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สารจาก

นายกสมาคม
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ปี 2554 เป็นปีที่บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งได้เร่งปรับตัว
และสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองเพื่อเตรียมรับกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารเปิดเสรีธรุ กิจหลักทรัพย์ รวมทัง้
การเปิดซือ้ ขายหลักทรัพย์ขา้ มชาติผา่ นช่องทาง ASEAN Exchange
Linkage ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 นับเป็นช่วงที่สดใสจาก
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เติบโตและมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ได้เกิดภาวะอุทกภัย
ครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศ
รวมทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบ ทำาให้การประกอบธุรกิจ
ของบริษัทสมาชิกในปี 2554 มีผลการดำาเนินงานทรงตัวเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า
ในรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา สมาคมได้ดำาเนินการ
เรื่องสำาคัญ ได้แก่ การจัดทำาจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อให้
สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีมาตรฐาน
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อธุรกิจ และเป็นทีย่ อมรับต่อบุคคล
ทั่วไป และการจัดตั้งสถาบัน ฝึกอบรมของสมาคมฯ เพื่อรองรับ
การอบรมสัมมนาและการทดสอบแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรของอุตสาหกรรม
และเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทสมาชิก
เพือ่ รองรับการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้มกี าร
ออกประกาศเพือ่ กำาหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั งิ านทีส่ าำ คัญ
ได้แก่ แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผแู้ นะนำาการลงทุน ผูจ้ ดั การ
สาขาและหัวหน้าทีมการตลาด และหลักเกณฑ์ในการกำาหนดปัจจัย
คุณภาพในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำาการลงทุน
รวมทัง้ แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั สมาชิก
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำา Suitability Test ของลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์

นอกเหนือจากผลงานของสมาคมในระดับนโนบายแล้ว
สมาคมได้ดำาเนินงานซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ
บริษัทสมาชิกผ่านชมรมต่างๆ ดังนี้
ชมรมวาณิชธนกิจ ได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติงานภายใต้
กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสร้างมาตรฐาน
การปฏิ บั ต ิ ง านด้านการเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณฉบับใหม่ รวมทั้งได้ปรับปรุงร่างตัวอย่างเอกสารสรุป
ข้อมูลสำาคัญของหลักทรัพย์ (Fact Sheet) สำาหรับการเสนอขาย
ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ตราสารศุกกู และตราสาร
หนี้ประเภทต่างๆ
ชมรมผูด้ แู ลการปฏิบตั งิ านด้านหลักทรัพย์ ได้จดั โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer ระดับ
พืน้ ฐาน ให้กบั บริษทั สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป และได้เสนอความเห็น
ต่อหน่วยงานกำากับดูแลในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ เรื่องการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าทีก่ าำ กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั หลักทรัพย์และตัวแทน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรื่องการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และเรื่อง
แนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกีย่ วกับการกำาหนดหลักเกณฑ์
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำาเนินการเพื่อให้บริษัท
สมาชิกมีความพร้อมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเชือ่ มต่อระบบซือ้ ขาย
ใหม่ ได้แก่ การสำารวจข้อมูลจากบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับระบบงาน
ภายในที่อาจกระทบต่อการเชื่อมต่อระบบซื้อขายใหม่ ประสานงาน
กับบริษทั สมาชิกและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแจ้งความคืบหน้าและ
สรุป function สำาคัญในการทำางานของระบบซื้อขายใหม่
ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการหลักทรัพย์ เรื่องวิธีปฏิบัติงานในการโอนเงินเข้าออก
สำาหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการทำาธุรกรรม
และการจัดให้ลกู ค้าแสดงตนสำาหรับสถาบัน รวมทัง้ ประเด็นผิดพลาด
ในการปฏิบตั งิ านทีต่ รวจพบบ่อยจากหน่วยงานกำากับดูแล นอกจากนี้
ชมรมฯ ได้ประสานงานกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำากัด เพื่อสำารวจและรวบรวมความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกเกี่ยว
กับการพัฒนาระบบงานเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ชมรมฯ ได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ขยายเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บริษัทสมาชิกมีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมได้ร่วมกับองค์กรด้าน
ตลาดทุน จัดตั้ง “กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำาท่วม” เพื่อ
ระดมเงินช่วยเหลือและฟืน้ ฟูผปู้ ระสบอุทกภัย ครัง้ ใหญ่ของประเทศ
ซึง่ กองทุนฯ สามารถระดมทุนได้รวมทัง้ สิน้ 265,109,285.50 บาท
โดยเป็ น ยอดเงิ น บริ จ าคจากบริ ษ ั ท สมาชิ ก ของสมาคมบริ ษ ั ท
หลักทรัพย์ไทย และชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำานวน 43,053,261.72 บาท
นอกจากนี้ สมาคมร่วมกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ได้จัดกิจกรรมดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในต่างประเทศ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยตระหนักถึงความมุ่งมั่นต่อ
พันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการดำาเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สมาชิก โดยจะดำาเนินการทัง้ ในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกมี
ความสามารถในการแข่งขันที่พร้อมจะรับมือกับการเปิดเสรีธุรกิจ
หลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ ดิฉนั ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการดำาเนินงานต่างๆ ของสมาคมและชมรมต่างๆ
ภายใต้สังกัดของสมาคมเป็นอย่างดีตลอดมา

(ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
นายกสมาคม

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก เรื่องวิธีการคำานวณอัตราค่า
นายหน้าแนะนำาของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกำาหนดอัตรา
ทดความเสีย่ งของหลักประกัน (Margin Requirement) และอัตราค่า
นายหน้าแนะนำาของ Brent Crude Oil Futures และ Silver Futures
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ภารกิจ

วัตถุประสงค์
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แพนผังกิจกรรม

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
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โครงสร้างองค์กร

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย์
ในปี 2554

สรุปภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย์
ในปี 2554
ภาวะเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในป 2554 ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.1 (รูปที่ 1)
ลดลงจากร้อยละ 7.8 ในป 2553 อันเป็นผลมาจากการหยุดชะงัก
ของกิจกรรมเศรษฐกิจเนื่องจากภาวะอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้พื้นที่
ทางการเกษตรและผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นจำานวนมาก
รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดการผลิต ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการจำานวนมากประสบปัญหา
ขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต และทำาให้การส่งออกในไตรมาส
สุดท้ายหดตัวลง โดยในปี 2554 การส่งออกสินค้าและบริการ
ขยายตัวร้อยละ 9.5 ต่อปีชะลอตัวลงจากร้อยละ 14.7 ต่อปี
ในปี 2553 ขณะที่ปริมาณการนำาเข้าสินค้าและบริการในปี 2554
ขยายตัวร้อยละ 13.6 ต่อปีจากร้อยละ 21.5 ต่อปีในปีก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการผลิตสินค้า
ส่งออกที่ขยายตัวลดลง
ในส่ ว นของภาคเอกชนมี ก ารจั บ จ่ า ยใช้ ส อยภายใน
ประเทศลดลง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.3 ต่อปี
เปรียบเทียบกับร้อยละ 4.8 ในปีก่อน สืบเนื่องจากรายได้ของ

ประชาชนที่ลดลงจากผลกระทบของปัญหาอุทกภัย และแรงกดดัน
จากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.2 ต่อปีชะลอลงจากร้อยละ
13.8 ต่อปีในปี 2553 จากการที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งต้อง
หยุดการผลิตชั่วคราว โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และปทุมธานี
สำาหรับในส่วนของภาครัฐบาลนั้น ความล่าช้าในการ
จัดทำางบประมาณประจำาปี 2555 ที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปีเป็นไปอย่างล่าช้า ทำาให้การบริโภคภาครัฐ
ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.4 ต่อปีเปรียบเทียบกับร้อยละ 6.4 ต่อปี
ในปีก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 8.7 เทียบกับ
ที่หดตัวลงร้อยละ 2.2 ต่อปีในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ที่โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เริ่ม
เบิกจ่ายลดลงมากตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 และโครงการ
ลงทุนใหม่ของงบประมาณปี 2555 ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินการ เพราะ
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2555 ยังไม่ประกาศใช้

รูปที่ 1 : Real GDP Growth (%)
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ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2554 ปรับสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 3.3 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 (รูปที่ 2) เนื่องจากแรงกดดันจากแนวโน้มราคานำ้ามันที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางราคาในตลาดโลก
และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ปรับสูงขึ้นตามสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนเป็นสำาคัญ สำาหรับอัตราการว่างงานปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 0.7 ของกำาลังแรงงานรวม
ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2554 เกินดุลลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของ GDP (รูปที่ 3) เนื่องจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลง (รูปที่ 4) อันเป็น ผลจากมูลค่านำาเข้าสินค้าที่ขยายตัวในอัตรา
เร่งกว่ามูลค่าส่งออกสินค้า โดยคาดว่ามูลค่าสินค้านำาเข้าในปี 2554 จะขยายตัวในอัตราสูงที่ร้อยละ 24.7 ต่อปีตามราคาสินค้านำาเข้า
ในตลาดโลก ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 16.4 ต่อปี

รูปที่ 2 : Headline Inlation (%yoy)

unit : percent
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รูปที่ 3 : Current Account (% of
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รูปที่ 4 : Trade Balance (Billion USD)

unit : Billion USD
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มาตรการทางการคลังและการเงิน
มาตรการทางการคลังที่สำาคัญในปี 2554 ได้แก่
1) มาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำามันดีเซล เพื่อบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนอันเกิดจากระดับราคา
น้ำามันดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำามันดีเซล
ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งและราคาสินค้า โดยลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซล จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ดังนี้
(1) ลดอัตราภาษีนาำ้ มันดีเซลทีม่ ปี ริมาณกำามะถันไม่เกิน
ร้อยละ 0.035 (ดีเซล B2) จากอัตราภาษี 5.310 บาทต่อ
ลิตรลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร
(2) ลดอัตราภาษีน้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
(ดีเซล B5) จากอัตราภาษี 5.040 บาทต่อลิตร ลงเหลือ
อัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร
2) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปี 2553 และ 2554
(1) การขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปี 2553
(1.1) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ขยายกลุ่มเป้าหมายในมาตรการการให้ความช่วย
เหลือเกษตรกรลูกค้า ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-3
ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุดี
เปรสชั่นบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่ประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและประมง
(1.2) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขยายวงเงิน
สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยและ
วาตภัยปี 2553 โดยเพิ่มอีก 887.56 ล้านบาท
(2) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554
(2.1) มาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านสถาบันการ
เงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ 1) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2) ธนาคารออมสิน
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 6) ธนาคาร
เพือ่ การส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 7) บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม และ 8) บรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย
จำากัด (มหาชน) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
เดิมของธนาคารในเรื่องการพักชำาระหนี้ ขยายระยะ
เวลาชำาระหนี้ และลดดอกเบี้ย รวมทั้ง ให้เงินกู้ใหม่
แก่ลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไป เพื่อฟื้นฟูอาชีพ
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และซ่อมแซมบ้าน/อาคารที่เสียหาย โดยลดอัตรา
ดอกเบี้ยให้ตำ่ากว่าปกติและลดหย่อนเกณฑ์การ
พิจารณา
(2.2) มาตรการด้านภาษี ได้แก่ การยกเว้นภาษี
เงินได้สำาหรับเงินชดเชยที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับ
จากภาครัฐ การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำานวนเท่า
กับจำานวนความเสียหายที่ได้รับสำาหรับผู้ประสบ
อุทกภัยที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือของทางราชการ การยกเว้นภาษี
เงินได้สำาหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบอุทกภัย
ได้รับจากการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย
ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน
ที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคา
แล้วการบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วย
งานส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล หรือผ่านเอกชนที่เป็นตัวแทน
รั บ บริ จ าคที ่ ไ ด้ ข ึ ้ น ทะเบี ย นไว้ ก ั บ กรมสรรพากร
เพื่อนำาไปบริจาคต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยนั้น
สามารถนำามาหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ 1.5 เท่า
สำ า หรั บ การบริ จ าคระหว่ า งวั น ที ่ 1 กั น ยายน –
31 ธันวาคม 2554 เป็นต้น
3) เปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการ
เกษียณอายุภาคสมัครใจ สำาหรับผู้ที่ยังไม่มีหลักประกันทาง
สังคมเพื่อการชราภาพ เพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณในรูป
บำานาญผูม้ สี ทิ ธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 15 – 60 ปี
ไม่เป็นสมาชิกกองทุนอื่นใดที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือ
นายจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบบำาเหน็จบำานาญภาครัฐหรือ
เอกชน โดยสมาชิกสะสมเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำากว่าครั้งละ
50 บาท แต่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐบาลจะให้เงิน
สมทบตามช่วงอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำานวน
เงินทีส่ มาชิกสะสมเข้ากองทุน ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ถึงร้อยละ 100
โดยไม่เกินเงินสมทบสูงสุดตามที่กฎหมายกำาหนด สำาหรับ
ประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ สมาชิกจะได้รับบำานาญ
รายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีเป็นต้นไป
โดยกองทุนจะเปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
4) การปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะที่ผู้จบ
ปริญญาตรีเมื่อเข้ามาทำางานในระบบราชการให้มีรายได้ขั้น
ต่าำ อย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน โดยกลุม่ บุคลากรภาครัฐ
ที่จะพิจารณาปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้จะครอบคลุม 5 กลุ่ม
คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ พนักงานราชการ และทหารกองประจำาการ
ที่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยการ
แก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง และตามฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐจากระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างที่กรมบัญชีกลาง
กำากับดูแลอยู่ นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างและ

ทหารกองประจำาการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำา
ไม่ถึง 9,000 บาท จะได้รับเงิน เพิ่มรวมกันให้ได้รับเป็น
9,000 บาท
5) มาตรการลดภาระภาษีสรรพสามิตสำาหรับรถยนต์คัน
แรก สำาหรับรูปแบบการคืนเงินนั้น กรมสรรพสามิตจะเป็น
ผู้คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง โดยมีหลักเกณฑ์การคืนเงินดังนี้
(1) เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16
กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(2) เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท /คัน
ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้น
ส่วนนำาเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
(3) เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน
1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ/รถยนต์นั่งที่มี
กระบะ (DOUBLE CAB)
(4) การคืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาทต่อคัน
(5) ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(6) ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(7) การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไป
แล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
6) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไม่เกินจำานวนภาษีทพ่ี งึ ชำาระในแต่ละปีภาษี ให้แก่บคุ คลธรรมดา
ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดใน
อาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
5 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินจำานวนภาษี
ที่พึงชำาระในแต่ละปีภาษี เป็นจำานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่า อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(2) ให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ภายใน 5 ปีภาษีนับแต่วันที่
ได้โอนกรรมสิทธิ์ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำานวนเท่าๆ กัน
เป็นเวลา 5 ปี ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน
500,000 บาท โดยเมื่อคำานวณภาษีตามปกติแล้วมีภาษีเงิน
ได้ต้องชำาระจำานวนเท่าใด ให้นำาสิทธิยกเว้นภาษีไปหักออก
จากภาษีเงินได้ที่ต้องชำาระในแต่ละปีได้ทันที
(3) ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหา
ริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
(5) ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหา
ริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหา
ริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

7) มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 โดยการปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษี
เงินได้นิติบุคคลซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คงจัดเก็บใน
อัตราร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิสำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดใน
หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และให้ลดลงคง
จัดเก็บอัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
เป็นต้นไป
(2) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับบริษัทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งมีทุนที่ชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่
เกิน 5 ล้านบาท ทัง้ นี้ ได้เพิม่ เงือ่ นไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้างต้นต้องมีรายได้จาก
การประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการไม่เกิน 30 ล้าน
บาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้
สำาหรับกำาไรสุทธิเฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน150,000 บาทให้เสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 15 ของกำาไรสุทธิสาำ หรับส่วนทีเ่ กิน 150,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไปให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิเฉพาะส่วนทีเ่ กินหนึง่ ล้านบาทสำาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 และให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
(3) สำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เคยนำา
หลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิจะได้รับการ
ลดอัตราเหลือร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิสำาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี 2555 ทีส่ น้ิ สุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และได้รบั การลดอัตราเหลือร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
(4) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่
ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิเฉพาะส่วน
ที่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2554
(ยกเว้นบริษัทได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลือร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิในรอบ ระยะเวลาบัญชี
2554 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 20 เช่นเดิม)
8) มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมและขั้นตอนนำาเสนอ
การระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure
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       Fund) ของรัฐวิสาหกิจ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ กอง
ทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติ
       หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพือ่ นำ�โครงการ
       ทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
สาธารณะระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันและประชาชนทัว่ ไป
มาตรการทางการเงินที่สำ�คัญในปี 2554 ได้แก่
1)   แนวนโยบายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของธนาคารแห่ง
      ประเทศไทย (ธปท.)  โดยแนวนโยบายนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของแผน
      พัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นให้ ธนาคาร
พาณิชย์มีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการทางการเงินแก่
ประชาชนในระดับฐานราก โดยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ดังกล่าว
หมายถึง สินเชือ่ ทีใ่ ห้เพือ่ การประกอบอาชีพโดยให้ได้กบั บุคคล
      ธรรมดาหรือนิติบุคคลในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อ
      เอื้อให้รูปแบบสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์สอดคล้องกับความต้อง
      การของธุรกิจและวิถกี ารประกอบอาชีพของประชาชนในระดับ
      ฐานราก ธปท.จึงได้เพิ่มความคล่องตัวในเรื่องดังต่อไปนี้
-   ไม่ก�ำ หนดรายได้ขน้ั ต่�ำ ของผูข้ อสินเชือ่ เอกสารหลักฐาน
                และหลักประกันที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ แต่ให้
               ธนาคารพาณิชย์มีกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม
-   เอือ้ ให้สามารถให้บริการนอกสถานที่ เพือ่ ความสะดวก
                แก่ประชาชน
- ผูข้ อสินเชือ่ เป็นได้ทง้ั บุคคลและนิตบิ คุ คลเพือ่ ให้มกี าร
ดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างเหมาะสม ธนาคารพาณิชย์
ต้องมีความโปร่งใส เรือ่ งดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมโดย
                พิจารณาให้เป็นไปตามความเสีย่ งของลูกค้า ทัง้ นีไ้ ม่ให้
เกินร้อยละ 28 ต่อปี รวมทัง้ ต้องมีการแจ้งข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น
ต่อลูกหนีใ้ นเวลาอันควร และมีกระบวนการดูแลค้าร้อง
เรียนอย่างเป็นระบบ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน
                พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
2) การกำ�หนดหลักเกณฑการอนุญาตให้จดั ตัง้ ธนาคารพาณิชย์
      ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือ Subsi      diary ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 โดย
เป็นการอนุญาตให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
      (Branch) ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็น Subsidiary ที่มี
สาขาได้ 20 แห่งและ ATM นอกสถานที่ 20 เครื่อง เพื่อ
      สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและทำ�ให้ระบบธนาคารพาณิชย์มี
      ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสาขาธนาคารพาณิชย์
      ต่างประเทศที่เปิดดำ�เนินการอยู่ 15 แห่ง โดยสามารถยื่นคำ�
      ขออนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 ธันวาคม 2555
      3) มาตรการรองรับปัญหาจากภาวะอุทกภัย
      • มาตรการรองรับด้านการชำ�ระเงิน: ธปท. ออกหนังสือ
           เวียนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเตรียมการของระบบ
           การหักบัญชีเช็คกรณีเกิดอุทกภัย โดยเตรียมศูนย์สำ�รอง
           เพื่อรองรับระบบการโอนเงินระหว่างธนาคาร (บาทเน็ต)
           และระบบการหักบัญชีระบบรองรับการโอนเงินรายย่อย
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ข้ามธนาคาร รวมทั้ง ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบ
           ให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งที่ศูนย์หลักและศูนย์ส�ำ รอง
       • มาตรการการเตรียมเงินสดรองรับการเบิกจ่าย : เพื่อให้
           ประชาชนไม่เกิดปัญหาในการเบิกถอนเงินสด ธปท. จึงได้
เตรียมสำ�รองธนบัตรไว้ล่วงหน้า 3 เดือน หรือคิดเป็น
มูลค่า 5.7 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกจ่ายของ
           ประชาชนในช่วงที่มีเหตุอุทกภัยหลายพื้นที่ และได้มีการ
           สำ�รองธนบัตรไว้ที่ศูนย์จัดการธนบัตร
       • มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี:้ ธปท. ได้ออกหนังสือ
เวียนเมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 และวันที่ 19 ตุลาคม 2554
           สรุปสาระสำ�คัญ คือ
-   ผ่อนผันให้สถาบันการเงิน และ Non-bank คงสถานะ
               จัดชัน้ ของลูกหนีไ้ ว้เดิมก่อนการประสบอุทกภัย และให้
               ถือว่าการให้สินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การ
               ลดเงินต้นและ/หรือ ดอกเบีย้ หรือการขยายระยะเวลา
               การชำ�ระหนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปตาม
               แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ ธปท.
-   ให้สามารถลดอัตราการผ่อนชำ�ระหนีบ้ ตั รเครดิตขัน้ ต่�ำ
ได้ต่ำ�กว่า 10% ของยอดคงค้างได้สำ�หรับลูกหนี้ที่
               ประสบอุทกภัย จนถึง 30 มิถุนายน 2555
       • การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
           อาศัย ดังนี้
- ขยายเวลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์อตั ราส่วนเงินให้สนิ เชือ่
               ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV Ratio) สำ�หรับสินเชือ่ เพือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบทีม่ รี าคาซือ้ ขายต่�ำ กว่า 10 ล้านบาท
ออกไป 1 ปี (มีผลบังคับใช วันที่ 1 มกราคม 2556)
       • สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ Non           bank ได้ประกาศแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ประสบอุทกภัย โดยจะมีการผ่อนผันการชำ�ระเงินต้น
และ/หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุด 6-12 เดือน ขยาย
  เวลาการผ่อนชำ�ระหนี้ ให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการใน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
       • บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ได้ผ่อนผันการราย
           งานข้อมูลลูกหนี้ และการรายงานข้อมูลเครดิต โดยได้มี
           หนังสือถึงสมาชิกให้ลกู หนีท้ ท่ี �ำ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
           หรือการขยายเวลาการชำ�ระหนี้กับสมาชิก ไม่ต้องบันทึก
           เข้าในประวัติของลูกหนี้และให้สมาชิกสามารถขยายเวลา
           การส่งข้อมูลเครดิตเดือนตุลาคม 2554 ออกไป 1 เดือน
      4) การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามมติคณะ
กรรมการนโยบายการเงิ น โดยได้ ป รั บ ขึ ้ น อั ต ราดอกเบี ้ ย
     นโยบายรอยละ 0.25 จำ�นวน 6 ครัง้ ติดต่อกันจากรอยละ 2.0
นั บ ตั ้ ง แต่ เ ดื อ นธั นวาคม 2553 ส่ ง ผลให้ อ ั ต ราดอกเบี ้ ย
     นโยบายปรับขึน้ ไปสูร่ อ ยละ 3.5 ในเดือนสิงหาคม 2554 ก่อน
      ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ในเดือนพฤศจิกายน
      ไปสู่ร้อยละ 3.25

ภาวะตลาดทุน
ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์
ณ สิ้นปี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ 1,025.32 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2553 (รูปที่ 5) จากความผัน ผวนของตลาดทุนโลก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่มีจุดต่ำาสุดอยู่ที่ 843.69 จุด
ในเดือนตุลาคม และมีจุดสูงสุดที่ 1,148.28 จุด ในเดือนสิงหาคม ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI index) ปิดที่ 264.23 จุด
ลดลงร้อยละ 3.14 จากสิ้นปี 2553
เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและใกล้เคียง ณ สิ้นปี 2554 พบว่า ในปีนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
ปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาค
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมของ SET และ MAI ณ สิน้ ปี 2554 มีมลู ค่า 8,485,006.23 ล้านบาท
(รูปที่ 5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13 จากสิ้นปี 2553 แม้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวลดลง
unit : Point

รูปที่ 5 : SET-MAI Index&Market Capitalization

Market Cap.

