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สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

 สมาคมทีเ่กีย่วของกับธรุกจิหลกัทรัพยไดมกีารกอต้ังขึน้เปนคร้ังแรกในป 2516 โดยใชชือ่วา “สมาคมไทยเงินทนุและจดัจาํหนายหลักทรัพย” 
ตอมาไดมีการแกไขขอบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเปน “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย” ในป 2519  หลังจากน้ันในป 2524 สมาชิกบางสวน
ไดขอลาออกเพ่ือตัง้สมาคมการคาทีม่รูีปแบบเฉพาะธุรกจิหลกัทรัพย โดยใชชือ่วา “สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรพัย” ในป 2535 เมือ่มกีารประกาศใช
พระราชบัญญัตหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 เพือ่การกํากับดแูลและพฒันาตลาดทุนของประเทศ สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรพัย
จงึไดยืน่ขออนญุาตและจดทะเบียนเปนสมาคมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัธุรกิจหลักทรัพยสมาคมแรกในประเทศไทยโดยใชชือ่วา “สมาคมบริษทัหลักทรพัย” 
ซึง่ไดรบัการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที ่1/2535  เมือ่วันที ่17 กนัยายน 2535 โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ใหสมาคมเปนศนูยรวมของบริษทัหลกัทรพัย
ทกุประเภท เพือ่สงเสรมิพฒันาตลาดทุนและธรุกิจหลกัทรัพย เพือ่คุมครองและรักษาผลประโยชนของวงการธุรกจิหลกัทรพัย ตลอดจนเพ่ือการพฒันา
มาตรฐานในการประกอบธุรกจิ รวมทัง้เพือ่รวมมอืกบัหนวยงานทางการในการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัธรุกจิหลกัทรัพย เพือ่การพฒันาโครงสราง
พื้นฐานของตลาดทุนไทย ตอมาในป 2554 ไดมีการแกไขขอบังคับและเปล่ียนชื่อสมาคมเปน “สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย” (Association 
of Thai Securities Companies)  สมาคมไดปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และ
ใหบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ซึ่งทําใหในปจจุบันสมาคมไดมีสายงานหลัก  3 สายงาน ไดแก สายงานพัฒนาธุรกิจ สถาบัน
ฝกอบรม และสายงานกํากับดูแลสมาชิก

2516

2519
2524

2537

2542

2559

2539

2554

2535

2538

2540

2555

2548

ประวัติสมาคม
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 สมาคมไดเขาไปมีบทบาทในการกอต้ังองคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทสมาชิกโดยตอเน่ือง ในป 2537 
สมาคมไดกอตั้ง สถาบันฝกอบรม (ASCO Training Institute) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดวยการเตรียมพรอม
เพื่อดําเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย และเผยแพรความรู ความเขาใจดานหลักทรัพยตอสาธารณชน โดยไดมุงเนนในการจัดฝกอบรมและทดสอบ
เจาหนาท่ีการตลาดหลักทรัพย  นอกจากน้ี ยังไดจัดต้ัง ชมรมผูคาตราสารหน้ี (Bond Dealers Club) ข้ึนเพ่ือเปนองคกรกลางในการสรางระบบ
มาตรฐานของการประกอบธุรกิจการคาตราสารหน้ี ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวมตอไปในอนาคต ในป 2538 เพ่ือเปนการ
ขยายตลาดทุนใหกวางขวางย่ิงข้ึน สมาคมไดจัดต้ัง ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยกรุงเทพ (Bangkok Stock Dealing Center) ข้ึนเพ่ือประโยชนท่ีจะชวยให
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อนํามาใชพัฒนากิจการไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น (อยางไรก็ตาม ดวยปจจัยหลายประการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานภาษี Capital Gain ทําใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพตองปดการดําเนินงานเมื่อป 2542) และตอมาในป 2539 
ก็ไดมีการจัดต้ัง บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (TFSC Securities Limited) ข้ึน เพ่ือชวยเสริมสรางสภาพคลองของการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยในประเทศไทย ในป 2547 สมาคมไดรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้ง 
“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร และผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในตลาดทุนไทยมีการสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่โปรงใส ยุติธรรม ตลอดจนประสานความรวมมือ
ระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยใหเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ  

 ในป 2555 สมาคมไดเพิ่มหนวยงาน “กํากับดูแลสมาชิก” เพื่อสนับสนุนและสงเสริมสมาชิกใหประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ประสานงานแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจและใหความเห็นตอกฎหมาย
และกฎระเบียบใหม และในป 2559 ก็ไดเพ่ิมหนวยงาน “วิชาการ” เพ่ือจัดทําฐานขอมูลสถิติอุตสาหกรรม ศึกษารวบรวมขอมูลท้ังในและตางประเทศ
ที่เปนประโยชนตอธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงเผยแพรงานวิชาการตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะ 

 นอกจากน้ี สมาคมยังไดขยายการดําเนินงานใหครอบคลุมถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานดานตางๆ ของบริษัทสมาชิกโดยไดจัดต้ัง 
ชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club) ข้ึนในเดือนธันวาคม 2539 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก (Primary Market) ในป 2540 
ไดจัดตั้ง ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย (Compliance Club) เพื่อใหการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพยพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพไปสูมาตรฐานสากล ในป 2542 สมาคมไดกอตั้ง ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Club) ขึ้นเพื่อ
รองรับการพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพยซึ่งกําลังกาวไปสูแนวทางการประกอบธุรกิจในเชิง E-Commerce เพื่อรวมสรางความเจริญเติบโตอยางมี
เสถียรภาพใหแกตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวตอไป  ในป 2548 สมาคมไดจัดตั้ง ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย (Back offi  ce 
Operation Club) ขึ้น เพื่อสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานดานปฏิบัติการหลักทรัพย เพื่อเผยแพรการศึกษาวิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
งานปฏิบัติการหลักทรัพย ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูประสบการณ และวิธีการเก่ียวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย  
ตอมาในเดือนธันวาคม 2548 ไดจัดต้ัง ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures Industry Club) ขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งดานหลักการและดานปฏิบัติ ประสานงานความรวมมือระหวางสมาชิก
ในการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมท้ังการประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเก่ียวเน่ืองกับ
การประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ตลอดจนสงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรขาวสารทางวิชาการและขาวสารเก่ียวกับธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา และในป 2555 ไดจัดต้ัง ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย (Human Resources Club) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู ประสบการณ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพรงานวิชาการ ผลการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหแกสมาชิก
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สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

สารจากนายกสมาคม

 นวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบของ Financial Technology หรือ Fintech ไดเขามามีบทบาทอยางมากในธุรกิจหลักทรัพย อาทิ 
เครื่องมือที่ใชในการแนะนําการลงทุน (Robo Adviser) การซื้อขายหลักทรัพย (Algorithmic Trading) การใหคําแนะนําและซ้ือขายหนวยลงทุน 
(Fund Advice) ตลอดจนเทคโนโลยีอยาง Blockchain ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือใหการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยสะดวกรวดเร็วกวาท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน ดังน้ัน ธุรกิจหลักทรัพยจึงถูกมองวาเปนหน่ึงในธุรกิจท่ีถูกกระทบจากการนํานวัตกรรมทางการเงินมาใช ทําใหสมาคมฯ ตองเรงพัฒนา
และยกระดับทรัพยากรบุคคลในธุรกิจหลักทรัพยใหสามารถทํางานที่มีมูลคาของงานที่สูงขึ้นอยางเรงดวน

 สําหรับภาพรวมของตลาดหลักทรัพยไทย ป 2559 นับเปนปที่ดีอีกปหน่ึง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.8 % มาปดที่
1,542.94 จุด และมีปริมาณซื้อขายเฉล่ียตอวันที่ 50,245 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 22 % ถึงแมจะมีเหตุการณเขามากระทบท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของ สหราชอาณาจักร หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในหลายดานๆ แตตลาดหลักทรัพยไทยก็ยังสามารถใหผลตอบแทนที่ดี 
แสดงใหเห็นถึงความม่ันใจของนักลงทนุที่มีตอตลาดทุนไทย

 บทบาทของสมาคมฯ ท่ีสําคัญในปท่ีผานมาคือ การผลักดันและสนับสนุนใหบริษัทสมาชิกมีความพรอมท่ีจะใหบริการลูกคาแบบ Digital
ต้ังแตกระบวนการเปดบัญชีจนถึงการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย การเผยแพรศักยภาพของบริษัทหลักทรัพยในการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใช 
เพื่อใหนักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุนไดดีขึ้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย ปรับปรุงกระบวนการนําเงินไปลงทุนตางประเทศใหมีความคลองตัวมากขึ้น การเตรียม
ความพรอมสําหรับการเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงิน
แกการกอการรายของ Financial Action Task Force (FATF) และผลักดันใหมีการปรับปรุงระบบการชําระราคา ซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
ตลาดทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในดานการยกระดับทรัพยากรบุคคลในธุรกิจหลักทรัพย สมาคมฯ ไดจัดใหมีหลักสูตร Executive Advancement Program (EAP) เพื่อ
ใหความรูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนประโยชนตอการทําธุรกิจหลักทรัพยแกผูบริหารระดับสูง ในขณะท่ีสถาบันฝกอบรม ATI ไดพัฒนา
หลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของสมาชิกท้ังในสวนของเจาหนาท่ีแนะนําการลงทุน และเจาหนาท่ีปฏิบัติการ รวมถึงการใหงบประมาณสนับสนุน
การยกระดับผูแนะนําการลงทุนสูผูวางแผนการลงทุน (Investment Planner) จํานวน 300 คน อีกพัฒนาการหน่ึงท่ีสําคัญของสมาคมฯ คือการเพ่ิม
ฝายวิชาการข้ึนเพ่ือผลิตผลงานดานวิชาการท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงขอมูลสถิติของอุตสาหกรรม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย

 สุดทายน้ี ขอขอบคุณชมรมตางๆ ท่ีไดทุมเทกําลังใหกับการทํางานเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงานของสมาชิก และขอบคุณสมาชิกทุกทาน
ที่ไดใหความสนับสนุนการดําเนินการและกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุน
ตอไป

เรียน  ทานสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
 
 ป 2559 เปนปแหงการปฏิรูปประเทศไทยอยางชัดเจน 
โดยรัฐบาลไดจัดทํานโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศสู “Value based Economy” หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยการสรางมูลคาเพิ่ม โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาดาน
นวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการประกอบธุรกิจมากข้ึน
ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งเปนหนึ่งในกลไกที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหประเทศ
สามารถบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว นอกจากน้ี ธุรกิจหลักทรัพยยังมีหนาท่ี
สนับสนุนการระดมทุนของธุรกิจเกิดใหม (Start Ups) และธุรกิจขนาดกลาง 
(SMEs) ใหมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความม่ันคงทางการเงินใหกับ
ภาคประชาชนโดยการใหความรูทางการเงินและการลงทุนท่ีถูกตอง

ภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ
นายกสมาคม
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คณะกรรมการสมาคม

ผูบริหารสมาคม

คุณชาญชัย  กงทองลักษณ    
กรรมการ

คุณพิเชษฐ  สิทธิอํานวย
กรรมการ

คุณปริญญ  พานิชภักดิ์
กรรมการ

คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ
นายกสมาคม

คุณเผดิมภพ  สงเคราะห
กรรมการ

คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร
กรรมการ 

ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ
กรรมการ

คุณชาญศักดิ์ ธนเตชา
กรรมการ

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการสมทบ

คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ
กรรมการ

คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
เลขาธิการ

คุณอัศวินี  ไตลังคะ
กรรมการ

คุณโปรดเกลา  เรืองนิติวิทย
รองเลขาธิการ

สายงานพัฒนาธุรกิจและบัญชีการเงิน

คุณภาคภูมิ  ภาคยวิศาล
รองเลขาธิการ
สถาบันฝกอบรม

คุณณรงค  โรจนคุณารักษ
ผูชวยเลขาธิการ

สายงานกํากับดูแลสมาชิก

คุณคนางค  ดวงมณี
ผูอํานวยการ
สวนวิชาการ
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ป 2560 - 2562

“Moving towards Broker 4.0” : ยกระดับมูลคาเพิ่มของการบริการ

สงเสริมและพัฒนาการบริการการลงทุน ท่ีพรอมดวยจรรยาบรรณ ใหตอบสนองความตองการของนักลงทุน
และตอบรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยี เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืนของตลาดทุนและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

Product and Service สงเสริมการทําธุรกิจหลักทรัพยใหมีผลิตภัณฑและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) 
สามารถตอบสนองความตองการของนักลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ

Technology สงเสริมการพัฒนาธุรกิจของสมาชิกเพื่อตอบรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
และรองรับรูปแบบการทําธุรกิจที่หลากหลายของสมาชิก

HR Development พัฒนาและยกระดับบุคลากรของสมาชิกใหมีทักษะ
ที่สามารถเพิ่มมูลคาในการใหบริการ

Common Infrastructure ศึกษาและสนับสนุนการจัดทําโครงสรางพื้นฐานรวม
ในการทําธุรกิจของสมาชิก

Best Practice & Ethics ยกระดับมาตรฐานการทํางานที่ใหความสําคัญ
กับจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และการสงเสริมการตอตานคอรรัปช่ัน

CSR การเผยแพรความรูการลงทุน  (Investment Literacy) ที่ถูกตองใหประชาชนท่ัวไป
ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค

1

2

3

4

5

6

ยุทธศาสตร
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน 
และธุรกิจหลักทรัพย ในป 2559
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย ในป 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.2 โดยฟนตัว
ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 2.9 (ตารางที่ 1) 
โดยไดแรงหนุนจากการใชจายของภาครัฐและการทองเที่ยว 
ในขณะท่ีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงกดดันภาคการสงออก

ของไทย 
 สําหรับในสวนของภาครัฐบาล การบริโภคภาครัฐขยายตัว
รอยละ 1.6 ตอป เม่ือเทียบกับรอยละ 3.0 ตอปในปกอน จากการเรง
เบิกจายงบประมาณ ขณะท่ีการลงทุนภาครัฐขยายตัวรอยละ 9.9 ตอป 
เมื่อเทียบกับฐานท่ีสูงถึงรอยละ 29.3 ตอปในป 2558
 ในสวนของภาคเอกชน การจับจายใชสอยภายในประเทศ
ขยายตวัรอยละ 3.1 เม่ือเทยีบกบัการขยายตัวเพยีงรอยละ 2.2 ในปกอน 

จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆและรายไดเกษตรกรที่เริ่มฟนตัว
โดยการลงทุนในภาคเอกชนเร่ิมฟนตัวขึ้น โดยขยายตัวรอยละ 0.4 
จากปกอนทีห่ดตวัรอยละ 2.2 ตอป ขณะทีม่ลูคาการสงออกในป 2559 
ทรงตัวที่รอยละ 0 เมื่อเทียบกับการลดลงรอยละ 5.6 ในป 2558 
โดยมีปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 3.4 
 ทางดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟอท่ัวไป
(Headline Infl ation) ในป 2559 ปรับเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 0.2 เม่ือเทียบกับ
ท่ีหดตัวลงรอยละ 0.9 ในป 2558 สวนดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2559 เกินดุล อยูที่รอยละ 11.4 ของ GDP  
และดุลการคาเกินดุลมากกวาปกอนโดยอยูที่ 35.8 พันลานดอลลารฯ

ตารางท่ี 1: ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญ และประมาณการเศรษฐกิจป 2560

2556 2557 2558 2559 2560 f

อัตราการขยายตัวของ GDP (%) 2.8 0.8 2.9 3.2 3.0-4.0

การลงทุนรวม (%) -0.8 -2.4 4.4 2.8 5.3

ภาคเอกชน (%) -0.8 -1.0 -2.2 0.4 2.5

ภาครัฐ (%) -1.0 -7.3 29.3 9.9 14.4

การบริโภคภาคเอกชน (%) 0.8 0.6 2.2 3.1 2.8

การบริโภคภาครัฐบาล (%) 4.7 2.1 3.0 1.6 2.6

ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (%) 2.8 0.2 0.7 2.1 2.6

มูลคาการสงออกสินคา (%) -0.1 -0.3 -5.6 0.0 2.9

ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (%) 1.4 -5.3 0.0 -1.4 3.7

มูลคาการนําเขาสินคา -0.1 -7.9 -10.6 -4.7 5.5

ดุลการคา (พันลานดอลลารฯ) 6.7 17.3 26.8 35.8 32.2

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารฯ) -5.2 15.1 32.1 46.4 39.5

ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%) -1.1 3.8 8.1 11.4 9.4

อัตราเงินเฟอ (%) 2.2 1.9 -0.9 0.2 1.2-2.2

f = forecast
ที่มา: NESDB
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ภาวะตลาดทุน

