capital Market Development Plan” was organized jointly with the Stock Exchange of Thailand
on December 16, 2009.
A booth exhibition was organized at the “SET in the City 2009” event, during November 12-15, 2009, at
the Royal Paragon Hall, 5th floor, Siam Paragon.
An event “2nd Securities Analysts Fair” was organized jointly with the Securities Analysts Association and the
Stock Exchange of Thailand, during November 12-13, 2009, at the Royal Paragon Hall, 5th floor, Siam Paragon.
The golf competition event with a theme “Another Good Chance to Hit (the Golf Ball Together)” was held for the 6th
time at President Country Club on February 28, 2009. The competition was held to strengthen the relationships
among the Office of the SEC, the SET, the Association of Investment Management Companies and the
Association of Securities Companies.

On social and other activities
Money support was given to the “Triangle of Peace in the South of Thailand” organized by the students of the 12th
Class of the “Politics and Government in Democracy Program for High-level Executives”, King Prajadhipok’s
Institute, in cooperation with the NGO Coordination Center, Narathiwat Province, Envoy for Peace, and the
Psychological Security Association of Thailand.
Support was given to the activities conducted on the Thai Women’s Day organized by the National Council of
Women in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen by inviting the employees of the member
companies to donate blood to the Thai Red Cross Society and to buy T-shirts bearing the event’s symbol.
In addition, during 2009, the Association sent representatives to various working groups and committees to join the effort to
develop Thailand’s capital market. Details are as follows:
Khun Kampanart Lohacharoenvanich and Khun Asvini Tailanga: Association representative and alternate
representative in the Sub-Committee for Drafting of Announcements on Regulation of the Securities Business
Khun Pattera Dilokrungthirapop and Khun Charnchai Kongthongluck : Association representative and alternate
representative in the Sub-Committee for Drafting of Announcements on Regulation of the Futures Business
Khun Norachet Sangruji and Khun Phumchai Kambhato: Association representative and alternate represe tative
in the Sub-Committee for Drafting of Announcements Regarding Issuance and Offering of Securities - Equity


Khun Sittichai Mahaguna and Khun Montree Sornpaisarn: Association representative and alternate representa
tive in the Sub-Committee for Drafting of Announcements Regarding Issuance and Offering of Equity Derivatives
Khun Pratib Yongvanich, Khun Montree Sornpaisarn and Khun Yarnsak Manomaiphiboon: the Judging Co
mittee for the Star Marketing Project
Dr. Chongrak Rarueysong: Association representative in the Supervision of Listed Companies Survey Program
Khun Asvini Tailanga, Khun Sriporn Sudthipongse and Khun Yaowaluk Aramthaveethong: Association Representtives
in the committee of the “SET Click2 WIN 2009: Thailand Stock Simulation” project
Khun Yarnsak Manomaiphiboon and Khun Paiboon Nalinthrangkurn: Association representatives in the Board
of Directors of the Thai Bond Market Association
Khun Sansern Nilrat: Association representative in the Judging Sub-Committee for Best Bond Awards
Khun Pornpring Suksantisuwan: Association representative in the Coordination and Organizing Committee of
the Thai Women’s Day
Khun Pattera Dilokrungthirapop and Dr. Chongrak Rarueysong: Association representatives in the Working
Group for Conversion of the Federation of Thai Capital Market Organizations into a Juristic Entity
Khun Yarnsak Manomaiphiboon and Khun Suchada Sodthibhapkul: additional Association representatives to
provide opinions as experts to the SET’s Appeal Committee
Khun Kampanart Lohacharoenvanich, Khun Pratib Yongvanich, Khun Yarnsak Manomaiphiboon, Khun Pattera
Dilokrungthirapop, Khun Paiboon Nalinthrangkurn and Dr. Chongrak Rarueysong: Working Group on the
Implementation Plan to Promote the Development of an Integrated Capital Market

Investment Banking Club
The Investment Banking Club has been established with the main objective 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 2009, the Club had 80 companies as members, with five new members
admitted during the year; namely, the Export-Import Bank of Thailand, Globlex Securities Company Limited, Silom Advisory
Company Limited, Plus Advisory Company Limited and KTB Advisory Company Limited.