SET Index

unit : billion Bt.

MAI Index

ทัง้ นี้ ในปี 2554 มีบริษทั จดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์จาำ นวน 5 บริษทั บริษทั ทีเ่ พิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์จาำ นวน 7 บริษทั
บริษทั ทีย่ า้ ยจากตลาด MAI เข้าสู่ SET 1 บริษทั และบริษทั ทีย่ า้ ยจาก SET เข้าสู่ MAI 2 บริษทั ทำาให้ ณ สิน้ ปี 2554 จำานวนบริษทั จดทะเบียน
รวมทั้งสิ้นลดลงจากปี 2553 เป็น 472 บริษัท
สำาหรับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษทั จดทะเบียนใหม่จาำ นวน 7 บริษทั และมีบริษทั ทีย่ า้ ยจากตลาด MAI เข้าสู่ SET 1 บริษทั ทำาให้
ณ สิน้ ปี 2554 มีบริษทั จดทะเบียนรวม 73 บริษทั โดยรวมจำานวนบริษทั จดทะเบียนทัง้ ในตลาด SET และ MAI ทัง้ สิน้ 545 บริษทั (รูปที่ 6)
unit : companies

รูปที่ 6 : No.of listed companies (SET + MAI)
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สำ�หรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2554 ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2553 ที่ 15.4 เท่า เป็น 12.1 เท่า และ
P/E Ratio ของตลาด MAI ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2553 ที่ 18.4 เท่า เป็น 16.4 เท่า (รูปที่ 7)  อย่างไรก็ดี อัตราเงินปัน ผลตอบแทน
(Dividend Yield) ของไทยยังอยู่ในระดับสูงสุดในภูมิภาคที่ร้อยละ 3.7 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 ณ สิ้นปี 2553  

unit : times

รูปที่ 7 : SET and MAI PER and Dividend

Dividend yield

SET P/E

unit : percent

MAI P/E

ในปี 2554 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI มีมลู ค่ารวม 7,191,480.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.2 จากปี 2553 และมี
มูลค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์เฉลีย่ ต่อวัน 29,473.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.4 จากปี 2553 (รูปที่ 8)

unit : million Bt.
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รูปที่ 8 : Average Daily Turnover

เมือ่ พิจารณาการซือ้ ขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทนักลงทุนในปี 2554 นักลงทุนรายย่อยมีสดั ส่วนของมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ร้อยละ 54.4 ของมูลค่าซือ้ ขายทัง้ หมดซึง่ ลดลงจากปีกอ่ นหน้า ขณะทีน่ กั ลงทุนต่างประเทศ บัญชีบริษทั หลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และ
นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสดั ส่วนของมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 23.2 ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 9 ตามลำ�ดับ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 : Market Turnover Classified by Type of Investors
unit : percent

Retail Investors
Local Institution Investors

Foreign Investors
Propietary Traders

ภาพรวมของตลาดอนุพันธ์
ในปี 2554 การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนั ธ์ มีปริมาณการซือ้ ขายรวม 10.03 ล้านสัญญา หรือเฉลีย่ 41,145 สัญญา
ต่อวัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 120 จากปี 2553 ซึง่ มีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ ที่ 18,676 สัญญาต่อวัน  ปัจจัยสำ�คัญมาจากธุรกรรมของสัญญาซือ้ ขาย
ทองคำ�ล่วงหน้า (Gold Futures) เนือ่ งจากราคาทองคำ�ในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ และความผันผวนของราคาทองทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ประกอบ
กับการเปิดขยายเวลาการซือ้ ขายในช่วงกลางคืน (Night Session)ไปจนถึง 22.30 น. ตัง้ แต่เดือน มิถนุ ายน 2554
หากแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า สินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายมากทีส่ ดุ ได้แก่ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)
ซึง่ มีการซือ้ ขายคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณการซือ้ ขายรวม รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของหุน้ สามัญ (SingleStock Futures) ทีร่ อ้ ยละ 40 และร้อยละ 16 ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตลาดอนุพนั ธ์มสี ถานะคงค้างรวม 56,452 สัญญา ลดลงจาก 77,995 สัญญาในปีกอ่ น และมีจ�ำ นวน
บัญชีซอ้ื ขายอนุพนั ธ์รวมทัง้ สิน้ 62,883 บัญชีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50.2 จาก  41,880 บัญชี เมือ่ สิน้ ปี 2553
ในปี 2554 ตลาดอนุพนั ธ์ ได้จดั ให้มกี ารซือ้ ขายสินค้าใหม่ คือ สัญญาซือ้ ขายโลหะเงินล่วงหน้า  (Silver Futures) ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
โดยมีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ ที่ 236 สัญญาต่อวัน และสัญญาซือ้ ขายน้�ำ มันดิบล่วงหน้าตัง้ แต่เดือนตุลาคม โดยมีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ ที่ 64
สัญญาต่อวัน

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้
ในปี 2554 มีปริมาณตราสารหนี้ในประเทศ (Domestic Bond) ที่ออกใหม่มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12.59 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
การปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12 เมื่อเทียบกับปี 2553 สำ�หรับมูลค่าคงค้าง (Outstanding) ของตราสารหนี้ไทยนั้น ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน โดย ณ สิ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2554 มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 7.11 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2553
การซื้อขายตราสารหนี้ (Outright Trading) ในตลาดรองปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 17.6 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าการ
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 72,061.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2553
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มาตรการทางด้านตลาดทุน
มาตรการทางด้านตลาดทุนทีส่ �ำ คัญในปี 2554 สรุปได้ดงั นี้
     1) การออกใบอนุญาตตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่
จำ�กัดเฉพาะโลหะมีคา่ ซึง่ ครอบคลุมโลหะทองคำ� เงิน และแพลทินมั
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลหะมีค่าที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนด
และให้ยกเลิกใบอนุญาตตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีจ่ �ำ กัด
เฉพาะทองคำ� โดยผูท้ ม่ี ใี บอนุญาตดังกล่าวจะได้ยกระดับเป็นตัวแทน
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีจ่ �ำ กัดเฉพาะโลหะมีคา่ ซึง่ มีขอบเขต
การทำ�ธุรกิจกว้างกว่า รวมทัง้ ขยายขอบเขตการทำ�หน้าทีข่ องผูต้ ดิ ต่อ
กับผูล้ งทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภท ข ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีจ่ �ำ กัด
เฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วกับทองคำ�ให้ครอบคลุมถึงโลหะมีคา่
     2) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้กอ่ นปี 2555
     3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกและการวางหลักประกัน
ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารองรับการขยายเวลาซื้อขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
     4) การกำ�กับดูแลตัว๋ เงิน โดยให้ตว๋ั เงินทุกประเภททีอ่ อกเพือ่
ระดมทุนจากประชาชนทั่วไป เป็นหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การ
กำ�กับดูแลของ ก.ล.ต และเพิม่ ความสะดวกในการออกหุน้ กู้
ระยะสัน้ ดังนี้
(1)  อนุญาตให้ผู้ออกสามารถจัดทำ�แบบแสดงรายการ
            ข้อมูล (แบบ filing) โดยอ้างอิงแบบทีไ่ ด้ยน่ื กับ ก.ล.ต. และ
            เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี
(2)  ลดระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบ filing เหลือ
            5 วันทำ�การ และหากผูอ้ อกเป็นบริษทั จดทะเบียน ซึง่ ออก
            ตราสารที่ไม่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเหมือนตราสารที่เคย
ออกไปก่อนหน้า ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ
            filing จะเหลือเพียง 1 วันทำ�การ  
(3)  ผ่อนคลายให้ผอู้ อกทีเ่ ป็นสถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่บริษทั
            จดทะเบียน สามารถยืน่ งบการเงิน ต่อ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์
            ทีห่ น่วยงานกำ�กับดูแลหลักกำ�หนดไว้ได้
(4) อนุญาตให้ผอู้ อกสามารถใช้ผลการจัดอันดับความน่า
            เชือ่ ถือของตราสาร ผูค้ �ำ้ ประกันหรือผูอ้ อกตราสาร ทีจ่ ดั ทำ�
            โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือต่างประเทศได้
      5) การปรับปรุงโครงสร้างผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยแบ่งตาม
      ประเภทของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เกิด
      ความหลากหลายและสอดคล้อ งกับลักษณะธุร กิจที่จ ะให้
      บริการแก่  ผูล้ งทุน
      6) การเปิดช่องทางสำ�หรับสินค้าและบริการใหม่ ๆ ได้แก่ การ
      เห็นชอบในหลักการให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนคาร์บอนด้วยรูปแบบ
      กองทุนรวมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาโครงการลดการ
      ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกการ พัฒนาทีส่ ะอาด (Clean      Development Mechanism: CDM) รวมทัง้ ช่วยให้ผปู้ ระกอบ
      การเข้าถึงแหล่งทุนและตลาดคาร์บอนเครดิตได้งา่ ยขึน้ การออก
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      เกณฑ์การจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure      Fund)  รองรับการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
      และเอกชน การเห็นชอบให้ตลาดอนุพนั ธ์ออกสินค้าใหม่ ได้แก่
      Silver Futures และ Oil Futures รวมถึงขยายเวลาซือ้ ขายสัญญา
      ซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงสินค้าตลาดในต่างประเทศโดยเพิม่ ช่วง
      กลางคืน ระหว่าง 19.30 – 22.30 น. รวมทัง้ การอนุญาตให้มี
      การเสนอขาย Collective Investment Scheme (CIS) ของ
      ประเทศในกลุม่ ASEAN แก่ผลู้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
      7) การแก้ไขหลักเกณฑ์การทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้
(1)  อนุญาตให้บุคคลที่ประกาศว่าจะทำ�คำ�เสนอซื้อ
            หลักทรัพย์โดยมีการกำ�หนดเงื่อนไขไว้แต่ต่อมาไม่ได้ทำ�
            คำ�เสนอซือ้ ตามทีป่ ระกาศไว้ เพราะเงือ่ นไขไม่ส�ำ เร็จเนือ่ ง
            จากปัจจัยภายนอก เช่น เหตุจากบุคคลอืน่ สามารถทำ�คำ�
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทง้ั หมดของกิจการได้โดยไม่ถกู ห้ามเป็น
            เวลา 1 ปี เป็นต้น
(2)  กำ�หนดให้ผู้ทำ�คำ�เสนอซื้อที่ได้หุ้นมาจนถึงจุดที่ต้อง
            ทำ�คำ�เสนอซื้อ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับภายหลังการ
            ทำ�คำ�เสนอซือ้ ไม่วา่ จะมีผมู้ าขายหุน้ ในการทำ�คำ�เสนอซือ้
            หรือไม่กต็ าม โดยห้ามผูท้ �ำ คำ�เสนอซือ้ ได้หลักทรัพย์มาใน
            ราคาทีส่ งู กว่าราคาทีท่ �ำ คำ�เสนอซือ้ เป็นเวลา 6 เดือนนับ
            แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ และห้ามผูท้ �ำ คำ�เสนอซือ้ ดำ�
            เนินการใดๆ ทีแ่ ตกต่างจากทีร่ ะบุในคำ�เสนอซือ้ ภายในเวลา 1 ปี
(3)  กำ�หนดให้บคุ คลทีไ่ ด้หนุ้ มาจนถึงหรือข้ามจุดทีม่ หี น้า
            ที่ทำ�คำ�เสนอซื้อ ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ�คำ�เสนอซื้อ หาก
            บุคคลดังกล่าวลดสัดส่วนการถือหุน้ ให้ต�ำ่ กว่าจุดทีต่ อ้ งทำ�
            คำ�เสนอซื้อภายใน 7 วันทำ�การ และก่อนการลดสัดส่วน
            ต้องงดการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ ทีจ่ ะต้องลดสัดส่วนนัน้
      8) การปรับปรุงเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ให้
สามารถเลือกวิธีดำ�เนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำ�นาจเป็นการ
      ทั่วไป (General Mandate) โดยขอมติจำ�นวนหุ้นเพิ่มทุนและ
ประเภทจัดสรรจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ลว่ งหน้า และมอบอำ�นาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความ
เหมาะสม เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการระดมทุนและลดค่าใช้จา่ ย
9) การร่วมมือกับกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในอาเซียน
      รวม 7 แห่ง เปิดตัวตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน
“ASEAN Exchanges” พร้อมเว็บไซต์ www.aseanexchanges.
org  และกลุม่ หลักทรัพย์คณ
ุ ภาพรวม 210 หลักทรัพย์ “ASEAN
      Stars” อันเป็นการดำ�เนินการสืบเนือ่ งตามแผนการจัดตัง้ ประชา
      คมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
     10) การจัดทำ�ข้อกำ�หนดการรับสมาชิกเพือ่ เป็นนายหน้าซือ้ ขาย
     หลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตัวแทน
     ทีจ่ �ำ กัดเฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงโลหะมีคา่ เพือ่ เปิด
     กว้างให้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมและครบถ้วน และได้รบั ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจจากสำานักงาน ก.ล.ต.สามารถยื่นใบสมัครได้ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพนั ธ์ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
เป็นต้นไป
11) การพัฒนาระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯให้เทียบมาตรฐานโลก
สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Master Plan) ทั้งนี้ การพัฒนาระบบงานดังกล่าว รวมถึง
ระบบงานซื้อขายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ ระบบเผยแพร่
ข้อมูลและระบบงานกำากับดูแลการซื้อขาย โดยระบบใหม่จะ
สามารถรองรับผู้ลงทุนแบบ High Frequency Trading และ
การใช้โปรแกรมซื้อขาย (Algorithmic Trading) รวมทั้งช่วยให้
สามารถเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์อื่นได้ง่าย ซึ่งจะเป็นการ
เพิม่ โอกาสทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั หลักทรัพย์
ตลอดจน ช่วยลดต้นทุนการดำาเนินงานโดยรวม
12) การจัดทำาเกณฑ์เพือ่ รองรับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกอง
ทุนอีทีเอฟต่างประเทศที่มีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้วใน
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศและได้นาำ มาจดทะเบียนซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (cross-listing) ประกอบด้วย คุณสมบัติ
ของกองทุนอีทีเอฟต่างประเทศ การยื่นขออนุญาตและการให้
ความเห็นชอบ ตลอดจนการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุน
อีทีเอฟต่างประเทศ

13) การพัฒนาแนวทางและกระบวนการปฏิบตั งิ านบริการหลัง
การซือ้ ขาย (Post Trade services) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านงานบริการหลังการซื้อขายของภูมิภาค
พัฒนาระบบและลดขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่ออำานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และสมาชิกของสำานักหัก
บัญชี ได้แก่
(1) ระบบแจ้งข่าวสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน
หรือ Corporate Action News ด้วยรูปแบบภาษามาตรฐาน
SWIFT Message ซึง่ จะทำาให้สมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ในกลุ่ม custodian bank ได้รับข่าวเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิ
ประโยชน์ตา่ งๆได้โดยตรง เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิม่
ทุน การปิดสมุดทะเบียนเพือ่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น ซึง่ ผูร้ บั
ข้อมูลสามารถนำาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบงานได้โดยอัตโนมัติ หรือ
เรียกว่า Straight Through Processing (STP)
(2) ระบบ Third Party Clearing (TPC) เป็นบริการ
ทีเ่ ปิดโอกาสให้บริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ เป็นสมาชิกสำานักหักบัญชี
ปัจจุบนั สามารถให้บริการชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
แทนบริษทั หลักทรัพย์อน่ื ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสำานักหักบัญชีได้
ซึง่ จะเป็นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้แก่ทง้ั บริษทั หลักทรัพย์
ที่เป็นสมาชิก ในขณะเดียวกันยังทำาให้บริษัทหลักทรัพย์
ทีไ่ ม่ใช่สมาชิกของสำานักหักบัญชีสามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ได้
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ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีจำ�นวน 40 บริษัท ซึ่งในจำ�นวนนี้มี 38
บริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านธุรกิจอนุพันธ์ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
มีบริษัทสมาชิกจำ�นวน 41 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554) ประกอบด้วยสมาชิกทั่วไปจำ�นวน 35 บริษัท และสมาชิก
ประเภทตัวแทนที่จ�ำ กัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า จำ�นวน 6 บริษัท

ผลประกอบการ
ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมในปี 2554 จำ�นวน 33,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากรายได้รวมจำ�นวน 33,430 ล้านบาท
ในปี 2553 ทัง้ นี้ รายได้จากการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ยงั คงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ โดยในปี 2554 และ 2553  รายได้จากการเป็น
นายซือ้ ขายหลักทรัพย์ มีจ�ำ นวน 21,881 และ 22,147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 และ 66 ของรายได้รวมทัง้ หมด ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : Revenue of Securities Industry
(unit : mil. baht)                          2010                   2011
Brokerage – Equity

                        22,147                  21,881

Brokerage - Derivatives

                        1,521                   2,822

Underwriting

                                     522                    338

Financial Advisory                                    1,113                    977
Gains(losses) on Equity Trading

             4,076                  -1,158

Gains on Derivatives Trading

              250                      2,734

Interest and Dividend

                        1,441                   2,502

Others                                                2,360                   3,365
Total Revenue

                                   33,430                  33,461

ธุรกิจหลักทรัพย์มคี า่ ใช้จา่ ยรวมในปี 2554 จำ�นวน 23,473  ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.5 จากค่าใช้จา่ ยรวม จำ�นวน  21,643 ล้านบาท
ในปี 2553 โดยค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ ได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งในปี 2554 มีจำ�นวน 13,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จาก
ปี 2553 (ตารางที่2)

ตารางที่ 2 : Expenses of Securities Industry
(unit : mil. baht)

                            2010                   2011

Expenses on Borrowing

                             519                  1,053

Fee & Services Expenses

                            1,975                   2,510

Provision for Bad Debts & Doubtful A/C
Personnel Expenses

      77                     44

                           13,127   

Premises & Equipment Expenses

    13,255

                2,957                   3,136

Other Expenses                                         2,988                   3,474
Total Expenses
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                                        21,643

     23,473

ในปี 2554 ธุรกิจหลักทรัพย์มกี �ำ ไรสุทธิ จำ�นวน 6,784 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.1 จากกำ�ไรสุทธิ 8,601 ล้านบาท ในปี 2553

สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวมของธุรกิจหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 160,607 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากสิ้นปี 2553 ซึ่งมีสินทรัพย์
รวม เท่ากับ 189,008 ล้านบาท ด้านแหล่งเงินทุนของธุรกิจ ณ สิ้นปี 2554 ประกอบด้วย หนี้สินรวม เท่ากับ 92,660 ล้านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 67,948 ล้านบาท (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 : Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

Asset

Liabilities

Equity

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity: ROE)
ROE ของธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2554 เท่ากับร้อยละ 9.9 ลดลงจากปี 2553 ซึง่ มี ROE เท่ากับ ร้อยละ12.94 (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 : Net Profit and ROE of Securities Industry

Net Profit

ROE
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ภาพรวมตลาดทุนไทย

2554

จำานวนบริษัทหลักทรัพย์ :
จำานวนบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ (1) :
ตลาดตราสารทุน :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำานวนบริษัทจดทะเบียน :
ปริมาณการซื้อขาย :
มูลค่าการซื้อขายรวม :
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)
จำานวนบริษัทจดทะเบียน :
ปริมาณการซื้อขาย :
มูลค่าการซื้อขายรวม :
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :
ตลาดอนุพันธ์ :
ปริมาณการซื้อขาย :
สถานะสัญญาคงค้าง :
ตลาดตราสารหนี้ :
มูลค่าที่ออกเสนอขาย :
มูลค่าการซื้อขายรวม :
กองทุนรวม :
จำานวนกองทุน :
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม :
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ :
จำานวนกองทุน :
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม :
กองทุนส่วนบุคคล :
จำานวนกองทุน :
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม :
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ :
รายได้จากดอกเบี้ย :
รายได้เงินปันผล :
กำาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ :

39
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บริษัท
บริษัท

472
972.68
7,040.46
8,407.70

บริษัท
พันล้านหุ้น
พันล้านบาท
พันล้านบาท

73
66.43
151.02
77.31

บริษัท
พันล้านหุ้น
พันล้านบาท
พันล้านบาท

10.03
56,452

ล้านสัญญา
สัญญา

12.59
17.58

ล้านล้านบาท
ล้านล้านบาท

1,300
2,082.75

กองทุน
พันล้านบาท

467
551.26

กองทุน
พันล้านบาท

1,687
316.52

กองทุน
พันล้านบาท

หัก ณ ที่จ่าย 15% (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
หัก ณ ที่จ่าย 10% (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
บุคคลธรรมดา : ไม่เสียภาษี
นิติบุคคล :
หัก ณ ที่จ่าย 15%
ไม่มี

ภาษีการโอนหลักทรัพย์ :
ข้อจำากัดการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ :
การซื้อหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติไม่มีข้อจำากัด ยกเว้นแต่จะมีการกำาหนดจำานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติในข้อบังคับของบริษัทนั้นๆ
(1)

บริษัทหลักทรัพย์ที่มีนิติบุคคลต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
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ผลการดำาเนินงาน
ในปี

2554

ผลการดำาเนินงาน

ในปี

2554

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ด้านการสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์
เสนอความเห็นไปยังสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ของผให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าผ่านสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
เสนอความเห็นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พจิ ารณาขยายกลุม่
สถาบันที่แนะนำาลูกค้าใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ ให้ครอบคลุม
ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำากัดเฉพาะโลหะมีค่า และ
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มิใช่บริษัทสมาชิกตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Sub Broker)
เสนอความเห็นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาผ่อนผัน
ให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัย สามารถทีจ่ ะรับส่งคำาสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านอกสถานที่ทำาการชั่วคราวได้

ด้านการกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดทำาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำา Suitability Test และ
แบบประเมิน Suitability Test สำาหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์
ฉบับมาตรฐาน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นทางเลือก
ให้บริษัทสมาชิกนำาไปใช้งาน
ออกประกาศสมาคมฯ เรื่องปัจจัยคุณภาพในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
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(ฉบับที่ 2) โดยปรับปรุงปัจจัยคุณภาพด้านการพัฒนาตนเอง
โดยการเข้าอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โดยกำาหนดให้ผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องเข้ารับ
การอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง ในทุก 2 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบตั งิ านและสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
กำาหนดให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องเข้ารับการอมรมเพื่อทบทวน
ความรู้ จำานวน 15 ชั่วโมง ในทุก 2 ปี
ปรับปรุงประกาศสมาคมฯ เรื่องแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ผู้แนะนำาการลงทุน เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
ปรับปรุงประกาศสมาคม เรื่องการกำากับดูแลการซื้อขายใบ
สำาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants: DW) (ฉบับที่ 2)
โดยปรับปรุงความถี่ในการประกาศกำาหนดรายชื่อ DW จาก
รายวันเป็นรายสัปดาห์
ประกาศสมาคมฯ เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของ
บริษัทสมาชิก เพื่อให้บริษัทสมาชิกมีความคล่องตัวในการ
ดำ า เนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย โดยไม่ ต ้ อ งขอความเห็ น
ชอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมดังในอดีต
จัดทำาแนวทางการคำานวณส่วนต่างค่าธรรมเนียมการกำากับดูแล
เพือ่ บริษทั สมาชิกได้ดำาเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สมาคมฯ ร่วมกับชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่าง
วันที่ 3 – 7 กันยายน 2554
เข้าร่วมประชุมประจำาปี Asia Securities Forum 2011
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน
2554
สมาคมฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก International Council of
Securities Associations (ICSA) ซึง่ เป็นศูนย์รวมของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์จากทั่วโลก
สมาคมฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม
ASEAN Brokers’ Networking เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
ในกลุ่ม ASEAN ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และหารือธุรกิจ
รองรับโครงการ ASEAN Exchange Linkage เมือ่ วันที่ 28-29
กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม Hilton Phuket Arcadia Resort
and Spa อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สมาคมฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโบรกเกอร์คพั
2011 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรในบริษทั หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 6 สิงหาคม 2554 ณ สนาม
S-ONE ถนนบางนา-ตราด