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ณ 
สิ้นป 2559 ปดที่ 1,542.94 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 เมื่อ
เทียบกับส้ินป 2558 (รูปที่ 1) โดยดัชนีไดรับปจจัยบวกจากแรงซ้ือ
ของนักลงทุนตางชาติที่กลับเขามาซื้อสุทธิเปนครั้งแรกในรอบ 4 ปที่
7.8 หมื่นลาน แมจะมีแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจนี การลงมติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในชวงปลายป 
ทัง้นี ้ดชันมีจีดุตํา่สดุอยูที ่1,224.83 จดุ ในเดอืนมกราคม และจดุสูงสดุ
อยู ที่ 1,552.64 จุด ในเดือนสิงหาคม ดานดัชนีตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai index) ปดที่ 616.27 จุด เพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 จาก
สิ้นป 2558
 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization)
รวมของ SET และ mai ณ ส้ินป 2559 มีมูลคา 15,504,636 ลานบาท 
(รูปที่ 1)  โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.0 จากสิ้นป 2558 จากการเพ่ิมขึ้นของ
ดัชนี และจํานวนบริษัทที่จดทะเบียนเขาใหม
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รูปที่ 1: SET-mai Index & Market Capitalization

รูปท่ี 4: Average Daily Turnover

รูปท่ี 3: Dividend Yield and P/E

รูปท่ี 5: Market Turnover Classifi ed by Type of Investorsรูปที่ 2: No. of Listed Companies (SET + mai)

 ท้ังน้ี ในป 2559 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
รวมทั้งสิ้น 522 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม 11 บริษัท และ
บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน 8 บริษัท สําหรับตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนรวม 134 บริษัท ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียน
เขาใหม 13 บริษัท โดยไมมีบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน สงผลให 
ณ สิ้นป 2559 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 656 บริษัท (รูปที่ 2)
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 สาํหรบัคา P/E Ratio ของตลาดหลักทรพัยไทย ณ สิน้ป 2559 
อยูที ่ 18.55 เทา ลดลงจากปกอนซึง่อยูที ่ 22.57 ในขณะที ่P/E Ratio 
ของตลาด mai ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากส้ินป 2558 ที่ 52.94 เทา เปน 
63.27 เทา (รปูที ่3) อยางไรกต็าม อตัราเงนิปนผลตอบแทน (Dividend 
Yield) ของไทยปรับตัวลดลงจากรอยละ 3.36 ณ สิ้นป 2558 มาอยูที่
รอยละ 3.04
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 ในป 2559 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ SET และ mai 
มีมูลคารวม 12,816,259 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19 จากป 2558 
ซ่ึงอยูท่ี 10,765,470 ลานบาท โดยมูลคาซ้ือขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวัน
อยูท่ี 52,526 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 44,302 ลานบาท ในป 2558 (รูปท่ี 4)
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 เม่ือพิจารณาการซ้ือขายหลักทรัพยแยกตามประเภทนักลงทุน
ในป 2559 นักลงทุนรายยอยยังคงมีสัดสวนของมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยลดลงเปนรอยละ 54 ขณะทีน่กัลงทุนตางประเทศมีสดัสวน
เพิม่ขึน้เปนรอยละ 26 โดยบัญชีบรษิทัหลักทรัพย (Proprietary Trading) 
และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสดัสวนเพิม่จากปทีผ่านมา กลาวคอื 
รอยละ 11 และ 10 ตามลําดับ (รูปท่ี 5)
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ภาพรวมของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา

ภาพรวมของตลาดตราสารหน้ี

 ในป 2559 การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในบริษัท 
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) มี
ปรมิาณการซ้ือขายรวมท้ังสิน้ 69,576,164 สญัญาหรอืเฉล่ีย 285,148 
สญัญาตอวนั เพิม่ขึน้รอยละ 42.8 จากป 2558 ซึง่มีปรมิาณการซ้ือขาย
เฉลีย่ที ่199,749 สญัญาตอวนั ปจจยัสาํคญัมาจากธุรกรรมของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาของหุนสามัญ (Single Stock Futures) และสัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) 

 หากแยกตามผลิตภัณฑพบวา สินคาท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุด 
ไดแก Single Stock Futures ซึ่งมีการซื้อขายคิดเปนรอยละ 49 ของ
ปริมาณการซ้ือขายรวม รองลงมา ไดแก SET50 Index Futures และ 
Gold Futures ที่รอยละ 46 และรอยละ 4.3 ตามลําดับ

 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 TFEX มีสถานะคงคางรวม 
1,919,913 สญัญา เพิม่ขึน้รอยละ 103.9 จาก 941,492 สญัญาในปกอน
และมจีาํนวนบญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายลวงหนา รวมทัง้สิน้ 129,284 บญัชี 
เพิม่ขึน้รอยละ 13.8 จาก 113,575 บญัชใีนปกอน โดยในป 2559 ผูลงทนุ
ทั่วไปมีการซื้อขาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.8 รองลงมาเปนผูลงทุน
สถาบนัและผูลงทนุตางประเทศรอยละ 36.8 และรอยละ 10.4 ตามลําดบั

 หลังจากที่ไดมีการควบรวมตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย (AFET) และ TFEX เขาดวยกนัในป 2558 TFX ไดเริม่เปด
ใหมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตรในป 2559 ไดแก 
สญัญาซือ้ขายลวงหนายางแผนรมควันชัน้ 3 (RSS3 Futures) ในเดอืน
กุมภาพันธ และสัญญาซื้อขายลวงหนายางแผนรวมควันช้ัน 3 เพื่อ
การสงมอบสนิคา (RSS3D Futures) ในเดอืนพฤษภาคม ซึง่ ณ สิน้ป
2559 สญัญาซ้ือขายลวงหนาทัง้ 2 ประเภทดังกลาวมปีรมิาณการซ้ือขาย
รวม 250 สัญญา และสถานะคงคาง 37 สัญญา นอกจากน้ัน TFEX 
ไดยกเลกิซือ้ขายสนิคา Brent Crude Oil Futures ตัง้แตเดอืนกนัยายน 
เนือ่งจาก Intercontinental Exchange (ICE) ซึง่เปนผูคาํนวณและเผยแพร 
ICE Brent Index เปลี่ยนแปลงนโยบายการคํานวณและเผยแพร ICE 
Brent Index จากรายวัน เปน รายเดือน สงผลใหสัญญาที่หมดอายุ
ตั้งแตเดือนกันยายน 2559 เปนตนไป ไมมีขอมูลสําหรับคํานวณราคา
ที่ใชชําระราคา (Final Settlement Price)

 ณ สิ้นป 2559 มูลคาคงคาง (Outstanding) ของตราสารหน้ี
ท่ีข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มีมูลคารวมท้ังส้ิน 10.86 
ลานลานบาท หรือคิดเปนการปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.4 เม่ือเทียบกับ
ป 2558
 สาํหรบัการซือ้ขายตราสารหน้ี (Outright Trading) ในตลาดรอง
ป 2559 มีมูลคารวมท้ังสิ้น 22.4 ลานลานบาทหรือคิดเปนมูลคา
การซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทากับ 91,842 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนการเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับป 2558

 พัฒนาการท่ีสําคัญในตลาดทุนในป 2559 สรุปไดดังนี้
 สํา นักงานคณะกรรมการ กํา กับหลักท รัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
 1) ปรับปรุงหลักเกณฑการใหผูประกอบธุรกิจสามารถ
ตดัสนิใจซือ้ขายหลักทรพัยแทนลกูคาไดภายในขอบเขตจํากดัตามท่ี
ตกลงกบัลกูคา โดยต้ังแตวนัที ่1 มกราคม 2560 เปนตนไป ผูประกอบ
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาสามารถจัดใหผูแนะนําการลงทุน และผูวางแผนการลงทุน
ของตนใหบริการตัดสินใจซื้อขายผลิตภัณฑในตลาดทุนแทนลูกคาได
โดยลูกคายินยอมภายในขอบเขตการลงทุนที่จํากัดตามที่ตกลงกันไว 
โดยไมจําเปนตองรอคําส่ังซ้ือขายแตละรายการจากลูกคา ท้ังน้ี กําหนด
ตราสารที่สามารถใหบริการในลักษณะดังกลาวได ไดแก หลักทรัพย
และสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
 2) สงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟนเทคเขามา
ใชในตลาดทุน โดยใน 2559 ไดมีการดําเนินการในดานตางๆ อาทิเชน
        สนับสนุนผูมีสวนรวมในตลาดทุนใหพรอมและรูเทาทัน
พัฒนาการของฟนเทค ดวยการจัดสัมมนา FinTech Forum เปนประจํา
ทุกไตรมาส
        รวมกับหนวยงานพันธมิตรสงเสริมความรูและพัฒนา
ฟนเทคดวยการจัดโครงการ FinTech Challenge เปนระยะเวลา 4 เดือน 
เพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
การลงทุนและประกันภัย โดยมีผูท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการจํานวน 
123 ทีม และไดรับคัดเลือกเขารวมกิจกรรม boot camp จํานวน 22 ทีม
ในการรวมอบรมกับผูเชี่ยวชาญ โดยลาสุดไดประกาศทีมที่เขารอบ
สุดทาย 10 ทีมซ่ึงจะไดนําเสนอผลงานเพ่ือประกวดชิงเงินรางวัล ในวันท่ี 
7 กุมภาพันธ 2560
        เปดรับฟงความเห็นแนวทางเขารวมโครงการทดสอบ
และพฒันานวตักรรมในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) เพือ่เปดโอกาส
ใหผูประกอบธุรกิจหรือนักพัฒนาทดสอบนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการให
บริการในตลาดทุนไดโดยไมติดกรอบของกฎเกณฑในปจจุบัน ทั้งนี้ 
ผูทีเ่ขารวมโครงการจะสามารถนําเสนอการบริการรูปแบบใหมกบัผูลงทุน
จริงไดโดยยังไมตองไดรับใบอนุญาต จาก ก.ล.ต. ในชวงระยะเวลาท่ี
กาํหนด แตตองอยูภายใตขอบเขตท่ีจาํกัด และตองปฏบิตัติามเงือ่นไข
ตางๆ โดยคาดวาประกาศจะออกและมีผลบังคบัใชในไตรมาส 1/2560                           
 3) ลงนามขอตกลงเปดการเสนอขายกองทุนรวมขามประเทศ
ภายใตกรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport: ARFP) เพือ่
เตรยีมเปดเสนอขายกองทุนรวมขามประเทศตอประชาชนท่ัวไปรวมกับ
เกาหลีใต ญี่ปุน นิวซีแลนด และออสเตรเลียภายในป 2560 ทั้งนี้ 
กองทนุรวมทีเ่ปนไปตามเกณฑกลางของ ARFP และไดรบัความเห็นชอบ
จากประเทศหน่ึง (home country) สามารถไปเสนอขายหนวยลงทุน
ตอประชาชนในอีกประเทศหน่ึง (host country) ไดผานตัวกลางหรือ
ตัวแทนขายที่ไดรับอนุญาตของ host country

พัฒนาการที่สําคัญในตลาดทุน
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รายงานประจําป 2559

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 1) พัฒนาดัชนีราคาใหม ไดแก ดัชนี sSET เพื่อเปนดัชนี
ราคาหุนทีส่ะทอนความเคลือ่นไหวของราคาหุนสามัญซึง่อยูนอกเหนือ
ดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยูเดิม โดยในเบื้องตนประกอบดวย 
102 หลักทรัพย สําหรับการคัดเลือกหุนที่ใชคํานวณในดัชนี sSET จะ
พจิารณาจาก 1) ขนาดของหุน โดยคัดเลอืกเฉพาะหุนทีม่มีลูคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด (market capitalization) ในชวงทีก่าํหนดคืออยูในลําดบั
เปอรเซ็นตไทลที่ 90-98 2) ตองมีสัดสวนผูถือหุนรายยอย (free-fl oat)
อยางนอยรอยละ 20 และ 3) เปนหุนที่มีการซื้อขายอยางตอเนื่อง 
โดยจํานวนหุนท่ีซ้ือขายในแตละเดือนตองมีสัดสวนอยางนอยรอยละ 0.5 
ของจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท เปนระยะเวลาอยางตํ่า 9 เดือน
จาก 12 เดือน ในชวงที่พิจารณา
 2) พัฒนาระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลาง
สําหรับจัดจําหนายกองทุนรวม เพื่อขยายชองทางใหประชาชนเขาถึง

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย

 ณ ส้ินป 2559 บริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตการเปน
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย มีจํานวน 41 บริษัท ซ่ึงในจํานวนน้ีมี 39
บริษัทท่ีเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในดานธุรกิจ
อนุพันธ บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
จํานวน 47 บริษัท ซ่ึงเปนสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ประเภทตัวแทนทั่วไปจํานวน 42 บริษัท 

ผลประกอบการ
 ธุรกิจหลักทรัพยมีรายไดรวมในป 2559 จํานวน 45,132 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.9 จากรายไดรวมจํานวน 42,212 ลานบาท
ป 2558 ทั้งนี้ รายไดจากการเปนนายหนายังคงเปนรายไดหลักของ
ธุรกิจ โดยรายไดจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา รวมกันเปนจํานวน 29,878 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 66 ของรายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

(unit: mil. baht) 2558 2559 % Change

Brokerage - Securities 25,588 27,477 7.4%

Brokerage - Derivatives 1,933 2,401 24.2%

Underwriting 1,738 893 -48.6%

Financial Advisory 796 853 7.2%

Gains on Trading - Securities -266 3,280 n.a.

Gains on Trading - Derivatives 2,733 1,651 -39.6%

Interest and Dividend 3,260 2,916 -10.5%

Others 6,432 5,660 -12.0%

Total Revenue 42,212 45,132 6.9%

Source: SEC

ตารางท่ี 2: Revenue of Securities Industry

 ธุรกิจหลักทรัพยมีคาใชจายรวมในป 2559 จํานวน 32,249 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.0 จากคาใชจายรวม จํานวน 31,323 ลานบาท
ในชวงเดียวกันของป 2558 โดยคาใชจายหลักของธุรกิจ ไดแก คาใชจาย

ดานบุคลากร ซ่ึงในป 2559 มีจํานวน 17,231 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
53.4 ของคาใชจายทั้งหมด (ตารางที่ 3)

กองทุนรวมไดสะดวก มีประสิทธิภาพและมีทางเลือกหลากหลายมากข้ึน
รวมท้ังลดภาระดานระบบปฏิบัติการของบริษัทจัดการลงทุน และนายหนา
ซื้อขายหนวยลงทุน โดยมีผูประกอบการในธุรกิจกองทุนรวม 43 แหง
ตอบรับใชระบบ และคาดวาจะเริ่มใหบริการในเดือนมีนาคม 2560
 3) ตั้งศูนยกลางการใหความรูแกภาคธุรกิจ โดยเนนกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมี
หลักสตูรแรกคอื STARTUP Fundamental Course ทีเ่กดิขึน้จากความรวมมอื
กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
โดยจะพฒันาความรูแกผูสนใจประกอบธรุกจิถงึองคประกอบทีเ่กีย่วของ 
ขัน้ตอนกระบวนการในการดําเนนิธรุกจิ Startup ตลอดจนเปดโอกาสให
เรยีนรูผานผูประสบความสําเรจ็ในธรุกจิ Startup เพือ่ใหเกิดแรงบนัดาลใจ
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(unit: mil. baht) 2558 2559 % Change

Expenses on Borrowing 2,235 2,025 -9.4%

Fee & Service Expenses 3,704 4,197 13.3%

Provision for Bad Debt / Doubtful Account -54 12 n.a.