2009 operating results

Promotion and development of the investment banking business
In 2009, the Club developed operation standards for the members as follows:
1. Revision of the code of ethics of financial advisors, with the objectives of directing the pursuing of investment
banking profession by the member companies in an honest and standardized manner and preserving their honor, reputation and
position, which will ultimately benefit the business in general and help them gain acceptance from customers and the general
public.
2. Preparation of operating standards for financial advisors with regard to due diligence practices. The standards
will serve as guidelines for a preliminary study which will help financial advisor perform this function meticulously, carefully
and effectively. The following were covered under this preparation :



2.1) FA-Tender Offer
2.2) IFA-Tender Offer
2.3) IFA-Whitewash
2.4) IFA-Asset Acquisition & Deposition
2.5) IFA-Connected Transaction
3. Preparation of operating guidelines for prescription of the time period of securities offering in order to standardize
the investment banking operation, with up-to-date issuer’s financial information. This will help reduce the risks associated with
investors’ investment decisions, and prevent the legal risks of the member companies in being sued by parties affected by
the use of such information.
4. The Club is currently in the process of preparing a draft of the terms of the rights of derivative warrants in order
for issuers to proceed in harmony, in a standardized, appropriate manner and in the same direction, in order to raise the
professional standards of operators in the securities industry and to develop the Thai capital market so that it can effectively
compete with foreign stock exchanges.
In addition, in order for the Club member companies to conduct standardized investment banking with responsibility,
to be knowledgeable and competent and to be generally accepted, as well as to build up confidence in the capital market,
the Club issued an announcement on qualifications required for membership application. From 2009 onwards, applicants
are required to have at least two compliance officers in the financial advisory function, at least one of whom must have not
less than two years of experience in acting as a financial advisor related to the capital market under the rules and regulations
of the Office of the SEC and the SET and as the key financial advisor related to the capital market under the rules and regulations
of the Office of the SEC and the SET in at least one case within three years prior to the Club membership application date.
Cooperation and coordination with agencies concerned with the development of the investment banking business
The Club had meetings with the Office of the SEC to discuss the following issues:
1. Assisting financial advisors in making preparation for the work procedure streamlining on the parts of the Office
of the SEC and financial advisors as a preparation for moving to the disclosure-based system. Actions taken by the Club
included revision of the code of ethics of financial advisors, preparation for due diligence execution for FA-Tender Offer,
IFA-Tender Offer, IFA-Whitewash, IFA-Asset Acquisition and Deposition and IFA-Connected Transactions as well as preparation
of operating guidelines for prescribing a time period for securities offering.
2. As Club members had discovered some spin off issues which posed operational problems, the Club worked
with the Office of the SEC to find a solution to the problems.
Appointment of representatives to sub-committees/working groups
The following Club representatives were appointed to the Office of the SEC sub-committees/working groups:
1. Appointment of representatives to the sub-committees for drafting of announcements regarding issuance and
offering of securities to ensure appropriateness, water tightness and clarity :
1) Sub-Committee for Drafting of Announcements Regarding Issuance and Offering of Securities - Equity
Representative : Khun Norachet Sangruji, Alternate representative : Khun Phumchai Kambhato
2) Sub-Committee for Drafting of Announcements Regarding Issuance and Offering of Securities-Equity Derivatives
Representative : Khun Sittichai Mahaguna, Alternate representative : Khun Montree Sornpaisarn


