


ÊÒÃºÑ−
CONTENT

APPENDIX

1

2

4

5

6

7

12

23

36

37

39

40

41

42

47

60



  1
   

ประวัติ
สมาคม

⌫⌫⌫
⌦⌫   
 ⌫
  ⌫ 
⌫  
⌫⌫ 
    
 ⌧  ⌫
   
 
⌦⌫
⌫⌫
    
⌦⌫⌫⌫  ⌫
   ⌫ 
 
 

 
⌫⌫ 

        ⌫

 ⌫   ⌦
   ⌫
⌫
  
⌦
⌫  
 ⌫    ⌦

⌫ ⌦⌫
 ⌫  
⌦   
     ⌦
 ⌫ 
⌫⌦


⌫    
⌫  ⌫
 ⌫ 
    ⌦

        ⌫ 
⌦
   
 ⌦  
 
⌦
  ⌫   
   
⌫
 ⌫  
⌫   
⌦⌦
  
⌫⌫
 ⌫  
    
 ⌦
 ⌦  
⌫ 
⌫  
⌫⌫
        ⌫  ⌫⌫

 ⌫
 ⌫⌫
⌫
⌫⌫ ⌫⌫ 
⌫⌫
 ⌫⌫ 
⌫⌫



          2    ⌫ 
     

สารจาก
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ภารกจิ
และเปา้หมาย
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แผนผงักจิกรรม
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์
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โครงสรา้ง
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์
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สรปุภาวะเศรษฐกจิ
และตลาดทนุในป ี2548
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มาตรการทางการคลงั
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ภาพรวมตลาดทนุไทย พ.ศ. 2548

จำนวนบรษิทัหลกัทรพัย  : บรษิทั
จำนวนตลาดหลกัทรพัย  : บรษิทั

ตลาดตราสารทนุ  :
ตลาดหลกัทรพัย แหงประเทศไทย
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ผลการดำเนนิงาน
ในปี 2548

การพฒันาธรุกจิโดยรวม
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     2) การจดัสมัมนา
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4. โครงการ Settrade User Group
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สำหรบัผูปฏบัิติงานในสายงานทีป่รกึษาทางการเงนิ
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      2. หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรูสำหรับผูปฏิบัติ
งานในสายงานทีป่รึกษาทางการเงนิ
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คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการชมรม
และคณะทำงานเฉพาะกจิ

คณะกรรมการบรหิาร สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการชมรมวาณชิธนกจิ
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
   ⌫      
       

คณะทำงานดานการออกและเสนอขายหลกัทรพัยประเภททนุ
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุชวลติ จนิดาวณคิ  และ คณุนรเชษฐ  แสงรจุิ
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   ⌫  ⌫ 
 ⌫      
   ⌫  ⌫   

คณะทำงานดานการออกและเสนอขายหลกัทรพัยประเภทหนี้
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุประเสรฐิ  ภทัรดลิก และ คณุสวุภา  เจรญิยิง่
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 ⌫      
     ⌫   ⌫ 
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 ⌫      
      ⌫   

คณะทำงานดานอนพัุนธ
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุมนตร ีศรไพศาล และ คณุพรพมิล ดำรงศริิ
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คณะทำงานดานการเขาถือหลักทรพัยเพ่ือครอบงำกจิการ
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุธานนิทร  สวุรรณวฒัน และ คณุสมภพ  กรีะสนุทรพงษ
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   ⌫  ⌫   

คณะทำงานดาน SRO
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุสรุตัน  เตศรปีระเสรฐิ และ ดร.จงรกั ระรวยทรง

     ⌫   ⌫ 
     ⌫⌫⌫ ⌫  
       
     ⌫   
        

คณะทำงานดานมาตรฐานบญัชี
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุศิรพิงษ  สมบติัศิร ิ และ คณุบงัอร  สทุธพัิฒนกจิ

 ⌫     ⌫ ⌫ 
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คณะกรรมการชมรมผูดแูลการปฏบิติังานดานหลกัทรพัย
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
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คณะทำงานดาน Underwriting และ วาณิชธนกจิ
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุภทัรพร  มลินิทสตู

     ⌫   
       
      
       
       

คณะทำงานดาน Conduct ของ Broker
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุอารยี  เตมิวฒันาภกัดี

     ⌫   
      
 ⌫       
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    ⌫⌫⌫ 
      

คณะทำงานดานตราสารอนพัุนธ
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุสรุนติย  สรสชุาติ

     ⌫   
      
     ⌫⌫   
           
     
        
      
      
 ⌫    ⌫⌫⌫ 
      

คณะทำงานดานตราสารหนี้
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุเดชา  งามธนไพศาล