การแข่งขันฟุตบอล “โบรกเกอร์คัพ 2011” วันที่ 21 พฤษภาคม 6 สิงหาคม 2554 ณ สนาม S – ONE ถนนบางนา – ตราด กม.4

ด้านสมาชิกสัมพันธ์
สมาคมฯ ได้สนับสนุนจัดการแข่งขัน “Broker Badminton
Championship 2011” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์ และผูส้ อ่ื ข่าว เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สนาม18 คอร์ท ราชพฤกษ์ แบดมินตัน ถนนราชพฤกษ์

การแข่งขัน “Broker Badminton Championship 2011”
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนาม 18 คอร์ท ราชพฤกษ์ แบดมินตัน
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ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
สมาคมฯ ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ทูลเกล้าถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม
2554 เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท ซึง่ รวบรวมจากสมาคมฯ
และบริษัทสมาชิกในกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประจำาปี 2554
สมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้าน
คอร์รัปชั่น” โดยให้บริษัทสมาชิกสนับสนุนเสื้อรณรงค์ต่อต้าน
คอรัปชั่น เพื่อระดมทุนเพื่อโครงการของภาคีเครือข่ายต่อต้าน
คอรัปปชั่น (ภตค.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554
ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

เดิ น รณรงค์ ร วมพลั ง ต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั ่ น วั น ที ่ 25 กั น ยายน 2554
ณ ลานพระบรมรู ป รั ช กาลที ่ 6 สวนลุ ม พิ น ี

สมาคมฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วย
ภัยน้ำาท่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วย
เหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำาท่วม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554
ณ กองทัพเรือกรุงเทพ
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ในรอบป 2554 สมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมใน
คณะทำางานต่างๆ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทย
ดังต่อไปนี้
แต่งตั้ง คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นผู้แทนสมาคมในคณะ
อนุกรรมการตัดสินรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Bond
Award 2010) ประจำาปี 2553
แต่งตั้ง คุณมนตรี ศรไพศาล และคุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
เป็นผูแ้ ทนสมาคมในคณะทำางานเพือ่ ศึกษาแนวทางการดำาเนิน
งานของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
แต่งตัง้ คุณประทีป ยงวณิชย์ และคุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็น
ผูแ้ ทนและผูแ้ ทนสำารองสมาคมในคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง
ประกาศเกีย่ วกับการกำากับดูและผูใ้ ห้บริการด้านหลักทรัพย์ และ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แต่งตั้ง คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ และดร.จงรัก ระรวยทรง
เป็นผูแ้ ทนและผูแ้ ทนสำารองในคณะทำางานพิจารณาการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงิน
แต่งตั้ง ดร.จงรัก ระรวยทรง เป็นคณะทำางานพิจารณาหลัก
สูตรและข้อสอบสำาหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
แต่งตัง้ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร และคุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย
แต่งตั้ง คุณพรชัย ประเสริฐสินธนา เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วม
เป็นกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
แต่งตัง้ คุณภัทธีรา ดิลกรุง่ ธีระภพ และคุณเชาว์ อรัญวัฒน์ เป็น
ผูแ้ ทนและผูแ้ ทนสำารองในคณะกรรมการวินยั บุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนด้านหลักทรัพย์

ชมรมวาณิชธนกิจ
ชมรมวาณิชธนกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและ
ธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม โดยในปี 2554 ชมรมฯ มีสมาชิกจำานวน
ทั้งสิ้น 75 บริษัท ในปี 2554 ชมรมได้มีการรับสมาชิกเพิ่มเติม
จำานวน 3 ราย ได้แก่ บ. แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จก. บ. ทริปเปิ้ล
เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จก. และ ธ. ทิสโก้ จก. (มหาชน)

เสนอขายตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน (hybrid bond) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่าง
ประเทศ(FX bond) และหุ้นกู้ที่ออกใหม่ภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization)
2.4) การปรับปรุงร่างตัวอย่างสรุปลักษณะสำาคัญและ
ความเสี่ยง (fact sheet) สำาหรับการเสนอขายตราสารศุกูก
3. การปรับปรุงร่างข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อก
และผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น ราคาเสนอขายต่อ
หน่วยและมูลค่ารวมที่เสนอขาย การปรับสิทธิ เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินงานปี 2554
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ
ในปี 2554 ชมรมฯ ได้จดั ทำาแนวทางการปฏิบตั งิ านและปรับปรุง
ร่างตัวอย่างเอกสารสรุปข้อมูลสำาคัญของตราสารต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดทำาแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
ของที่ปรึกษาทางการเงิน (Working Procedures under
Codeof Conduct) เพือ่ สร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้กรอบจรรยาบรรณฉบับใหม่
สำาหรับสมาชิกชมรมฯ ที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลัก
ทรัพย์หรือธนาคาร (Non-ASCO & Non-bank Members) ทีจ่ ะ
ใช้ประโยชน์ในการเป็นคู่มือกำากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำานักคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
งานของบริษัทสมาชิกชมรมฯ
2. การปรับปรุงร่างตัวอย่างเอกสารสรุปข้อมูลสำาคัญของ
หลักทรัพย์ (fact sheet) เพื่อให้ผู้ออกและเสนอขายตราสาร
ใช้เป็นตัวอย่างสำาหรับการจัดทำา fact sheet และแจกให้แก่ผู้
ลงทุนพร้อมกับใบจองซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
เข้าใจตราสารและความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้
2.1) การปรับปรุงร่างตัวอย่างเอกสารสรุปข้อมูลสำาคัญของ
ตราสาร (fact sheet) สำาหรับการเสนอขายใบสำาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์
2.2) การปรับปรุงร่างตัวอย่างเอกสารสรุปลักษณะสำาคัญ
และความเสีย่ งของตราสาร (fact sheet) สำาหรับการเสนอขาย
หุ้นกู้อนุพันธ์
2.3) การปรับปรุงร่างตัวอย่างเอกสารสรุปลักษณะสำาคัญ
และความเสีย่ งของตราสาร (fact sheet) สำาหรับการออกและ

การมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554

การร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ
การแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการ
ชมรมฯ ได้ แ ต่ ง ตั ้ ง ผู ้ แ ทนเข้ า ร่ ว มในคณะอนุ ก รรมการของ
สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ร่างประกาศเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจ
นายหน้า ค้า และจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็นหน่วยลงทุน เพือ่
ทำาหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างประกาศเกีย่ วกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
1) คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ
เป็นผู้แทน
2) คุณมนตรี ศรไพศาล
เป็นผู้แทนสำารอง
3) คุณภูมิใจ ขำาภโต
เป็นผู้แทนสำารอง
4) คุณสุรเดช เกียรติธนากร เป็นผู้แทนสำารอง
2. การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง
ประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพือ่ พิจารณา
ร่างประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน และประกาศเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ ดังนี้
1) คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ
เป็นผู้แทน
2) คุณภูมิใจ ขำาภโต
เป็นผู้แทนสำารอง
3) คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ เป็นผู้แทนสำารอง
4) คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร เป็นผู้แทนสำารอง
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การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ด้านวาณิชธนกิจ
ชมรมฯ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ด้านวาณิชธนกิจต่อหน่วยงานทางการ ดังนี้
การเสนอความคิดเห็นต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ออกใหม่และการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ โดยชมรมฯ เห็นด้วยกับการที่จะ
กำาหนดเกณฑ์การดำารงคุณสมบัตขิ องผูอ้ อกและเสนอขายตราสาร
หนี้ ซึ่งหาก issuer ไม่สามารถส่งงบการเงินหรือแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ได้ตามระยะเวลาทีป่ ระกาศ
กำาหนดให้การอนุญาตเสนอขายตราสารหนีห้ มดอายุลง เว้นแต่
issuer จะได้ยน่ื ขอผ่อนผันพร้อมเหตุผลต่อสำานักงานฯ ก่อนถึง
กำาหนดเวลาส่งงบการเงินหรือแบบ 56-1 เนื่องจากจะทำาให้
ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีการผ่อนปรนให้
issuer สามารถยืน่ ขอผ่อนผันในกรณีทไ่ี ม่สามารถส่งงบการเงิน
หรือแบบ 56-1 ตามระยะเวลาที่กำาหนดได้ อย่างไรก็ตาม
ชมรมฯ ไม่เห็นด้วยที่จะกำาหนดให้ issuer จัดทำาสรุปข้อมูล
สำาคัญของตราสาร (fact sheet) สำาหรับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ไม่มีความซับซ้อน (plain) เนื่องจากตราสารหนี้
ประเภทดั ง กล่ า วมี ก ารออกมาอย่ า งยาวนานจนนั ก ลงทุ น
มีความคุน้ เคย และสามารถศึกษาจากหนังสือชีช้ วนได้ดว้ ยตนเอง
รวมทัง้ สามารถศึกษาข้อมูลกับธนาคารผูจ้ ดั จำาหน่ายได้ ประกอบ
กับนักลงทุนส่วนใหญ่ถือหุ้นกู้จนวันครบกำาหนดไถ่ถอน จึง
ไม่มคี วามเสีย่ งทางด้านราคา (Price Risk) และความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity Risk) มากนัก
2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ทีเ่ ป็น
ตั๋วเงิน โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะกำาหนดให้ตั๋วเงินทุกลักษณะ
ทีอ่ อกเพือ่ ระดมทุนจากประชาชนเป็นการทัว่ ไปเป็นหลักทรัพย์
และอยูภ่ ายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพือ่ ให้ตว๋ั เงินอยูภ่ ายใต้การกำากับดูแลโดยหน่วยงานกำากับดูแล
รายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยยกมาตรฐานในการคุ้มครองผู้ลงทุน
ให้ดียิ่งขึ้น โดยเสนอให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การเสนอขาย
ตั๋วเงินแยกกันระหว่างการเสนอขายในกรณีทั่วไป (PO) และ
การเสนอขายในวงจำากัด (PP) เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ลงทุน
แต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นด้วยกับการกำาหนดให้ตว๋ั เงิน
ต้องมีมูลค่าหน้าตั๋วขั้นต่ำา 10 ล้านบาท เว้นแต่เป็นการขาย
ตั๋วเงินไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากมูลค่า
ขัน้ ต่าำ หน้าตัว๋ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีบ่ อกว่าผูล้ งทุนเข้าใจการลงทุนในตัว๋ เงิน
หรือไม่ โดยเสนอให้มีการะบุข้อความที่หน้าตั๋วเงินให้ชัดเจนว่า
การลงทุนในตั๋วเงิน (กรณีของธนาคารพาณิชย์) “มิได้รับความ
คุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” แทนการกำาหนดมูลค่า
หน้าตัว๋ ขัน้ ต่าำ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบความเสีย่ งจากการลงทุน
ส่วนตั๋วเงินที่ออกโดยบริษัทมหาชนทั่วไป ก็ควรระบุเช่นกันว่า
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“มิได้คุ้มครองเงินต้น” รวมทั้ง ไม่เห็นด้วยที่จะกำาหนดเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนตั๋วเงินในทุกกรณี เนื่องจากอาจเป็นการจำากัดสิทธิ์
ของผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนเงินลงทุนหรือมีความจำาเป็นต้อง
ขายก่อนครบกำาหนด
3. การปรับปรุงข้อกำาหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทำาหรือ
งดเว้นการกระทำาทีจ่ ะเข้าข่ายว่ามีผลกระทบต่อการทำาคำาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ โดยชมรมฯ เห็นด้วยตามข้อเสนอของ
สำานักงานฯ เช่น การกำาหนดขอบเขตของการกระทำาทุกลักษณะ
ที่เข้าข่ายเป็นการขัดขวางการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้
ครอบคลุมถึงการมีมติของคณะกรรมการของกิจการให้กระทำา
การดังกล่าว การปรับปรุงลักษณะการกระทำาเกี่ยวกับการเพิ่ม
ทุนของกิจการให้หมายความถึงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพทุกกรณี แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการ
ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหรือการปรับสิทธิของ
หลักทรัพย์แปลงสภาพทีไ่ ด้ออกอยูก่ อ่ นแล้ว การขยายระยะเวลา
สิน้ สุดของการห้ามกระทำาการทีเ่ ข้าข่ายเป็นการขัดขวางการทำา
คำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ออกไปจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก
หลังสิ้นสุดระยะเวลาทำาคำาเสนอซื้อ รวมทั้ง ได้เสนอให้มีการ
กำาหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ใหม่สามารถใช้สทิ ธิ
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากสิ้นสุดการทำาคำาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นใหม่มิได้ใช้สิทธิดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด ให้ถือว่าระยะเวลาการห้ามกระทำาการ
ทีเ่ ข้าข่ายเป็นการขัดขวางการทำาคำาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สน้ิ สุดลง
โดยอัตโนมัติ เพือ่ มิให้เป็นภาระกับกิจการทีจ่ ะต้องเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้พ้นระยะเวลาดังกล่าว
4. การปรับปรุงหน้า website แบบ Filing ของใบสำาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตลอดจนเพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล
ด้วยการลดระยะเวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล รวมทัง้ สามารถ
เลือกดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ศึกษา
การเสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชมรมฯ ได้เสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์สาำ หรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวียน ดังนี้
1. เห็นด้วยที่จะเพิ่มเกณฑ์ทางเลือกในการเข้าจดทะเบียน
สำาหรับบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุม
พลังงานทุกประเภท โดยแสดงได้วา่ จะมีรายได้มน่ั คงในอนาคต
และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1.1) เสนอให้มีการเปิดเผยประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ให้มคี วามชัดเจน เช่น Adder อายุสมั ปทาน เทคโนโลยี การค้าำ ประกัน
ผลงานของผู้ผลิตอุปกรณ์ การคิดค่าไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจาก
ประเด็นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
1.2) เสนอให้มกี ารพิจารณาผ่อนปรนกรณีทม่ี กี ารซือ้ บริษทั

ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยมี ก ารบริ ห ารงาน
ภายใต้ผู้บริหารชุดเดียวกัน (Same management) มาแล้ว
1 ปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ
ระดมทุนและขยายธุรกิจต่อไปโดยมิต้องรอระยะเวลาอีก 1 ปี
1.3) เสนอให้มกี ารระบุให้ชดั เจนว่า การนับผลการดำาเนินงาน
(Track record) จะเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ จำาหน่ายไฟฟ้า (COD)
2. เห็นด้วยทีจ่ ะผ่อนผันโดยลดขนาดของ market capitalization แต่ชดเชยโดยการมี silent period ที่ยาวขึ้น ในส่วน
คุณสมบัติอื่นๆ มีลักษณะเช่นเดียวกับคุณสมบัติสำาหรับบริษัท
ทัว่ ไป โดยเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
2.1) บริษัทที่ประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ที่มิได้เป็นธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar) จะต้องแสดงให้เห็นว่า มีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบางประเภท
อาจมีความไม่แน่นอนในการจัดหาวัตถุดบิ เช่น การเปลีย่ นแปลง
ของราคาวัตถุดิบ การขาดแคลนวัตถุดิบ เป็นต้น
2.2) กรณีที่บริษ ัทผลิตไฟฟ้าด้ว ยพลัง งานหมุนเวียน
ขายสินค้าหรือบริการให้แก่หน่วยงานเอกชน ก็ควรจะมีการ
เปิดเผยสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการ เนือ่ งจากลักษณะเงือ่ นไข
ของสัญญาอาจด้อยกว่าสัญญาการขายสินค้าหรือให้บริการ
ให้แก่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การเสนอความคิดเห็นต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ชมรมฯ ได้เสนอความคิดเห็นต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้
(Market Convention) ทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดแรก โดยชมรมฯ เห็นด้วย
ทีจ่ ะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กูส้ าำ หรับ
ตราสารหนีร้ ะยะยาว โดยกำาหนดให้ปดิ สมุดทะเบียนล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนวันชำาระดอกเบีย้ เพือ่ ให้มรี ะยะเวลาเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
ของนายทะเบียนในการนำาส่งดอกเบี้ยแก่ผู้ถือกรณีช่วงวันหยุดยาว
ติดต่อกัน ส่วนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามหน้าที่และ
ภาระผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ตาม
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นัน้ ชมรมฯ
ได้เสนอให้มีการพิจารณากำาหนดระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลหุ้นกู้
Securitization เป็นแต่ละกรณี เนื่องจากลักษณะหรือโครงสร้าง
ของกองสินทรัพย์แต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน รวมทั้ง พิจารณา
ความสามารถของระบบในการจัดส่งข้อมูล ทั้งนี้ การกำาหนดระยะ
เวลาในการแจ้งข้อมูลที่แน่นอนทุก 3 เดือน อาจทำาให้ผู้ลงทุนเสีย
โอกาสในการได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
ชมรมฯ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกชมรมฯ ดังนี้
1. การจัดประชุมสมาชิก โดยแจ้งให้สมาชิกได้ทราบผลการ
ดำาเนินงานของชมรมฯ รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ก่สมาชิกในเรือ่ งต่าง ๆ

เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แผนการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (ASEAN
Linkage) เป็นต้น รวมทัง้ จัดให้มชี ว่ ง IB-Clinic คลายปมข้อสงสัย
จากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน
2. การนำาส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารด้านวาณิชธนกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น ข่าวประกาศที่ออก
ใหม่ การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และการจัดสัมมนา เป็นต้น

การจัดอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั งิ านด้านการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ชมรมฯ ได้ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน
และทดสอบความรู้สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทาง
การเงิน ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher
course) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน และสร้างมาตรฐานของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีป่ รึกษาทางการเงินในตลาดทุนไทยให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทัง้ สร้างโอกาสทางความรูใ้ นวงกว้างและเพิม่ อุปทานของ
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระยะยาวให้แก่อตุ สาหกรรมหลักทรัพย์
โดยชมรมฯ ได้ดำาเนินการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรดังกล่าว
จำานวน 2 ครัง้ ซึง่ คุณสมบัตผิ เู้ ข้ารับการทดสอบยังคงเป็นไปตามเดิม
โดยจะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการเป็ น ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนหลักเกณฑ์การทดสอบ มีดังนี้
1. ได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 135 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 225 คะแนนของการสอบทุกวิชา และ
2. ได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 75 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ ม 150 คะแนนของหมวดวิ ช าความรู ้ ห ลั ก
ซึง่ ประกอบด้วย 4 วิชา คือ วิชา FA 103/1 การออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน FA 103/2 การออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำากิจการ และ FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ
ในปี 2554 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจำานวนรวมทัง้ สิน้ 93 คน และ
มีผู้เข้ารับการทดสอบจำานวนรวมทั้งสิ้น 69 คน โดยมีผู้ผ่านการ
ทดสอบจำานวนรวมทั้งสิ้น 53 คน
สำาหรับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำาหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงานทีป่ รึกษาทางการเงินในปี 2554 (refresher
course) นั้น ชมรมฯ ได้มีการออกประกาศกำาหนดให้ผู้ผ่านการ
ทดสอบความรู้สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
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จะต้องเข้ารับการอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง จากจำานวนรวม 12 ชัว่ โมง ภายในช่วง
ปี 2554-2555 เพือ่ ให้ทป่ี รึกษาทางการเงินสามารถปฏิบตั งิ านด้วย
ความรู้ความสามารถและความชำานาญทางวิชาชีพ โดยมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีทม่ี กี ารปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting
Standards : IFRS) และสามารถนำาความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ โดยชมรมฯ ได้ดำาเนินการจัดการอบรมและ
สัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ นับเป็นการทบทวนและเพิม่ พูนความรูส้ าำ หรับผูป้ ฏิบตั ิ
งานในสายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้
1. การอบรมเรื่อง “สรุปภาพรวมการปรัปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีทม่ี กี ารปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (International
Financial Reporting Standards : IFRS) และสามารถนำา
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Reporting Standards : IFRS) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2554 และสามารถนำาความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. การสั ม มนาเรื ่ อ ง “เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า อย่ า ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความเชีย่ วชาญ
ในการประเมินมูลค่ากิจการ เจาะลึกเทคนิคในการเลือกใช้
วิธีการประเมินมูลค่ากิจการประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง การเลือก
ใช้สมมุติฐานที่สำาคัญในการประเมินมูลค่ากิจการ
ในปี 2554 มีผผู้ า่ นการอบรมตามเกณฑ์ทก่ี าำ หนด 12 ชัว่ โมง
ในหัวข้อวิชาทีน่ บั เป็น refresher course และได้รบั หนังสือรับรองจาก
ชมรมฯ ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิม่ พูนความรู้
สำาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงานทีป่ รึกษาทางการเงินจำานวน 129 คน

การสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทยไปสู่มาตรฐาน
การบัญชีสากล (IFRS)” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

การอบรมวิชาบังคับเรื่อง “สรุปภาพรวมการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไทย” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554

2. การสัมมนาเรื่อง “จับประเด็นเด่น เน้นคุณภาพงาน FA”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของทีป่ รึกษา
ทางการเงินในการรองรับการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต โดย
เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ ประเด็ น สำ า คั ญ
ในการทำาหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินกรณีการออกหลักทรัพย์
ใหม่ การจัดทำารายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ทั้งในกรณีการทำารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาจำาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงำากิจการ พร้อมทัง้
กรณีศึกษาในเรื่องดังกล่าว
3. การสัมมนาเรือ่ ง “การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีไทย
ไปสู่มาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial
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การสัมมนาเรื่อง “จับประเด็นเด่น เน้นคุณภาพงาน FA”
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ชมรมฯ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิก ดำาเนินการ
จัดสัมมนา และโครงการศูนย์ให้คาำ ปรึกษาเกีย่ วกับการปรับโครงสร้าง
หนี้ รวมทั้งส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้
1. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในใบสำาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผูล้ งทุนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุนในใบสำาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) มากยิง่ ขึน้ ในหัวข้อต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.1) การสัมมนาเรื่อง “ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กับ
24 คำาตอบ ก่อนเข้าสนามเพื่อลงทุน”
1.2) การสัมมนาเรื่อง “จัดหนัก...เทคนิคทำากำาไรในการ
ลงทุน DW”
1.3) การสัมมนาเรื่อง “ขึ้นหรือลงก็กำาไร คุณเลือกได้…
Derivative Warrants”
1.4) การสัมมนาเรื่อง “DW เครื่องมือเทรดเพื่อลงทุนกับ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง”
2. การจัดสัมมนาเรื่อง “การใช้เครื่องมือในตลาดทุน เพื่อ
เตรียมรับการเคลือ่ นย้ายปัจจัยทุนจากต่างประเทศภายใต้กรอบ
AEC” ร่วมกับ บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก. เพื่อให้
ความรูแ้ ก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเกีย่ วกับโอกาสและ
ผลกระทบของ AEC แผนพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการ
เปิดเสรีเงินทุนของ AEC เครื่องมือทางการเงิน เกณฑ์และ
ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง มีการ
บรรยายตัวอย่าง (Case Study) ของบริษทั ทีต่ ลาดทุนมีสว่ นร่วม
ในความสำาเร็จในการขยายธุรกิจ