Personnel Expenses 16,752 17,231 2.9%

Premises & Equipment Expenses 4,127 4,264 3.3%

Other Expenses 4,559 4,520 -0.9%

Total Expenses 31,323 32,249 3.0%

Source: SEC

ตารางที่ 3: Expenses of Securities Industry

 ในป 2559 ธุรกิจหลักทรัพยมีกําไรสุทธิ จํานวน 10,256 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 จากกําไรสุทธิ 8,602 ลานบาท ในปกอนหนา

สถานะทางการเงิน
 สินทรัพยรวมของธุรกิจหลักทรัพย ณ สิ้นป 2559 เทากับ 
357,116 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 23.4 จากส้ินป 2558 ซ่ึงมีสินทรัพย
รวมเทากับ 289,374 ลานบาท ดานแหลงเงินทุนของธุรกิจ ณ สิ้นป 
2559 ประกอบดวยหน้ีสินรวมเทากับ 258,937 ลานบาท และสวนของ
ผูถือหุนเทากับ 98,179 ลานบาท (รูปที่ 6) 
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unit: THB Million

unit: THB Million unit: percent

สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน
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93,129
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ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE)
 ROE ของธุรกิจหลักทรัพย ในป 2559 เทากับรอยละ 10.45 
เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งมี ROE เทากับ รอยละ 9.24 (รูปที่ 7) 

รูปที่ 6: สินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน
ของธุรกิจหลักทรัพย

รูปที่ 7: Net Profi t and ROE of Securities Industry
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ผลการดําเนินงานในป 2559

งานดานพัฒนาธุรกิจ

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ริเร่ิมการพัฒนาระบบการชําระเงินสําหรับตลาดทุน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการชําระราคาซื้อขายของบริษัทหลักทรัพยกับ
ลูกคา รวมถึงประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยและหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
     เผยแพรผลการศึกษาตนทุนการประกอบธุรกิจนายหนา
คาหลักทรัพย ที่สมาคมฯ ไดวาจางศูนยบริการวิชาการและฝกอบรม 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูทํา
การวิจัย
      จัดทําบทความ เรื่อง “ศูนยขอมูล KYC กลาง (Central 
KYC Registry) India… ตัวอยางแนวทางชวยลดภาระการทํา KYC”
 - สนับสนุนธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาใน
ภูมิภาค ประจําป 2559 โดยการจัดบรรยายใหกับผูแนะนําการลงทุน 
จาํนวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี สุรินทร และเชียงราย
    จัดอบรมใหแกผูบริหารของบริษัทสมาชิกเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรูแกผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพยใหมีความพรอม
และความรูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง อันจะนําบริษัทหลักทรัพย
เติบโตไดอยางย่ังยืนและมั่นคงในอนาคต โดยในป 2559 ไดจัดอบรม
ภายใตหัวขอ “อนาคตประเทศไทย Thailand 4.0” “โอกาสและความ
ทาทายของ Fintech ในธุรกิจหลักทรัพย” “ธุรกิจหลักทรัพย: โอกาส
และความทาทาย” “National E - Payment Roadmap ท่ีเปนประโยชน
กับบริษัทหลักทรัพย” และ “Corporate Bond Market 4.0 เพ่ือการเติบโต
อยางย่ังยืน” 
   จัดวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทหลักทรัพย และการลงทุนในตางประเทศ แกบุคลากร
ธนาคารแหงประเทศไทย เพือ่เปนขอมลูประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางหลักการและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
      เปดการใชระบบ Advertising Board System ที่พัฒนา
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อเปนชองทางการ
ส่ือสารและเสนอราคาระหวางบริษัทสมาชิกท่ีมีธุรกรรมดานตราสารหน้ี
   ผลักดันใหบริษัทหลักทรัพยสามารถย่ืนขออนุญาตหักกลบ
รายการซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย
ของลูกคา resident และ non-resident  (Netting Phase 1) 

     นําเสนอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อพิจารณาปรับเกณฑที่มี
ผลตอการทําธุรกิจหรือปฏิบัติงาน 2 รายการ ไดแก 
       - การกําหนดหลักทรัพยท่ีอนุญาตใหทําการขาย short 
เพื่อสนับสนุนการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯไดเหมาะสมกับสภาวะ
การซ้ือขายแตละหลักทรัพยไดมากขึ้น 
         - การผอนผันใหนําคาขายหลักทรัพยมาชําระคาซื้อ
อันเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระคาซื้อ โดยมิได
เปนการอํานวยความสะดวกในการซ้ือขายใหกับลูกคา และบริษัทหลักทรัพย
ตองมีมาตรการในการควบคุมและกํากบัดูแลท่ีเหมาะสม
      รวมกบัตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยจัดงาน “นวตักรรม
การลงทุนในบรษิทัหลกัทรพัย - Investment Innovations by Securities 
Companies” เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2559 เพือ่ประชาสัมพนัธใหบคุคล
ทั่วไปไดเห็นถึงพัฒนาการดาน Fintech ของบริษัทหลักทรัพย 

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
           รวมประชุม Focus Group กับสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
การแกไขหลักเกณฑตางๆ เชน การกําหนดประเภทผูขายและกระบวนการ
ขายผลิตภัณฑในตลาดทุน การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจ
ของกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียน เปนตน
       พิจารณาและใหความเห็นไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. เก่ียวกับ
รางหลักเกณฑ เรื่อง การใหบริการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุนโดย
ลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด
      รวมหารือและใหความเห็นตอหลักเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตบริษัทหลักทรัพยประกอบธุรกิจ
เงินตราตางประเทศ และการดูแลบัญชีเงินบาทของ NR ที่ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา

ป 2559 เปนปแหงการปฏิรูปประเทศไทยอยางชัดเจน 
“Value based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยการสรางมูลคาเพิ่ม 

โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาดานนวัตกรรม 
และการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการประกอบธุรกิจมากข้ึน 

ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งเปนหนึ่งในกลไกที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหประเทศ 

สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

“
”
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งานดานฝกอบรมและทดสอบ

 ป 2559 สถาบนัฝกอบรม สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไทย (ATI)
ไดพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพในระบบการทํางานใหทนัสมยั ตามยคุดิจทิลั 
(Digital) รวมถึงการพัฒนาวัตกรรมใหม เพื่อบริการกลุมลูกคาเดิมและ
ลูกคาใหมไดดียิ่งขึ้น มีการประชาสัมพันธผานสื่อ Social Media โดย
ยังคงใหความสําคัญกับการเปนสถาบันฝกอบรมในดานการใหความรู
ในการพัฒนาบคุลากรดานตลาดเงินและตลาดทุนอยางตอเน่ือง อกีทัง้
ยงัสรรหาและเสริมสรางการพัฒนาหลักสูตรใหมๆ  ขึน้ทกุป  โดยป 2559 
มีหลักสูตรใหมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ซึ่งทาง ATI พัฒนารวมกับวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรท่ีมีอยูใหสอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรมและ
ผูประกอบการ  ATI เปนศูนยทดสอบความรูซึ่งไดรับมาตรฐานตาม
เกณฑของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ที่มุงเนน
การใหบรกิารทีม่คีณุภาพท้ังศนูยทดสอบหลักทีก่รงุเทพฯ และตางจังหวัด 
นอกจากน้ี ATI ยังไดรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมให
ความรูกบับคุคลตาง ๆ เชน รวมกบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในการจัดกิจกรรมการอบรมและทดสอบใหแกนิสิต นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเครือขาย

ดานความสัมพันธกับตางประเทศ
       เขารวม International Council of Securities Associations 
(ICSA) Annual Meeting ประจําป 2016 ที่สมาคมฯ เปนสมาชิก
      เขารวม Asia Securities Forum (ASF) AGM 2016 และ 
ASF Round Table ที่สมาคมฯ เปนสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
สภาวะและการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพยของแตละประเทศสมาชิก

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ
      จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา ระหวางวันท่ี 23 - 27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร  รวมกับชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา
และกิจกรรมดูงาน Alternative Trading System และ Fintech ระหวาง
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุน
     จัดการแขงขัน Broker Badminton Championship 2016 
ระหวางวันที่  20 - 21 กุมภาพันธ 2559
     จัดการแขงขันฟุตบอลสิงหโบรกเกอรคัพ ประจําป 2559 
ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน 2559 - 24 กันยายน 2559

ดานกิจกรรมเพ่ือสังคม
      จัดบรรยายเสนทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย
ใหแกนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร จํานวน 4 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
     รวมเปนผูสนับสนุนและเปนกรรมการตัดสินโครงการ Young 
Financial Star Competition (YFS) 2016
     เขารวมและสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “SET BULL 
RUN” ประจําป 2559 โดยรายไดทั้งหมดนําไปสมทบเพื่อชวยเหลือ
สังคม โดยมอบใหสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 
     ทูลเกลาถวายเงินจากการแขงขัน Broker Badminton
Championship 2015 แดสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2559

     เปนเจาภาพรวมกับ FETCO และตลาดหลักทรัพยฯ ใน
พิธีสงฆและไถชีวิตโค-กระบือ ในโครงการไถชีวิตโค-กระบือเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร 
     เขารวมงานเสวนา “Thai Fight 2” เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2559 ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อใหขอมูลการลงทุนแกนักลงทุนบุคคล
     สนับสนุนกิจกรรมเพื่อระดมทุนยกระดับธรรมาภิบาล 
“Sharing Concert for TIA” ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ณ 
หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพยฯ 
     รวมงานวันตอตานคอรรัปชัน 2559 ภายใตแนวคิด 
“กรรมสนองโกง” เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2559
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 ATI ดาํเนนิการจัดอบรมหลักสตูรตางๆ ใหแกองคกรทีเ่ก่ียวของ
กบัตลาดทุนและบคุคลทัว่ไป ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวดั แบงเปน
รอบ In-House และ Public โดยมีผูเขาอบรมท้ังสิ้นกวา 18,000 คน 
มีทีมงานบุคคลากรดานฝกอบรมที่ทํางานกันอยางมืออาชีพ คอย
ควบคุมและดูแลตลอดทุกหลักสูตร และพรอมใหบริการอยางเต็มที่ 
โดยทาง ATI ดําเนินการจัดอบรมที่สําคัญ ดังนี้
    ATI ดาํเนนิการจดัอบรม “หลกัสตูรตอใบอนญุาตผูแนะนาํ
การลงทุนดานหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา (Refresher-
Course)” ในรอบกรงุเทพฯ ทัง้หมด 4 รุน และรอบตางจังหวัด อกี 4 รุน 
ซึง่เหมาะสาํหรบัสาํหรบัผูทีต่องการตออายทุะเบยีนใบอนุญาตผูวางแผน
การลงทุน ผูแนะนําการลงทุน นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพื้นฐาน 
รวมถึงนักวิเคราะหทางเทคนิค และผูที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเปน
ผูแนะนําลูกคากับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (IBA)
      ATI ร่วมกับ TSI และชมรมต่าง ๆ ของสมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะที่สําคัญและ
จําเปนตอการปฏิบัติงาน โดยในป 2559 ไดรวมกับชมรมบริหารทรัพยากร
บุคคล จัดอบรมในโครงการ  “Strengthening HR @ Brokers 2016” 
จํานวน 2 รุน และรวมกับชมรมปฏิบัติการดานหลักทรัพยจัดอบรม
โครงการ “Strengthening BOO @ Brokers 2016” จํานวน 2 รุน  
      ATI รวมกบั ศนูยสงเสรมิการพฒันาความรูตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดอบรมในโครงการ
ทุนอบรม “Junior IC @ Brokers” หลักสูตร 6 วัน แบงเปน 2 รุน 
จาํนวนรุนละประมาณ 100 คน สาํหรบัผูแนะนาํการลงทุน (IC) รุนใหม
ที่อายุงานไมเกิน 1 ป เพื่อเสริมสรางความรูที่สําคัญและนําทักษะไป

ดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ดานการอบรม

 มีการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรใหมอยางตอเน่ืองใหตรง
กับความตองการของตลาดทุน และผูประกอบการ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว โดยในป 2559 ATI ไดพัฒนาหลักสูตรใหมเปนจํานวน 
9 หลักสูตร นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการปรับปรุงเนื้อหาของ
หลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับปจจุบัน

ปรบัใชพฒันาการทํางานของตนเอง สาํหรบัการเปนผูแนะนาํการลงทุน
รุนใหมที่มีคุณภาพ สามารถใหคําแนะนําและใหบริการไดอยางมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ยกระดับคณุภาพมาตรฐานในการปฏิบตังิาน อนัจะนาํ
ไปสูความเปนมืออาชีพอยางแทจริง
    ดําเนินการจัดอบรม “หลักสูตรการวางแผนการเงิน” Financial 
Planning Program (CFP module 1-2)” จํานวน 3 รุน เหมาะสําหรับ
ผูที่มุงหวังในการเปนนักวางแผนทางดานการเงินอยางมืออาชีพ และ
สามารถใหคําปรึกษาดานการวางแผนการเงินไดอยางครบวงจร 
     จดัอบรม “หลักสูตรแนวทางปฏิบตัทิีเ่ก่ียวของกับตราสาร
อนพุนัธ (DRG)” รอบบรรยายสดและรอบชมดีวดีเีพือ่บรรยายถึงแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่ก่ียวของกบัตลาดอนุพนัธ การชําระราคาและวางหลักประกนั
ของ Futures และ Options
     จัดอบรม “หลักสูตรผูแนะนําลูกคา (Introducing Broker 
Agent : IBA)” จํานวน 2 รุน สําหรับผูแนะนําลูกคาเพ่ือเปดบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย หรือทําหนาที่ติดตอชักชวนใหลูกคา
มาเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย



18
รายงานประจําป 2559

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

     ATI Digital Testing Center 
ศูนยทดสอบตางจังหวัด 16 จังหวัด ประกอบดวย 
     เชียงใหม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
     สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

     สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
      ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
      ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน
      อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
      ชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา
      นครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
      นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
      อุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
      นครปฐม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
      พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ดานสนับสนนุ นกัศกึษา สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ และหนวยงานตางๆ

    เขารวมดําเนินการจัดโครงการ Young Financial Star 
Competition (YFS 2016)  ซึ่งจัดตอเนื่องเปนปที่ 14 โดยสนับสนุน
การจัดอบรมและจัดทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุน
ดานสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives License) ใหกับนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ จํานวนกวา 300 คน  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนระดับ
อุดมศึกษาไดมีความรูความเขาใจเร่ืองการวางแผนการเงินและการลงทุน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพรอมสูความเปนมืออาชีพ
บนถนนสายการเงิน
      ATI รวมมือกับมหาวิทยาลัยเครือขาย โดยมีเปาหมาย
ในการสงเสริมการศึกษาใหแกบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คณุภาพ มาตรฐาน และสรางบุคลากรเขาสูธรุกจิหลกัทรัพยใหทดัเทยีม
ระดับสากลในโครงการ “New Breed @ U-Net 2016 ดานอนุพันธ” 
โดยจัดอบรม ในหวัขอ “หลักสูตรผูแนะนาํการลงทุนดานสัญญาซือ้ขาย
ลวงหนา” เพือ่เพิม่พนูความรูดานการเงิน การลงทุน และเปนการสนบัสนนุ
นกัศกึษาทีอ่ยูระหวางระดับชัน้ปที ่3-4 ทีอ่ยูในสงักดัมหาวิทยาลยัเครอืขาย 
ใหมีใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาทํางานสู
วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม รวมกับ ATI ดําเนินการ
จัดอบรมโครงการในหัวขอพิเศษ “ติวตะลุยโจทยหลักสูตรผูแนะนํา
การลงทุนดานหลักทรพัย” ใหแกนกัศกึษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควชิา
เศรษฐศาสตร เพื่อเขารับการทดสอบใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุน 
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2559

ดานการทดสอบ 

 ATI ไดใชหองสอบ ATI Digital Testing Center เปนศูนย
ทดสอบหลัก ซึ่งเปนศูนยทดสอบที่ไดรับการยอมรับจากองคกรและ
บุคคลท่ัวไปจํานวนมาก และไดเปดศูนยทดสอบตางจังหวัดในอีก 5 
ภูมิภาค เพ่ือรองรับความตองการของผูเขาทดสอบซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
ทุกปอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยมีผูเขารับการทดสอบใบอนุญาต
ผูแนะนําการลงทุนทั้งหมดในป 2559 กวา 28,000 คน โดย ATI มี
ศูนยทดสอบท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดังนี้ 
ศูนยทดสอบในกรุงเทพฯ ประกอบดวย 



19

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ANNUAL REPORT 2016

ในป 2559 ที่ผานมา สายงานกํากับดูแลสมาชิก มีการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้

สวนท่ี 1: การจัดทํา และทบทวนหลักเกณฑของสมาคมเพ่ือสราง
มาตรฐานการดําเนินงานของสมาชิก

 1.1 การประกาศใช ประกาศสมาคม ที่ กส.1/2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย การถอนและออก
ใบหลักทรัพย และการฝากหลักทรัพย เพื่อใหการดูแลทรัพยสินของ
ลกูคาของสมาชิกมรีะบบควบคุมภายในท่ีรดักมุและเหมาะสม และเพือ่
ปองกนัการทจุรติการใชประโยชนจากการเปนนอมนิ ี(Nominee) ในการ
ซื้อขายหลักทรัพย โดยกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ประกาศ
ฉบบันีไ้ดรบัความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยมผีลบังคบัใชตัง้แต
วันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป 

 1.2 การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวน
วงเงินและระงับการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนและเปนมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ดังนี้ (1) กรณีที่ไดรับ 
Pre-warning จากตลาดหลักทรัพย สมาชิกสามารถใชดุลพินิจในการ
พิจารณาลดวงเงินได (2) กรณีไดรับแจงวาตองดําเนินการตามเกณฑ
สมาคม สมาชกิตองปรับลดวงเงินการซือ้ขายของลูกคาทกุประเภทลง 
20 % อยางนอย 1 เดือน และ (3) เมื่อไดรับหนังสือแจงอยางเปน
ลายลักษณอักษร ใหสมาชิกปรับลดวงเงินของลูกคาทุกประเภทลง 
50% และระงบับรกิารซือ้ขายระบบออนไลนทกุบญัชี อยางนอย 1 เดอืน

 1.3 การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพยที่นักลงทุนสนใจลงทุน (Company Report) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลหลักทรัพย โดยมีการหารือ
ในประเด็นตางๆ อาทิ การใหเผยแพรหรืออางอิงแหลงขอมูลท่ีเก่ียวกับ
หลักทรัพยที่ตองจัดทําขอมูลหลักทรัพยจากแหลงขอมูลภายนอก
หรือขอมูลที่บุคคลอื่นจัดทําได การยกเลิกการกําหนดใหจัดทําบท
วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน หรือ Stock Comment ในกรณีท่ีหลักทรัพยใด
มีปริมาณการซื้อขายเขาขายตองจัดทําขอมูลติดตอกัน 4 สัปดาห ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางหารือกับทางสํานักงาน กลต. ถึงความเปนไดและ
รายละเอียดในการปรับปรุง 