2. Appointment of representatives to the Working Group for Evaluation of the Performance of Financial Advisors
and Compliance Officers to ensure carefulness and transparency of the procedure for consideration of penalty points of
financial advisors and compliance officers:
1) Khun Montree Sornpaisarn
6) Khun Sittichai Mahaguna
2) Khun Prasert Patradhilok
7) Khun Somsak Sirichainarumitr
3) Khun Santhat Sanguandikul.
8) Khun Patchara Netsuwan
4) Khun Phumchai Kambhato
9) Khun Vicha Tomana
5) Khun Somphop Keerasuntonpong
10) KhunSuradech Kietthanakorn
Opinions presented regarding investment banking regulations
The Club presented opinions regarding consideration/revision of regulations governing investment banking to the
Office of the SEC as follows:
1. Information disclosure as regards foreign issuers issuing and offering securities in Thailand. The Club’s views
were as follows:
1) The proposed ASEAN Equity Disclosure Standards which require disclosure of connected transactions in
the past three years could cause practical problems in due diligence execution because the issuer might find the period
too long to certify the accuracy of such retrospective information which could be incomplete. Also, disclosure of the second
and third retrospective year information might not reflect the current position of the issuer. Therefore, the existing one year
retrospective information requirement for Thai securities was recommended for use.
2) Disagreement with the requirement that a third person (e.g. a financial advisor) certify the accuracy of
information pertaining to acquisition of assets or businesses other than the business integration. The club’s view was that
the existing requirement should be used; i.e., the auditor is the person to prepare/certify financial statements as he/she has
to fulfill the requirements of the IFRS.
2. The Club agreed with most of the revisions of the criteria for allowing foreign issuers to raise capital and list on
the SET; for example,
1) In the initial period, only foreign issuers already listed on the stock exchange of another country are allowed
for secondary listing on the SET.
2) The secondary listing of foreign issuer’s securities should initially be allowed only for foreign issuers
listed on a home exchange which is a member of the World Federation of Exchanges (WFE) and the regulator of the
home exchange has entered into an MMOU signatory A with the International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) or a bilateral agreement with Thailand similar to an MMOU signatory A.
3) Prescription of English as the main language for information filing (including various reports after the
sales; e.g., financial statements, annual reports, and company news following the listing on the SET) in order not to pose
obstacles to foreign issuers’ preparation of the documents. A caution note is required to be stated on the language to be
used in information disclosure after the issuance and offering of the securities.
However, the Club disagreed with the Office of the SEC in allowing the foreign issuers to prepare financial statements using the home exchange’s standards. It was proposed that the Thai GAPP or IFRS be required, in order to be in line
with the practices in foreign countries.
3. The Club agreed with the revision of the regulations relating to issuance and offering of foreign bonds and debentures
(e.g., the requirement for the foreign issuer making public offering to submit filings using the ASEAN Debt Securities


Disclosure Standards to ease the issuer in using standard disclosure documents in making offerings in several countries;
filings for PO have to follow the ASEAN Debt Securities Disclosure Standards). The Club also proposed that foreign issuers
be allowed to also submit filings and the annual updated information in Thai, provided that the information in the Thai version
is as complete and as accurate as that contained in the English version.
4. Revision of the regulation governing the issuance and offering of derivative warrants (DW). Following a series
of meetings with the Office of the SEC, the Club agreed with most of the points proposed by the Office; e.g., qualifications
of DW issuers, revision of the approval and disclosure procedures, and private placements (PP). The Club also made the
following further recommendations:
1) Revision of the approval and disclosure procedures. It was recommended that specification be made
as to whichitems of disqualifications would require re-application to be a DW issuer. Also, a time limit (e.g. six months)
should be prescribed for rectification of such disqualifications. If the disqualifications can be rectified within the
specified time limit, re-application to be a DW issuer should not be required; however, before such rectification is
completed, sales of new and further issues should be prohibited.
2) Certification of the accuracy of information contained in the filings. The Club proposed that only certification
of information in the filings related to the issuer be required, not including that of the underlying assets, as there might be
a reference to Form 56-1 of the underlying shares and the issuer is not in a position to certify its accuracy.
3) The Club proposed that other underlying indices be allowed for use, depending on the judgment of the Office
in both full collateral and non/partial collateral cases.
Communication with the members
The following summarizes communication with the members :
1. The minutes of the meetings of the Club committee were sent to the members to keep them informed of the
developments in the investment banking circle.
2. Member meetings were organized to offer a venue for an exchange of views regarding operating as financial
advisors:
1) Streamlining the procedure for review of documents for filing to the Office of the SEC.
2) Preparation of guidelines for due diligence execution (for IFA) and revision of the code of ethics for investment
banking.
3) Operating guidelines for offering of securities close to the release of financial statements for the accounting
period.
4) Qualifications for maintenance of Club membership.
The members were also informed of the following matters:
1) Revision of the regulations related to information disclosure for securities offering and entering into
material transactions.
2) Revision of the regulation governing issuance and offering of derivative warrants (DW).
3) Revision of the regulation allowing foreign issuers to mobilize capital and list on the SET.
4) Reporting of transactions in accordance with the new Anti-Money Laundering Act.
3. The Club organized a seminar on the topic “It’s not that difficult to be a quality FA”, in cooperation with the
Office of the SEC and the SET. The seminar was organized for SEC-approved FA’s with the objective of enhancing their
understanding and cooperation in their operation in the capital market.