3. การจั ด โครงการศู น ย์ ใ ห้ ค ำ า ปรึ ก ษา “Hard Topic
Special เยียวยาผู้ประกอบการ ฝ่าวิกฤตอุทกภัย” ร่วมกับ
บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก. และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำาปรึกษาและแนะนำาแก่ผู้ประกอบ
การ SME และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ
4. การส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ฉบับที่.. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทั้ง เข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว
5. การส่งผูแ้ ทนสมาชิกเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรือ่ ง “Financial Instruments for Directors” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ราคามูลค่าที่ตราไว้ การลดทุน การซื้อหุ้นคืน ใบสำาคัญแสดง
สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ การเพิ่มทุนโดยการ
เสนอขายหุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนโดยการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ โครงการสะสมหุ้นสำาหรับพนักงาน
บริษทั จดทะเบียน การออกใบสำาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
การจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้ง General Mandate

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ชมรมผูด้ แู ลการปฏิบตั งิ านด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็น ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก
ทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฏระเบียบ ตลอดจน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกรวมถึงการเป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และวิธี
การใหม่ ๆ ของการดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ชมรมฯ
มีสมาชิกจำานวนทั้งสิ้น 52 บริษัท โดยผลการดำาเนินงานของชมรม
ในปี 2554 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
Compliance Officer ให้กับบริษัทสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงกฏเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงาน
ทางการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภท
ต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกำากับดูแล และผู้สนใจทั่วไป เพื่อ
ให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจัดขึ้น
เมือ่ วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์
สุขุมวิท และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวนทั้งสิ้น 57 คน

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 วันที่ 25 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท พร้อมบรรยายพิเศษจากสำานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ
เสนอความคิดเห็นต่อสำานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการจัดทำา
แนวทางการให้คำาแนะนำาที่เหมาะสม (Suitability) ให้กับ
ผูล้ งทุนโดยมีความเห็นว่าแนวทางดังกล่าวควรทำาเฉพาะลูกค้า
บุคคลธรรมดา และระยะเวลาการทบทวนหรือความถี่ของ
การทบทวนควรใช้พฤติกรรมของลูกค้าเป็นองค์ประกอบ
เสนอความคิดเห็นต่อสำานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเอกสารการ
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำาหนดบทบาทหน่วยงานกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน และการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่กำากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั หลักทรัพย์และตัวแทนซือ้ ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
เสนอความคิดเห็นต่อสำานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกีย่ วกับข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาเชือ่ มต่อเครือข่าย
SENTNET 3 เนื่องจากมีข้อความในสัญญาบางประเด็น
ไม่เป็นธรรมกับบริษัทสมาชิก
ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมอบรมเรือ่ ง Money Laundering in Capital
Market เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ สำานักงาน ก.ล.ต.
ส่ ง ผู ้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินตามกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2554 ณ สำานักงาน ปปง.
ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายของกฎกระทรวงว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งกำาหนดให้สถาบัน
การเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายฟอกเงินเพือ่ ให้การปฏิบตั มิ คี วามเป็นไปได้อย่าง
เป็นรูปธรรมเมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2554 ณ สำานักงาน ปปง.
ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดโดยสำานักงาน ปปง. เมื่อ วันที่ 28
กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมกับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพือ่ ให้ความเห็นร่างกฎกระทรวงเกีย่ วกับการกำาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ
(9) เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ สำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ด้านการเป็นศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมสัมพันธ์
ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจั ด กิ จ กรรม
Compliance สัมพันธ์ประจำาปี 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั สมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย์
ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2554 ณ ราวินทราบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

งานกิจกรรม Compliance สัมพันธ์วนั ที่ 17 – 18 ธันวาคม 2554
ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14
กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน
หลักการและการปฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มมี าตรฐาน
รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมี
จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังเป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทำาหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2554
ชมรมฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 35 บริษัท โดยได้รับสมาชิกเพิ่ม 2
บริ ษ ั ท ได้ แ ก่ บริ ษ ั ท คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส จำ า กั ด และ
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
การดำาเนินงานของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปี 2554
ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ด้านการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติ
งานด้านหลักทรัพย์ในการเจรจาต่อรองกับตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การปรับปรุงข้อความในสัญญาเชื่อมต่อ SETNET3
ประสานงานกับ Bisnews และ Infoquest เพื่อหารือ
ประเด็นการให้บริการข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ประสานงานกับ Fujitsu System Business (Thailand) Ltd
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบ Back up
ประสานงานกับ E-Finance เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับการปรับราคาขึน้
โดยมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้า เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทสมาชิก

ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
สำารวจข้อมูลจากบริษทั สมาชิกเกีย่ วกับระบบงานภายในอืน่ ๆ
ทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับการเชือ่ มต่อระบบซือ้ ขายใหม่และแจ้งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
หารือบริษัทสมาชิกที่ใช้บริการระบบ Front Office ของ
Freewill และ DST เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบองรับ
Trading platform ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งความคืบหน้าและสรุป Function สำาคัญในการทำางาน
ของระบบ Trading Platform ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
เตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิก
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ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและชมรมปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์
จัดกิจกรรมสัมพันธ์ SET-IT-BOO Outing Trip 2011
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2554 ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์
สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลความคืบหน้าแผนงาน รวมถึงการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิกเพื่อ
ให้บริษทั สมาชิกเตรียมความพร้อมในเรือ่ งทีต่ ลาดหลักทรัพย์
จะดำาเนินการต่อไป

จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ “ไอทีก็ตีกอล์ฟ
ครัง้ ที่ 5” เพือ่ พบปะสังสรรค์และเพิม่ พูนความสามัคคี ตลอดจน
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ
ประกอบด้วย สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษทั ผูใ้ ห้บริการระบบ (Vendor) เมือ่
วันที่ 17 กันยายน 2554 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์
กอล์ฟ คลับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 137 คน

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ “ไอทีก็ตีกอล์ฟ” ครั้งที่ 517
กันยายน 2554 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ

งานกิจกรรม SET-IT-BOO Outing Trip 2011 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2554
ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
ชมรมปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 2 กันยายน
2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านปฏิบัติการ
หลักทรัพย์ให้มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นความรูป้ ระสบการณ์อนั เกีย่ วเนือ่ งกับงานด้านปฏิบตั กิ ารหลัก
ทรัพย์ นอกจากนี้ชมรมยังเป็นศูนย์กลางพัฒนาทักษะความรู้ และ
วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และการทำาหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ผลการศึกษา
และกิจกรรมวิชาการอันเกีย่ วเนือ่ งกับงานด้านปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์
ปัจจุบนั ชมรมมีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ จำานวน 33 บริษทั การดำาเนินงาน
ของชมรมในปี 2554 ที่ผ่านมา ชมรมได้ประสานงานและร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทสมาชิก

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 4
เรือ่ ง ได้แก่ 1) ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นทีส่ าำ นักงาน
พบจากการตรวจสอบฝ่ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ รวมถึง ตัวอย่าง
กรณีผดิ พลาดทีต่ รวจพบบ่อย 2) เกณฑ์การจัดทำา Suitability
Test สำาหรับบริษทั หลักทรัพย์และความคาดหวังของสำานักงานฯ
ในการเข้าตรวจบริษทั หลักทรัพย์ 3) วิธกี ารปฏิบตั งิ านในการ
โอนเงินออก-นำาเข้า และเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงินและ
หลักทรัพย์สาำ หรับการลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ
4) แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้า
แสดงตนสำาหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทหลักทรัพย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์
รับทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งกรณีตัวอย่าง กรณีผิดพลาดที่ตรวจพบบ่อย ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เทคนิค และวิธกี ารในการปฏิบตั ิ
งานด้านหลักทรัพย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2554
ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผเู้ ข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 107 คน

การอบรมเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์
วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชี

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ประชุมกับสำานักงาน ปปง. เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ประสานกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เพือ่ สำารวจและรวบรวมความคิดเห็นจากบริษทั สมาชิกเกีย่ วกับ
การพัฒนาระบบงานเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Action News)
สนับสนุนด้านข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคณะทำางานเพื่อศึกษา
แนวทางการปรับปรุงระบบชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ของสมาคมฯ เพื่อจัดทำาข้อเสนอไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ข้อสรุป Requirement
ในการปรับปรุงระบบ PTI และข้อเปรียบเทียบระหว่าง ATS
และ SMART LINK
สนับสนุนข้อมูลให้กบั สำานักหักบัญชีเกีย่ วกับรายละเอียดการทำา
รายการ ATS ของธนาคารแต่ละแห่ง เพื่อนำาส่งให้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทาง
การชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กรณีวนั หยุดพิเศษ (BCP)
พิจารณาข้อหารือของบริษทั สมาชิกเกีย่ วกับการขอเพิม่ การวางหลัก
ประกันนอกเหนือจากเงินสด โดยการเพิม่ หน่วยลงทุนของกองทุน
ตลาดเงินในประเทศมาวางเป็นหลักประกันในบัญชี Cash Balance
นำาส่งข้อเสนอไปยังชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในประเด็นต่างๆ เช่น การปรับปรุงประกาศอัตราหลักประกัน
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเพิ่ม column ที่แสดง
Force Close Margin การประสานกับ vendor เพื่อปรับปรุง
ระบบให้สามารถกำาหนดค่าแยกระหว่าง brokerage fee และ
exchange fee เป็นต้น

35

ประชุมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อเสนอ
แนะในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาแนวทางดำาเนินงาน ตัวอย่าง
เช่น แนวทางการชำาระราคาในวันหยุดฉุกเฉิน (Unscheduled
holiday for derivative clearing) แนวทางในการรับหลักทรัพย์
อืน่ นอกเหนือจากเงินสดเป็นหลักประกันในการซือ้ ขายอนุพนั ธ์
(Non-cash Collateral) แนวทางการปรับปรุงงานโอนหลักทรัพย์
ระหว่างสมาชิกผู้ฝาก เป็นต้นระหว่างกัน

ด้านการเป็นศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมสัมพันธ์
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ SET-IT-BOO Outing Trip
2011 เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2554 ณ ราวินทรา บีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกชมรมฯ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เป็นโอกาสอันดีทจ่ี ะได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและระสบการณ์
ระหว่างกัน

งานกิจกรรมสัมพันธ์ SET-IT-BOO Outing Trip 2011 วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2554 ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
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ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ
งานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและ
ด้านปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือกับ
บุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และการเป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำากับดูแลสมาชิก
ของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของชมรม
ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิชาการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2554
ชมรมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยในปี 2554 ได้รับสมาชิก
เพิ่ม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด
ผลการดำาเนินงานของชมรมฯ ในปี 2554 สรุปได้ดังนี้

ด้านพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
กำาหนดอัตราค่านายหน้าแนะนำาของ Silver Futures เพือ่ เป็น
แนวทางสำาหรับบริษัทสมาชิก
กำาหนดอัตราทดความเสีย่ งขอหลักประกัน (Margin Requirement)
ของ Silver Futures เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมาตรฐานที่เหมาะสมดังนี้
ประเภทลูกค้าทั่วไป หลักประกันเริ่มต้น 1.90 เท่า
หลักประกันรักษาสภาพ 1.33 เท่า
และหลักประกันปิดฐานะ ระหว่าง
วัน 0.57 เท่า
ประเภทลูกค้าสถาบัน หลักประกันเริ่มต้น 1.35 เท่าและ
หลักประกันรักษาสภาพ 1.00 เท่า
จัดทำาแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาซื้อขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั สมาชิก
มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงวิธกี ารคำานวณอัตราค่านายหน้าแนะนำาของการซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวะการ
ประกอบธุรกิจ

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอความเห็นต่อ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เกี่ยวกับแนวทาง
การส่งเสริมการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ปี ริมาณการ
ซื้อขายน้อย อันได้แก่ Option และ Interest Rate Futures
1. สินค้าประเภท Options ควรกำาหนด Exercise Price
ให้กว้างขึ้น และลดอายุของสินค้าลง รวมทั้งปรับ Contract
Specification ของสินค้าให้เหมาะสม
2. สินค้าประเภท Interest Rate Futures ควรหารือกับ
ธนาคารพาณิชย์ และร่วมมือกับ Market Maker เพื่อหา
แนวทางผลักดันสินค้า รวมทัง้ ควรมีการให้ความรูแ้ ก่สาธารณะ
เกี่ยวกับสินค้าให้มากขึ้น
เสนอความเห็นต่อ บมจ. ตลาดอนุพนั ธ์ฯ เกีย่ วกับการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ของการซื้อขายแบบ Block Trade โดยเพิ่ม
หลักเกณฑ์ในเชิงมูลค่าด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ในปัจจุบันกำาหนด
เฉพาะในเชิงปริมาณ โดยชมรมฯ เห็นว่า หลักเกณฑ์ของการ
ซื้อขายแบบ Block Trade ที่เหมาะสม ได้แก่ มีปริมาณการ
ซื้อขายขั้นต่ำา 500 contracts หรือ มีมูลค่า Notional
ขั้นต่ำา 3 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับว่าด้านใดสูงกว่า
เสนอความเห็นต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ในการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า
เสนอความเห็นต่อ SETTRADE เกี่ยวกับการปรับปรุงค่า
ธรรมเนียมการซือ้ ขาย Single Stock Futures ที่ SETTRADE
เรียกเก็บจากบริษทั สมาชิกชมรมฯในปัจจุบนั ซึง่ อัตราดังกล่าว
ทำาให้สำาหรับ Futures ของหุ้นบางตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง
ต้นทุนค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่สมาชิกเรียก
เก็บจากลูกค้า ส่งผลให้สมาชิกประสบผลขาดทุน

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2554 เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในภูมิภาค
ร่วมกับ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ จัดกิจกรรม “Derivatives
Networking Night Party” เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์
และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นหมูส่ มาชิก เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม
2554 ณ ห้องเรสซิเด้นท์ โรงแรมแกรนด์- ไฮแอท เอราวัณ
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ประชุมสมาชิกสามัญประจำาปี 2554 วันที่ 17 มีนาคม 2554
ณ ห้องอบรมสัมมนา สภาวิชาชีพบัญชี

งานกิจกรรม Networking Night Party 2011 วันที่ 15 ธันวาคม 2554
ณ ห้องเรสซิเด้นท์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชมรม
และคณะทำางานเฉพาะกิจ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชมรม
และคณะทำางานเฉพาะกิจ
คณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์
คุณพรชัย ประเสริฐสินธนา
คุณสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
คุณอัศวินี ไตลังคะ
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. ทิสโก้ จก.
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโก้ จก.
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
คุณยุทธ วรฉัตรธาร
คุณโยธิน อารี
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
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คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
1.

คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
คุณสันทัด สงวนดีกุล
คุณมนตรี ศรไพศาล
คุณภูมิใจ ขำาภโต
คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์
คุณสิทธิไชย มหาคุณ
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
คุณสุรเดช เกียรติธนากร
คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์
คุณพรพิมล ดำารงศิริ
ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ
บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.
รองประธานกรรมการ
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
กรรมการและเหรัญญิก
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
กรรมการ
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
กรรมการ
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
กรรมการ
บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
กรรมการ
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
กรรมการ
บล. ทิสโก้ จก.
กรรมการ
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
กรรมการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
1.
2.
3.
4.

รศ. พิเศษ เสตเสถียร
คุณรุทร เชาวนะกวี
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
บ. เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะทำางานชมรมวาณิชธนกิจ
รายชื่อคณะทำางานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ คุณภูมิใจ ขำาภโต คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์ คุณพรพิมล ดำารงศิริ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ
คุณวินัย เลาหประสิทธิ์
คุณนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์
คุณนันทนา พรดำารงกิจ
คุณนันทยา อุชุปาละนันท์
คุณสัตยา มหัตถนาพาณิช
คุณมธุรส สาราณียะธรรม

บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.
บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.

รายชื่อคณะทำ�งานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering) (ต่อ)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คุณบุษราภรณ์  จันทร์ชูเชิด        บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณพงศานติ์  คล่องวัฒนกิจ      บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณพัชพร  สรรคบุรานุรักษ์        บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณกำ�พล  ทรวงบูรณกุล        บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณเนาวรัตน์  ธรรมสวยดี        บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณสาวิตร  ศรีศรันยพงศ์        บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณรวีรัตน์  สัจจวโรดม        บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณพิทวัส  ตันติวัฒน์
       บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณรัฐชัย  ธีระธนาวัฒน์        บล. ทิสโก้ จก.
คุณพายุพัด  มหาผล
       บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณเอกจักร  บัวหภักดี        บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณสมภพ  แสนสุข
       บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

20.
21.
22.

คุณกัญญารัตน์  ประพิณวณิชย์   บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
คุณอนุวัฒน์  ร่วมสุข
       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณณัฐ  วัจนพรศาล
       บล. ภัทร จก. (มหาชน)

รายชื่อคณะทำ�งานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ (Debt Offering)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณสุรเดช เกียรติธนากร คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คุณปุณญภา  เธียรศิริพิพัฒน์      ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
คุณธิดา  เรืองศรีสมหมาย        ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
คุณอัศมาภรณ์  ปัญจนวพร        ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
คุณวินัย  เลาหประสิทธิ์        บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
คุณสาริสา  ทองกิตติกุล        บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
คุณวันทนา  เพชรฤกษ์วงศ์        บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  จก. (มหาชน)
คุณตวงพร  ฤกษ์อุดมศักดิ์        บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณโชติชวาล  ลีไตรรงค์        บล. ทิสโก้ จก.
คุณนุชฎา  เริงฤทัยรื่น
       บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณพิฑูรย์  โกศัลวิตร์
       บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณสุจรัส  เฉิดฉมาดล        บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณอนุตร  ปทีปวณิช
       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณยอดฤดี  สันตติกุล        บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
คุณมณฑา  จึงวัฒนาวงค์        บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
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รายชื่อคณะทำ�งานด้านอนุพันธ์ (Derivatives and Warrants)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ คุณมนตรี ศรไพศาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณกวิน  แสงวิเชียร
      ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
คุณพิมรักษ์  พรหมปาลิกา       บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
คุณสุพล  ค้าพลอยดี
      บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
คุณเกียรติศักดิ์  สิริรัตนกิจ       บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณนฤมล  อาจอำ�นวยวิภาส     บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณเนาวรัตน์  ธรรมสวยดี       บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณยศธร  ศักดิ์เดชยนต์       บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณตวงพร  ฤกษ์อุดมศักดิ์       บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณอานนท์  ชนไมตรี
      บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณอภิชาต  วิไลรัตน์
      บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณมนู  ตังทัตสวัสดิ์
      บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

12.
13.
14.
15.

คุณธนวัฒน์  พานิชเกษม       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณภัทรพร  มิลินทสูต       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณวีรเวท  วงษ์กิจบัญชา       บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
คุณเกศรินทร์  พาราทิพย์เจริญชัย  บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

รายชื่อคณะทำ�งานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจการ (Mergers and Acquisition)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ คุณสันทัด สงวนดีกุล คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ คุณสิทธิไชย มหาคุณ
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์ คุณพรพิมล ดำ�รงศิริ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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คุณรัตวรรณ  ธาดารัตนมงคล    บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
คุณพัชร  เนตรสุวรรณ
      บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.
คุณณัฐณิชา  บุนนาค
      บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
คุณรัชดา  เกลียวปฏินนท์       บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณณิชา  เตชัสอนันต์
      บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณนันทยา  อุชุปาละนันท์       บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
คุณสัตยา  มหัตถนาพาณิช       บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.
คุณศุภชัย  วงศ์วรเศรษฐ       บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.
คุณสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม       บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
คุณพงษ์ศักดิ์  พฤกษ์ไพศาล     บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณทวีสิทธิ์  สันตติกุล       บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณปิยนาถ  แก้วประเสริฐศิลป   บล. เคที ซีมิโก้ จก.

รายชื่อคณะทำ�งานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจการ (Mergers and Acquisition) (ต่อ)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร   บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณยศธร  ศักดิ์เดชยนต์       บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณสมหมาย  เถลิงบุญศิริ       บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณชัช  หอพัฒนาวุฒิวงศ์       บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณนัฎกาภรณ์  ลำ�ยองเสถียร    บล. ทิสโก้ จก.
คุณพันทิตา  แซ่เอ็ง
      บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณจันทิรา  บุริประเสริฐ         บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณอานนท์  ชนไมตรี
      บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณพิฑูรย์  โกศัลวิตร์
      บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณสมลักษณ์  เธียรพจน์       บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
คุณวรยุทธ  วรสุบิน
      บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณวีรทศ  สิมะพิชัยเชษฐ       บล. ภัทร จก. (มหาชน)

รายชื่อคณะทำ�งานด้านการเป็นองค์กรกำ�กับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณมนตรี ศรไพศาล คุณภูมิใจ ขำ�ภโต
		
คุณพรพิมล ดำ�รงศิริ ดร. จงรัก ระรวยทรง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณพัชร  เนตรสุวรรณ
      บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.
คุณณัฐภัทร  ศุภนันตฤกษ์       บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณเสาวลักษณ์  จงเลิศธรรม     บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณวันทนา  เพชรฤกษ์วงศ์        บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณขัตติเดช  มหัทธนกุล       บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณสมภพ  แสนสุข
      บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณดวงหทัย  ธรรมาสถิตย์       บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณภัทรพร  มิลินทสูต       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณแอลสิทธิ์  เวอร์การ่า       บล. ภัทร จก. (มหาชน)

รายชื่อคณะทำ�งานด้านมาตรฐานบัญชี (Accounting Standard)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสันทัด สงวนดีกุล คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
1.
2.
3.
4.

คุณพิมรักษ์  พรหมปาลิกา       บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
คุณสุเอจ  มีเมศกุล
      บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
คุณพัชร  เนตรสุวรรณ
      บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.
คุณอัญชลี  โตกระแสร์       บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
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รายชื่อคณะทำ�งานด้านมาตรฐานบัญชี (Accounting Standard) (ต่อ)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คุณปิ่นมณี  เมฆมัณฑนา       บ. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จก.
คุณปิยะภา  จงเสถียร
      บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณธนาวดี  เรวัตบวรวงศ์       บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณวรรณสิริ  ตรงตระกูลวงศ์     บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.
คุณวรพจน์  อำ�นวยพาณิชย์       บ. เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
คุณเสกสรรค์  ธโนปจัย       บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
คุณไพบูลย์  อรุณประสบสุข      บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
คุณธาญทิฐ  เกษมทรัพย์       บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณพงศานติ์  คล่องวัฒนกิจ      บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณเพลินพรรณ  รัชกิจประการ   บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณวลีพร  ธนพีรศุ
      บล. ทิสโก้ จก.
คุณอานนท์  ชนไมตรี
      บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

17.
18.
19.

คุณดวงหทัย  ธรรมาสถิตย์       บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณชัยณรงค์  โรจนสินธุ       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณนรุตม์  อารีสรณ์
      บล. ภัทร จก. (มหาชน)

รายชื่อคณะทำ�งานด้านกองทุนรวม (REITs / Property Fund)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณมนตรี ศรไพศาล คุณภูมิใจ ขำ�ภโต
		
คุณสิทธิไชย มหาคุณ คุณสุรเดช เกียรติธนากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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คุณธนาเดช  โอภาสยานนท์       ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
คุณสุเอจ  มีเมศกุล
      บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
คุณพัชร  เนตรสุวรรณ
      บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.
คุณอัญชลี  โตกระแสร์       บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
คุณยงยุทธ  เหลืองรัตนมาศ      บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณปริณณา  เมดาร์ด
       บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
คุณวรวัสส์  วัสสานนท์        บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.
คุณอรรณพ  แสงวณิช
       บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.
คุณวันทนา  เพชรฤกษ์วงศ์        บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณสราดา  เสียมหาญ        บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร    บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณชัช  หอพัฒนาวุฒิวงศ์        บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณณัทธร  กิจสำ�เร็จ
       บล. ทิสโก้ จก.