สวนที่ 2: การใหความเห็นและขอเสนอแนะตอกฎหมายและกฎ
เกณฑที่อยูในระหวางจัดทําใหมหรือทบทวนปรับปรุง

 2.1 การแกไขเพิ่มเติม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ตอสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ (1) โครงสรางคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยควรมกีรรมการทีม่าจากสมาชกิในสดัสวนทีเ่หมาะสม
โดยพจิารณาจากบทบาท และการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดหลักทรพัย 
(2) การใหอํานาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกําหนดทุนจดทะเบียน 
ซึ่งควรแจงกรอบพิจารณาใหผูประกอบธุรกิจทราบ โดยตองคํานึง
ถึงการแขงขันที่เทาเทียมกันในเรื่องตนทุนการดําเนินการ (3) การให
อํานาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหสิทธิผู อื่นซื้อขายหลักทรัพยโดย
ไมตองผานบริษัทสมาชิก ซึ่งควรใหสมาชิกตลาดมีสวนรวมในการ

สายงานกํากับดูแลสมาชิก ตดัสินใจ และ (4) การใหอาํนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ซึ่งควรพิจารณาถึงการแยกอํานาจ
ระหวาง Regulator และ Operator
 
 2.2 ราง พระราชบัญญตั ิการแขงขนัทางการคา พ.ศ. ... เพือ่
ใหทางสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรวบรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยเสนอความเห็น อาทิ การกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคาควรมีสัดสวนของผูเช่ียวชาญท้ัง
ในภาคการเงิน การธนาคาร ตลาดทุน คาปลีก อตุสาหกรรม ทองเทีย่ว 
อยางครบถวน ควรกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแขงขัน
ทางการคาใหครอบคลมุการเปดเผยขอมลูเร่ืองรองเรยีน และคาํตดัสนิ 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติกรณีมีผลประโยชนกับธุรกิจที่ถูกรองเรียน 
เปนตน 

 2.3 การใหบริการซื้อขายหุนและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ที่มีการบริหารจัดการแบบจํากัด ตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ อาทิ (1) การกําหนดขอบเขตของ
ผลิตภัณฑใหครอบคลุมหลักทรัพยที่นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยให
บริการแกลูกคาอยางครบถวน (2) ไมควรกําหนดระยะเวลาการทบทวน
สัญญาเพ่ือไมสรางภาระในการดําเนินการ (3) ไมควรกําหนดรายละเอียด
ในสัญญาใหระบุถึงจํานวนหุน/สัญญา หรือจํานวนเงินลงทุนใน Stop-loss 
limit ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว และ (4) ควรกําหนดให Call Back 
เปนหนาที่ของ Senior Offi  cer 

 2.4 (ราง) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การรายงานธุรกรรมและการ
จัดใหลูกคาแสดงตนตอสํานักงาน ปปง. ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการประกอบธุรกิจเพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การกําหนดระยะเวลารายงานธุรกรรม STR 
ภายใน 7 วัน ควรนับจากวันท่ีพิจารณาวาเปนธุรกรรมสงสัย การเสนอให
ยืดหยุนในการระบุท่ีอยูลูกคาตางชาติ และอาชีพของผูรับมอบอํานาจ
มาทําธุรกรรมแทน และการกําหนดขอบเขตหนาที่ในการทํา KYC 
กรณีลูกคาทําธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เปนตน 

 2.5 (ราง) พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยประสานความ
รวมมือกับทาง  FETCO ในการจัดสงความเห็นจากภาคธุรกิจการเงิน 
เพ่ือนําเสนอตอ สนช. ตอไป โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิ การกําหนดให
ยกเวนการดําเนินการกับขอมูลที่รับมากอนกฎหมายมีผลบังคับใช 
การขยายระยะเวลาบังคับใชหลังประกาศจาก 6 เดือน เปน 8 เดือน 
เพื่อเพิ่มระยะเวลาทําความเขาใจและเตรียมความพรอม การยกเวน
การเก็บขอมูลสําหรับบริษัทในเครือหรือกลุมบริษัทเพ่ือรองรับรูปแบบ
การประกอบธุรกิจ และการกําหนดความรับผิดชอบของ Data Processor 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เปนตน

 2.6 (ราง) ประกาศท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ
และประเภทคนขายในตลาดทุน และ (ราง) แนวปฏิบัติในการขายและ
ใหบริการดานผลิตภัณฑหนวยลงทุนและตราสารหน้ี และแบบลงนาม
รับทราบความเส่ียง ตอสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ การเสนอใหการซ้ือขายหุน
ในคร้ังถัดไปมีลักษณะเปน Repeated Sell เชนเดียวกับการซ้ือกองทุนของ 
บลจ. และ การเสนอใหผูประกอบธุรกิจสามารถปรับลดข้ันตอนและวิธีการ
ในรายละเอียดของกระบวนการติดตอและใหบริการแกลูกคา เปนตน 
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สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

สวนท่ี 3: การหารือกับหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 3.1 การหารือกับสํานักงาน ก.ล.ต. 

 (1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาชิก โดยสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดแจงประเด็นที่พบจากการเขาตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่
ใหสมาคมพจิารณาซักซอมทาํความเขาใจกบัสมาชกิ อาท ิ การทบทวน 
KYC/CDD สาํหรบัลกูคาบญัช ี Cash Balance ทีม่กีารโอนเงินอยางมี
นัยสําคัญและไมสอดคลองกับขอมูลทางการเงินของลูกคา และการ
เปดเผยหรือเผยแพรขอมูลของบรษิทัจดทะเบียนทีไ่ดรบัจาก Company 
Visit เปนตน

 (2)  การหารือและจัดทําขอสรุปการหารือ เกี่ยวกับการรับ
คาํสัง่ซือ้ขายของลูกคาผานชองทางการส่ือสารออนไลน เพือ่ใหการรับ
คําสั่งสอดคลองกับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีขอสรุปวาสํานักงาน
ไมขดัของโดยสมาชกิตองมกีารประเมินและแนวทางการบริหารความเส่ียง
เพ่ือใหมัน่ใจไดวาคาํสัง่เปนความประสงคของลกูคา และไมถกูใชทาํการ
ทจุรติ รวมถงึตองมกีารควบคุมและตรวจสอบอยางรดักมุในเรือ่งตางๆ 
อาทิ การแสดงตัวตนและความยินยอมจากลูกคา ความปลอดภัย
กรณเีครือ่งมือสือ่สารสญูหาย การปองกนัการปลอมแปลง หรือการร่ัวไหล
ของขอมูลคําสั่ง และการจัดลําดับการซื้อขาย เปนตน

 3.2 การหารือกับสํานักงาน ปปง. ในประเด็นกฎหมายดัง
ตอไปนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานในกรณีท่ีไมสามารถ
ทํา CDD ได ซ่ึงสมาคมไดหารือเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขตของการรายงาน
ในกรณีการทบทวน CDD ที่ไมสามารถติดตอลูกคาได และการใช
ดุลพินิจในการพิจารณายุติความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งสํานักงาน ปปง. 
ไดรับทราบประเด็น ไดปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและแบบรายงานให
ชัดเจนและสอดคลองกับหลักปฏิบัติในการประกอบธุรกิจตอไป

 (2) การจัดใหมกีารอบรมดาน AML/CFT เพือ่ใหขอเสนอ
แนวทางปฏิบตัเิพือ่ลดภาระการดําเนินงานของสมาชิก อาทิ การระบุ
กลุมเปาหมายท่ีตองอบรมเปนผูทีร่บัผดิชอบโดยตรงดาน AML/CFT คือ 
ผูบริหารดานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ดานปฏิบัติการหลักทรัพย 
ดานการติดตอลูกคา และดานความเสี่ยง การเสนอรูปแบบการอบรม
ใหยืดหยุนตอการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร อาทิ E-Learning หรือ 
VDO Conference และการระบุจํานวนชั่วโมงการอบรม Refresher 
Course เปน 6 ชั่วโมง เปนตน ซึ่งสํานักงาน ปปง. ไดจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคลองกับขอเสนอดังกลาว

 (3)  การรายงานการทําธุรกรรมท่ีไมมีขอเท็จจริงตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ซึ่งสํานักงาน ปปง. ไดแจงวาการรายงานธุรกรรมของสมาชิก
มีขอบกพรองในการบันทึกขอเท็จจริง พรอมกําหนดใหสมาชิกทบทวน
และแกไขขอบกพรองของการรายงานธุรกรรมทุกประเภท และนําเสนอ
แผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขขอบกพรอง โดยประเด็นหารือเพ่ิมเติมประกอบดวย 
กําหนดระยะเวลาในการทบทวนรายงานยอนหลัง และการแจงขยาย
ระยะเวลาในการจัดสง Action Plan เปนตน

 3.3 การหารือรวมกับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การนําคาขาย
หลกัทรพัยมาชาํระคาซือ้ สบืเนือ่งจากตลาดหลักทรพัยไดกาํหนดแนวทาง
สําหรับลูกคาที่ขายหลักทรัพยที่ซื้อไวโดยยังมิไดชําระราคาคาซื้อ
หลักทรัพย สมาชิกตองใหลูกคาชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยนั้นกอน
สมาชิกจึงจะชําระคาขายใหแกลูกคาได แตเนื่องจากสมาชิกตองนํา
คาขายหลักทรัพยทีล่กูคาไดซือ้ไวโดยยงัมไิดชาํระราคาคาซ้ือหลกัทรพัย
มาหักกลบเพื่อการบริหารความเส่ียงจากการผิดนัดชําระราคาคาซื้อ
โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา สมาคม
จึงไดหารือไปยังตลาดหลักทรัพยเพื่อพิจารณาผอนผันใหดําเนินการ
ดังกลาวได ภายใตมาตรการควบคุมและกํากับดูแลเพื่อมิใหเกิด
เหตกุารณซํา้ อาทิ การใหลกูคาทําการซ้ือขายในบัญชี Cash Banlance 
หรือ การลดวงเงินซ้ือขายไมนอยกวารอยละ 50 เปนตน
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 3.4 การหารือกับคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
การกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด

 (1) การใหบรกิารลกูคาในการลงทุนในตางประเทศ โดยขยาย
ประเภทสินคาในตางประเทศที่ตัวกลางไทยใหบริการใหครอบคลุม
สนิคาเชนเดยีวกบัผลติภณัฑในตลาดทุนไทย และเปนสนิคาทีอ่ยูภายใต
การกาํกบัดแูลโดยหนวยงานสมาชิก IOSCO การกาํหนดใหบคุลากรท่ีให
บริการตองผานการอบรมความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน รวมถึง
การกําหนดใหขึน้ทะเบียนตัวแทนตางประเทศในการใหขอมลู/คาํแนะนํา
เปนการชัว่คราวและอยูภายใตความรับผดิชอบของตัวกลางไทย เปนตน

 (2) การดูแลทรัพยสินของลูกคา โดยขยายขอบเขตประเภท
ตราสารทางการเงินที่สมาชิกสามารถนําทรัพยสินของลูกคาไปลงทุน
ไดใหครอบคลุมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน และเพ่ิมคุณสมบัติของธนาคาร
พาณิชยที่จะนําเงินลูกคาไปฝากหรือลงทุนในบัตรเงินฝากใหมีระดับ
ความนาเช่ือถือเพิ่มขึ้นเปนระดับ A ขึ้นไป เปนตน

 (3)  การปรับปรุงหลักเกณฑการเปนผูวางแผนการลงทุน (IP) 
เพ่ือใหการวางแผนและแนะนําการลงทุนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยมีหลักการที่สําคัญ ไดแก (1) ไมเปดบทเฉพาะกาลเพิ่มเติมเพื่อ
รักษาคุณภาพ IP เนื่องจาก IP ตามบทเฉพาะการเดิมมีจํานวนมาก
อยูแลว (2) ขยายระยะเวลาอบรมและสอบผาน AFPT จนถึงสิ้นป 
2560 เพื่อให IP ตามบทเฉพาะกาลที่มีประสบการณนอยกวา 5 ป 
สามารถสอบผานไดทัน เปนตน 
 
สวนท่ี 4: การรวมเปนคณะทํางานและตัวแทนในการจัดทํากฎหมาย
และกฎเกณฑ

 4.1 การจัดทํากฎหมายการจัดต้ังทรัสต สืบเน่ืองจากท่ีประชุม
คณะทํางานแผนพัฒนาตลาดทุนไดมอบหมายใหสมาคมเปนผูประสาน
งานรวมกับคณะทํางานเพื่อจัดทํารางกฎหมายทรัสต โดยในเบื้องตน
คณะทํางานไดหารือเพื่อจัดทํารางกฎหมายการประกอบธุรกิจทรัสต
ของสถาบันการเงินเพื่อใหตอบสนองความตองการในการจัดตั้งทรัสต
ในประเทศไดในระยะเวลาอันส้ัน โดยกําหนดประเด็นสําคัญตางๆ อาทิ
การกํากับดูแลทรัสตีอยางมีประสิทธิภาพ การจํากัดอายุของกองทรัสต
เพื่อใหทรัพยสินในกองทรัสตไดมีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนมือ และ
การกําหนดทรัพยสินในกองทรัสตตองเปนทรัพยสินทางการเงิน เปนตน 
ปจจุบันยังอยูในขั้นตอนการรางกฎหมายเพ่ือนําเสนอตอสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังตอไป

 4.2 การเปนตัวแทนเขาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากลดาน AML/CFT สืบเน่ืองจากคณะผูประเมิน FATF ไดเขาประเมิน
ประเทศไทย (On-site Visit) ในระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 
2559 โดยสมาคมรวมกับตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมผูดูแลการ
ปฏิบัติงานดานหลักทรัพย ไดเปนตัวแทนของภาคธุรกิจบริษัทหลักทรัพย
ในการใหขอมูลและตอบขอซักถามกับคณะผูประเมิน FATF ซึ่งจาก
ผลการประเมินสรุปไดวา กลุมภาคธุรกิจการเงินมีการบริหาร โดยประเด็น
สําคัญในการประเมิน ไดแก การระบุผูรับผลประโยชนท่ีแทจริง และการทํา 
CDD ซึ่งควรเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับประเทศ เปนตน

 4.3 การรวมประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือเพื่อปฏิบัติตาม
ความตกลง FATCA โดยสมาคมไดรวมเปนตัวแทนเขาหารือกับสํานักงาน

 สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยไดจัดใหมีสวนงานวิชาการ
ขึ้นต้ังแตเดือน มิถุนายน 2559 โดยมีพันธกิจท่ีสําคัญ ไดแก การเสริม
สรางงานดานวิชาการท่ีเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย ครอบคลุม
ถึงการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย
และตลาดทุนเพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของสมาคมและสมาชิก 
รวมถึงเผยแพรงานดานวิชาการที่เปนประโยชนแกธุรกิจหลักทรัพย 
ใหกับหนวยงานภายนอกและสาธารณะ  โดยป 2559 สวนงานวิชาการ
มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

การจัดใหมีฐานขอมูลสถิติที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยและ
ตลาดทุนในประเทศ

 1. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในตลาดทุน ไดแก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในการขอขอมูลสถิติที่สําคัญ 

  งานดานวิชาการ

เศรษฐกิจการคลัง และคณะทํางานภาคธุรกิจการเงินเพ่ือจัดทํา FATCA 
Guideline เพื่อใหสถาบันการเงินดําเนินการตาม IGA ไดอยางถูกตอง 
โดยการจัดทําคูมือเปนความรวมมือระหวางสมาคมธนาคาร สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งคาดวา 
Guideline จะแลวเสร็จภายในตนป 2560

สวนท่ี 5: งานพัฒนาระบบอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

 5.1 การปรับปรุงขอบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยเพ่ือ
แกไขขอบังคับในหมวดคณะกรรมการเพ่ือรองรับกรรมการตลาดหลักทรัพย
ท่ีเปนผูบริหารของบริษัทสมาชิกมาเปนกรรมการสมาคมในรูปแบบของ
กรรมการสมทบ โดยมีนายกสมาคมเปนผูพิจารณาแตงตั้งและมีวาระ
เปนไปตามวาระกรรมการตลาดหลักทรัพย พรอมกับทําการปรับปรุง
ขอความเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเพ่ือใหสอดคลองกับ
โครงสรางคณะกรรมการท่ีปรับเปล่ียน 

 5.2 การจัดทําระบบเพ่ือรองรับการเผยแพรขอมูลตราสารหน้ี 
สืบเนื่องจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุงวิธีการคํานวณเงินกองทุน 
NCR โดยในสวนของ Unrated Bond ไดนําปจจัยดานสภาพคลอง
มาเปนเกณฑในการคํานวณคาความเสี่ยง ดังนั้น สมาคมจึงไดจัดทํา
ระบบเผยแพรขอมูลตราสารหน้ีของ ThaiBMA เพื่อใหสมาชิกเขาดู
ขอมูลมูลคาและความถ่ีของการซ้ือขายตราสารหน้ีเพื่อใชประกอบ
การคํานวณ NCR ของสมาชิก