In addition, the Club representatives attended a meeting and a seminar which were related to the investment
banking business:
1) A public hearing on “The Draft NTC Announcement on Measures to Prevent Anti-Competitive Behaviors in
the Telecommunications Market, B.E….” organized by the National Telecommunications Commission.
2) A seminar on “Coordination for Implementation of the International AML/CFT Standards for Fiscal Year 2009”
(A representative was also sent to a hearing on the Draft Ministerial Regulation Promulgated by Virtue of the Anti-Money Laundering
Act (No.3), B.E. 2552, organized by the Anti-Money Laundering Office.

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, experiences,
and new techniques and methods relating to the securities compliance function. Currently, it has 58 member companies,
with three admitted in 2009; namely, GT Wealth Management Co., Ltd., T.C. Ausiris Futures Co., Ltd., and MTS Gold Futures
Co., Ltd. The following summarizes the Club’s achievements in 2009 :
In improving operating standards
The Club organized an intermediate training course for compliance officer professional standards for the member
companies and interested people. The objectives of the course was to assist compliance officers in their understanding
of the plan, scope, and preparation of compliance checklists, in line with the expectation of the Office of the SEC
and to train them in review and follow-up techniques as well as in giving advice to departments in the organization to
ensure complete and appropriate compliance with rules and regulations. The course was held during August
27-28, 2009 at Sheraton Grande Hotel, Sukhumvit and was attended by 103 participants.
In representing the members in coordinating with agencies concerned for business development
A representative was sent to a seminar on “Coordination for Implementation of Anti-Money Laundering and
Combating of Financing of Terrorism Standards for Fiscal Year 2009”, organized by AMLO during July 23-24, 2009
at the Long Beach Garden Hotel & Spa, Pattaya, Chonburi Province.



Presentation of opinions to the AMLO towards the Draft Ministerial Regulation Promulgated by Virtue of the
Anti-Money Laundering Act (No.3), B.E. 2552 at the hearing on September 18, 2009. The opinions were also
submitted to the AMLO on behalf of the Association on September 25, 2009.
A representative was sent to a meeting with the Office of the SEC on the hearing from people in the securities
business towards the move by the Office to speed up the process of granting approval to people in the securities
business to better respond to business requirement. The event was held on October 19, 2009 at the Office of
the SEC.
A meeting was held with the Office of the SEC and the AMLO on July 3, 2009 at the Office of the SEC to review
the KYC (Know Your Customer) and the CDD (Customer Due Diligence) procedures.
A letter was prepared and sent to the Office of the SEC on order tickets. As the current operating systems developed
by the vendors do not have the capability to indicate the order time and the cancellation time as required by the
Office, a request was made for it to specify the requirements in writing and to make clarification to all the
securities companies.
The Club cooperated with the Office of the SEC in organizing quarterly compliance meetings for the members
to ensure their understanding of the new rules and regulations regarding the compliance function and to show
frequently found mistakes. The training is also meant to strengthen the cooperation between securities companies’
compliance officers and the Office of the SEC.
The Club and the Securities Exchange of Thailand jointly prepared checklists for the member companies as a
preparation for auditing by the Member Supervision Department of the SET.
The Club presented its views to the Association of Investment Management Companies (AIMC) towards the execution
and responsibilities in performing KYC/CDD processes for the sale and redemption of mutual fund units, and in
acting as investment unit brokers, dealers and underwriters.
In member relations and serving as a center for information exchange
The Club and the SET jointly organized a 2009 Compliance Get-Together event to offer an opportunity for an
exchange of views and to achieve common understanding of the mutual work which would benefit the member
companies and the securities industry as a whole. The event took place during November 7-8, 2009, at the
Royal Hills Golf Resort & Spa, Nakhon Nayok Province.
A Club Newsletter was produced to disseminate useful information and to compile rules and regulations of the
Office of the SEC and the SET. The newsletter is distributed to the members by email.