รายชื่อคณะทำางานด้านกองทุนรวม (REITs / Property Fund) (ต่อ)
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คุณจักรสนิท กฤษสอาดใจ
คุณเอกจักร บัวหภักดี
คุณอนาวิน เลิศประสพสุข
คุณฐิติวัชร กรวุฒิ
คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์
คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)

รายชื่อคณะทำางานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสิทธิไชย มหาคุณ คุณสุรเดช เกียรติธนากร
1.
2.
3.

คุณกวิน เหตระกูล
คุณภิมลภา สันติโชติ
คุณพัชร เนตรสุวรรณ

ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต
คุณเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์
คุณทวีสิทธิ์ สันตติกุล
คุณอนงค์ ยุวะหงษ์
คุณอนาวิน เลิศประสพสุข
คุณสุจรัส เฉิดฉมาดล

บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)

คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
คุณสกุณา รักธรรม
คุณวิชัย ใบประเสริฐ
คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำารง
คุณวัลภา สุนากร
คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
คุณวิมล หล่อวิจิตร
คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง

บล. เคที ซีมิโก้ จก.
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
บล. ทิสโก้ จก.
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ทรีนีตี้ จก.
ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย (ต่อ)
10.
11.
12.
13.
14.

คุณวรพงศ์ จำาจด

ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

กรรมการ

คุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

กรรมการ

คุณชำานาญ ชัยศรีชลศิลป์

บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)

กรรมการ

คุณพฤทธิพงศ์ มุกุระ

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

กรรมการ

ดร. จงรัก ระรวยทรง

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการและเลขาธิการ

(ลาออกวันที่ 26 สิงหาคม 2554)
(ลาออกวันที่ 31 ตุลาคม 2554)
(ลาออกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
(ลาออกวันที่ 30 ธันวาคม 2554)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
1.
2.
3.
4.

คุณอรทัย นิ่มถาวร
คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี
คุณชาคริต ติรชุลี
คุณอริยา ติรณะประกิจ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

คณะทำางานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
คณะทำางานด้านตราสารอนุพันธ์

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณวิชัย ใบประเสริฐ คุณสกุณา รักธรรม และคุณพฤทธิพงศ์ มุกุระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณโยธิน ทวีกิติกุล
คุณยงยุทธ ตู้ทรัพย์ประเสริฐ
คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำารง
คุณศิรินัดดา เธียรพิบูลย์
คุณศศิธร อุทัยวัฒน์
คุณณากร ลัมภเวส
คุณสุจรัส เฉิมฉมาดล

บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ทิสโก้ จก.
บล. ทิสโก้ จก.
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)

คณะทำางานด้านตราสารหนี้

กรรมการผูร้ บั ผิดชอบ : คุณเกรียงศักด์ เข็มเหลือง คุณวิมล หล่อวิจติ ร คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำารง และคุณวรพงศ์ จำาจด
1.
2.
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คุณศิรินัดดา เธียรพิบูลย์
คุณศศิธร อุทัยวัฒน์

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

คณะทำ�งานด้านการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล คุณวิมล หล่อวิจิตร และคุณวิชัย ใบประเสริฐ
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสุภาพร  อร่ามเธียรธำ�รง      บล. ทิสโก้ จก.
คุณศิรินัดดา  เธียรพิบูลย์        บล. ทิสโก้ จก.
คุณพาวินี  อิทธิวัฒนะ        บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
คุณณากร  ลัมภเวส
       บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
คุณสุจรัส  เฉิมฉมาดล        บล. ภัทร จก. (มหาชน)

คณะทำาน�งานด้
านการประกอบธุและรกิSuitability
จการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
คณะทำ�งานด้
KYC/CDD/AML

กรรมการผู
้รับผิ: ดคุชอบ
: คุณณพาพร
โอวสุ
คุณวิมอร่ลามเธี
หล่อยรธำ
วิจ�ิตรง
ร และคุ
และคุณ
ณจิวิรชศััยกดิใบประเสริ
กรรมการผู
้รับผิดชอบ
ณสุวรรณี
ลิมปนวงศ์
แสนวรรณกุ
คุณสุลภาพร
์ องค์ไพบูฐลย์
1.
2.
3.
4.
5.

คุณนวลทิพย์  ชิวชรัตน์        บล. ทิสโก้ จก.
คุณศิรินัดดา  เธียรพิบูลย์        บล. ทิสโก้ จก.
คุณศศิวรรณ  ภัทราพงศ์        บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
คุณอารีย์  เติมวัฒนาภักดี         บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล       บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

คณะทำ�งานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Offfifiicer

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณชำ�นาญ ชัยศรีชลศิลป์ คุณวรพงศ์ จำ�จด และ คุณสกุณา รักธรรม
1.
2.
3.
4.

คุณสุภาพร  อร่ามเธียรธำ�รง      บล. ทิสโก้ จก.
คุณอารีย์  เติมวัฒนาภักดี        บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล       บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
คุณวิมล หล่อวิจิตร
       ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)

คณะทำ�งานเพื่อศึกษาแนวทางการขึ้นทะเบียน Compliance Offfifiicer

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณอารีย์ เติมวัฒนาภักดี และคุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
1.
2.

คุณสุภาพร  อร่ามเธียรธำ�รง      บล. ทิสโก้ จก.
คุณศศิวรรณ  ภัทราพงศ์        บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำ�งานด้านการจัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำ�รง และคุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
1.

คุณประยุกต์  เจริญจรัสกุล       บล. ทิสโก้ จก.
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คณะทำางานด้านกิจกรรมสัมพันธ์

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณวิมล หล่อวิจิตร คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล และคุณชำานาญ ชัยศรีชลศิลป์
1.
2.

คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำารง
คุณพรทิพย์ ทรงสภาพร

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

คณะทำางานด้านการจัดทำารายการตรวจสอบ (Check list)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณวัลภา สุนากร คุณวิชัย ใบประเสริฐ คุณอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณสุภาพร อร่ามเธียรธำารง
คุณศิรินัดดา เธียรพิบูลย์
คุณนฤมล พิธพรชัยกุล
คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
คุณลาวัณย์ งามพันธุ์เวชกุล
คุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์

บล. ทิสโก้ จก.
บล. ทิสโก้ จก.
บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
บล. ไทยพาณิชย์ จก.
บล. ภัทร จก. (มหาชน)

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
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คุณสรรเสริญ นิลรัตน์
คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์
คุณอารักษ์ ทองเรือง
คุณสุชาดา ฤกษ์วิบูลย์ศรี

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

คุณประเสริฐ ไชยศิริ

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

กรรมการ

คุณศิริภรณ์ ขอเกียรติวงศ์
คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์

บลจ. ทหารไทย จก.

กรรมการและเหรัญญิก

(ลาออกวันที่ 1 กันยายน 2554)
(แทนคุณสุชาดา ฤกษ์วิบูลย์ศรี)

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช บล. ทิสโก้ จก. จก.
คุณชาคร ทองหุ่น
บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
ดร. จงรัก ระรวยทรง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
1.
2.
3.
4.

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
ดร. พัชร สุระจรัส
คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
ด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) ด้านตลาดอนุพันธ์

คณะทำางานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทำางานด้านตลาดอนุพันธ์
คณะทำางาน DST Front Offfifiicer User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณอารักษ์ ทองเรือง / คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์ / คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์
1.
2.

คุณพิชิต จิราชัยสกุล
คุณกานต์ อรรถธรรมสุนทร

บล. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)
บล. ซิกโก้ จก.

คณะทำางาน Freewill Front Offfifiicer User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์ / คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
คุณชัย ดุรงครัตนกุล
คุณประเสริฐ ไชยศิริ
คุณนิศา ทรัพย์สมบูรณ์
คุณอำาพล ลิ้มประภัสสร
คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

คณะทำางาน Freewill Back Offfifiicer User Group
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์
1.
2.
3.

คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
คุณชัย ดุรงครัตนกุล
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช บล. ทิสโก้ จก.
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คณะทำ�งาน Freewill Back Offfifiicer User Group (ต่อ)
กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์
4.
5.
6.
7.

คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
คุณนิศา  ทรัพย์สมบูรณ์
คุณอำ�พล ลิ้มประภัสสร
คุณต่อวงศ์  เสรีภาพ  

      บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
      บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
      บล. ภัทร จก. (มหาชน)
      บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

คณะทำ�งาน ITE Front Offfifiicer User Group
กรรมการผู้รับผิดชอบ :
1.
2.

คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช

คุณรัตนาภรณ์  ฮ้อเผ่าพันธ์       บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์       บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

คณะทำ�งาน BSB Back Offfifiicer User Group
กรรมการผูร้ บั ผิดชอบ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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คุณชาคร ทองหุน่

คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ์       บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
คุณพิชิต  จิราชัยสกุล
      บล. เกียรตินาคิน จก.
คุณมนูญ  ธโนปจัย
      บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณราเชนทร์  บุณยะไวโรจน์     บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
คุณกิตยา  ภูวะเสถียร
      บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
คุณรัตนาภรณ์  ฮ้อเผ่าพันธ์       บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
คุณอรุณทิพย์  ตระกูลฤทธิเดช   บล. ทิสโก้ จก.
คุณคุณากร  จิรานุกรสกุล       บล. ไทยพาณิชย์ จก.
คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
      บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์       บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
คุณณัฐพล  โลหชิตพิทักษ์       บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณสาธิต  ชูโชติ                 บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณอารักษ์  ทองเรือง
      บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณอำ�พล ลิ้มประภัสสร       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณเกรียงศักดิ์  พนมธนศักดิ์     บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
คุณวีณา  ลอยกุลนันท์       บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณต่อวงศ์  เสรีภาพ          บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณนิศานาถ  สันติศานติ์       บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำ�งาน SETTrade User Group
กรรมการผู้รับผิดชอบ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คุณชาคร ทองหุ่น

คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ์        บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
คุณเกรียงไกร  ตั้งศิริเสรีกุล        บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณวิสุทธิ์  สิปิยารักษ์
       บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณเกียรติชัยทัศน์  อู่เจริญ        บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
คุณชัย  ดุรงครัตนกุล
       บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณมนูญ  ธโนปจัย
       บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณอรุณทิพย์  ตระกูลฤทธิเดช   บล. ทิสโก้ จก.
คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
       บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์        บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
คุณณัฐพล  โลหชิตพิทักษ์        บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณวีณา  ลอยกุลนันท์       บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณอำ�พล ลิ้มประภัสสร       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณนิศานาถ  สันติศานติ์       บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำ�งานด้านตลาดทุน
คณะทำ�งาน DST Front Offfifiicer User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ :คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์ / คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์ / คุณชาคร ทองหุ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณวาสนา  เลิศจารุวงศ์       บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
คุณพิชิต  จิราชัยสกุล
      บล. เกียรตินาคิน จก.
คุณมนูญ  ธโนปจัย
      บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณกานต์  อรรถธรรมสุนทร     บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
คุณรัตนาภรณ์  ฮ้อเผ่าพันธ์      บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
คุณวีณา  ลอยกุลนันท์       บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณอารักษ์  ทองเรือง
      บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณเขมรินทร์  อัมฤทธิ์       บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
คุณประเสริฐ  เอี่ยมสกุลพานิช   บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

คณะทำ�งาน Freewill Front Offfifiicer User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์ / คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์ / คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
1.
2.

คุณเกรียงไกร  ตั้งศิริเสรีกุล      บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณเกียรติชัยทัศน์  อู่เจริญ       บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
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คณะทำ�งาน DST Front Office User Group (ต่อ)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณชัย  ดุรงครัตนกุล
คุณณภัสษา  พิริยพลพงศ์
คุณคุณากร  จิรานุกรสกุล
คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์
คุณนิศา  ทรัพย์สมบูรณ์
คุณอำ�พล ลิ้มประภัสสร
คุณต่อวงศ์  เสรีภาพ   
คุณนิศานาถ  สันติศานติ์

      บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
      บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
      บล. ไทยพาณิชย์ จก.
      บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
      บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
      บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
      บล. ภัทร จก. (มหาชน)
      บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
      บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำ�งาน Freewill Back Offfifiicer User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์ / คุณอารักษ์ ทองเรือง / คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์ /
คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คุณเกรียงไกร  ตั้งศิริเสรีกุล      บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณเกียรติชัยทัศน์  อู่เจริญ       บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
คุณชัย  ดุรงครัตนกุล
      บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณณภัสษา  พิริยพลพงศ์       บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
คุณอรุณทิพย์  ตระกูลฤทธิเดช   บล. ทิสโก้ จก.
คุณคุณากร  จิรานุกรสกุล       บล. ไทยพาณิชย์ จก.
คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
      บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์       บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
คุณนิศา  ทรัพย์สมบูรณ์       บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
คุณอำ�พล ลิ้มประภัสสร       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณต่อวงศ์  เสรีภาพ          บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณนิศานาถ  สันติศานติ์       บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำ�งาน BSB Back Offfifiicer User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ / คุณชาคร ทองหุ่น
1.
2.
3.
4.
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คุณวีณา  ลอยกุลนันท์       บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณเขมรินทร์  อัมฤทธิ์       บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
คุณเกรียงศักดิ์  พนมธนศักดิ์    บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
คุณนิศานาถ  สันติศานติ์       บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะทำางาน SETTrade User Group

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช / คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

คุณวาสนา เลิศจารุวงศ์
คุณเกรียงไกร ตั้งศิริเสรีกุล
คุณวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์
คุณพิชิต จิราชัยสกุล
คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
คุณชัย ดุรงครัตนกุล
คุณรัตนาภรณ์ ฮ้อเผ่าพันธ์
คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์
คุณคุณากร จิรานุกรสกุล
คุณประเสริฐ ไชยศิริ
คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์
คุณวีณา ลอยกุลนันท์
คุณอำาพล ลิ้มประภัสสร
คุณเขมรินทร์ อัมฤทธิ์
คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ
คุณชาคร ทองหุ่น
คุณนิศานาถ สันติศานติ์

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. เกียรตินาคิน จก.
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ไทยพาณิชย์ จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณชวเลิศ เชาว์ชวานิล

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ

คุณรุ่งรัตน์ ศรีนิรัตศัย

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ

คุณกฤษณา หลิ่ว

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ

คุณศรัญญา หลากสุขถม
คุณอัญชนา ไกรสอาด

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ทิสโก้ จก.

รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

คุณพรรณนิภา กุลยานนท์

บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก

คุณทอมมี่ นนท์อาสา

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

กรรมการ

(ครบวาระวันที่ 18 มีนาคม 2554)
(แทนคุณชวเลิศ เชาว์ชวานิล และ
พ้นจากตำาแหน่ง 31 ธันวาคม 2554)
(แทนคุณรุ่งรัตน์ ศรีนิรัตศัย)

(ลาออกจากตำาแหน่ง
วันที่ 20 มกราคม 2555)

(แทนตำาแหน่งคุณอัญชนา ไกรสอาด)
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คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (ต่อ)
8.
9.
10.

คุณณัฐนารถ จันทร์เปล่ง
คุณกุลนดา รุจจนเวท
ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด
บล. ทรีนีตี้ จก.
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
1.
2.

คุณชวเลิศ เชาว์ชวานิล
คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

คณะทำางานชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
คณะทำางานด้านสมาชิกสัมพันธ์

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณชวเลิศ เชาว์ชวานิล และคุณศรัญญา หลากสุขถม
1.
2.

คุณอัญชนา ไกรสอาด
คุณกุลนดา รุจจนเวท

บล. ทิสโก้ จก.
บล. ทรีนีตี้ จก.

คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.

คุณธนวัฒน์ พานิชเกษม

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

ประธานกรรมการ

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์

บล. ทรีนีตี้ จก.

รองประธานกรรมการ

3.
4.
5.
6.

คุณกฤษณา หลิ่ว
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
คุณทรงยศ กุลวิเชียร

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโก้ จก.
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.

ดร.พัชร สุระจรัส

บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

กรรมการ

คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.

8.
9.
10.
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(ลาออก 31 ตุลาคม 2554)

(รักษาการประธานกรรมการ)

(ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2554)

(แทนคุณทรงยศ กุลวิเชียร)

คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)
11.
12.
13.
14.

คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
คุณมนู ตังทัตสวัสดิ์
คุณอัศวินี ไตลังคะ
ดร. จงรัก ระรวยทรง

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม
1.
2.

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
คุณณัฐนารถ จันทร์เปล่ง

บ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก.
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.

คณะอนุกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการประกอบธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์
คุณธนวัฒน์ พานิชเกษม
คุณกำาพล พัฒนาภมร
คุณมนู ตังทัตสวัสดิ์
คุณอภิชาต วิไลรัตน์
คุณสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ

บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ทิสโก้ จก.
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

บล. ทรีนีตี้ จก.
บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.
บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก.
บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
บ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก.
บล. โกลเบล็ก จก.
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่าย Gold Futures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์
น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
คุณธนรัชต์ พสวงศ์
คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
คุณพิษณุ วิชิตชลชัย
คุณหัวเฟง ชาง
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คณะอนุกรรมการฝ่าย Gold Futures (ต่อ)
9.
10.
11.

คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
คุณสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ
คุณสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. เคที ซีมิโก้ จก.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
คุณกวี นำาพาเจริญ
คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คุณณัฐนารถ จันทร์เปล่ง
คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา
คุณสมมาตร วงศ์สารศักดิ์
คุณอภินันท์ ผาติสุวัณณ

บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จก.

คณะทำางานชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คณะทำางานโครงการ “โกลด์ฟิวเจอร์สสัญจร”
1.
3.
4.
5.
6.

คุณอติ อติกุล
คุณอภิชาต วิไลรัตน์
คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์
คุณสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร
คุณสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. เคที ซีมิโก้ จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

คณะทำางานเพื่อศึกษาเรื่อง การขยายเวลาทำาการซื้อขาย (Extended Trading Hours)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
คุณอติ อติกุล
คุณอภิชาต วิไลรัตน์
คุณสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ
คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์
นายแพทย์ กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ

บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะทำางานเพื่อศึกษาเรื่อง การวางหลักประกันเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
1.
2.
3.

คุณณัฐนารถ จันทร์เปล่ง
คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์
คุณสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

คณะทำางานเพื่อตอบข้อหารือจากบริษัทสมาชิก
1.
2.
3.

คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์
คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
คุณอภิชาต วิไลรัตน์

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์
คุณณัฐรินทร์ ตาลทอง
รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
อ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ
ดร. จงรัก ระรวยทรง
คุณสาธิต วรรณศิลปิน

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. กสิกรไทย จก.(มหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ
1.
2.
3.
4.

คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ
คุณมนตรี ศรไพศาล
คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
คุณสันทัด สงวนดีกุล

ประธานชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

คุณชวลิต จินดาวณิค
คุณรุทร เชาวนะกวี
รศ. พิเศษ เสตเสถียร
รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
คุณศรัณยา จินดาวณิค
คุณจันทนิภา ผกายมาศกุล

ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)
บ. เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ (ต่อ)
11.
12.
13.

คุณกาญจนา เทพอัครพงศ์
คุณอัญชลี สุทธิตะกูล
ดร. จงรัก ระรวยทรง

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คณะทำางานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
คุณอัศวินี ไตลังคะ
คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
ดร. จงรัก ระรวยทรง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะทำางานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการของธุรกิจหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
คุณณัฐรินทร์ ตาลทอง
คุณมนตรี ศรไพศาล
คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา
คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล
คุณกวิล แสงวิเชียร
คุณอัศวินี ไตลังคะ
คุณพิเชษฐ สิทธิอำานวย
คุณนิมิต วงศ์จริยกุล
คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
คุณภัทรพร มิลินทสูต
คุณโยธิน วิริเยนะวัตร์
คุณณัฐนารถ จันทร์เปล่ง
คุณศรีพร สุทธิพงศ์
ดร. จงรัก ระรวยทรง
คุณโปรดเกล้า เรืองนิติวิทย์

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ไทยพาณิชย์ จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
เลขานุการคณะทำางาน

คณะทำ�งานเพื่อศึกษาเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คุณมนตรี  ศรไพศาล
      บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
คุณณัฐรินทร์  ตาลทอง       บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณชัยภัทร  ศรีวิศาลวาจา       บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณชาญชัย  กงทองลักษณ์       บล. ทรีนีตี้ จก.
คุณไพบูลย์  นลินทรางกูร       บล. ทิสโก้ จก.
คุณอัศวินี  ไตลังคะ
      บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณพิเชษฐ  สิทธิอำ�นวย       บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
คุณพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ      บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก.(มหาชน)
คุณอภินันท์  เกลียวปฏินนท์     บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณภูมิใจ  ขำ�ภโต
      บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
คุณประทีป  ยงวณิชย์
      บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
ดร.จงรัก  ระรวยทรง
      สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คณะทำ�งานเพื่อศึกษาโครงการ ASEAN Exchange Linkage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณมนตรี  ศรไพศาล
      บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย.) จก. (มหาชน)
คุณพิเชษฐ  สิทธิอำ�นวย       บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
คุณภัทรพร  มิลินทสูต       บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ      บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก.(มหาชน)
คุณจิณณา  ตติยานุพันธ์วงศ์     บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณณัฐนารถ  จันทร์เปล่ง       บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
ดร.จงรัก  ระรวยทรง
      สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คณะทำ�งานเจรจาต่อรองกับ Vendor เพื่อพัฒนา New Member Trading System
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณภัทธีรา   ดิลกรุ่งธีระภพ     บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
คุณอัศวินี  ไตลังคะ              บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
คุณภัทรพร   มิลินทสูต          บล. ภัทร จก. (มหาชน)
คุณยุถิกา   สนธยานาวิน        บล. ทิสโก้ จก.
คุณกฤษณา  หลิ่ว                บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
คุณชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา       บล. เคที ซีมิโก้ จก.
คุณณัฐรินทร์  ตาลทอง          บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
คุณปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ        บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
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คณะทำางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
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4.
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10.
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คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
คุณอัศวินี ไตลังคะ
คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
คุณภูษิต แก้วมงคลศรี
คุณรุ่งรัตน์ ศรีนิรัตศัย
คุณทอมมี่ นนท์อาสา
คุณกฤษณา หลิ่ว
คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
บล. ทรีนีตี้ จก.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. ภัทร จก. (มหาชน)
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

Association

of Thai Securities
Companies

About ASCO

64

65

Message from

the Chairperson
Dear ASCO members
In 2011 all securities companies speed up their
adaptation and self-strengthening in preparation for the changing
business environment heading towards liberalization of the
securities industry, as well as cross-border securities trading
through the ASEAN Exchange Linkage. The first half of the year
was a period of bright prospects, with market growth and high
turnovers. However, the major flooding occurring in the second
half of the year negatively affected all businesses, the securities
industry being no exception. The whole year 2011 operating
results of the member companies therefore were at a level more
or less unchanged from the preceding year.
Major achievements of the Association over the past year
included the preparation of the Securities Business Code of Ethics
for ASCO members. The work was aimed at ensuring that the
members conduct their business with integrity and good standards,
which would be beneficial to the industry as a whole and lead to
acceptance by the general public. Establishment of the Association’s
training institute to facilitate seminars and testing for personnel related
to the securities business would raise the quality of people in the
industry and build up business potential of the member companies
which wil help prepare them for the forthcoming tougher competition.
In addition, the Association issued notifications to set standards and
operation guidelines in major areas, including the guidelines for paying
compensation to investment consultants, branch managers and marketing
team leaders, and the criteria for identifying quality factors for appraisal
of the performance of investment consultants, as well as guidelines for
organizing sales promotion activities by the member companies and
operating guidelines for securities company client suitability testing.