 5.3 การพัฒนาระบบงานเพ่ือรองรับการลงทะเบียน IBA 
เพื่อปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการ
ขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงอํานวยความสะดวกใหกับผูลงทะเบียน 
โดยระบบดงักลาวจะชวยใหผูลงทะเบยีนสามารถขึน้ทะเบยีนและชาํระ
คาธรรมเนียมออนไลน พรอมกับสามารถตรวจสอบขอมูลใบอนุญาต
และพิมพหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนและใบเสร็จไดดวยตนเองได
อยางรวดเร็ว ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในกลางป 2560



22
รายงานประจําป 2559

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

 ชมรมวาณิชธนกิจจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปน
ตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย
โดยรวม โดยในป 2559 ชมรมฯ มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 79 บริษัท 
ซึ่งไดมีการรับสมาชิกเพิ่มเติมจํานวน 4 ราย ไดแก บล. เมอรริล ลินซ 
(ประเทศไทย) จก. บ. เอส 14 แอดไวเซอร่ี จก. บ. แอดไวเซอร่ี วัน จก. 
และ บ. บียอนด แอดไวเซอร จก. ผลการดําเนินงานของชมรมฯ ในป 
2559 สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 จัดทํา/ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ดังนี้
     จัดทํารางหนังสือยินยอมของบริษัทผูออกหลักทรัพย (issuer) 
ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอมูลที่พบจากการปฏิบัติหนาที่ใหแกที่ปรึกษา
ทางการเงิน เพื่อประกอบการทํา Due Diligence
      จัดทํารางหนังสือยินยอมใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับการยื่นคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพยในครั้งกอน
      ปรับปรุงจรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงิน และแนวทาง
การปฏิบัติงานภายใตกรอบจรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงินให
ครอบคลุมมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
รวมทั้ง การตอตานคอรรัปช่ัน

ดานการพัฒนาบุคลากร
 ในป 2559 ชมรมฯ ไดจัดอบรมหลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน
และทดสอบความรูสําหรับผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน
จํานวน 2 คร้ัง ซ่ึงคุณสมบัติผูเขารับการทดสอบจะตองมีประสบการณ
ดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินไมนอยกวา 2 ป โดยมีผูเขารับการอบรม
จํานวนรวมท้ังส้ิน 212 คน และมีผูเขารับการทดสอบจํานวนรวมท้ังส้ิน 
145 คน และมีผูผานการทดสอบจํานวนรวมทั้งส้ิน 69 คน 
 
 สวนการอบรมหลักสูตร Refresher Course น้ัน ชมรมฯ จัด
สัมมนาในหัวขอตาง ๆ ไดแก 
 1) การใชคูมือแนวทางการทํา Due Diligence อยางมีคุณภาพ 
 2) ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
และผลกระทบทางการบัญชีตอการซ้ือกิจการ 
 3) REIT / IFF : หลักเกณฑและภาษีที่เกี่ยวของ 
 4) การวิเคราะหและประเมินมูลคาหุนของกิจการในกลุม
ธุรกิจประกันภัย และกลุมสินคาอุปโภคบริโภค 
 5) รวมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคม
นักวิเคราะหการลงทุน จัดอบรมเรื่อง “ประเด็นท่ีควรรูในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหมและรายงานผูสอบบัญชีแบบใหม”

 ในป 2559 มีผูผานการอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด 12 ช่ัวโมง
ในหัวขอวิชาท่ีนับเปน Refresher Course และไดรับหนังสือรับรองในการ
เขารับการอบรมจํานวน 457 คน 

ชมรมวาณิชธนกิจ  2. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย 
และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกไตรมาส
 3. จัดทําและเผยแพรขอมูลสถิติท่ีสําคัญผานทางชองทางตางๆ 
อาทิเชน Newsletter ท่ีเผยแพรใหแกสมาชิกสมาคมฯ เปนรายไตรมาส 
และทางรายงานหนาเว็บไซตของสมาคมฯ ในหมวดศูนยขอมูล ภายใต
หัวขอยอยภาวะธุรกิจหลักทรัพย ใหแกสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลท่ัวไป
 4.  สนบัสนนุขอมลูสถติแิกสายงานอ่ืนๆ ในสมาคมฯ ตามที่
ไดรบัมอบหมาย ตวัอยางเชน ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัปริมาณการซ้ือขาย
รายจงัหวัด ขอมูลจํานวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย เปนตน

การรวมพัฒนาและเผยแพรงานดานวิชาการที่เปนประโยชนแก
ธุรกิจหลักทรัพย

 1. ศึกษา รวบรวมขอมูล และติดตามประเด็นท่ีนาสนใจท่ีมีผล
ตอพัฒนาการของธุรกิจหลักทรัพยในประเทศ ตัวอยางเชน ประเด็น
ในเร่ืองของ FinTech และ Central KYC ท้ังน้ี ไดเขารวมโครงการศึกษาดูงาน 
ASEAN FinTech Collaboration Program ณ ประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร ระหวางวันที่ 18-21 ตุลาคม 2559 เพื่อศึกษาประสบการณ
แนวทางการพัฒนาของ FinTech ในตางประเทศ
 2. จัดทําและเผยแพรบทความทางวิชาการจํานวน 3 เรื่อง 
ไดแก 
    1) FinTech...ในมุมของตลาดทุน 
    2) ทําธุรกิจหลักทรัพยไมงายอยางที่คิด และ 
    3) Central KYC Registry…อีกกาวสําคัญของตลาด
การเงินอินเดีย 
 ท้ังน้ี ไดทําการเผยแพรบทความดังกลาวขางตนใหกับบุคคล
ท่ัวไป ผานทางชองทางตางๆ อาทิเชน หนังสือพิมพ เว็บไซต ตลอดจน 
เผยแพรใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน สํานักงาน ก.ล.ต. 
 3. จัดทําขอมูลประกอบการประชุมและรายงาน Country
Report สาํหรบัการประชุม Asia Securities Forum 2016  ซึง่ไดมกีาร
ประชุมเม่ือวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศฟลิปปนส
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 นอกจากน้ี ชมรมฯ ไดจัดบรรยายเร่ือง “สาระสําคัญของราง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใหม” เพื่อให
ความรูแกสมาชิก

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑดาน
วาณิชธนกิจตอหนวยงานตางๆ ดังนี้

 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
   เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสรรหุนท่ี
ออกใหมตอประชาชนเปนคร้ังแรกใหกับผูมีอุปการคุณและบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธของบริษัทที่ออกหลักทรัพย” โดยชมรมฯ เห็นดวยที่จะ
กําหนดสัดสวนจํานวนหุน IPO ที่จัดสรรใหกับกลุมผูที่เกี่ยวของของ
บริษัท ไดแก 1) ผูมีอุปการคุณของ issuer ไมเกิน 10 % ของจํานวนหุน
ท่ีเสนอขาย IPO ท้ังหมด 2) RP และพนักงานของ issuer ไมเกิน 15 %
ของจํานวนหุนท่ีเสนอขาย IPO ท้ังหมด โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผู
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดและอนุมัติหลักเกณฑการจัดสรรหุน 
และกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรรหุนตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนําสงรายช่ือผูมีอุปการคุณ
ที่ไดรับจัดสรรดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมกับ
รายงานผลการขาย
     เรื่อง “รางประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
ที่ออกใหมตอประชาชนของบริษัทจดทะเบียน” โดยชมรมฯ เห็นดวย
กับรางประกาศในเร่ืองดงักลาว และมขีอสงัเกตดงันี ้ 1) การกําหนดให
กรณทีีจ่ะใชเกณฑ fast track โดยกําหนดราคาเสนอขายหุนตองไมตํา่กวา
รอยละ 90 ของราคาตลาดน้ัน อาจไม practical  ในทางปฏิบัติ 
2) การเสนอขายหุนแบบ PPO ควรจะมี FA เปนผูรวมจัดทําเอกสาร 
เนื่องจากการเสนอขายหุนดังกลาวมีความซับซอนในเรื่องของการ 
placement

      เร่ือง “หลักการแกไขประกาศวาดวยการกําหนดคุณสมบัติ
ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและสมุหบัญชีของบริษัทที่
ขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชน” โดยชมรมฯ เห็นดวย
ที่จะกําหนดให CFO และสมุหบัญชีตองมีความรูดานบัญชี และ
ประสบการณทํางานเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาว อยางไรก็ตามสมาชิก
บางรายมีความกังวลเร่ืองการกําหนดให CFO รับรองวาเปนผูรับผิดชอบ
ตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลและระบบการควบคุม
ภายในนั้น อาจมีปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากความรับผิดชอบตอ
การจัดทําระบบดังกลาวอาจมิไดอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของ CFO  
      เรื่อง “หลักการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับตัวกลางในการ
เสนอขายหลักทรัพยตอผูลงทุนรายใหญ (HNW)” โดยชมรมฯ เห็นดวย
ที่จะกําหนดใหการเสนอขายตราสารหนี้ตอ HNW ตองกระทําผาน
ตัวกลางในการขายทุกกรณี รวมทั้ง กําหนดใหการเสนอขาย DR และ
หนวยทรัสตของกอง Infra Trust - รายใหญตองกระทําผานตัวกลาง
ในการขายเชนกัน เวนแตเปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน (II) 
     เรือ่ง “การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย (กอง 1)
เปนทรสัตเพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย (REIT)” โดยชมรมฯ เหน็ดวยที่
จะเพ่ิมรปูแบบการแปลงสภาพใหหลากหลายไมจาํกัดใหตองแปลงสภาพ
เพยีงแบบ 1 ตอ 1 ทัง้นี ้เสนอใหมกีารกําหนดกรอบของแผนการเพ่ิมทนุ 
และระยะเวลาดําเนินการอยางชัดเจน 
   เร่ือง “การปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน (RPT) และการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญ (MT) ของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(REITs) กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) และทรัสต
เพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Trust)” โดยชมรมฯ
เห็นดวยท่ีจะนําหลักเกณฑการคํานวณขนาดรายการ การวัดขนาดรายการ 
และการอนุมัติรายการของ RPT และ MT ของบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน
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สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

นํามาใชกับกอง 1, Infrastructure Fund,  REITs และ Infrastructure 
Trust โดยปรับการอางอิงการคํานวณขนาดรายการ การวัดขนาดรายการ 
และการอนุมัติรายการใหสอดคลองกับสินคาแตละประเภท
 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 เร่ือง “การปรับปรุงเกณฑในสวนท่ีเก่ียวของกับบริษัทจดทะเบียน” 
โดยชมรมฯ เห็นดวยท่ีจะปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทท่ีจะเขาจดทะเบียน
ใน SET ในเรื่องสวนของผูถือหุนและ Market Capitalization สวนการ
กําหนดใหบริษัทขนาดเล็ก สามารถเขาจดทะเบียนใน mai หากบริษัท
มีธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) ถือหุน ≥ 10% นั้น เสนอให
กําหนดคําจํากัดความของ Venture Capital ใหชัดเจน อยางไรก็ตาม 
ไมเห็นดวยกับการกําหนดราคาพารขั้นต่ํา
  
 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 เรือ่ง “การปรบัปรงุแนวทางในการปฏิบตัติามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง การรายงานธุรกรรม
และการจัดใหลกูคาแสดงตน” รวมทัง้ ไดเผยแพรขาวสารจากสํานกังาน 
ปปง. เชน รายชือ่บุคคลท่ีถกูกาํหนดตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญตัิ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. 2556  และคาํสัง่เกีย่วกบัการกาํหนดใหผูทีม่กีารกระทําอันเปนการ
กอการรายตามมติหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติเปนบุคคลที่ถูกกําหนด

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 
 ชมรมฯ ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
     การจดักจิกรรมเย่ียมชมและศึกษาดูงานดานการรวมลงทนุ 
(Public-Private Partnership : PPP) การจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Financing) การจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสรางพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) และกองทรัสตเพือ่การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย (REITs) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
     จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม 
โดยความรวมมือของ บ. แอสเซท โปร แมเนจเมนท จก. ซ่ึงไดเขาศึกษา
ดูงานท่ี Hochiminh Stock Exchange, Amata VN, Central Group 
Vietnam และ Bangkok Bank, Ho Chi Minh City Branch

ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย

 ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี
25 กุมภาพันธ 2540 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี
การเปนผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย และธุรกิจอื่นที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎระเบียบ  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวางสมาชิกรวมถึงการเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนความรู ขอมูล
ขาวสาร และมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 57 บริษัท โดยมีสมาชิกใหมในป 2559 
จํานวน 3 ราย ไดแก บล. ฟนันซา จํากัด  บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก. 
และ บล. เอเอสแอล จก. ผลการดําเนินงานของชมรมฯ ในป 2559 
สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     จัดทําตัวอยางแบบประเมินและบริหารความเสี่ยงดาน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของธุรกิจ
หลักทรัพย (Self Risk  Assessment – Securities) เพื่อใหสมาชิก
สามารถนําไปใชเปนตัวอยางสําหรับพัฒนาแบบฟอรมในการประเมิน
ความเส่ียงตามนโยบายของแตละบริษัท เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559
     รวมกับสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
(ATI) จัดทําโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ดาน AML/CFT 
ของผูมีหนาที่รายงานตามระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี

การฝกอบรมเก่ียวกับ AML/CFT

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 เขารวมหารือและเสนอความคิดเห็นกับหนวยงานตางๆ ดังน้ี

  นอกจากน้ีคณะกรรมการชมรมฯ ไดเดินทางไปยังประเทศ
มาเลเซีย ตามคาํเชญิของ Malaysian Investment Banking Association 
(MIBA) รวมทั้งเขาศึกษาดูงานที่ Malaysia SEC และ Bursa Malaysia
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 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
      จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนงานของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ป 2559 ใหกับสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 
 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
     เสนอความเห็น เรื่อง แนวทางปฏิบัติและแบบรายงาน
การไมสามารถดําเนนิการตรวจสอบขอเทจ็จริงเกีย่วกบัลกูคาตามมาตรา 
21/2 แหง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เมือ่วันที ่25 มกราคม 2559
     จัดทําขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เรื่อง 
การรายงานธุรกรรมและการจัดใหลูกคาแสดงตนสําหรับสถาบันการเงิน
ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือใหสถาบันการเงิน
ประเภทบริษัทหลักทรัพยสามารถรายงานธุรกรรมตอสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถจัดใหลูกคาแสดงตนไดอยาง
ถูกตองตามหลักการแหงกฎกระทรวงและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
     สงผูแทนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจําลองสถานการณ
การเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT 
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือวันท่ี  24 - 26 
สิงหาคม 2559 เพ่ือซักซอมความเขาใจใหกับหนวยงานผูแทนท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนผูใหขอมูลแกคณะผูประเมิน และเปนการสรางความ
คุนเคยและเตรียมความพรอมในการตอบขอซักถามกับตัวแทนผูประเมิน 
โดยเนนท่ีการบังคับใชกฎหมายและประสิทธิผลของการมีกฎหมายฟอกเงิน 
รวมถึงคําถามเก่ียวกับระบบการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย การสื่อสารกับสํานักงาน ปปง. การจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติและการบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินของสถาบันการเงิน
     สงผูแทนเขารวมโครงการสัมมนาผูเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 
เมื่อวันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อใหผูเขารวม
สัมมนาไดมีความรูและความเขาใจในเร่ืองกฎหมายท่ีมีการแกไขใหม 
แลกเปล่ียนประสบการณและปญหาอุปสรรคการทํางานระหวางหนวยงาน

      สงผูแทนเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลใหกับคณะผูประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML/CFT) 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ณ สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
     สงผูแทนเขารวมสัมมนาโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ดานการกํากับตรวจสอบของผูมีหนาท่ีรายงานตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2559 

 หนวยงานอื่น  
      สงผูแทนเขารวมสัมมนาโครงการสัมมนาทบทวนองค
ความรูใหความรูแกเครือขาย (บริษัทหลักทรัพย) ของสํานักคดีการเงิน
การธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เพ่ือ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภารกิจของสํานักคดีการเงินการธนาคาร
และบทบาทหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยในการมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
      หารือรวมกับชมรมวาณิชธนกิจเก่ียวกับรางจรรยาบรรณ
ของท่ีปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวทางปฏิบัติงานภายใต
กรอบจรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ
      จัดทําแบบสํารวจขอมูลของบริษัทสมาชิก เพ่ือจัดทําฐาน
ขอมูลสําหรับเปนแนวทางการวางแผนงานในการพัฒนางานของชมรมฯ
     รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดกิจกรรม 
compliance สัมพันธ ครั้งที่ 13 เพื่อใหสมาชิกมีกิจกรรมกระชับความ
สัมพันธและแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันอันจะเปนประโยชนตอ
บรษัิทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย เมื่อวันท่ี 24 - 25 กันยายน 2559 
ณ จังหวัดปราจีนบุรี 
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 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาดานหลักการและการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมใหสมาชิกปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
ชมรมฯ ยังเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและการประสาน
ความรวมมือระหวางสมาชิกและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญหาตางๆ ในป 2559 ชมรมฯ มีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 38 บริษัท โดยมีสมาชิก
ใหมในป 2559 จํานวน 2 ราย ไดแก บล. ซี แอลเอส เอ (ประเทศไทย) จก. 
และ บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก. การดําเนินงานของชมรมฯ ในป 
2559 สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     จัดใหมีการสํารวจขอมูลจากบริษัทสมาชิกเก่ียวกับการดําเนิน
ตามนโยบาย Digital Industry ของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
     หารอืกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัเรือ่งการนําแนวทาง 
เรื่อง IT Governance ลงในเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (IT Security)
     จัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นจากสมาชิก ไดแก
     - ประเด็นสัญญาที่บริษัทสมาชิกลงนามรับบริการกับ 
vendor เพ่ือใหชมรมฯ ไดรับทราบขอมูลและนําประเด็นปญหาไปหารือ
กับ vendor