 ⌫      
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 ⌫     
      ⌫ 

คณะทำงานดาน Single License :
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุสนุดิา  เพิม่พนูศรศิีลป์

 ⌫    ⌫   
      
   ⌫  ⌫⌫ 
 ⌫       
     ⌫ 
       
 ⌫    ⌫⌫⌫ 
       
      
   ⌫    

คณะทำงานดาน  Private Fund
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุสวุรรณ ี ลมิปนวงศแสน

       
       

คณะทำงานดาน  IT Securities
กรรมการผูรบัผดิชอบ : คณุสรุชยั ธรรมสขุ

 ⌫    
    ⌫ 

คณะทำงานดาน  KYC/CDD/AML
กรรมการผูรบัผดิชอบ :  คณุชชูาต ิ สรุเทพนิทร และ คณุชติุมา  บญุมี

      
       
       
 ⌫    ⌫⌫⌫ 
        
      
 ⌫  ⌫  ⌫  
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     ⌫   

คณะทำงานดาน  Profit Sharing
กรรมการผูรบัผดิชอบ :  คณุสรุชยั  ธรรมสขุ

       
     ⌫ 
      
     ⌫   
     ⌫⌫   
       
        
     ⌫⌫ 
     

คณะทำงานดาน พัฒนาหลกัสตูรมาตรฐานวชิาชพีเจาหนาที ่ Compliance
กรรมการผูรบัผดิชอบ:  คณุดาเรศนภา  จรญูทรพัยวฒันะ

        
       
 ⌫     
     ⌫⌫   

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
     ⌫  
      ⌫    
 ⌫    ⌫   
         
   ⌫  ⌫  
     ⌫⌫    
       
   ⌫  ⌫  
         
   ⌫     
     ⌫  
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คณะทำงาน DSTi User Group
กรรมการผูรบัผดิชอบ: คณุอารกัษ  ทองเรอืง, คณุสชุาดา  ฤกษวบิลูยศร,ี และคณุเฉลมิชยั  สหีะเนนิ

   ⌫  ⌫  
        
   ⌫  ⌫ 
   ⌫    
 ⌫    ⌫  
      
     ⌫⌫ 
 ⌫    ⌫ 
       
   ⌫  ⌫ 
      
        
   ⌫    
      
   ⌫  ⌫   
     ⌫ 
       

คณะทำงาน BSB User Group
กรรมการผูรบัผดิชอบ: คณุสชุาดา  ฤกษวบิลูยศรี

   ⌫  ⌫  
   ⌫  ⌫⌫⌫ 
      
     ⌫⌫ ⌫  
      
 ⌫    ⌫ 
     ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  
       
      
 ⌫    ⌫  
   ⌫    
      
     ⌫   
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คณะทำงาน Settrade User Group
กรรมการผูรบัผดิชอบ: คณุสรุยิา  ศรแีสน, คณุธนาทร  เบญจภทัรนนท

   ⌫  ⌫ 
      
     ⌫   
   ⌫    
     ⌫⌫   
   ⌫  ⌫⌫⌫ 
      
      
      
     ⌫⌫ 
 ⌫    ⌫  
       
   ⌫    
     ⌫ ⌫  
     ⌫ 
       

คณะทำงาน  Freewill Front Office
กรรมการผูรบัผดิชอบ: คณุธนาทร  เบญจภทัรนนท

      
     ⌫   
        
     ⌫  
   ⌫    
       
     ⌫⌫   
   ⌫  ⌫⌫⌫ 
     ⌫⌫ ⌫  
      
       
      
      
     ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  
     ⌫ ⌫  
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คณะทำงาน  Freewill Back Office
กรรมการผูรบัผดิชอบ: คณุสรุยิา  ศรแีสน

        
   ⌫  ⌫ 
     ⌫   
        
   ⌫    
       
     ⌫⌫   
      
     ⌫⌫ 
        
   ⌫  ⌫ 
        
     ⌫ ⌫  
      

คณะทำงานประสานงานรวมตลาดหลกัทรพัยและ Vendors
     ⌫ 
        
   ⌫  ⌫ 
 ⌫    ⌫  
     ⌫⌫   
      
       
        
   ⌫    
      ⌫   
 ⌫    ⌫  
   ⌫  ⌫ 
      
      
      
  ☺     

คณะกรรมการชมรมปฏบิติัการหลกัทรพัย
     ⌫⌫ ⌫   
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 ⌫       
     ⌫    
     ⌫⌫⌫  
     ⌫   
     ⌫   
   ⌫      
     ⌫⌫    
      