Apart from policy-level undertakings, the Association
worked through the various Clubs in several areas of member
companies’ operations as follows:
The Investment Banking Club prepared Financial Advisor
Working Procedures under the Code of Conduct in order to
establish standards for operating as financial advisors based on
the new Code of Conduct. Fact sheets were also prepared for
use as standards in the offering of derivative warrants, structured
notes, sukuk and various types of debt instruments.
A basic training course in Compliance Officer Professional
Standards was organized by the Compliance Club for the member
companies and interested people. The Club also presented views to
regulators regarding various issues, the major ones being registration
of compliance officers of securities companies and derivatives
brokers; how to look after customers’ assets; and practical approaches
in complying to the Ministerial Regulation promulgated by virtue of
the Anti-Money Laundering Act, regarding the criteria and methods to of
Know Your Customer/ Customer Due Diligence
The Information Technology Club took actions to ensure
that the member companies made necessary preparations for
linkage with the new trading system. A survey was conducted
among the member companies regarding internal operating
systems which might be related to the linkage with the new
trading system. The Club also coordinated with the member
companies and the SET to keep them informed of the progress
and key functions of the new trading platform.
As for the Back Office Operation Club, a training
session was organized for back office personnel on practices of
in-bound and out-bound money transfers for off-shore portfolio
investment; operation guidelines for transaction reporting and
arrangement for institution customers’ self-declaration; and errors
frequently detected by the regulators. The Club also coordinated
with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. in the survey and
opinion gathering conducted among the member companies as
regards development of the system to transmit corporation action
news in relation to listed companies’ benefit payment.

and Silver Futures. In addition, operation guidelines were prepared
for the extension of futures trading hours in order to ensure that
the member companies’ operating standards are in compliance
with the relevant notifications, rules and regulations.
As regards social contributions, the Association joined
the efforts of capital market organizations in setting up a “Capital
Market Fund for Flood Victims” to raise funds for relief and
rehabilitation of victims of the major flooding of the country. A total
of 265,109,285.50 Baht was raised, of which 43,053,216.72
Baht came from ASCO member companies and the Futures
Industry Club.
In addition, the Association and the Futures Industry
Club jointly organized a study visit to Seoul, Korea, to enhance
knowledge and build up relationships with personnel in overseas
securities and futures trading businesses.
The Association is firmly committed to development
of potentials and standards to strengthen the securities business
and to carrying out activities beneficial to members. We will
continue to work at both policy and operation levels to achieve
the set objectives in order to enable the members to be sufficiently
armed to cope with the liberalization of the securities business
with maximum efficiency.
Finally, I would like to thank all members for your
continued support to and cooperation with the Association and
the Clubs.

(Pattera Dilokrungthirapop)
Chairperson

The Futures Industry Club revised the method of
calculation of referral commissions for futures trading for greater
business suitability. The Club also fixed the margin requirement
multiplier and referral commissions for Brent Crude Oil Futures
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Review of the Economy,
Capital Market
and Securities Business
in 2011
The Thai economy
The Thai economy in 2011 grew by 0.1% (Figure 1),
a drop from 7.8% in 2010, as a result of economic activities
being at a standstill due to the major flooding which caused
severe damage to farming areas and crops. Industrial works
had to halt their production, in turn causing serious problems
of shortages of inputs and parts used in the production
processes of a large number of manufacturers and service
providers. The problem led to a decrease of the export
volume in the last quarter of the year. Export of goods and
services in 2011 grew by 9.5% per year, dropping from the
growth rate of 14.7% per year in 2010. Imports of goods
and services in 2011 grew by 13.6% per year, dropping from
21.5% which was the growth rate of 2010, in line with the
slowdown of domestic demands and export-oriented
production which grew at a lower rate.
The private sector spent less domestically, with consumption
increased at a mere rate of 1.3% per year, compared with 4.8% of
the previous year. The decrease was due to dropping people’s

incomes caused by the flood and the inflationary pressure,
coupled with rising interest rates. Private investment grew by 7.2%
per year, decreasing from 13.8% in the previous year, due largely
to the production halting at several industrial estates, particularly,
those located in Phranakhon Si Ayutthaya and Pathumthani
provinces.
As regards government spending, the delay of the
preparation of the 2012 Annual Budget has led to slow
disbursements in the fourth quarter of 2011. Consumption
coming from the public sector therefore grew at only 1.4%
per year, compared to 6.4% of the previous year. Investment
of the public sector, meanwhile, shrank by 8.7%, compared
to the shrinking rate of 2.2% in the previous year mainly
because of the decreases of the disbursements under the
Thai Khem Kaeng B.E. 2555 Scheme. Significant decreases
started from the third quarter of 2011 and implementation
of new investment projects under the 2012 budget act
has not been executed.

รูปที่ 1 : Real GDP Growth (%)

unit : percent

10
5

5.9

4.4

5.3

4.8
2.2

0
(5)
(10)
(15)

72

1996 1997 1998 1999

-1.4

7.1

6.3

7.8
4.6

5.1

5.0
2.5
0.1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-2.3

-10.5

In terms of domestic economic stability, headline inflation in 2011 rose from 3.3% in the previous year to 3.8%
(Figure 2) due mainly to the pressure from the rising oil prices which followed the direction of the world market prices, and
agricultural produce prices which were on a rising trend as a result of the climate change. Unemployment improved to 0.7%
of the total labor force.
For external stability, the current account surplus in 2011 decreased from the previous year to US$ 11.9 billion,
or 3.4% of the GDP (Figure 3) as a result of the decrease in the trade balance surplus (Figure 4) caused by the value of
imports increasing at a higher rate than the value of exports. The increase of the value of imports in 2011 was estimated at
a high rate of 24.7% per year, in line with import prices in the world market, while the value of export was expected to grow
at a rate of 16.4% per year.

รูปที่ 2 : Headline Inlation (%yoy)

unit : percent
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รูปที่ 3 : Current Account (% of GDP)

unit : Billion USD
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รูปที่ 4 : Trade Balance (Billion USD)

unit : Billion USD
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Fiscal and monetary measures
Major fiscal measures in 2010 were:
1) Diesel fuel tax reduction measure aimed at alleviating
the private sector’s expenditure burden caused by rising
prices of crude oil and, in particular,diesel fuel, which
affected transportation costs and thus prices of goods.
The excise tax on diesel oil was reduced, with effect
extended to December 31, 2011, with details as follows:
(1) The tax on diesel fuel with up to 0.035 sulfur
content (B2 diesel) was reduced from the rate of 5.310 Baht
per liter to 0.005 Baht per liter.
(2) The tax on diesel fuel with at least four percent
content of fatty acid methyl ester (B5 diesel) was reduced
from 5.040 Baht per liter to 0.005 Baht per liter.
2) Measures taken to assist victims of natural disasters
in 2010 and 2011
(1) Expansion of the measures to assist victims of
natural disaster in 2010
(1.1) The Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC) expanded the target groups
covered by the measure to assist its farmer
customers who could enjoy the interest rate of
MRR-3, to cover those suffering from the depression
in the Lower Southern Region engaged in
aquaculture and fisheries.
(1.2) The Islamic Bank of Thailand increased the
credit line of the Credit Project to Assist Small
Self-Employed Workers Affected by the Flooding
and Storms in 2010, by 887.56 million Baht.
(2) Measures to assist disaster victims in 2011
(2.1) Measures taken through the eight state’s
Specialized Financial Institutions (SFI’s); namely,
1) The Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC), 2) The Government Savings
Bank (GSB) 3) the Government Housing Bank
(GH Bank) 4) the Development Bank of Thailand
(SME Bank) 5) the Islamic Bank of Thailand (IBank)
6) the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)
7) the Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
and 8) the Secondary Mortgage Corporation (SMC),
including the Krung Thai Bank Public Company
Limited (KTB), to assist their existing customers
by providing debt moratorium, extension of the
debt repayment period and interest reduction,
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and granting new loans to existing customers and
the general public in order to recover their occupation
and repair their residence by giving interest rates
which were lower than normal rates and relaxing
loan approval criteria.
(2.2) Tax measures taken were tax exemption
for the compensation money which the victims
received from the state; tax exemption in an
amount equal to the damage compensation
received by the victims who were registered with
the government relief centers or agencies; tax
exemption for claims which the flood victims
received from insurance (only for the part in
excess of the cost of the property after deducting
wear and tear or depreciation.) Donations to flood
victims through government agencies, government
organizations or charity organizations or private
agencies registered with the Revenue Department,
made during September 1 – 31, 2011, are tax
deductible at the rate of 1.5 times.
3) The National Fund was launched as a voluntary
retirement fund for those who do not have social security
benefit upon their retirement. Eligible persons to join the
Fund must be Thai nationals, aged 15-60 years, who are
not members of any other funds receiving contribution
from the state or the employer and are not covered under
a formal pension scheme of the public or private sector.
The members may make contributions, no less than 50
Baht each time but not exceeding 13,200 Baht in a year.
The government will make a contribution in accordance
with the age of the members and in proportion to the
members’ contribution, ranging from 50% to 100% but
not exceeding the maximum contribution amount as
prescribed by law. The members will enjoy benefits in the
form of monthly pension for the rest of their life. Membership
of the Fund will be opened from May 8, 2012.
4) Income adjustment for personnel of the public sector,
particularly those holding a bachelor’s degree so that they
earn at least 15,000 Baht a month. Five groups of public
sector personnel will be covered under the scheme;
namely, government officials, permanent employees,
temporary employees hired with the budget, government
employees and enlisted military personnel. These five
groups are under the approval authority of the Ministry of
Finance and the change can be effected by revising the
Public Finance Ministerial Regulation and using the data
base of public sector personnel from the payroll system

of which the Comptroller General’s Department is in
charge. Also, those receiving less than 9,000 Baht and enlisted
military personnel receiving less than 9,000 Baht will receive an
additional allowance which wil bring their total pay to 9,000 Baht.
5) The measure aimed at reducing the excise tax burden of
first-car buyers. The Excise Department will rebate the tax
directly to the buyers, based on the following criteria.
(1) The car has to be the first one for the buyer, bought
from September 16, 2011 to December 31, 2012.
(2) The retail price of the car must not be higher than
1,000,000 Baht. The car must be locally assembled.
(Cars assembled from imported used parts are excluded.)
(3) Eligible vehicles include passenger cars with an
engine capacity of 1,500 c.c., and pickups/double-cab
pickups).
(4) The excise tax will be rebated in the amount actually
paid but not exceeding 100,000 Baht for each car.
(5) The minimum age for eligible buyers is 21.
(6) The buyer has to hold ownership for at least five years.
(7) The rebate will be paid after the buyer has owned the
car for one year. (The rebate will begin from October 1, 2012).
6) The tax measure to help people own a residence.
Personal income tax is exempted in an amount not
exceeding the tax amount of each tax year. Eligible
individuals are those buying property (a house and land)
or a condominium to be used as their own residence with
a value not greater than five million Baht, based on the
following criteria:
(1) Exemption of personal income tax in an amount
not exceeding the tax payment for each tax year, and not
exceeding 10% of the value of the property but not
exceeding 500,000 Baht.
(2) The tax exemption is for a period of five years from
the date of ownership transfer. The exemption is to be in equal
amounts for the five years and in the amount actually paid but not
exceeding 500,000 Baht in total. After calculating the tax to
be paid in the normal way, the exempted amount can be
directly deducted from the tax amount to be paid each year.
(3) The income earner must complete the registration
of the ownership transfer from September 21, 2011 to
December 31, 2012.
(4) The eligible income earner must not have previously
owned any residential property.
(5) The eligible income earner must be registered as the
owner of the property bought for no less than five consecutive
years from the date of ownership transfer, and the property must
not have been registered for ownership in whole or in part.

7) Tax measures taken to enhance the country’s
competitiveness and to prepare it for the ASEAN Economic
Community in 2015 through reduction of corporate
income tax, with details as follows:
(1) For companies or limited partnerships of which
the 2012 accounting period ends on or after December
31, 2012, the corporate income tax rate is kept at 23%
of net profit. The rate is reduced to 20% for accounting
periods beginning on or after January 1, 2513.
(2) The tax rate is reduced for companies or
limited partnerships which are classified as small and
medium enterprises with paid-up capital as of the last
day of the accounting period not exceeding five million
Baht. However, an additional condition for the benefit
is that the small and medium enterprises must not
have revenues from sales of goods and services
exceeding 30 million Baht per accounting period. Tax
on net profit for the portion not exceeding 150,000 Baht
will be exempted; a tax rate of 15% is applied to the
portion of net profit exceeding 150,000 Baht but not
exceeding 1 million Baht for the accounting periods
beginning on or after January 1, 2012; a tax rate of
23% of net profit is applied to the portion of net profit
exceeding 1 million Baht for the accounting periods
ending on or after December 31, 2012; and a tax rate
of 20% is applicable for accounting periods beginning
on or after January 1, 2013.
(3) Companies and limited partnerships which
had had their securities listed on the SET by December
31, 2009, which had benefited from the corporate
income tax rate of 25% of net profit for, the 2012
accounting period ending on or after December 2012
will be subject to a lowered tax rate of 23% of net
profit and 20% of net profit for accounting periods
beginning on or after January 1, 2013.
(4) For companies listed on the Market for
Alternative Investment (MAI), the tax rate is reduced to
25% of net profit for the portion not exceeding 50
million Baht for the 2011 accounting period. (Companies
entitled to the tax rate of 20% of net profit for the 2011
accounting period may continue to benefit from this
rate of 20 %.)
8) Tax measures, fees and offering procedures
for mobilization of funds for state enterprises’
infrastructure funds designed to promote establishment
of infrastructure funds in Thailand under the Securities
and Exchange Act, B.E.2535, in order to mobilize funds
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from institutional investors and the general public to
finance various types of infrastructure.
Major monetary measures taken in 2011:
1) The Bank of Thailand (BOT)’s guidelines for microfinance
services. The guidelines are part of the Financial Sector
Master Plan, Phase II, which focuses on greater roles of
commercial banks in providing financial services to grass
roots people. Under the guidelines, loans not exceeding
200,000 Baht may be granted as occupational assistance to
individuals and juristic persons. In order to make microfinance
loans responsive to business requirements and grassroots
people’s occupational patterns, further relaxations were
granted as follows:
- Borrowers’ minimum income, supporting documents
and collaterals required for application are not prescribed.
However, commercial banks are required to establish
appropriate loan approval criteria.

- Off-premise services can be offered to allow for
greater convenience for the people.
- Borrowers may be either normal persons or juristic
persons.
- In order to appropriately protect consumers, commercial
banks are required to operate in a transparent manner with
regard to interest and fees which are to be based on risks
associated with the clients. However,the maximum interest
rate is set at 28% per annum. Notifications of necessary
information have to be made to debtors in a timely manner
and a systematic complaint handling procedure must
be in place. The measure took effect from June 1, 2011.
2) A policy guideline was established under the Financial
Sector Master Plan, Phase II, allowing foreign banks
currently operating a branch to apply for conversion
of the branch into a subsidiary, which can have
a maximum of 20 branches and 20 off-premise ATM’s.
The move was aimed at promoting competition and
enhancing efficiency of the commercial bank system.
Currently,there are 15 foreign bank branches in
operation in Thailand. Application for conversion can
be made from January 4 to December 28, 2012.
3) Measures to accommodate problems arising from
the flooding
Measures for the payment system. The Bank of
Thailand issued a circular letter to ensure correct
under standing of the preparation of the check
clearing system in case of flooding, whereby
a backup center has been prepared for the
BAHTNET System, the clearing system and the
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retail fund transfer system. Coordination was also
made with the system service providers to make
necessary preparation at both the main center and the
back-up center.
Measures for preparation of cash to prevent problems
of cash shortage during the flooding. The Bank of
Thailand prepared cash supply for three months,
or 570 billion Baht, for withdrawal by the people during
the flooding in several locations. Bank notes were
reserved at Bank Note Operation Centers.
Measures taken to assist debtors The Bank of Thailand
issued a circular note on October 6, 2011 and October
19, 2011, with important contents as follows:
- Financial institutions and non-banks are allowed
to maintain the debtor classification at the preflooding levels. Extension of new loans at special
interest rates, reduction of the principal and/or
interest and extension of the repayment period
shall be considered general debt restructuring
under the policy guideline for debt restructuring
of the Bank of Thailand.
- Payment of credit card debt of flood victims can
be lower than 10% of the outstanding debt, until
June 30, 2012.
Relaxation of the regulation governing housing loans
- Extension of the LTV (Loan to Value) requirement
for low-rise houses with sales prices lower than 10
million Baht by one year. (The effective date has
been postponed to January 1, 2013.)
The Thai Bankers’ Association, the Specialized Financial
Institutions and non-banks announced their criteria to
assist their debtors who were affected by the flooding.
Relaxation will be made to payment of the principal
and/or interest by 6-12 months; the repayment period
will be extended; and loans will be extended for business
recovery at special interest rates.
The National Credit Bureau (NCB) relaxed the requirements
for debtor and credit reporting. A letter was issued to the
members, allowing them to not put in the records of debtors
whose debts were restructured or loan repayment period
extended. The deadline for submission of the credit reports
for October 2011 was also extended by one month.
4) Decisions on the policy interest rate through the resolutions
of the Monetary Policy Committee (MPC). The policy interest
rate was increased by 0.25% for six consecutive times from
2.0% in December 2010, resulting in the rate reaching
3.5% in August 2011 before it was reduced by 0.25%
in November 2011 to 3.25%.

Capital market
Overview of the stock market
At the end of 2011, the SET index closed at 1,025.32 points, falling by 0.72% from the end of 2010 (Figure 5),
resulting mainly from the global capital market and the domestic economic slowdown. The lowest point of the index was at
843.69 points in October and the highest point at 1,148.28 in August. The MAI index closed at 264.23 points, decreasing
from the end of 2010 by 3.14%.
Compared with the stock markets in Asia and countries nearby1 at the end of 2011, the Thai SET index fell at a rate
lower than several regional markets.
Market capitalization of SET and Mai combined at the end of 2011 totaled 8,485,006.23 million Baht (Figure 5),
rising by 1.13% from 2010 despite the fall of the SET index.

unit : Point

รูปที่ 5 : SET-MAI Index&Market Capitalization

Market Cap.

SET Index
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During 2011, five new companies were listed on the SET, seven delisted. One company was moved from the MAI
to the SET and two from the SET to the MAI. Hence, as of the end of 2011, the total number of SET listed companies was
472, decreasing from 2010.
Seven new companies were listed on the MAI and one was moved from the MAI to the SET. Therefore, as of the end of 2011, 73
companies were MAI listed, bringing the total number of companies listed on the SET and the MAI to 545 (Figure 6).

unit : companies

รูปที่ 6 : No.of listed companies (SET + MAI)
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The P/E ratio of the SET at the end of 2011 declined from 15.4 times at the end of 2010 to 12.1 times.
The P/E ratio of the MAI dropped from 18.4 times at the end of 2010 to 16.4 times (Figure 7). However, the dividend
yield of the Thai bourse was at 3.7%, still the highest in the region, rising from 2.9% at the end of 2010.

unit : times

รูปที่ 7 : SET and MAI PER and Dividend
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In 2011, the combined turnover of the SET and the MAI totaled 7,191,480.6 million Baht, rising from 2010 by 2.2%.
The average daily turnover was 29,473.3 million Baht, increasing by 1.4% from 2010 (Figure 8).

unit : million Bt.
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รูปที่ 8 : Average Daily Turnover

Securities turnover in 2011, categorized by invertors type, was as follows: retail investors 54.4% of the total turnover,
dropping from the preceding year; foreign investors, proprietary traders and local institutional investors had an increasing
share of 23.2, 13.4 and 9%, respectively (Figure 9).

รูปที่ 9 : Market Turnover Classified by Type of Investors
unit : percent
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Overview of the derivatives markets
During 2011, the volume of trading of the Thai Futures Exchange totaled 10.03 million contracts or a daily average
of 41.145 contracts, rising by 120% from 2010, during which the daily average was 18,676 contracts. The main reason was
the trading of gold futures as gold prices in the world market soared and were very volatile, coupled with the extension of the
night session of trading to 10.30 pm since June, 2011.
The underlying product most traded was the SET 50 Index Futures, which accounted for 43% of the total trading
volume, followed by gold futures and single stock futures which constituted 40% and 16%, respectively.
As of December 30, 2011, the Thai Futures Exchange had open interest of 56,452 contracts, decreasing from
77,995 contracts in the previous year. The derivatives trading accounts totaled 62,883, increasing by 50.2% from 41, 880
accounts at the end of 2010.
In 2011, The Thailand Futures Exchange introduced two new products, silver futures in June, of which average
trading was at 236 contracts per day, and oil futures in October, of which average trading was at 64 contracts per day.

Overview of the bond market
In 2011, a total of 12.59 trillion Baht of domestics bonds was issued, representing an increase of 10.12%,
compared to 2010. The outstanding value of Thai bonds also increased. As of December 30, 2011, the outstanding
value of bonds registered with the Thai Bond Market Association was 7.11 trillion Baht, increasing from 2010 by 5.3%.
Outright trading on the secondary market in 2011 totaled 17.6 trillion Baht, or an average of 72,061.3 million
Baht per day, which represented an increase of 5% from the corresponding period of 2010.
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Capital market measures
Major capital market measures in 2011 in brief were as follows:
1) Issuance of precious metal (gold, silver and platinum)
related agent licenses to operators of precious metal related
businesses with prescribed qualifications. The gold-related agent
licenses which had been issued were revoked and the grantees of
such license were upgraded to precious metal related agents, with
a broadened business scope. The scope of function of category
B derivatives investor contacts, which had been limited to gold
futures, was expanded to cover the precious metals.
2) Permission was granted for commercial banks to
undertake the futures business before 2012.
3) Revision of the criteria for margin requirement and
depositing for futures trading to accommodate the extension of
futures trading hours.
4) Supervision of bills. All bills issued to mobilize funds
from the general public have been placed under the SEC
supervision. Further convenience was added to issuers of
short-term bonds as follows:
(1) Issuers are allowed to prepare a filing form by
referring to the old form which has been filed with the
SEC and publicized for no longer than one year.
(2) The effective period of the filing was shortened
to five business days. In case the issuer is a listed
company and the instrument issued is not compli
cated and is similar to the instrument issued earlier,
the effective period was shortened further to only
one business day.
(3) Leniency was granted for issuers which are
financial institutions but are not listed companies to
file financial statements with the SEC based on the
requirement set forth by their main regulator.
(4) Bond issuers are allowed to use the credit rating
of the instrument, the guarantor or the issuer provided
by foreign rating services.
5) Investor contacts were reclassified by type of securities
and futures contracts to reflect diversity and to be in line
with the nature of the business offered to investors.
6) Ways were paved for new products and services: e.g.,
approval in principle for establishment of carbon mutual
funds to support projects to reduce greenhouse gases
under the Clean Development Mechanism (CDM) scheme
and to allow investors easier access to capital and the
carbon credit market; issuance of criteria for establishment
of infrastructure funds to support investment in mega projects
of the public and private sectors; approval for the Thailand
Futures Exchange to launch new products (silver futures
and oil futures) and to extend trading hours for contracts
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with foreign underlying products by adding a night session
(7.30-10.30 pm) and approval of the offering for sale of
collective investment scheme (CIS) of ASEAN member
countries to non-retail investors.
7) Tender offer requirements were revised as follows:
(1) Permission was given for the person who has made
a public announcement to make a tender offer subject
to certain pre-conditions but a tender offer is not made
as announced due to non-satisfaction of the pre-condi
tions resulting from external factors (e.g., events caused
by other parties), to make a tender offer for all securities
of the business without being prohibited from making
a tender offer for one year.
(2) The offeror making a tender offer who has acquired
shares in the business such that his shareholding reaches
a trigger point is required to fulfill the require ments
following the making of a tender offer, regardless of
whether there are any persons selling shares in the
tender offer. For a period of six months from the closing
date of the offer period, the offeror is prohibited from
acquiring securities at a price higher than the price
specified in the tender offer. For a period of one year,
the offeror is prohibited from taking any actions which
are different from those specified in the offer document.
(3) A person acquiring shares in a business such that
his shareholding reaches a trigger point is exempted
from the requirement to make a tender offer if he
reduces his shareholding to a level lower than a trigger
point within seven business days. Before the reduction
of the shareholding, the person must abstain from
exercising voting rights in the business in respect of
that portion of shares to be reduced.
8) Revision of the listed company capital increase regulation,
allowing companies to choose the method of increasing their
capital through general mandate by requesting approval of the number
of new shares and allocation details from a shareholders’
meeting in advance, with the Board of Directors being empowered
to issue and allocate new shares as appropriate, in order to
enhance flexibility in mobilizing capital and to save costs.
9) Cooperation with seven stock exchanges in ASEAN countries
in launching the ASEAN Exchanges logo and the website
www.aseanexchanges.org and “ASEAN Stars” which are 210
ASEAN blue chips. The steps were taken as part of the plan
to establish the ASEAN Economic Community (AEC).
10) Establishment of criteria for admittance of members
as securities brokers, derivatives brokers, and precious
metal related agents to allow qualified people who

have been licensed by the Office of the SEC to submit
their applications to the Stock Exchange and TFEX from
January 1, 2012 onwards.
11) Improvement of the securities trading systems to
upgrade the SET’s IT function to the world standard, in line
with the IT Master Plan. The improvement included the
equity instrument and futures trading systems, information
dissemination systems and trading supervision systems.
The improved system will be able to accommodate high
frequency trading investors and algorithm’s trading programs
and can be easily linked with other stock markets. The move will
expand business opportunities of the SET and securities
companies and reduce overall operating costs.
12) Establishment of criteria for accommodation of trading
of cross-listed foreign ETF units, incorporating the required
qualifications of foreign ETF’s, application for listing and the
approval process, including disclosure of information of
foreign ETF’s.