      - ขอมูล XML fi les ท่ีใชงานในปจจุบันและรวบรวมขอมูล
เสนอ BSB
       - ระยะเวลาในการใหบริการประจําวันของ vendor เพื่อ
ชมรมฯ จะไดรวบรวมขอมูลและนําไปเสนอ vendor ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงบริการใหกับสมาชิก

ดานการพัฒนาบุคลากร
     รวมกับบริษัท Symphony จัดสัมมนา ASCO’s Seminar & 
Golf with Symphony 2016 ณ จังหวัดนครราชสีมา
     จัดอบรม เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และโปรแกรมสําหรับกลุมธุรกิจหลักทรัพยและการเงิน”
     รวมกบับรษิทั EP&IT Solution และบริษทั Dell SecureWork 
จัดสัมมนาในหัวขอ Improving Security for Securities Companies 
with SecureWorks

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
     หารือรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับรางหลักเกณฑ
IT Security โดยใชความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีรวบรวมจากการสํารวจ
ความคิดเห็นและการประชุมหารือรวมกับบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และผูใหบริการพัฒนาระบบ
     หารือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการ
ทํางานรวมกันระหวาง IT ตลาด IT Broker และ vendor ท่ีเก่ียวกับสินคา 
TFEX และหารือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถึงผลกระทบตอ
การพัฒนาระบบเน่ืองจากการปรับ Contract Specifi cation ของสินคา 
Gold – D 
     เขารวมคณะทํางาน เรื่อง Payment System for Capital 
Markets ของสมาคมฯ 
     หารือกับกรมสรรพากร เร่ือง คูมือวิธีการเตรียมไฟลรายงาน
สําหรับ FATCA พรอมใหขอคดิเห็นเกี่ยวกับคูมือฯ ดังกลาว
     หารือรวมกบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบรษิทั
ผูพฒันาระบบ เรือ่ง API Specification ของโครงการพัฒนาประสทิธภิาพ
ระบบงานรับฝากหลักทรัพย (API Depository Enhancement Project) 
และไดจดัประชมุใหบรษิทัสมาชกิหารอืกบับรษิทั ฟรีวลิล โซลูชัน่ส จาํกดั 
เรื่อง API Depository Enhancement Project 
     รวมเปนคณะทาํงาน Financial Sector CERT (Computer 
Emergency Response Team) และรวมประชุมหารอืกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 
เพือ่ใหการบริหารจัดการความม่ันคง ปลอดภัยไซเบอรของภาคการเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
     ผูแทนกรรมการชมรมฯ รวมเปนคณะทํางานเตรียมการ
ปรับลดระยะเวลาชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน T+2 

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ
     จัดกิจกรรมเย่ียมชมศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) 
ของบริษัท T.C.C. Technology 
     จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร 
เพือ่ศกึษาพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน Data Center, 
Cloud Technology, IT Solutions Center
     รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดกิจกรรมสัมพันธ 
SET - IT Networking 2016
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 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพยจัดต้ังข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมพัฒนางานดานปฏิบัติการหลักทรัพยใหมีมาตรฐาน และเปน
ศูนยกลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูประสบการณ อันเก่ียวเน่ือง
กับงานดานปฏิบัติการหลักทรัพย รวมทั้งการทําหนาที่เปนตัวแทน
ของสมาชิกในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยในป 2559  
ชมรมมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 38 บริษัท  โดยมีสมาชิกใหมในป 2559 จํานวน 
1 ราย  ไดแก  บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก. ผลการดําเนินงานของ
ชมรมฯ ในป 2559 สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ใหความรวมมือกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในการสํารวจ
ความคิดเห็น เรื่อง การแกไขการกําหนดระยะเวลาการแจงขอมูลหรือ
รายงานขอมูลของผูประกอบธุรกิจ
     จัดทําแบบสํารวจ เร่ือง การจายคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
ใหแกผูจองซ้ือหลักทรัพยท่ีไมไดรับจัดสรร พรอมรวบรวมและประมวลผล
สงใหสํานักงาน ก.ล.ต.
     จัดทําผลการสอบถามขอมูลจํานวนบัญชีของลูกคาสัญชาติ
อเมริกันเพื่อรวบรวมนําสงใหกรมสรรพากร
     จัดใหมีการสํารวจแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงานโอนระบบ CSD 
     จัดทําหนังสือตัวอยางถึงลูกคาเพ่ือแจงหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการโอนหลักทรัพย การถอนและออกใบหลักทรัพย และการฝาก
หลักทรัพย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย ดานการพัฒนาบุคลากร
     ใหความรูแกสมาชิกในหัวขอภาษีมรดกที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนใหบริษัทสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับ
หลักเกณฑของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 อันจะมี
สวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     รวมกับสถาบันฝกอบรม สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไทย (ATI) 
และศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) จัดโครงการ BOO 
@ Brokers 2016 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และคุณภาพการ
ใหบริการของบุคลากรดาน Back Office  มีรายละเอียดโครงการดังนี้
 - รุนท่ี 1    วันท่ี 30 ตุลาคม 2559
 - รุนท่ี 2    วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2559

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
     หารือกับ BSB เก่ียวกับความคืบหนาในการพัฒนาระบบงาน 
Non Cash Collateral ของการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึง
รับฟงแผนงาน
     ผูแทนกรรมการรวมเปนคณะทํางานเตรียมการปรับลด
ระยะเวลาชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน T+2
     รวมหารือกับกรมสรรพากร เรื่อง คูมือวิธีการเตรียมไฟล
รายงานสําหรับ FATCA พรอมใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือฯ ดังกลาว 
และวิธีการรายงานขอมูลตามความตกลง FATCA
     หารือและใหความเห็นกับธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับ
การดูแลบัญชีเงินบาทของลูกคา Non - Resident (NR) ที่ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ
     ผูแทนกรรมการรวมเปนคณะทํางานปรับปรุงระเบียบ
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน ภายใตโครงการ Regulatory Guillotine 
ของธนาคารแหงประเทศไทย
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ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 
 รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน Let’s Bounce with SET”

 ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาจัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และ
สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ทั้งดานหลักการและดานปฏิบัติ อีกทั้งเปนศูนยกลางของการประสาน
ความรวมมือระหวางสมาชิกในการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา และการเปนตัวแทนของสมาชิกเพ่ือใหความรวมมือและ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในป 2559 ชมรมมีสมาชิกจํานวน
ท้ังส้ิน 46 บริษัท โดยเปนสมาชิกใหมในป 2559 จํานวน 3 ราย ไดแก 
บ. ดีเอส ฟวเจอรส จก. บ.หงตา ฟวเจอรส จก. และ บ.อินฟนิต้ี เวลท 
ฟวเจอรส จก. การดําเนินการของชมรมในป 2559 สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 จัดทําประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เร่ือง อัตราทดความเส่ียง
ของหลักประกัน อัตราทรัพยสินเพื่อการสงมอบสินคา และอัตราคา
นายหนาแนะนําของ RSS3 Futures รวมถึงปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ
ชมรมฯ เรื่อง อัตราคานายหนาแนะนําของสัญญาซื้อขายลวงหนา 
เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชประโยชน
 จัดทําแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับชองทางการรับเงินจากลูกคา 
และกระบวนการเรียกหลกัประกนัเพิม่ (Margin Call) และการปดฐานะ
สญัญาซือ้ขายลวงหนา (Force Close) สาํหรบัสญัญาซือ้ขายลวงหนา
ที่ไมหยุดพักการซื้อขายระหวางวัน 
 จัดใหมีการสํารวจความเห็นชอบเก่ียวกับการกําหนดอัตรา
ทดความเส่ียงและอัตราคานายหนาแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับการซ้ือขาย 
Gold-D และการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ (Regulatory 
Fee) จากลูกคา 

ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ดานการพัฒนาบุคลากร
 คณุชาญชัย กงทองลักษณ และคณุกณัฑรา ลดาวลัย ณ อยุธยา
เปนผูแทนชมรมฯ บรรยายในกิจกรรมสนบัสนนุธรุกจิหลกัทรพัยและสญัญา
ซือ้ขายลวงหนาในภมูภิาค ประจาํป 2559 จาํนวน 3 จงัหวดั ไดแก จงัหวดั
อดุรธานี สรุนิทร และเชยีงราย และบรรยายในหัวขอ “เสนทางสาย
อาชีพในธรุกจิหลกัทรัพย” ใหแกนกัศกึษาสาขาการเงินและการธนาคาร 
จํานวน 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 รวมกับ Horizon Software จัดการสัมมนาในหัวขอ “Current Metal 
Markets-Trend/Challenges/Opportunities” โดยวิทยากรจาก CME 
Group และ Neo & Partners Group เมื่อวันท่ี 18 มนีาคม 2559
 จัดอบรมประจําปใหแกบุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ของบริษัทสมาชิก เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559 

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ใหความเห็นกับตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TFEX) ในเรือ่ง
ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัแนวทางการพัฒนาสินคา Gold-D รวมถงึการปรบัปรงุ
ขอกําหนดตางๆ ของสินคาประเภทอื่นท่ีซื้อขายอยูในปจจุบัน เชน 
การปรบัปรงุหลกัเกณฑเพือ่รองรบัผูลงทนุประเภท Hedger สาํหรบั Rubber 
Futures การจัดใหมีการซ้ือขาย Single Stock Futures เพิ่มเตมิ และ
การใชหลักทรัพยเปนหลักประกัน (Non-cash Collateral) เปนตน
 รวมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเจรจาหารือกับ
ผูแทนตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และ Vendor เก่ียวกับการพฒันา
ระบบรองรับการซ้ือขายสินคา Gold-D รวมถงึคาพฒันาระบบดังกลาว
 ประสานงานให Settrade ปรับการ Update Risk Parameter 
เพ่ือใหหลักประกันจากระบบสามารถสะทอนความเส่ียงไดอยางเหมาะสม
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 พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแนวทางการเรียกเก็บ 
Regulatory Fee ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นดวย
กับหลักการที่ชมรมฯ เสนอ ซึ่งมีผลทําใหคาธรรมเนียมของสัญญา 
Single Stock Futures ท่ีราคาไมเกิน 100 บาท ปรับลดจาก 0.10 บาท/
สัญญา เปน 0.01 บาท/สัญญา
 ผูแทนชมรมฯ รวมกับกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
ประชุม Focus Group กับสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ 
Sales Conduct เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
 พิจารณาใหความเห็นตอแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย
เกี่ยวกับการดูแลเงินบาทของ NR ที่ซื้อขายอนุพันธในตลาดสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (TFEX)

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ
 รวมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ระหวางวันที่ 23 - 27 
ตุลาคม 2559 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย

 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทสมาชิกใหมีศักยภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
อยางมอือาชีพ เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอธรุกจิหลักทรพัยโดยรวม 
รวมทัง้ เปนศนูยกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู ประสบการณ 
และวธิกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลระหวางสมาชิก โดยในป 2559 ชมรมฯ มี
สมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 34 บริษัท ซึ่งเปนสมาชิกใหมจํานวน 1 บริษัท 
ไดแก บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก. ผลการดําเนินงานของชมรมฯ 
ในป 2559 สรุปไดดังนี้  

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ใหความเห็นแกสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษทัหลักทรพัยไทย 
(ATI) เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) และการ
อบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆ ของผูแนะนําการลงทุนดานหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา
 รวบรวมและเผยแพรขอมลูเก่ียวกับ 1) ตวัอยางแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของผูแนะนําการลงทุน  2) ตัวอยาง Job 
Description ของหนวยงานตางๆ และ 3) การจัดทําคูมือใบอนุญาต
ตางๆ (License) 4) บริษัทท่ีใหบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคลดาน
ตางๆ ลงในเว็บไซตของชมรมฯ
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 จัดทําประเด็นตางๆ เกี่ยวกับเรื่อง การรายงานการแตงตั้ง
และการส้ินสุดการแตงต้ังบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เสนอสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมถึงเขาหารือกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องดังกลาว
 จดัทําการสาํรวจความคืบหนาในการใชงานระบบ E - Learning
เพื่อประสานงานกับ TSI และผู ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ

ดานการพัฒนาบุคลากร
 จัดการบรรยายใหแกสมาชิก
  - เรื่อง Succession Planning
  - เร่ือง 1. Startup mind set 2. Fin Tech คืออะไร และจะไป
ไดไกลไดหรือไม และ 3. แผนงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้  
 - เรื่อง กาวสูการเปน Strategic HR ไดอยางไร 
  - เร่ือง ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย 2017 
และรับฟงแผนงานของชมรมฯ โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2559

 รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดอบรม เรื่อง 
Effective E - Learning ใหกบับคุลากรในธรุกจิหลกัทรัพย เพือ่เปนการ
เสริมสรางความรูความเขาใจในการเรียนรูผาน E - Learning
 จัดอบรมเก่ียวกับโครงสรางเงินเดือน (Salary Structure) ในหัวขอ 
“How to Design Salary Structure”
 รวมกับสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (ATI) 
และศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)  ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จดัอบรมประจําปใหแกบคุลากรดาน HR ในชือ่โครงการ 
Strengthening HR @ Brokers 2016 จํานวน 2 ครั้ง มีรายละเอียด
โครงการดังนี้
 - รุนท่ี 1    วันท่ี 26 ตุลาคม 2559
 - รุนท่ี 2   วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ
 รวมกับสถาบันนานมีบุคส อินโนเวชั่น (บริษัท นานมีบุคส 
จํากัด) จัดทัศนศึกษา One Day Trip เพื่อเยี่ยมชมศูนย Go Genius 
Learning Center  ซึ่งเปนสถานท่ีสําหรับการจัดฝกอบรมรูปแบบใหม 
ณ อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา 
 เย่ียมชมพิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน (Investment Discovery
Museum : INVESTORY) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การลงทุนแห่งแรกใน
ประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 เยี่ยมชมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่นส จํากัด (มหาชน) เพื่อให
สมาชิกไดรับฟงแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital
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About ASCO

1973
Thai Finance and Securities Trading Association

Thai Finance and Securities Association 1976
Thai Association of Members 

of the Securities Exchange 

ASCO Training Institute, Bond Dealers Club
Association of Securities Companies 

1981

1994

Information Technology Club 1999

Research Section 2016

TSFC Securities Limited,
Investment Banking Club 1996

Association of Thai Securities Companies, 
Institution Brokers Club 2011

1992

Bangkok Stock Dealing Center1995

Compliance Club 1997

Human Resources Club, 
Member Supervision Function2012

Futures Industry Club2005

 The Association involved with the securities business was established for the fi rst time in 1973 under the name “Thai Finance 
and Securities Trading Association”.  After some changes in its rules and regulations in 1976 the name became “Thai Finance and 
Securities Association”.  In 1981 a group of 30 securities companies left to form their own organization and the name changed again to 
“The Association of Members of the Securities Exchange”. When the Securities Exchange Act became law in 1992 the Association 
requested the Regulator to register it as the fi rst organization to deal with the securities business in Thailand, its main purpose being 
the development of the Thai capital market and securities industry. The request was approved on September 17, 1992 under registration 
number 1/2535 with the name  “Association of Securities Companies” (ASCO)  The Association had the following objectives: To develop 
and promote the country’s capital and securities market, to protect and safeguard  member companies, to improve the standard of 
business operations, to cooperate with regulatory agencies in drafting rules and regulations in order to develop the infrastructure of 
the Thai capital market.  In 2011, the Articles of Association were changed and a new name, the “Association of Thai Securities 
Companies” has been adopted. The Association has been restructured for greater appropriateness and to ensure accomplishment of 
its mission as well as consistently effi  cient ability to render services to the members.  As a result of the restructuring, it now has three 
major Groups; namely, Business Development, ASCO Training Institute and Member Supervision.
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 The Association participated in establishing several organizations to support the operations of securities business of member 
companies. In 1994, it set up the ASCO Training Institute with the objective of improving the caliber of personnel and prepare them 
for work in the fi eld of securities through the training and testing of securities staff . The Bond Dealers Club was also founded and 
was to become the Central Organization that would work out a standard system for the operation of bond dealers’ business. It was 
expected that the development of the fi nancial market will be aff ected by this move in the future.  In 1995 in order to expand the capital 
market the Association set up the Bangkok Stock Dealing Center to help small and medium-sized businesses raise capital in a more 
effi  cient manner. (However, due to several factors in particular capital gains tax, the Bangkok Stock Dealing Center had to close its 
doors in 1999). In 1996, TSFC Securities Limited was established as a specialized fi nancial intermediary providing funds for both 
the primary and secondary securities markets in Thailand.  In 2004 The Association cooperated with the organizations that are 
involved with the capital market as well as The Stock Exchange of Thailand (SET) in establishing the Federation of Thai Capital 
Market Organizations (FeTCO).  Its mission was to ensure good corporate governance and cooperation among these organizations 
in developing the capital market in Thailand. 
 