The Information Technology Club
The Information Technology Club was established on September 14, 1999, with the objectives of promoting the
development of IT principles and practices to attain acceptable standards and encouraging members to observe relevant
rules and regulations and professional ethics. In addition, the Club serves as the center for exchange of information and
for cooperation between its members and organizations concerned in addressing problems as well as promotion of IT studies
and research and dissemination of relevant technical information. In 2009, the Club had 37 members (36 securities companies
and a non-securities company).

The following summarizes activities undertaken by the Club in 2009 :
1. A working group was established to study the development of an operation system using open source. The
possibility of using open source was explored as well as the possibility to find a developer to modify the core business system
to enhance its flexibility as preparation for new types of transactions in the future. The study to develop programs in addition to
the core business system covers the following :
1.1 Each member company is to conduct study and development and to share information about their developed
parts with other members.
1.2 The members are encouraged to form groups to assist one another within their group in order to build on
their knowledge or to share service in a bureau form. For example, they may develop software jointly to
reduce the costs of their securities business. The members are also encouraged to support systems
development to increase the efficiency and flexibility in securities business operation.
The objective of the system development is to lower the operation costs. The development is expected to be
continuously pursued during a ten-year period.
2. The KYC & CDD Working Group presented the system which had been successfully developed, in cooperation
with the IT Element Co., Ltd., to accommodate the requirements of the announcement of the Anti-Money Laundering Office
(AMLO), to the member companies. AMLO representatives were also invited to give their advice on March 17, 2009 at the
auditorium on the 21st floor of Tisco Tower.
3. The Club coordinated with the Securities Exchange of Thailand in various matters, as follows:
On the problem resulting from the malfunction of the bourse’s trading system and the members could not send
orders. The Club informed the members of the problem and the SET’S method to resolve it, and coordinated
with the trading system vendor to verify the functioning of the system to seek assurance for the members
who were users.
Making preparations, fixing a schedule and informing the SET with regard to the system testing before the
“SET Change” by the member companies, for the capital market and the derivatives market.
A representative was sent to the Working Group of the Industry Leaders Consultation Group to prepare an IT
Master Plan. The Club also cooperated with the SET in inviting the member companies to join the Working
Group for Improvement of a Back-Up System of the SET (DC Term).
A meeting was jointly organized with the SET on the review of the circuit breaker criteria.
The Club worked with the SET in testing the expansion of the interface of the trading system of the members.
The test model was jointly determined and the results were jointly processed and discussed. The starting
date was scheduled for January 18, 2009.


The Club recommended upgrading the Back Office Service Bureau (BSB) on the AS 400 platform. Users’
requirements were compiled for consultation with the SET on the parts which needed further development.
The bourse was also requested to develop the SETSMART system for derivatives for use by the member
companies.
A representative was sent to the Working Group on Development of the SET’S FIX Protocol.
An “IT Service Day” event was jointly organized with the SET to strengthen the relationship between IT personnel
of the SET and IT personnel of securities companies. The event took place during October 17-18, 2009 at
Sheraton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin.
4. The Club and the Back Office Operation Club jointly organized a meeting of the member companies to explain
the sliding scale brokerage fee and collection of unbundled fees from customers to ensure their understanding, on November
19, 2009 at Meeting Room 1101, the Stock Exchange of Thailand. Advice was also given to vendors to the approaches to
development of a new system (e.g., the method of calculation of the new fees to be used from early 2009).
5. The Club set up a working group to determine appropriate Settrade fee rates. The conclusions reached were
presented to the Board of Executive Directors of the Association of Securities Companies for discussion with the SET.
6. The Club, in cooperation with the Software Industry Promotion Agency (Public Organization) (SIPA), organized
a seminar on the topic “Weather the Economic Storms with Open Source” on July 15, 2009, at the Emerald Hotel, Bangkok.
The objectives were to enhance members’ knowledge and understanding about the use of open source in their organization
in order to lower their operation costs and to exchange views on the usage of open sources and problems encountered.
32 organizations participated in this activity. A request was then made to the SET and the Office of the SEC to substitute Open
Office for MS Office as the standard for sending documents to the member companies in order to encourage more usage of
open source among the companies in the securities industry.
7. The Club supported the organizing of the 9th National Open Source Software Fair. Representatives were designated
to participate in a panel discussion on application of open source and freeware in organizations, in order to promote usage
of open source. The event was organized during September 23-25, 2009 at Thailand Science Park, Klong Luang District,
Pathumthani Province.
8. The third “IT People Play Golf Too!” golf tournament was organized to provide an opportunity for those from
member companies and related organizations (SEC, SET, TFEX, TSD and vendors) to get together in order to enhance their
unity and relationships. Altogether 153 golfers participated in this event, which was held at Lotus Valley Golf Resort,
Bangnampreao District, Chachoengsao Province, on May 30, 2009.