13) Improvement of post trade services to enhance
the capability in order to serve as the regional center
for post trade services. The systems were improved and
procedural steps were reduced to provide convenience
to securities depositors and members of the Thailand
Clearing House (TCH).
(1) Sending corporate action news via SWIFT messages.
The arrangement enables members in the custodian
bank group to receive benefit information (e.g. dividend
payments, recapitalization and book closing date for
shareholders’ meeting). The receiver can transfer
information into their data base automatically by using
STP (Straight Through Processing).
(2) Third Party Clearing (TPC) allows brokerages
which are clearing house members to clear and settle
securities on behalf of non-members. It will boost
business opportunities for members and at the same
time allow non-member brokers to trade on the SET.
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Securities industry
At the end of 2011, there were 40 securities companies with brokerage licenses. Of this total, 38 were SET
members.
As for the derivatives business, 41 companies were members of the Thailand Futures Exchange Plc. (as of
November 11, 2011). Thirty five were general members and six were precious metal related members.

Performance
The total revenue of the securities industry in 2011 was 33,461 million Baht, an increase of 0.1 % from 33,430 million Baht
in 2010. Brokerage fees remained the main revenue of the securities business. In 2011 and 2010, the brokerage revenues from
securities trading were 21,881 and 22,147 million Baht or 65 and 66 % of the total revenue respectively (Table 1).

ตารางที่ 1 : Revenue of Securities Industry
(unit : mil. baht)

2010

2011

Brokerage – Equity

22,147

21,881

Brokerage - Derivatives

1,521

2,822

522

338

Financial Advisory

1,113

977

Gains(losses) on Equity Trading

4,076

-1,158

Gains on Derivatives Trading

250

2,734

Interest and Dividend

1,441

2,502

Others

2,360

3,365

Total Revenue

33,430

33,461

Underwriting

The expenses of the securities industry in 2011 totaled 23,473 million Baht, an increase of 8.5 % from 21,643 million
Baht in 2010, with the major item being personnel expenses, which, in 2011, totaled 13,255 million Baht, increasing by 1.0%
from 2010 (Table 2).

ตารางที่ 2 : Expenses of Securities Industry
(unit : mil. baht)

2010

2011

Expenses on Borrowing

519

1,053

Fee & Services Expenses

1,975

2,510

77

44

Personnel Expenses

13,127

13,255

Premises & Equipment Expenses

2,957

3,136

Other Expenses

2,988

3,474

Total Expenses

21,643

23,473

Provision for Bad Debts & Doubtful A/C
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In 2011, the securities industry recorded net profit of 6,784 million Baht, a decrease of 21.1% from 8,601 million Baht in 2010.

Financial position
The total assets of the securities industry at the end of 2011 stood at 160,607 million Baht, a decrease of 15 % from
the end of 2010 when the corresponding figure was 189,008 million Baht. The sources of funds at the end of 2011 comprised
liabilities totaling 92,660 million Baht and shareholders’ equity of 67,948 million Baht (Figure 10).

รูปที่ 10 : Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

Asset

Liabilities

Equity

Return on Equity (ROE)
The ROE of the securities industry in 2011 was 9.9%, decreasing from 12.94% in 2010 (Figure 11).

รูปที่ 11 : Net Profit and ROE of Securities Industry

Net Profit

ROE
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The Outlines of Securities
Markets in Thailand 2011
Number of Securities Companies :
Number of Foreign Securities Firms (1) :
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 :
Futures Market :
Trading Volume :
Month-end Open Interest :
Bond Market :
Amount Issued :
Trading Volume :
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 :

39
17

472
972.68
7,040.46
8,407.70

billion shares
billion baht
billion baht

73
66.43
151.02
77.31

billion shares
billion baht
billion baht

10.03
56,452

trillion contracts
contracts

12.59
17.58

billion baht
billion baht

1,300
2,082.75

billion baht

467
551.26

billion baht

1,687
316.52

billion baht

withholding tax 15% ( individual and company)
withholding tax 10% (individual and company)
Individual :
No tax withheld
Company :
withholding tax 15%
None

Tax for securities transfer :
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.
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Operational
Highlights

2011
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Operational
Highlights

2011

Association of Thai Securities Companies
In supporting the securities business
Opinions were presented to the Office of the SEC for revision
of the required qualifications of investment consultants
regarding securities and derivatives through media to
be in line with actual practices.
Opinions were presented to the SET, requesting expansion
of the groups referring new customers to securities
companies to cover precious metal-related agents and
sub-brokers.
Opinions were made to the SET, requesting relaxation for
investor contacts of the member companies in the flooded
areas to be able to send/receive securities and derivatives
buy and sell orders off premise on a temporary basis.

In setting best practices of securities companies
Operation guidelines for suitability testing and suitability

test evaluation forms were prepared in Thai and English
standard versions for customers of securities companies
as an option for use by securities companies.
An ASCO Notification was issued on the Quality
Factors for Securities Companies’ Investor Contact
Performance
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Appraisal (No.2). Revisions were made to self-development quality factors through attendance of seminars
related to their work for at least 20 hours in every two
years in order to be well-versed in their operation and
in line with the requirements of the Office of the SEC
that investor contacts undergo training to refresh their
knowledge for at least 15 hours in every two years.
Revisions were made to the ASCO Notification on
Criteria for Payment of Fees for Investment Referrers
for greater suitability.
The Association revised the ASCO Notification on
Supervision of Derivative warrant (DW) Trading (No.2),
by changing the frequency of DW listing from the daily
basis to every last working day of the week.
The Association issued a Notification on the Member
Companies’ Organizing of Sales Promotion Activities to
allow for flexibility in their launching of sales promotion
activities without the necessity to obtain prior approval
from the SET every time as in the past.
The Association developed a method of calculation
of the regulatory fee for consistent use by the member
companies.

In foreign relations

Social contributions

The Association and the Futures Industry Club jointly
organized a study visit to observe the securities and
futures businesses in Seoul, Korea, during September
3-7, 2011.
Attendance of the Asia Securities Forum 2011, in
Osaka, Japan, during September 28-30, 2011
The Association applied for membership of the
International Council of Securities Association (ICSA).
The Association and the SET co-organized an ASEAN
Brokers’ Networking event during July 28-29, 2011, at
Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa, Amphur Muang,
Phuket Province.

The Association humbly requested an audience with
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
on October 17, 2011, to present a money donation
(100,000 baht) for use at Her discretion. The money
was raised from donations during the 2011 Annual Soccer
Competition.
The Association participated in the “Anti-Corruption Walk
Rally”, requesting the member companies to support the
sales of anti-corruption shirts to raise funds for projects
of the Anti-Corruption Center. The walk rally was held
on September 25, 2011, at King Rama VI Statue.

Member Relation
The Association sponsored the “Broker Badminton
Championship 2011” of which objective was to
strengthen the relationships among the Office of the
SEC, the SET, securities companies and members of
the press. The event was held on February 26, 2011,
at the 18 Court Rajapruek Badminton, Rajapruek Road.

The Association sponsored the Broker Cup Soccer Competition
2011, the objective of the event, which took place
during May 21-August 6, 2011, at the S-ONE Soccer Stadium
on Bangna-Trat Highway, was to strengthen the relationship
among the personnel of securities companies and the SET.
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The Association, the SET, the Thai Listed Companies
Association, the Association of Investment Management
Companies, and the Futures Industry Club jointly set up
a “Capital Market Fund for Flood Victims” to raise funds
for assisting and rehabilitating flood victims in affected areas.
Fund raising for this project total of 265,109,285.50 Baht,
of which 43,053,261.72 Baht are from the contribution of
members of ASCO and FI Club.
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During 2011, the Association sent representatives to
various working groups to join the effort to develop
Thailand’s capital market. Details are as follows:
Khun Pattera Dilokrungthirapop: member of the Judging
Committee for the 2010 Best Bond Award
Khun Montree Sornpaisarn and Khun Pornpring Suksantisuwan: Association representatives in the Working Group for
Studying Operation Approaches of the Securities Investor
Protection Fund (SIPF)
Khun Pratib Yongvanich and Khun Charnchai Kongthongluck:
Association representative and alternate representative in
the Sub-Committee for Drafting of Regulations Regarding
Supervision of Securities and Derivatives Service
Khun Pattera Dilokrungthirapop and Dr. Chongrak
Rarueysong: Association representative and alternate
representative in the Working Group for Consideration of
the Financial Services Liberalization
Dr. Chongrak Rarueysong: member of the Working group
for Consideration of the Curriculum and Examination for
Investor Contacts
Khun Paiboon Nalinthrangkurn and Khun Suchada Sodthibhapkul: Association representatives as directors of the Thai
Bond Market Association (Thai BMA)
Khun Pornchai Prasertsintanah: Association representative
as director of the Federation of Thai Capital Market Organizations
Khun Pattera Dilokrungthirapop and Khun Chao Arunyawat:
Association representative and alternate representative in
the Disciplinary Committee for Personnel in the Capital
Market (Securities)

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 2011, the Club had 75 companies as members.
During the year, three new members; namely, Absolute
Advisory Co., Ltd., Triple A Plus Advisory Co., Ltd. and
TISCO Bank Pcl. joined the Club.

subordinated bonds, FX bonds and bonds issued
under a securitization program)
4) Revision of draft examples of fact sheets for
offering of sukuk
3. Revision of the draft Regulation on the Rights
and Duties of Derivative Warrant Issuers and Holders
(for example, those related to the offer price per
unit and the total value of the offer and right adjustment)
in order for greater practicality

The operating results of the Club in 2011
are summarized as follows:
Promotion and development of the investment
banking business
In 2011, The Club successfully developed working procedures
and revised fact sheet drafts, with details as follows:
1. Preparation of Financial Advisor Working Procedures
under the Code of Conduct aimed at establishing
standards for operating as financial advisors for non-ASCO
and non-bank members to be used as their manuals to
ensure compliance with securities and stock exchange
laws, notifications of the SEC, regulations and notifications
of the SET, resolutions passed by the SET’s Board of
Governors, relevant rules and regulations, as well as
professional ethics, in order to protect the Club members
from operational risks and damage.
2. Revision of fact sheet drafts for use as examples
by instrument issuers and offerers in the preparation of
fact sheets for distribution to investors together with the
subscription form, with a view to enabling investors to
better understand the instruments and associated risks.
Details of the revisions are as follows:
1) Revision of the draft examples of fact sheets for
derivative warrant offering
2) Revision of the draft examples of instrument and
risk fact sheets for structured bond offering
3) Revision of the draft examples of instrument and
risk fact sheets for use in issuance and offering for sale
of various types of debt instruments (e.g. hybrid bonds,

Cooperation and coordination with agencies concerned
with the development of the investment banking business
Appointment of representatives to sub-committees:
Representatives were appointed to serve as members
of sub-committees of the Office of the SEC as follows:
1. Representatives to the sub-committee for drafting of notifications
regarding asset management business operation, and investment
unit brokerage, dealing and underwriting. The sub-committee
was tasked with drafting notifications concerning property
and infrastructure funds. The representatives appointed were:
1) Khun Norachet Sangruji
Representative
2) Khun Montree Sompaisam Alternate representative
3) Khun Phumchai Kambhato Alternate representative
4) Khun Suradech Kietthanakon Alternate representative
2. Representatives to the sub-committee for drafting of
notifications regarding issuance and offering for sale of securities.
The sub-committee was tasked with drafting notifications concerning
issuance and offering for sale of equity instruments and governance
of publicly traded companies. The representatives appointed were:
1) Khun Norachet Sangruji
Representative
2) Khun Phumchai Kambhato
Alternate representative
3) Khun Somphop Keerasuntonpong Alternate representative
4) Khun Somsak Sirichainarumitr Alternate representative
5) Khun Prasert Tantayawit
Alternate representative
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Opinions presented regarding investment
banking regulations
The Club presented opinions regarding revision of regulations
governing investment banking to the relevant regulating agencies
as follows:
Opinions presented to the Office of the SEC
1. Revision of the regulation governing the application for and
the granting of approval to offer newly issued debt instruments
for sale, as well as the filing of the information disclosure form.
The Club voiced agreement with the move to maintain the
qualification of the issuer, whereby the approval for offering for
sale of debt instruments shall terminate if the issuer fails to
submit the financial statement or the Annual Registration
Statement (Form 56-1) within the specified time unless
a request for relaxation is submitted together with supporting
reasons to the Office of the SEC before the deadline for
submission of the financial statement or Form 56-1 in order
for investors to have access to up-to-date information. The Club
agreed with the leniency in allowing the issuer to make a request
for relaxation in case the financial statement or Form 56-1
cannot be submitted within the deadline. The Club, however,
did not agree with the requirement for the issuer to prepare fact
sheets for issuance and offering for sale of plain debt instruments
as such instruments have been issued for an extended period
and are familiar to investors who can study the prospectus
themselves or consult the underwriting banks. Also, as most
investors hold such bonds to maturity, the price and liquidity
risks involved are not so significant.
2. Revision of the criteria for issuance of short-term debt
instruments in the form of bills. The Club was in agreement
with the move to define all kinds of bills issued to mobilize
funds from the public as securities subject to supervision
of the same regulatory body - the Office of the SEC, which
will raise the standard of investor protection. A recommendation was made to separate the criteria for PO and PP
offerings to suit the different types of investors. However,
the Club voiced its disagreement to the requirement that
bills to be issued have a minimum face value of 10 million
baht, except in cases when no more than 10 bills are offered
at any moment as the minimum face value does not
necessarily serve as an indicator that investors understand
bill investment. It was proposed that a statement be clearly
imprinted on the bills that investment in bills (in case of
commercial banks) “is not covered for protection by the
Deposit Protection Agency.” This requirement should replace
the one on minimum face value so that investors are aware
of the risks involved. As for bills issued by general public
companies, a statement “The principal is not protected.”
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should be imprinted. Disagreement was also expressed
regarding having the condition that bills are non-negotiable
in any event as it deprives investors of their right in case they
would like to redeem their investment or there is a necessity
for them to sell before maturity.
3. Revisions of the requirement regarding acts done or
omissions to do certain acts which could have impact on
a tender offer. The Club agreed with the proposal made by
the Office of the SEC; e.g., specification of the scope of all
acts which could be classified as ones obstructing a tender
offer, to cover the passing of a resolution of the board of
directors of the business to do such acts; redefining acts
concerning a capital increase of a business to cover the
offering for sale of all new shares and convertible securities,
but not including issuance of new shares to accommodate
conversion or right adjustment of convertible securities which
have already been issued; the extension of the ending of the
barring of acts which could obstruct a tender offer to the
date of the first shareholders’ meeting after the conclusion
of the tender offer period. A recommendation was also
made to prescribe an appropriate time period for the new
shareholder to exercise the right to call a shareholders’
meeting after the conclusion of the tender offer; if the new
shareholder fails to exercise the right within prescribed time,
the period of the barring of acts obstructing the tender offer
is automatically considered terminated in order to relieve the
burden of the business in calling a shareholders’ meeting
to terminate the period.
4. Improvement of the website for derivative warrant filing to
allow for more complete disclosure of information and to ease
searching through reduction of download time. Individuals
searching for information can also choose to download only
the sections which have not been studied.
Opinions presented to the SET
The Club presented opinions to the SET regarding revision
of the criteria for the renewable energy electricity generating
business as follows:
1. The Club agreed with the increase in the categories
of renewable energy electricity generating businesses
to cover all kinds of renewable energy with stable
future revenues. Additional recommendations were made
as follows:
1) Clear disclosure of information regarding associated
risks (e.g. the adder, the concession period, technology,
equipment supplier retentions, and electricity charge calculation)
as such factors could change in the future and could affect
investors’ decisions.
2) Relaxation for listing in case a renewable energy

electricity generating company has been acquired for one
year and is under the same management, so that it can
mobilize funds and expand its business without having to
wait for another year.
3) Clear indication that the track record would be
evaluated from the Commercial Operation Date (COD).
2. The Club agreed with the reduction of market capitalization,
to be offset by a longer silent period, with other qualifications
remaining the same as those required for general companies.
Additional opinions were presented as follows:
1) Companies wishing to be listed on the SET which
are not solar energy electricity generating businesses must
show that they will have stable revenues in the future
because there is uncertainty of supplies of some renewabl
energy raw materials; e.g. , volatility of prices and shortages
of raw materials.
2) In cases where a renewable energy electricity
generating company sells goods or services to a private
entity, the sale agreement should be disclosed as its terms
may be inferior to sales agreements made with government
agencies or public enterprises.

Opinions presented to the Thai Bond Market Association

The Club provided inputs to the Thai Bond Market
Association regarding revision of the Market Convention in
relation to the Primary Market, voicing agreement with the
move to change the requirement for book closing for
long-term debt instruments to 14 days before the interest
payment date in order to allow adequate time for the registrar
to make payment of interest in case of long consecutive
holidays. As for revision of the requirements regarding
registered debt instrument issuers’ performance of duties
and obligations in case of bonds under securitization
programs, the Club proposed that the notification period
for securitization bonds be made on a case-by-case basis
as the nature or the structure of the asset varies from case
to case. The information transmission capability should
also be taken into consideration. The requirement that
notification be made every three months could deprive
investors of an opportunity to have access to up-to-date
information, it was asserted.

Communication with the members
The following were communication activities conducted by the Club
1. Meetings were held to inform the members of the
operations of the Club and to keep them informed of various

issues, such as compliance to the anti-money laundering
law and the ASEAN Linkage plan. In addition, IB-Clinic
sessions were held to clarify operational issues and to offer
a venue for exchange of experience related to performance
of financial advisor functions.
2. Summary of the Minutes of the meeting of the Club
committee were distributed to the members to keep them
informed of investment banking news and developments.
3. Information pertaining to performance of financial advisor
functions was disseminated (e.g., news about recent
notifications, hearings organized for revisions of rules and
regulations and seminars).

Organizing training and seminars on topics related
to financial advisor function performance
The Club organized financial advisor training courses
and testing of knowledge of personnel operating in financial
advisor areas, as well as refresher courses, in order to
enhance their knowledge and understanding of the financial
advisor profession and to establish standards for financial
advisor professionals in the Thai capital market, as well as
to offer learning opportunities on a broader scale and to
increase the supply of efficient personnel for the securities
industry in the long term. Two of such training and testing
sessions were held, with qualification requirements remaining
unchanged (two years experience as financial advisors).
The testing criteria 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
Take-Overs and FA 106 Information Disclosure.

In 2011, there were a total of 93 trainees and 69
applicants for examination, with 53 of them passing the
examinations.
As for refresher courses, in 2011, the Club issued
a notification requiring passers of the testing of knowledge
of personnel operating in the financial advisor area to
undergo training on the Revised Accounting Standard for
at least 3 hours out of the total 12 hours during 2011-2012,
to ensure that financial advisors can perform their duties
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competently and professionally, understand the accounting
standards which had been revised to be in line with the
International Financial Reporting Standards (IFRS) and
can make use of their knowledge in the subject in their
performing financial advisor functions correctly and
efficiently. The following refresher course training and
seminars on topics related to performance in financial
advisor roles were organized.
1. Training on “Overview of the Revision of Thai Financial
Reporting Standards” with the objectives of enhancing
knowledge and understanding of the accounting standards
which have been revised to be in line with the International
Financial Reporting Standards (IFRS) and ensuring correct
and efficient use of the knowledge in performing financial
advisory duties.

2. A seminar on “Highlights for Quality FA work” with the
objectives of making preparations for financial advisors
for future development of the capital market through
strengthening their knowledge and understanding of
their acting as financial advisors with regard to issuance
of new securities and preparation of independent
financial advisor’s opinions in relation to connected
transactions, acquisition and disposition of securities
and acquisition of securities for business takeovers.
Case studies were also included.
3. A seminar on “Changing Thai Accounting Standards - a
Move Towards IFRS”, with the objective of ensuring that
financial advisors have knowledge and understanding of the
general principles of the revision of the accounting standards
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to be in line with the International Financial Reporting
Standards (IFRS), effective from January 1, 2011, and can
make use of their knowledge in performing their financial
advisor duties correctly and efficiently.
4. A seminar on “Experts’ Valuation Techniques”, with an
objective of enhancing expertise in business valuation,
particularly with regard to techniques for choosing valuation
methods for various types of business, a well as the selection
of key assumptions.
In 2011, 129 persons passed the 12-hour training criteria
for topics counted as refresher courses and were awarded
certificates of passing.

Cooperation with other agencies
The Club, the SET and the members cooperated in
organizing seminars and launched the Center for Debt
Restructuring Consultation Project, as well as dispatched
resource persons to events, as follows:
1. A seminar on investment in derivative warrants was
organized jointly with the SET. The objective was to enhance
investors’ understanding of investment in derivative warrants.
The seminar was on the following topics:
1) “Derivative Warrants and 24 Answers Before
Making Investments”
2) “Complete Techniques for Making Profit from DW
Investments”
3) “Derivative Warrants…..Making Profits Both Ways”
4) “DW – Investment Trading Instruments and Correct
Understandings”
2. A seminar on “Using Capital Market Instruments to
prepare for Capital Movement from Abroad under the AEC
Framework” was organized jointly with the Asset Pro
Management Co., Ltd. to educate the members of the Khonkaen
Chamber of Commerce in the opportunities arising from
and impact of AEC, the Thai Capital Market Development Plan
to accommodate the AEC capital flow liberalization, financial
instruments, listing criteria and procedures and case studies
showing successful business expansion of companies resulting
from contributions from the capital market.