 “Member Supervision function” was added in 2012 to promote good corporate governance, ethical standards and good 
practices, as well as coordination aimed at removing rules and regulations imposing business obstacles, and giving input to new 
legislation and regulations.  During 2016, a “Research Section” was introduced to prepare industrial data bases, conduct studies of 
domestic and foreign data for the benefi t of the securities business, as well as disseminate research works to relevant agencies and 
the public.

 The Association further expanded its network to cover all levels of operations and activities of member companies by establishing the 
Investment Banking Club in December 1996. The objective was to promote investment banking business from the standpoint of policy 
as well as operations.  In 1997, the Association formed the Compliance Club to ensure that control and compliance of securities 
companies in accordance with international standard is enforced. In 1999 the Information Technology Club was founded to facilitate 
the development of the securities business as it was moving closer in the direction of E-Commerce.  Inevitably this will lead to the 
growth of the capital market and hence the economy. The Back Offi  ce Operation Club established in September 2005, was assigned 
the task of promoting and developing the standard of operations for the securities business, to disseminate research information and 
activities in this respect, to be the center for exchanging information, knowledge, experience and techniques on the operations of the 
securities business. The Futures Industry Club established in December 2005, was to promote and develop the standard of running 
the Futures business in both principle and operations, coordinate the collaboration between the members in resolving the Futures business’s 
problems, compromise the dispute between members or third party in relation to running the Futures business, and to supporting 
the education, research, and the dissemination of information related to Futures business.  And, in 2012, the Human Resources (HR) 
Club was established with primary objectives of serving as a center for human resources development, sharing views, knowledge, 
experience and HR management expertise, coordinating with the members in fi nding solutions to HR problems, providing advice in HR 
matters, as well as disseminating technical knowledge and HR research results and technical activities among the members.
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Message from the Chairperson

Dear ASCO members

 2016 was a year of Thailand’s reformation. The government 
introduces national agenda under the theme “Thailand 4.0” with 
the aim to move the country towards a “value-based economy”.
Under the new economic model, innovations and the use of technology 
in business operations are to be encouraged. As one of the key 
drivers of the country’s economy, the securities industry must 
inevitably adapt to the forthcoming changes in order to be able 
to contribute to the achievement of the national’s goals. Other 
important roles of the securities industry is to eff ectively support 
fund mobilization for Startups and SMEs as well as strengthening 
people’s fi nancial security through instilling fi nancial literacy and 
investment knowledge.   

 Financial Technology (Fintech) has gained a fi rm foothold in the securities business, as evidenced by the use of robo–advisers, 
algorithmic trading and unit trusts investment advice. New technologies such as blockchain, may enable much more convenient and 
faster securities clearing and settlement in the future.  It goes without saying, therefore, that the securities business is among the most 
aff ected industries by the emergence of such fi nancial innovations.  As a consequence, Association  has an urgent mission of developing 
and upgrading the industry’s human resources for higher value added jobs.

 With regard to market performance, 2016 was another good year for the Thai bourse.  The SET Index rose by 19.8% to close 
at 1542.94, with an average daily turnover of 50,245 million Baht; an increase of 22% when compared to previous year. The SET 
continued to generate good returns despite being negatively impacted by major internal and external events that include Brexit and 
the American president election, refl ecting investors’ confi dence in Thailand’s capital market.

 The Association’s major roles last year were in encouraging and supporting the member companies for their preparedness in 
providing digital services to customers throughout the entire process, from account opening to securities clearing and settlement. We also 
encouraged our members to enhanced their business capabilities through the use of advanced technologies that allow investors to 
manage their portfolios more effi  ciently.  Moreover, we worked with the Offi  ce of the Securities and Exchange Commission and the Bank 
of Thailand in easing the off shore investment processes. In addition, we facilitated the preparation for the Assessment of Observance 
of AML/CFT Standards required under the Financial Action Task Force (FATF) and pushed for improvement of the settlement system 
which is an important infrastructure of the capital market.

 In raising the standards of human resources of the securities business, the Association launched the Executive Advancement 
Program (EAP) to enhance top executives’ knowledge so that they are up-to-date with new developments and business trends. The ATI, 
on the other hand, developed courses catered for the members’ personnel, both on the Investment Consultants and Operations.  
A budget was also allocated to support the upgrading of 300 Investment Consultants to Investment Planners. Another important move 
made last year was the establishment of a new Research Department to produce academic papers that are benefi cial to the industry and 
compilation of industrial statistics that are useful for business planning.  
 
  In concluding this message, I would like to thank all the Clubs for their dedicated eff orts made for the benefi t of the members’ 
business.  My thanks also go to all the members for their continued support rendered to the Association’s activities through out the year.  
It is my strong hope that such support will continue into the future.

Pattera  Dilokrungthirapop

Chairperson
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“Moving towards Broker 4.0”: enhancing value added to services 

Promoting and developing ethical investment services in response to investors’ demands and 
technological innovations for sustainable growth of the capital market and in support of 
the Thai economy

Vision

Mission

Product and Service Promote securities businesses with value added products and services which 
can effi  ciently satisfy investors’ demands

Technology Promote members’ business development in response to 
technological innovations and to accommodate members’ diverse businesses  

HR Development Develop skills of members’ personnel to add value 
to their services

Common Infrastructure Study and support the building of 
common infrastructure for members’ business

Best Practice & Ethics Raise work standards with importance 
placed on ethics, good governance and anti-corruption      

CSR Promote proper investment literacy among the public both in Bangkok and the provinces

1

2

3

4

5

6

Strategies

Vision Mission and Strategies in 2017-2019
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Review of the Economy, Capital Market 
and Securities Business in 2016
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Review of the Economy, Capital Market and Securities Business in 2016

Overview of Thailand’s economy

 Thailand’s overall economic growth in 2016 was 
registered at 3.2%, an improvement from the previous year 
of which expansion was only at 2.9% (Table 1).  The growth was 
driven by public sector spending and tourism. The slowdown 
prevailing in the global economy, however, still exerted pressure 
on the country’s export sector. 
 Public sector consumption increased by 1.6% per year, 
compared to 3.0% of the previous year due to budget disbursement 
acceleration.  Public sector investment, meanwhile, increased by 
9.9% per year, a slowdown from the high growth rate of 29.3% 
in 2015.
 Private sector domestic spending grew by 3.1%, an increase 
from 2.2% of the previous year. The increase was attributed to 

the various economic stimulation measures taken and recovery of 
farmers’ incomes.  Private sector investment also showed signs 
of recovery, expanding by 0.4% compared to 2.2% shrinkage in 
the previous year.  Exports in 2016 stayed more or less at the 
same level with a growth rate of 0%, compared to the decrease 
of 5.6% in 2015. The export decrease in quantity terms was by 3.4%.
 In terms of domestic economic stability, headline infl ation 
in 2016 increased by 0.2%, compared to 0.9% shrinkage in 
2015. For external stability, the current account in 2016 had a 
surplus of 11.4% of the GDP. The trade balance had a surplus of 
$ 35.8 billion, greater than the previous year.

Table 1: Major Economic Indicators and Forecast for 2017

2013 2014 2015 2016 2017f

GDP growth (%) 2.8 0.8 2.9 3.2 3.0-4.0

Investment (%) -0.8 -2.4 4.4 2.8 5.3

Private (%) -0.8 -1.0 -2.2 0.4 2.5

Public (%) -1.0 -7.3 29.3 9.9 14.4

Private Consumption (%) 0.8 0.6 2.2 3.1 2.8

Public Consumption (%) 4.7 2.1 3.0 1.6 2.6

Export volume of goods & services (%) 2.8 0.2 0.7 2.1 2.6

Export value of goods (%) -0.1 -0.3 -5.6 0.0 2.9

Import volume of goods & services (%) 1.4 -5.3 0.0 -1.4 3.7

Import value of goods (%) -0.1 -7.9 -10.6 -4.7 5.5

Trade balance (Bil. USD) 6.7 17.3 26.8 35.8 32.2

Current Account balance (Bil. USD) -5.2 15.1 32.1 46.4 39.5

Current Account to GDP (%) -1.1 3.8 8.1 11.4 9.4

CPI (%) 2.2 1.9 -0.9 0.2 1.2-2.2

f = forecast
Source: NESDB
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Capital Market Situation

Overview of the Stock Exchange of Thailand

 At the end of 2016, the SET Index closed at 1,542.94 
points, increasing by 19.8% from the end of 2015 (Figure 1). A 
positive factor was the fi rst net buy in four years of 78 billion Baht 
from foreign investors, despite concern over China’s economic 
slowdown, Brexit and the interest rate increase by the US Federal 
Reserve towards the end of the year.  The lowest point of the Index 
was at 1,224.83 points in January and the highest point was at 
1,552.64 points in August. The mai Index closed at 616.27 points, 
increasing from the end of 2015 by 17.9%.
 Combined market capitalization of the SET and the mai 
at the end of 2016 totaled 15,504,636 million Baht (Figure 1), 
increasing from the end of 2015 by 23.0%, due to the Index 
increase and the number of newly listed companies.
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Figure 1: SET-mai Index & Market Capitalization

 During 2016, there were 522 companies listed on the 
SET. 11 new companies were listed and 8 companies were 
delisted. As for the mai, 134 companies were listed, 13 of which 
were new companies, and none of which was delisted. Hence, as 
at the end of 2016, a total of 656 companies were listed on either 
the SET or the mai (Figure 2).

Figure 2: No. of Listed Companies (SET + mai)
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 The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2016 
went down from 22.57 times at the end of 2015 to 18.55 times, 
and the mai P/E ratio increased from 52.94 times at the end of 
2015 to 63.27 times (Figure 3).  However, the Thai dividend yield 
dropped from 3.36% at the end of 2015 to 3.04%.

Figure 3: Dividend Yield and P/E

2.1
2.7

1.9
2.8

3.4
4.2

3.3

6.6

3.7
2.9

3.7
3.0

3.4
3.0

0

10

20

30
40

50

60

70

80

SET - mai P/E
Unit : times

Unit : percent

1.0

0.0

2.0

3.0
4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Dividend yield SET P/E mai P/ESource: SET

3.2 2.9 22.6

52.9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 In 2016, the combined turnover of the SET and the mai
totaled 12,816,259 million Baht, increasing from 10,765,470 
million Baht of 2015 by 19%.  The average daily turnover was 
52,526 million Baht, increasing from 44,302 million Baht in 2015 
(Figure 4).

Figure 4: Average Daily Turnover
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 In terms of securities turnover in 2016 categorized by 
investor type, retail investors still had a decreasing share of 54% 
of the total turnover. The share of foreign investors rose to 26% 
while proprietary trading and institutional investors had increasing 
shares of 11% and 10%, respectively (Figure 5).

Figure 5: Market Turnover Classifi ed by Type of Investors
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Overview of the derivatives market

 During 2016, the volume of trading of the Thailand Futures 
Exchange (TFEX) totaled 69,576,164 million contracts, or a daily 
average of 285,148 contracts, rising by 42.8% from 2015, during 
which the daily average was 199,749 contracts. The main reason 
was the trading of the Single Stock Futures and the SET 50 Index 
Futures.

 Categorized by underlying product, the most traded 
was the Single Stock Futures, which constituted 49% of the total 
trading volume, followed by the SET50 Index Futures, and the 
Gold Futures, which accounted for 46% and 4.3%, respectively.

 As of December 30, 2016, the TFEX had open interest
of 1,919,913 contracts, increasing from 941,492 contracts in the
previous year by 103.9%.  There were 129,284 trading accounts 
in total, increasing from 113,575 accounts in the previous year 
by 13.8%.  Retail investors accounted for 52.8% of the trading in 
2015, followed by institutional and foreign investors, who accounted for 
36.8% and 10.4%, respectively.

 Following the merger of the AFET and the TFEX, the TFEX
began provision of trading of agricultural commodity futures in 2016, 
starting with RSS3 in February and RSS3D in May. As at the end 
of the year, 250 contracts of both commodities were traded with 
open interest of 37 contracts.  Also, TFEX has suspended the 
trading of Brent Crude Oil Futures since September because 
the Intercontinental Exchange (ICE) which makes the calculation 
and publicizes the ICE Brent Index changed its calculation policy 
and the frequency of publicizing the index from a daily basis to
a monthly basis. As a result, data are not available for fi nal settlement 
price calculation for contracts expiring in September 2016 onwards.

Overview of the bond market

 As at the end of 2016, the outstanding value of bonds 
registered with the Thai Bond Market Association was 10.86 
trillion Baht, increasing from 2015 by 8.4%. 

 Outright trading on the secondary market in 2016 
totaled 22.4 trillion Baht, or an average of 91,842 million Baht 
per day, which represented an increase of 13.6% from 2015.

Major developments in the capital market
 The following summarizes major developments in the 
capital market in 2016:

 Offi  ce of the Securities and Exchange Commission
 1) Revision of the regulation to allow brokers to 
make securities trading decisions on behalf of customers 
within the scope agreed with customers. Since January 1, 2016, 
securities and futures brokers have been allowed to make ar-
rangements for their Investment Consultants and Investment 
Planners to make capital market product trading decisions on 
behalf of customers within the agreed scope without having to 
wait for orders from customers. Instruments allowed to be traded 
on this basis are securities and futures contracts listed, or authorized 
to be traded, on the Stock Exchange of Thailand and the Thailand 
Futures Exchange. 

 2)  Promotion of FinTech in the capital market. Activities 
in various areas were conducted in 2016.  Examples were: 
         Encouraging players in the capital market to be 
ready for and well-versed in FinTech development by organizing 
quarterly FinTech Forums.
          Organizing a four-month FinTech Challenge Project 
to support creation of innovations in financial, investment and 
insurance products and services with 123 teams participated and 
22 were selected to take part in the boot camp activities during 
which they were trained by experts.  The ten fi nalist teams were 
named to enter a fi nal contest for fi nancial awards on February 7, 
2017. 
         A regulatory sandbox was set up to allow businesses 
and developers to test run their innovations in support of capital 
market services without being restricted by the current regulations.  
Under this arrangement, participants can off er actual new service 
models, without having to obtain a license from the SEC within 
a specifi ed timeframe and subject to a limited scope as well as 
other conditions.  A notifi cation in this matter is expected to be 
issued and be in force in Q1/2017.        
                  
 3) Agreement signing for the Asia Region Funds 
Passport (ARFP) for off ering funds for sale to the general public across 
participating economies, jointly with South Korea, Japan, New 
Zealand and Australia by 2107. Under this agreement, funds 
which conform to ARFP regulations and are approved in a home 
country can off er investment units to the public in another host 
country through licensed intermediaries or sales representatives 
in the host country.   
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 The Stock Exchange of Thailand
 1) Development of a new Index. A new index - sSET 
Index - was developed to refl ect movements of ordinary shares not 
included in the current SET 50 and SET 100 Indexes. In the initial 
stage, 102 securities were used in the calculation. Selection of 
the stocks to be used was based on 1) the sizes of the stocks 
(the 90th-98th percentile ranked by market capitalization) 2) a minimum of 
20% free fl oat shares and 3) continuously active trading, with the 
number of stocks traded each month constituting not less than 5% 
of the company’s registered capital in at least 9 out of 12 months 
of the consideration period. 
 2) Development of FundConnext, a central system 
for mutual fund sales to provide a more convenient and more 
effi  cient access to mutual fund with a greater variety to people.

At the same time it reduces burden of asset management 
companies and brokers in running operation systems. 43 mutual 
fund business operators agreed to subscribe to the system, 
which is expected to be operational in March 2017. 
 3) Establishment of a knowledge center for business 
enterprises. Emphasis of the project is placed on startups, SMEs 
and social enterprises. The fi rst course off ered was “STARTUP 
Fundamental Course”, which resulted from cooperation with the 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA). 
The aim is to educate people interested in doing business in 
relevant factors, as well as startup business procedures and 
processes. Participants also have opportunities to be inspired by 
learning lessons from successful startup operators.

Securities industry

 At the end of 2016, there were 41 securities companies 
with brokerage licenses. Of this total, 39 were SET members. 
As for the derivatives business, 47 companies were members of 
the TFEX, 42 of which were general members.

Performance
 The total revenue of the securities industry in 2016 was 
45,132 million Baht, an increase of 6.9% from 42,212 million Baht in 
2015. Brokerage fees remained the main revenue of the securities 
business. The combined brokerage revenues from securities and 
futures trading totaled 29,878 million Baht, or 66% of the total 
revenue (Table 2).