Back Office Operation Club
The Back Office Operation Club was set up on September 2, 2005, with the objectives of developing and promoting
the standards of back office operations, and providing a forum for exchange of ideas, knowledge and experiences. To this
end, the club serves as a center for developing new skills and know-how to keep pace with the expanded scope of the securities
business and for promoting cooperation among its members in working together toward solutions to their common problems.
Disseminating study results, organizing academic activities related to the back office operations and coordinating with agencies
concerned on behalf of the members constitute the objectives of the club as well. The Club presently has 36 companies as
members. During 2009, the operations of the Club revolved around coordination and cooperation with various agencies;
namely, the Office of the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand (SET), the Thailand Securities
Depository Co., Ltd. (TSD) and vendors, in order to make recommendations based on viewpoints for operation efficiency
and flexibility. Member relations activities were also organized to promote the relationships among the member companies
and related agencies. The activities are summarized below :
Improvement of operational standards
1. Organizing technical training activities to develop operational skills in cooperation with the Office of the SEC.
The training provided fundamental knowledge to back office operators of securities companies to ensure they understand
the rules and regulation as well as operating guidelines. They were also exposed to frequently found mistakes to give them
better knowledge and understanding of operating techniques and practices.
2. Preparing internal control operating guidelines for administration of customers’ accounts so that the member
companies could establish minimum standards for operational risk management and prevention of risks related to customers’
assets.
Representing the members in coordinating with agencies concerned for business development
1. Making a recommendation to the Association of Securities Companies to request the Office of the SEC to consider
modifying the scope of investment in foreign securities of securities companies’ customers. The requested modification was
to allow the customers to exercise the rights arising out of their investment in foreign securities listed on a foreign exchange,
for their benefits.
2. Making a recommendation to the Stock Exchange of Thailand on Internet trading report form. The recommendation
was to merge the report form on investors’ age with the one on the trading amount limit.
3. Cooperating with the TSD in pushing for securities companies’ participation in the campaign for e-Dividend
service through ATS (Automated Transfer System)
4. Cooperating with the TSD’S Broker Operation Services (BSB) Department in making an explanation of the
conditions for application to use the API-BOPC Interface & Receive Open/Close Flag of the derivatives system to interested
members
Member relations; serving as an information center
1. Holding a meeting to explain the operating guidelines for the charging of sliding scale brokerage fees and
potential operating issues arising in each category of customers to member companies and vendors.



2. Proposing the framework for the consultation among the members on authentication of customers’ signatures
in the securities subscription form as part of the performance of duties as securities underwriters in accordance with the
prospectus.
3. Jointly organizing an outing event with the TSD on September 19-20, 2009 at Phu Wanalee Resort Khao Yai,
Nakhon Ratchasima Province. The objectives of the outing were to strengthen the relationship between the member companies
and the TSD and to offer an opportunity for exchange of views and experience.
During 2009, the Club sent representatives to the Working Group under the oerating software development project
of the Information Technology Club aimed at reducing operating system software development costs and increasing efficiency.

Futures Industry Club
The Futures Industry Club was established on December 19, 2005 with objectives of promoting development and
creating operating standards of the futures industry, in both principle and practice. It also serves as the center of coordination
and cooperation among the members in development of, and solving problems related to, futures trading; settles disputes
among the members or with outside parties regarding futures trading; represents the members in coordinating and cooperating
with agencies concerned; ensures that the members comply with the Club’s rules, regulations, and codes of conduct; and
promotes research and dissemination of knowledge and information pertaining to the futures industry. At present, the Club
has 42 companies as members. Five companies joined the Club as members in 2009; namely, GT Wealth Management
Co., Ltd., T.C. Ausiris Futures Co., Ltd., YLG Bullion & Futures co., Ltd., MTS Gold Futures Co., Ltd, and Hua Seng Heng
Gold Futures Co. Ltd.