3. A special project “Hard Topics Special” was
organized jointly with the Asset Pro Management Co., Ltd.
and MAI (Market for Alternative Investment) to help business
operators survive the flooding crisis, in order to provide
consultancy services to SME operators and other business
proprietors for effective debt restructuring.
4. A representative was dispatched to a meeting to
review the draft Ministerial Regulation No…… (B.E…..),
promulgated by virtue of the Anti-Money Laundering Act,
B.E. 2542 and to attend meetings to make preparations
for persons engaged in professions stated under Section16
in accordance with the said Ministerial Regulation.
5. A resource person was dispatched to the seminar
on the topic “Financial Instruments for Directors” organized
by the SET. The objective of the seminar was to impart
knowledge to listed companies as regards the various
types of financial instruments: i.e. , the changing of the
par value, capital decreasing, stock repurchasing, Transferable
Subscription Rights, capital increasing through offering for
sale of bonds/convertible bonds, capital increasing through
offering for sale of new shares, employee joint investment
programs (EJIP), issuance of share warrants, dividend
payment as well as the General Mandate.

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, experience,
and new techniques and methods relating to the securities
compliance function. Currently, it has 52 member companies.
The following summarizes the Club’s achievements in 2011.

In improving operating standards
A training course in Compliance Officer Professional
Standards was organized for the member companies and
interested people. The objective of the training was to instill
knowledge and understanding of the securities business as
well as the rules and regulations enforced by the agencies
concerned with the various categories of securities business,
including operation techniques for personnel concerned with
compliance work, and other interested persons, who can
apply their knowledge and understanding to their real situation.
The training was conducted during October 17-21, 2011, at
the Sheraton Grande Sukhumvit Hotel and was attended by
57 participants.
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In representing the members in coordinating with
agencies concerned for business development
A meeting was held with the Anti-Money Laundering
Office (AMLO) to present opinions towards the draft
Ministerial Regulation to be promulgated by virtue of
the Anti-Money Laundering Act.
Views were presented to the Office of the SEC regarding
documents for the hearing on determination of the roles
of the compliance function and registration of compliance
officers of securities companies and derivatives brokers.
Views were presented to the Office of the SEC regarding
how to look after the assets of the customers of securities
companies or derivatives brokers.
Views were presented to the Stock Exchange of Thailand
regarding the wording of the attachment to the Agreement
for SETNET 3 Linkage.
Representatives were dispatched to the Office of the SEC
to attend the training in “Money Laundering in the Capital
Market”, which was held on April 18, 2011.
A representative was assigned to attend a meeting for
preparedness of financial institutions in accordance with
the Ministerial Regulation promulgated by virtue of the
Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 to acknowledge
and to be prepared for operations required by the
Regulation.
A representative was assigned to attend a meeting to
discuss policies regarding the Ministerial Regulation on
Anti-Money Laundering which requires financial institutions
and persons outlined under Section 16 to observe the
provisions of the anti-money laundering law and to ensure
practicality in fulfilling the requirements.
A representative was assigned to attend a seminar of
personnel involved in operations under the Anti-Money
Laundering Act, B.E. 2542, and the revisions thereof.
The seminar was organized by AMLO on July 28, 2011,
at the Ambassador Hotel, Bangkok.
A representative was assigned to a meeting with the Office
of the Council of State, in order to provide inputs to the
drafting of the Ministerial Regulation Prescribing the Criteria
and Methods to Find Facts About Customers of Financial
Institutions and Persons Outlined Under Subsections 16
(1) and (9).

In serving as a center for information exchange
and member relations
The Club and the SET jointly organized an annual
get-together event “2011 Compliance Get-Together”, in order
to exchange views and enhance knowledge and mutual
understanding for smooth co-working, which would be beneficial
to both the member companies and the securities business as
a whole. The event took place during December 17-18, 2011,
at Ravindra Beach & Spa, Pattaya, Chonburi Province.

The Information Technology Club
The Information Technology Club was established
on September 14, 1999, with the objectives of promoting
the development of IT principles and practices to attain
acceptable standards and encouraging members to observe
relevant rules and regulations and professional ethics.
In addition, the Club serves as a center for exchange of
information and for cooperation between its members and
organizations concerned in addressing problems as well as
promotion of IT studies and research and dissemination
of IT information and technical knowledge. In 2011, the
Club had 35 members. During the year, two new members
joined the Club; namely, Classic Gold Futures Co., Ltd.
and Hua Seng Heng Gold Futures Co., Ltd.
The following summarizes activities undertaken by the Club
in 2011.

Cooperation and coordination with other related
agencies
In cooperation with the Association of Securities Companies
and the Compliance Club, the Club negotiated with the SET
regarding the SET NET 3 Network Linkage Contract.
The Club coordinated with Bisnews and Infoquest to have
discussions on issues related to provision of data services
to securities companies to accommodate future changes.
The Club had a discussion with Fujitsu System Business
(Thailand) Co., Ltd. about the approaches to development
of the backup system.
The Club had a discussion with E-Finance about the price
increase, to be effective early next year, in order to obtain
information for the members.

Communication with the members
A survey was conducted among the member companies
regarding other internal operating systems which might be
related to the linkage with the new trading system and the
SET was informed of the possible impact.
A discussion was held with the member companies using
Freewill and DST Front Office Systems to reach guidelines
for development of a system to accommodate the SET’s
new trading platform.
The member companies were kept informed of the progress
and key functions of the SET’s new trading platform in
order for them to make necessary preparations.
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Member relations activities
The Club, the SET and the Information Technology Club
co-organized a get-together event “SET – IT – BOO Outing
Trip 2011” during October 1-2, 2011, at Ravindra Beach
Resort & Spa, Pattaya, Chonburi. The objectives were to
strengthen the relationships and to communicate work
progress, as well as to gather views and recommendations
from the member companies in order for them to make
necessary preparations for the SET’s forthcoming steps.
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The Fifth “IT People Play Golf Too!” golf tournament
was organized to provide a get-together occasion and
strengthen unity and relationships among the members
and other related organizations (Office of the SEC, SET
and vendors). The event was held at Windsor Park and
Golf Club, on September 17, 2011.

The Back Offfifiicer Operation Club
The Back Office Operation Club was set up on September
2, 2005, with the objectives of developing and promoting the
standards of back office operations, and providing a forum for
exchange of ideas, knowledge and experience. 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. The Club also serves
as the representative of member companies in coordinating with
related agencies. Disseminating study results, organizing academic
activities related to back office operations and coordinating with
agencies concerned on behalf of the members constitute the
objectives of the Club as well. Presently, the Club has 33 companies
as members. During 2011, the operations of the Club revolved
around coordination and cooperation with the key agencies; namely,
the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) and
the Stock Exchange of Thailand (SET). Member relations activities
were also organized. The activities are summarized below:

Improvement of operating standards
A training session was organized for back office personnel
on four topics; namely, 1) ensuring correct understanding
of the issues found from inspection of back office operations
by the Office of the SEC, including examples of errors
frequently detected 2) criteria for suitability testing for securities
companies and expectations of the Office of the SEC in
inspecting securities companies 3) practices of in-bound and
out-bound money transfers and storage of assets in the
category of money and securities for off-shore securities
trading and 4) operation guidelines for transaction reporting
and arrangement for identifying client identity for the securities
company category of financial institutions. The objectives of
the training was to keep back office personnel informed
of the relevant rules and regulations and operational
guidelines, including case studies and frequently detected
errors, which will enhance their knowledge and understanding
and reinforce their techniques and practices in their back
office operations. The training, underwent by 107 participants,
was organized on December 20, 2011 at the Federation
of Accounting Professions under the Royal Patronage of
His Majesty the King.

Representing the members in coordinating with
agencies concerned for business development
A meeting was held with the Anti-Money Laundering Office
(AMLO) to give inputs to the draft Ministerial Regulation to be
promulgated by virtue of the Anti-Money Laundering Act.
The Club coordinated with the Thailand Securities Depository
Co., Ltd. (TSD) in the survey and opinion gathering conducted
among the member companies as regards development
of the system to transmit corporate action news in relation
to listed companies’ benefit payment.
Additional information was provided to the Association’s
Working Group for Studying the Approaches to Revise the
Securities Clearing and Settlement, in order to make a proposal
to the relevant agencies on various issues; e.g., requirements
for PTI system modification and comparison between ATS
and SMARTLINK.
Information was provided to the Thailand Clearing House
Co., Ltd. as regards details of each bank’s ATS transactions
in order to forward to the Bank of Thailand for determination
of securities clearing and settlement approaches in case of
unscheduled holidays (BCP).
Consideration was made for the issues raised by the member
companies regarding addition of investment units of domestic
money market funds as non-cash collateral for cash balance
accounts.
A proposal was submitted to the Futures Industry Club
regarding various issues; e.g., revision of the Notification
Regarding Guarantees for Futures Trading by adding a column
showing force close margin requirements; coordination with
vendors to modify the system to enable it to separate the
brokerage fee and the exchange fee.
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A meeting was held with the Stock Exchange of
Thailand and a recommendation was made regarding
operational improvement; e.g. settlement handling on
unscheduled holidays for derivative clearing, acceptance of non-cash collateral for derivative trading; and
improvement of securities transfers among the members who are depositors.
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Serving as an information center and handling
of member relations
The Club, the SET and the Information Technology Club coorganized a get-together event “SET – IT – BOO Outing Trip
2011” during October 1-2, 2011, at Ravindra Beach Resort
& Spa, Chonburi Province. The objective was to strengthen
the relationship, cooperation and coordination among the
members of the Clubs and the SET, as well as to offer an
opportunity for exchange of views and experience.

The Futures Industry Club
The Futures Industry Club was established on December
19, 2005 with objectives of promoting development and setting
operating standards of the futures industry, in both principle
and practice. It also serves as the center of coordination and
cooperation among the members in solving problems related to
futures trading, settles disputes among the members or with
outside parties regarding futures trading, represents the members
in coordinating and cooperating with agencies concerned,
ensures that the members comply with the Club’s rules,
regulations and the Code of Conduct, and promotes research
and dissemination of knowledge and information
pertaining to the futures industry. In 2011, the Club had 41
member companies with a new member, Classic Gold Futures
Co., Ltd., joining during the year.

The following summarizes the Club’s achievements in 2011:

On development of operating standards
Fixing referral commission rates for silver futures as
guidelines for the member companies
Fixing the margin multiplier for silver futures to set an
appropriate standard for futures trading as follows:
General clients:

Initial Margin Multiplier 1.90
times; Maintenance Margin
Multiplier 1.33 times; Intraday
Force Close Multiplier 0.57 time
Institutional clients: Initial Margin Multiplier 1.35
times, Maintenance Margin
Multiplier 1.00 time
Preparation of operational guidelines pertaining to the extension
of futures trading hours to ensure that the member companies’
operating standards are in compliance with the relevant
notifications, rules and regulation
Revision of the method of calculation of referral commissions
for futures trading for business suitability

On representing the members in coordinating
with agencies concerned
Opinions were presented to the Thailand Futures Exchange
(TFEX) regarding promotion of trading of products with
low trading volumes: options and interest rate futures:
1. For options, it was recommended that the exercise
price be broadened and the product expiration period
shortened and that contract specifications be adjusted
for greater suitability.
2. For interest rate futures, consultations should be
held with commercial banks and cooperation with the
market makers should be initiated to find approaches to
promote the product as well as to educate the public
about the product.
Opinions were presented to the Thailand Futures Exchange
(TFEX) regarding revisions of the regulations governing
block trades by adding a value requirement. The Club was
of the opinion that the suitable minimum requirement for
block trade should be 500 contracts or a notional value
of 3 million baht, whichever is higher.
Opinions were presented to the Office of the SEC for
revision of the required qualifications of precious metal
selling agent.
Opinions were presented to SETTRADE regarding revision
of the single stock futures trading fee currently collected
from the member companies as the rate makes the fee for
trading of some futures with high volumes higher than the
commission fee which the member companies collect from
their clients, thus causing them to lose money.

On activities and member relations
A study visit to Korea was co-organized with ASCO to visit
and observe the operations of the securities and futures
businesses during September 3-7, 2011 in order to enhance
knowledge and to strengthen personal relationships in the
securities and futures industries in the region.
The Club and the TFEX organized a “Derivatives Networking
Night Party” to offer a get-together opportunity and strengthen
the members’ relationships on December 15, 2011, at the
Residence, Grand Hyatt Erawan, Bangkok.
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม
Directory of Member Companies

ชมรมวาณิชธนกิจ
1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
Bangkok Bank Public Company Limited
2. กรุงไทย จก. (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
Bank of Ayudhya Public Company Limited
4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
KASIKORNBANK Public Company Limited
5. ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
CIMB THAI Bank Public Company Limited
6. ธ. ดอยซ์ แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch
7. ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
TMB Bank Public Company Limited
8. ธ. ทิสโก้ จก. (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited
9. ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)

13. บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จก.
KPMG Phoomchai Business Advisory Limited
14. บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
Capital Plus Advisory Company Limited
15. บ. แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Capital Link Advisory Company Limited
16. บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.
Capital Advantage Company Limited
17. บ. เจดี พาร์ทเนอร์ จก.
Jaydee Partners Limited
18. บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.
JVS Financial Advisory Company Limited
19. บ. ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จก.
SICCO Advisory Company Limited
20. บ. เซจแคปปิตอล จก.
Sage Capital Limited
21. บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.

The Siam Commercial Bank Public Company

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory

Limited

Company Limited

10. ธ. เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
Export-Import Bank of Thailand
11. ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จก.
The Hongkong and Shanghai Banking

22. บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จก.
DS Prudential Management Company Limited
23. บ. เดอะควอนท์ กรุ๊ป จก.
The Quant Group Company Limited

Corporation Limited
12. บ. เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จก.
KTB Advisory Company Limited
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24. บ. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จก.

Triple A Plus Advisory Company Limited

ชมรมวาณิชธนกิจ
25. บ. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จก.
Trinity Advisory 2001 Company Limited
26. บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
Asia Plus Advisory Company Limited
27. บ. ไทยสแตรทีจิค แคปปิตอล จก.
Thai Strategic Capital Company Limited
28. บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จก.
Bangkok City Advisory Company Limited
29. บ. เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จก. Baker Tilly Corporate Advisory

40. บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.
Advisory Plus Company Limited
41. บ. แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จก.
Absolute Advisory Company Limited
42. บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
Asset Pro Management Company Limited
43. บ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ จก.
AIRA Advisory Company Limited
44. บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited

Services (Thailand) Limited
30. บ. เพลินจิต แคปปิตอล จก.
Ploenchit Capital Limited
31. บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จก.
PricewaterhouseCoopers FAS Limited
32. บ. ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Finnex Advisory Company Limited
33. บ. เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Wealth Plus Advisory Company Limited
34. บ. สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Silom Advisory Company Limited
35. บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.
Avantgarde Capital Company Limited
36. บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.
OptAsia Capital Company Limited
37. บ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
ACAP Corporate Services Company Limited
38. บ. เอสซีเอ็มบี จก.
SCMB Company Limited
39. บ. เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
Ernst & Young Corporate Services Limited

45. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited
46. บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited
47. บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited
48. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
49. บล. เคที ซีมิโก้ จก.
KT ZMICO Securities Company Limited
50. บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited
51. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
52. บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.
Citicorp Securities (Thailand) Limited
53. บล. ซีมิโก้ จก. (มหาชน)
Seamico Securities Public Company Limited
54. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
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ชมรมวาณิชธนกิจ
55. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
56. บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited
57. บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited
58. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited
59. บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited
60. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited
61. บล. บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จก.
Barclays Capital Securities (Thailand) Limited
62. บล. ฟินันซ่า จก.
Finansa Securities Limited
63. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
64. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
65. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited

116

66. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public
Company Limited
67. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำากัด (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company
Limited
68. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited
69. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
United Securities Public Company Limited
70. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
UBS Securities (Thailand) Limited
71. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public
Company Limited
72. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
Asia Plus Securities Public Company Limited
73. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
IV Global Securities Public Company Limited
74. บล. ไอที แอ๊บโซลุท จก.
IT Absolute Securities Company Limited
75. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
AIRA Securities Public Company Limited

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านหลักทรัพย์
1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
Bangkok Bank Public Company Limited
2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
Bank of Ayudhya Public Company Limited
4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Bank Public Company Limited
5. ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
Credit Agricole Corporate And Investment Bank
6. ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch
7. ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)
TMB Bank Public Company Limited
8. ธ. ซีไอเอ็มบี (ไทย) จก. (มหาชน)
Cimb Thai Public Company Limited
9. ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
The Siam Commercial Bank Public Company Limited
10. ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Bank Public Company Limited
11. ธ. นครหลวงไทย จก. (มหาชน)
Siam City Bank Public Company Limited
12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน)
Land and Houses Bank Public Company Limited
13. บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited
14. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited
15. บล. เกียรตินาคิน จก.
Kiatnakin Securities Company Limited
16. บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited

17. บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Countrygroup Securities Public Company Limited
18. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
19. บล. เคที ซีมิโก้ จก.
KT Zmico Securities Company Limited
20. บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited
21. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
22. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
23. บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
SICCO Securities Public Company Limited
24. บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.
Citicorp Securities (Thailand) Limited
25. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.
CLSA Securities (Thailand) Limited
26. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Limited
27. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
28. บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited
29. บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited
30. บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited
31. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited
32. บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited
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ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านหลักทรัพย์
33. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited
34. บล. บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จก.
Barclays Capital Securities (Thailand) Limited

43. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
UBS Securities (Thailand) Limited
44. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public
Company Limited

35. บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited
36. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
37. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
38. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited
39. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public

45. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
Asia Plus Securities Public Company Limited
46. บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
OSK Securities (Thailand) Public Company Limited
47. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
AIRA Securities Publice Company Limited
48. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
I V Global Securities Public Company Limited
49. บ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก.
GT wealth management Company Limited

Company Limited
40 บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company Limited
41. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited
42. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
United Securities Public Company Limited
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50. บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.
Ausiris Futures Company Limited
51. บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.
MTS Gold Futures Company Limited
52. บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited
2. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited
3. บล. เกียรตินาคิน จก.
Kiatnakin Securities Company Limited
4. บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited
5. บ. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Classic Gold Futures Company Limited
6. บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited
7. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
8. บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited
9. บล. เคที ซีมิโก้ จก.
KT ZMICO Securities Company Limited
10. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
11. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited

16. บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited
17. บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited
18. บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited
19. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited
20. บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited
21. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited
22. บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)
23. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
24. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
25. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited
26. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public
Company Limited

12. บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
SICCO Securities Public Company Limited
13. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
14. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

27. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited
28. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
UBS Securities (Thailand) Limited
29. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public
Company Limited

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

30. บล. สินเอเซีย จก.
Asia Credit Securities Company Limited
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ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
31. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
Asia Plus Securities Public Company Limited
32. บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
OSK Securities (Thailand) Public Company Limited

34. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
IV Global Securities Public Company Limited
35. บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

33. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
AIRA Securities Public Company Limited

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
1.

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited

2.

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

3.

บล. เกียรตินาคิน จก.
Kiatnakin Securities Company Limited

4.

บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited

5.

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited

6.

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

7.

บล. เคที ซีมิโก้ จก.
KT ZMICO Securities Company Limited

8.

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited

9.

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

10. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
11. บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
SICCO Securities Public Company Limited
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12. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.
CLSA Securities (Thailand) Limited (CLSA)
13. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
14. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
15. บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited
16. บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited
17. บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited
18. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited
19. บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited
20. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited
21. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
22. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
29. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)

23. บล. ภัทร จก. (มหาชน)

Asia Plus Securities Public Company Limited

Phatra Securities Public Company Limited

30. บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

24. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public

OSK Securities (Thailand) Public

Company Limited

Company Limited
31. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)

25. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)

AIRA Securities Public Company Limited

Merchant Partners Securities Public Company
Limited

32. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)

26. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.

IV Global Securities Public Company Limited

Macquarie Securities (Thailand) Limited

33. บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.

27. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.

Ausiris Futures Company Limited

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

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)

7.

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

Krungsri Securities Public Company Limited
2.

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

8.

บล. เกียรตินาคิน จก.
Kiatnakin Securities Company Limited

4.

บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited

5.

บ. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Classic Gold Futures Company Limited

6.

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited

บล. เคที ซีมิโก้ จก.
KT ZMICO Securities Co., Ltd.

Kasikorn Securities Public Company Limited
3.

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

9.

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited

10. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
11. บ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก.
GT Wealth Management Company Limited
12. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
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ชมรมผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
13. บล. ซิกโก้ จก. (มหาชน)
SICCO Securities Public Company Limited
14. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.
CLSA Securities (Thailand) Limited
15. บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
16. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

28. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited
29. บล. ยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
United Securities Public Company Limited
30. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
UBS Securities (Thailand) Limited
31. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public
Company Limited

17. บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited
18. บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited
19. บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited
20. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited
21. บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited
22. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited
23. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
24. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
25. บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited
26. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public
Company Limited
27. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company Limited
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32. บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จก.
UOB Bullion & Futures (Thai) Company Limited
33. บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก.
YLG Bullion & Futures Company Limited
34. บล. สินเอเซีย จก.
ACL Securities Company Limited
35. บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.
Ausiris Futures Company Limited
36. บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
Asia Plus Securities Public Company Limited
37. บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.
MTS Gold Futures Company Limited
38. บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
OSK Securities (Thailand) Public Company Limited
39. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
AIRA Securities Public Company Limited
40. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
I V Global Securities Public Company Limited
41. บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

กิจกรรม/Activities

เข้�เยี่ยมค
มค�รวะ ฯพณฯ น�ยกิตติรัตน์ ณ ระนองรองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์
เมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2554 ณ ห้องประชุม สม�คมบริษัทหลักทรัพย์

ก�รแข่งขัน “Broker Badminton Championship 2011”
วันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2554
ณ สน�ม 18 คอร์ท ร�ชพฤกษ์ แบดมินตัน

ษ ง�นด้�นหลักทรัพย์และด้�นสัญญ�ซืซื้อข�ยล่
ข วงหน้�
เยี่ยมชมศึกษ�ดู
ณ กรุงโซล ประเทศเก�หลี ระหว่�งวันที่ 3 – 7 กันย�ยน 2554

นำ�เงินจ�กก�รแข่งขันฟุตบอล “โบรกเกอร์คัพ 2011”
ขึ้นทูลเกล้�ฯ ถว�ยสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 26 กันย�ยน 2554

เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้�นคอร์รัปชั่น
วันที่ 25 กันย�ยน 2554
ณ ล�นพระบรมรูปรัชก�ลที่ 6 สวนลุมพินี

ง�นกิจกรรมสั
มสัมพันธ์ SET-IT-BOO Outing Trip 2011
ระหว่�งวันที่ 1 – 2 ตุล�คม 2554
ณ ร�วินทร� บีช รีสอร์ท แอนด์ สป� พัทย� จังหวัดชลบุรี

ก�รมอบของที
แสดงคว�มยิ
มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงคว
มยินดี
กับเลข�ธิก�ร ก.ล.ต. ในวันที่ 10 ตุล�คม 2554

ก�รเข้
รเข้�พบน�ยกรั
ยกรัฐมนตรีเพื่อรร�ยง�นคว�มคื
มคืบหน้�
ก�รดำ�เนินง�นกองทุนตล�ดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม
วันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2554
ณ ห้องสีเขียว ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล

ง�นกิ
นกิจกรรม Derivatives Networking Night Party 2011
15 ธันว�คม 2554 ณ ห้องเรสซิเด้นท์
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอร�วัณ กรุงเทพฯ

นกิจกรรม Compliance สัมพันธ์
ง�นกิ
ระหว่�งวันที่ 17 – 18 ธันว�คม 2554
ณ ร�วินทร� บีช รีสอร์ท แอนด์ สป� พัทย� จังหวัดชลบุรี

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES