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบผู ปฏิบ ัต ิงานในสายงานที ่ปรึกษา
ทางการเงนิ

      ⌫  
      
 ⌫       
   ⌫      
    ⌫    ⌫  
      
    
     
     

คณะทำงานเฉพาะกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย
คณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจรงิในการลงโทษสมาชกิ

 ⌫       
     ⌫ 
     ⌫⌫⌫ 
       
     ⌫  
      
     

คณะทำงานเพือ่พิจารณาทบทวนขอตกลงระหวางบรษัิทสมาชกิเรือ่งการยายงานของเจาหนาท่ีการตลาด
     ⌫ 
 ⌫    ⌫   
 ⌫       
     ⌫  
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     ⌫⌫⌫ 
       
     ⌫  
    ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫  
     

คณะทำงานผูคาตราสารหนี้
       
        
     ⌫   
     ⌫   
 ⌫  ⌫  ⌫⌫   
 ⌫    ⌫⌫⌫ 
      
   ⌫   
     ⌫⌫ 
       
     ⌫   
     

คณะทำงานพจิารณาแผนแมบทการพฒันาตลาดเงนิและตลาดเงนิตราตางประเทศ
       
     ⌫⌫⌫ 
 ⌫  ⌫  ⌫⌫   
     ⌫   
     ⌫  
        
 ⌫      
     ⌫⌫ 
      
   ⌫   
   ⌫ 
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About
ASCO
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 ⌧       
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      ⌧ 
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Message
from the Chairman
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Mission
and Objectives
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ASCO
Activities Chart
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Organization
Chart
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The Thai Economic
and Capital Market Review 2005
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  ⌧      
        
     ⌧  ⌧
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Fiscal Measures
       

      
        

    
       

     
       

      ⌧
       
⌧  

      
       
       
   ⌧   
      
      
       
       
  

      
       
     

       


        
      
        
      
 ⌧ 

      
       
 

Monetary measures
     

      
          
        
        
       
  ⌧         


The Capital Market
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 ⌧       
       
          
  

             
      
         ⌧
         
          

               
       
           
       
       

Capital Market Measures
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  ☺ 

      
          
      
  ⌧   
        
      
  ⌧      
     

        
         
      
          
        
        
          
⌧         
        
       

      
         
         


 ⌧       
     ☺ 
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Stock Market:
 Exchange Market for Alternative Investment
   
 
 
    

 Exchange Market for Alternative Investment
    
 
 
    

Bond market :
 
 

Securities Investment Trust:
  
   

Securities Taxation:
      
      
   ⌧ 

  
  ⌧  

Restriction of Foreigners’ Acquisition of Securities:
          ⌧   
         

The Outlines of Securities Markets in Thailand  2005
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Business Development
      

     
      
         
     
        
  

     
      
      
        

      
     
       


       
     
 

        
      
      
      
       
       
      


       
     

Operational
Highlights  2005
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  ⌧   
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Relationships with Foreign Countries
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Social Development
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The Investment Banking Club
      

           
       
       
      
      
        
   

Activities in 2005
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   ⌧    
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The Compliance Club
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⌧      
   

       
1. Knowledge and Information Development
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 ☺   
     
   
   
                  


     
  ⌧   
  
        
     
⌧     
     

   
     
       
   
    
   
    
     

2. Collaboration  with related organizations in
business development
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The Information Technology Club
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1. DSTi User Group
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⌧        
      ⌧  
       
          
      
   
           
       
     

2. Freewill Solutions User Group
       
             
        
       
        
         
       
       
        

        
    

     
        
       
          
      


3. BSB User Group
         
        
       


  
     

     
        
         
         
         
  ☺        
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4. Settrade User Group
      

       
 

     
    

       
      
    

        
     
              


      
       


      
      
    
        


       
        
    
      

       
      
      
     
 

      
       
  

       
     
      
   

5. Members’ relations Bowling competition 2005
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Back Office Operation Club
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ASCO Training Institute
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1. Course for financial advisors and proficiency
tests for financial advisors
    
Fundamental Subjects
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General Knowledge
      


    
      


  

           
      
       
       
       
        
        
      

      
      
        
       
      
      
    

          
     

         
   

                
        
       
 
2.  Refresher course  for financial advisors

2.1 Seminar on “Accounting Standard
Knowledge for Financial Advisors”

             
    
         
     
       
        
       
     
       
          
      
     

2.2 Seminar on “Principles on Connected
Transactions, and Asset Acquisitions and
Dispositions of Listed Companies”

        
       
      
     
     ⌧  
 ⌧     
        
       
    

2.3 Seminar on  “Financial Derivatives:
Introduction to Pricing and Applications”
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