The following summarizes the Club’s achievements in 2009 :
On development of operating standards
Establishment of operating guidelines for futures trading regarding margin calculation, the margin size, and the
margin multiplier.
Proposing operating guidelines for derivative brokers regarding appointment of gold selling agents to the Office of
the SEC. The proposal was approved by the Office which required all gold selling agents to fulfill the requirements
outlined in the Club’s proposal.
Preparation of a gold futures selling agent appointment agreement for use by the member companies.
Establishment of guidelines for appointing gold introducing agents.
Revision of the method for calculation of initial margin requirement for general customers to make it more appropriate
and fairer to customers.


On representing the members in coordinating with agencies concerned
Making a recommendation to the SEC to maintain the phrase “gross negligence” in the Liability and Reparation
Section, Point 9.3, of the Derivatives Broker Appointment Agreement.
Making a recommendation to the TFEX that the members be allowed to execute put through orders in order to
increase the flexibility of large volume buyers and sellers, which will ease investment on the TFEX.
Making a recommendation to the TFEX to add more stock futures by adding underlying in other groups.
Making a recommendation to the TREX to revise the regulation so that spread orders can be executed via internet
trading.
On member relation activities
Cooperating with the TFEX in organizing a study visit to Mumbai, India during August 25-28, 2009 to enhance
Knowledge and to build relationships among personnel in the futures industries in the region.
Cooperating with the TFEX in organizing the 3rd “Derivatives Networking Night Party” for the members to get
together and to strengthen their relationships on December 22, 2009, at the residence, Grand Hyatt Erawan,
Bangkok

The ASCO Training Institute
The ASCO Training Institute is assigned by the Investment Banking Club with support from the Office of the Securities
and Exchange Commission (SEC) to conduct financial advisor training courses and examinations on the knowledge
of financial advisory practitioners, including the conduct of financial advisor refresher courses, aimed at enhancing knowledge
and understanding for and standardizing financial advisors in the Thai capital market, as well as broadening knowledge
gaining opportunities and increasing the supply of efficient resources for the securities industry in the long run.
In 2009, the Institute revised the financial advisor training courses and examinations on the knowledge of personnel
operating in the financial advisory profession, adding the training and examination on FA 107 Good Corporate Governance,
in order to enhance knowledge and understanding about the principles and practices of good corporate governance, and
increasing the training duration of FA 102 Knowledge in Laws Related to Investors and Securities Issuers from two to three
hours. The Institute conducted two such training courses, with the qualifications of the applicants for examination remaining
unchanged: the applicants for the examination were required to have at least two years working experience as financial
advisor. The criteria for the examination were as follows:



1. Earning at least 60% or 135 points from the total 225 points of all courses; and,
2. Earning at least 50% or 75 points from the total 150 points of the Core Courses which comprise four subjects;
namely, FA 103/1 Issuance and Offering of Securities - Equity Instruments, FA 103/2 Issuance and Offering of Securities - Debt
Instruments, FA 105 Acquisition of Securities for Business Takeovers, and FA 106 Information Disclosure.
In 2009, there were a total of 144 trainees and 77 applicants for examination, with 56 of them passing the examinations.
On the refresher course, the Training Institute counts the hours of the financial advisor training courses as the
hours of the refresher course and conducted seminars on various topics:
1. Improvement on the Criteria for Issuance and Offering of Equity Instruments and Improvement on the Criteria
for Issuance and Offering of Debt Instruments, designed to enhance knowledge and understanding on the principles of the
new notifications governing the issuance and offering of equity and debt instruments
2. Financial Advisors and Asset Valuation, the objective of which was to enhance the knowledge and understanding
of financial advisors about asset valuation, including the practices and case studies of asset valuation related to the work of
financial advisors
3. Transaction Reporting under the Anti-Money Laundering Act (revised), the objectives of which were to enhance
knowledge and understanding on the practices in reporting transactions as required by the revised Anti-Money Laundering
Act, and to prepare financial advisors as regards transaction reporting under the Act
In 2009, a total of 106 persons underwent the 12-hour training of subjects counted toward the refresher course
and were accordingly awarded certificates by the Training Institute.
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