(unit: mil. baht) 2015 2016 % Change

Brokerage - Securities 25,588 27,477 7.4%

Brokerage - Derivatives 1,933 2,401 24.2%

Underwriting 1,738 893 -48.6%

Financial Advisory 796 853 7.2%

Gains on Trading - Securities -266 3,280 n.a.

Gains on Trading - Derivatives 2,733 1,651 -39.6%

Interest and Dividend 3,260 2,916 -10.5%

Others 6,432 5,660 -12.0%

Total Revenue 42,212 45,132 6.9%

Source: SEC

Table 2: Revenue of Securities Industry

 The expenses of the securities industry in 2016 totaled 
32,249 million Baht, an increase of 3.0% from 31,323 million Baht 
in 2015, with the major item being personnel expenses, which, in 

2016, totaled 17,231 million Baht, accounting for 53.4% of total 
expenses (Table 3).
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(unit: mil. baht) 2015 2016 % Change

Expenses on Borrowing 2,235 2,025 -9.4%

Fee & Service Expenses 3,704 4,197 13.3%

Provision for Bad Debt / Doubtful Account -54 12 n.a.

Personnel Expenses 16,752 17,231 2.9%

Premises & Equipment Expenses 4,127 4,264 3.3%

Other Expenses 4,559 4,520 -0.9%

Total Expenses 31,323 32,249 3.0%

Source: SEC

Table 3: Expenses of Securities Industry

 In 2016, the securities industry recorded net profi t of 10,256 million Baht, an increase of 19.2% from 8,602 million Baht in 2015.

Financial position
 Total assets of the securities industry in 2016 
stood at 357,116 million Baht, an increase of 23.4% from 
the end of 2015, when total assets stood at 289,374 
million Baht. The sources of funds, at the end of 2016, 
comprised liabilities totaling 258,937 million Baht and 
shareholders’ equity of 98,179 million Baht (Figure 6).
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Operational Highlights 2016

2016 was a year of Thailand’s reformation. 
Under the new economic model, “value based economy”, 

innovations and the use of technology in business 
operations are to be encouraged. The securities industry must inevitably 

adapt to the forthcoming changes in order to be able to contribute 
to the achievement of the national’s goals.

“
”

Improvement of the industry and operating standards
     Development of capital market settlement systems was 
initiated in order to improve the effi  ciency of securities companies’ 
settlement for customers’ trading.  The work included coordination 
with the Thai Bankers Association and other agencies concerned.
     Dissemination of the results of the study on costs of 
the securities broker business. The study was conducted by the 
Academic Service and Training Center, Chulalongkorn Business 
School, and contracted by the Association. 
     Preparation of an article entitled “(Central KYC Registry) 
India….. a Model for KYC Burden Reduction” 
     Support rendered to securities and futures businesses in 
the regions in the form of lectures given to Investment Consultants in 
UdonThani, Surin and Chiang Rai Provinces. 
     Training was organized for top executives of the member 
companies to enhance their knowledge and to prepare them for 
changes, which would lead to sustainable growth and security
of securities companies. For 2016, the training topics were “Thailand 
4.0, Thailand’s Future”, “Fintech: Opportunities and Challenges”, 
“National E–Payment Roadmap Benefi ting Securities Companies” 
and “Corporate Bond Market 4.0 for Sustainable Growth”. 
     Arrangements were made for lecturers to provide 
knowledge on securities companies’ business operations and 
off shore investment to Bank of Thailand personnel to serve as a 
knowledge base for consideration in determining relevant guidelines, 
approaches and procedures. 
     Launching the Advertising Board System developed 
by the ThaiBMA to serve as a channel for communication and 
price off ering among the member companies engaged in bond 
transactions.
     Driving for allowance for securities companies to apply 
for net settlement of foreign exchange trading transactions related 
to resident and non-resident customers’ securities trading (Netting 
Phase 1).

     Submitting a proposal to the SET to consider adjusting 
the regulations aff ecting the business and the operation in relation 
to two items:
       - Specifi cation of securities allowed for short selling 
to make securities trading more suitable for the trading condition of 
each security 
       - Relaxation by allowing the use of proceeds from 
securities selling for settlement of buying to manage risk caused by 
settlement default, provided that it is not intended for greater 
customers’ convenience in trading and that the securities Companies 
take appropriate control measures. 
     In cooperation with the SET, an “Investment Innovations 
by Securities Companies” event was held on March 28, 2016, to 
publicize securities companies’ fi ntech development”.

Representing the members in coordinating with agencies concerned
     Participation in a focus group meeting with the Offi  ce 
of the SEC for the purpose of revising various regulations (e.g. 
categorizing sellers and capital market product sales processes
and determination of untrustworthy characteristics of listed company 
directors and executives).
     Input was presented to the Offi  ce of the SEC on the 
draft regulation re: provision of securities and derivatives trading 
services with limited discretion.
     Participation in a discussion and provision of input 
towards the Bank of Thailand’s regulations re: permission for securities 
companies to engage in FX businessand control of NR for investment in 
the SET and the TFEX.

Improvement of the industry
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Activities and member relations
     A study visit to London, UK, during October 23–27 
October 2016 (jointly with the Futures Industry Club) to observe 
securities and futures businesses, and to Japan during June 
12–14, 2016, to observe alternative trading systems and fi ntech. 
      The Broker Badminton Championship 2016 Competition 
was held during February 20–21, 2016
      A soccer competition “Singha Broker Cup 2016” 
was held during July 4–September 24, 2015.

Social Contribution Activities
     Lectures on Career Paths in the securities Business 
were given to students majoring in money and banking in four 
institutions: Mahidol University, Mae FahLuang University, Chiang Rai 
Rajabhat University and Suratthani Rajabhat University.
     Cosponsoring and serving as a judge for the Young 
Financial Star Competition (YFS) 2016
     Participating in and supporting the “SET BULL RUN 
2016” event.  All proceeds went to social contribution activities 
and were presented to the Thai Red Cross Society on June 28, 
2016.
     Proceeds from the Broker Badminton Championship 
2015 were presented to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
for charity use at her discretion on June 24, 2016.

Training and Examination

 In order to operate as a digital age organization, the ASCO
Training Institute (ATI) in 2016 underwent several modernization
processes to develop and enhance its capabilities. These included 
creating innovations to provide better services to both existing 
and new clients. Social media were used for publicizing its activities. 
Its focus was still on serving as a training institute for development of 
human resources in the money and capital markets. New courses 
were acquired or developed as in previous years. There were 
altogether nine new courses on 2016, developed jointly with resource 
persons in the fi nancial industry. Existing courses were revised 
to suit the requirements of the trainees and the businesses. The 
Institute meets the standards required by the Thailand Securities 
Institute (TSI), off ering quality services at its examination centers in 
Bangkok and the provinces. It jointly conducts activities with other
agencies to enhance knowledge of people in various circles, 
including working with the Stock Exchange of Thailand in organizing 
training and examination activities for students of network universities. 

Foreign relations
     As a member of the International Council of Securities 
Associations (ICSA), the Association participated in the 2016 Annual 
Meeting. 
     The Association, a member of the Asia Securities Forum 
(ASF), attended the 2016 Annual General Meeting and the ASF Round 
Table to exchanged information about the situation and development 
of the securities industry in the respective countries.

     Together with the FETCO and the SET, cohosting 
religious ceremonies and the saving the lives of cattle and buff aloes 
as a dedication to His Majesty the King on July 4, 2016 at Wat 
Rajathiwas Rajaworavihara.
     Participation in the “Thai Fight 2” discussion on July 11, 
2016 at Professor Sangvian Indaravijaya Auditorium, the Stock 
Exchange of Thailand Building to provide information to retail 
investors. 
     Supporting the “2nd Sharing Concert for TIA” event 
held on July 27, 2016 at Professor Sangvian Indaravijaya, the 
Stock Exchange Building.
     Participating in the “Anti-Corruption Day 2016” event 
of which theme was “Crooks’ Karma” on September 11, 2016.
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Training

 The ATI off ered in-house and public training to agencies 
of the capital market and the general public, both in Bangkok and 
upcountry. Over 18,000 people were trained in 2016 by professional 
training staff  members who supervised all the training activities.  
Special trainings were carried out as follows: 
     A Securities and Derivatives Investment Consultants
Refresher Course was off ered with four classes organized in Bangkok
and another four upcountry. The course was suitable for those 
wishing to renew their investment planner, investment consultant, 
fundamental analyst and technical analyst licenses, including 
those licensed as introducing broker agents (IBA’s) by ASCO.
     The ATI, in cooperation with the TSI and the Clubs of 
ASCO, organizes training to enhance knowledge and skills in areas
important to and useful for operation. In 2016, it organized two 
classes of “Strengthening HR@Brokers 2016” training jointly 
with the Human Resources Club. Two classes of “Strengthening 
BOO@Brokers 2016” were also organized in cooperation with the 
Back Offi  ce Operation Club.
     The ATI and the TSI of the Stock Exchange of Thailand 
organized two classes of “Junior IC@Brokers” training, each having 
about 100 trainees. The six-day training course was for new investment 
consultants (IC’s) with no more than one year service time. The 
objective of the course was to provide key learning points and 
the ability to apply knowledge gained in their career so that they 
become quality IC’s capable of giving good advice and delivering 
effi  cient services as true professionals.  

     Three classes of Financial Planning Program (CFP 
Modules 1-2) were conducted.  The course was suitable for those 
wishing to be professional fi nancial planners capable of providing
 complete consultancy in fi nancial planning.  
     Training on “Practice Guide on Derivatives (DRG)” was 
off ered both live and on DVD. The course was on the derivatives 
market, and clearing and collateral placement for futures and 
options.
     Training for Introducing Broker Agents (IBA’s) was
conducted in two classes. The trainees were individuals introducing 
or referring customers for opening accounts with a securities 
company or persuading customers to open a securities trading 
account.

Training course development 

 New training courses were consistently developed to 
address short-term and long-term requirements of the capital
market and business operators. Nine new courses were developed 
during 2016 and existing courses were revised and updated.

Examination 
 The widely recognized ATI Digital Testing Center is used 
by ATI as the main testing center and ATI has opened a suffi  cient 
and appropriate number of upcountry examination centers in fi ve 
regions to fulfi ll the demand which has been increasing every year.  
During 2016, the examination centers provided service to over 
28,000 people who sat for IC license examinations. ATI has 
examination centers at locations in Bangkok and upcountry as 
follows:
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Examination center in Bangkok:
    ATI Digital Testing Center
Upcountry examination centers in 16 provinces; namely,
    Chiang Mai, Chiang Mai University
    Phitsanulok, Naresuan University
    Songkhla, Prince of Songkla University
    Surat Thani, Suratthani Rajabhat University
    Phuket, Prince of Songkla University
    Khon Kaen, Khon Kaen University
    Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani University
    Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University 
    Chon Buri, Kasetsart University Sriracha Campus
    Nakhon Sawan: Nakhon Sawan Rajabhat University
    Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University
    Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University
    Nakhon Pathom: Silpakorn University
    Phra Nakhon Si Ayutthaya: Phranakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University
    Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University
    Nakhon Phanom: Nakhon Phanom University

Support for students, educational institutes nationwide and 
various agencies
     The ATI participated in the Young Financial Star 
Competition (YFS 2016) which had been held for 14 consecutive 
years.  It provided support in the form of organizing training and 
a derivatives license examination for over 300 students under 
the project. The objective was to promote university students’ 
knowledge and understanding of fi nancial planning and investment 
in order to prepare them for becoming professional’s in the fi nancial 
industry.  
     The ATI cooperated with network universities in enhancing 
knowledge of personnel in educational institutes to upgrade their 
quality and to build a pool of resources for the securities business 
under the “New Breed@U-net 2016 (Derivatives)” Project. Training 
was organized on “Derivatives Investment Consultants” to enhance 
knowledge in fi nance and investment, and to encourage juniors and 
seniors of network universities to hold an investment consultant
license, expanding their career opportunities in the capital market in 
the future. 
     On June 5, 2016, Chiang Mai Rajabhat University 
and the ATI conducted intensive training for a “Securities Investment 
Consultant Examination” to students of the Department of Economics, 
Faculty of Management Sciences, to assist them in sitting for an 
investment consultant license examination. 
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Member Supervision

The following summarizes major activities conducted in 2016 
by the Member Supervision Function:

Section 1: Association Rule and regulation preparation and 
review to set members’ operating standards

 1.1 Promulgation of Notifi cation No. Kor Sor 1/2559 Re:
Criteria, Conditions and Methods for Securities Transfer, Securities  
Certifi cate Withdrawal and Issuance, and Securities Depositing  
The purpose was to protect assets of members’ customers by 
ensuring eff ective and appropriate internal control and prevention 
of frauds in acting as nominees in securities trading. Appropriate 
operating standards in compliance with relevant laws and regulations 
were specifi ed. The Announcement, which has been approved by 
the Offi  ce of the SEC, has been in force since January 1, 2017.

 1.2 Ensuring understanding of the credit limit review and
customer trading suspension for clarity and to set industrial standards, 
with details as follows: (1) In case a SET pre-warning notice has been 
received, the members may exercise their judgment in considering 
credit limit reduction (2) Upon receiving an instruction that the 
Association’s criteria are to be executed, the members are required 
to reduce the relevant customers’ credit limits of all categories 
by 20% for at least one month, and (3) Upon receiving a written 
notice, the members are required to reduce the relevant customers’ 
credit limits of all categories by 50% and to suspend all online 
trading accounts for at least one month.

 1.3 Revision of operation procedures regarding preparation 
of “Company Reports” on securities in which investors are interested 
in order to enhance the eff ectiveness of securities information 
dissemination. This involved discussions on various issues; e.g., 
permission for citation of the external sources of securities 
information or information prepared by other parties and lifting 
of the requirement for preparation of fundamental analyses or 
stock comments for securities which trading volume meets the 
criteria for four consecutive weeks. Discussions with the Offi  ce of 
the SEC are still ongoing to determine feasibility and details of the 
revision.

Section 2: Giving input and making recommendations towards 
laws and regulations which are being made or revised

 2.1 Giving input to the amendment of the Securities 
and Exchange Act B.E.2535 to the Offi  ce of the SEC. Among 
the points made were: (1) the Board of Governors of the Stock 
Exchange should also have an appropriate number of members 
who are Association members based on their role and participation 
in development of the Stock Exchange. (2) In authorizing the 
SEC to determine the registered capital, the criteria for consideration 
should be made known to business operators and consideration 

should be made to fair competition regarding operating costs. 
(3) In authorizing the SEC to grant trading rights to other parties
without being conducted by the member companies, the members 
of the Stock Exchange should be part in the decision making. 
(4) In authorizing the SEC to approve regulations of the Stock 
Exchange, segregation of authorities of the regulator and the 
operator should be taken into consideration.

 2.2 The Competition Bill B.E…… Input was given to 
the Offi  ce of the SEC for collation and submission to the Offi  ce of
the Council of State. The opinions presented included the following: 
the Competition Board should consist of experts from a complete 
range of relevant areas (the fi nancial sector, the banking sector, 
the capital market, the retail sector and tourism). The Board’s role
should be specifi ed to cover disclosure of complaints and the rulings as 
well as operating procedures in cases where there are confl icts of 
interest in relation to businesses implicated in complaints.

 2.3 Input was given to the Offi  ce of the SEC regarding 
stock and futures trading with discretion to help improve the 
eff ectiveness of the regulation. Recommendations made included 
the following: The specifi ed products should cover a complete 
range of products for which service is given by brokers to their 
customers (2) A contract review period should not be specifi ed in 
order not to create an operational burden (3) The contract should not 
contain a requirement for specifi cation of the number of stocks/
contracts or the amount of money for a stop-loss limit as it can 
vary rapidly. And (4) The call-back function should be assigned 
to senior offi  cers.

 2.4 (Draft) Operational Guidelines for Transaction Reporting 
and KYC Procedure submitted to the AMLO for appropriateness 
and suitability for business environment and thus for eff ective 
compliance with the laws.  Major points included: the seven-day 
period for STR should be counted from the day a suspicious 
transaction is identifi ed; fl exibility should be allowed for specifi cation 
of foreign customers’ residence information and the occupation 
of the person who is authorized to act on behalf of the customer; 
and, determination of the scope of KYC duties in cases of customers 
performing transactions with asset management companies.

 2.5 (Draft) Personal Data Protection Act Through coordination 
with FETCO, opinions gathered from the fi nancial sector were 
presented for further submission to the National Legislative 
Assembly (NLA).  Major points presented included the following: 
provision for non-prosecution for information obtained prior to 
the eff ective date of the law; extension of the eff ective date from
six to eight months after the promulgation to allow more time for 
understanding and preparations; waiver of data collection for group 
companies or company groups to accommodate business models; 
and specifi cation of the responsibilities of data processors to be in 
line with international standards.
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 2.6 (Draft) Notifi cation Re: Sales Processes and Types of 
Sales Persons in the Capital Market and (Draft) Notifi cation Re: 
Sales and Service Operational Guidelines for Investment Units and
Bonds and the Risk Acknowledgement Form These were submitted
to the Offi  ce of the SEC and the main points included: a recommendation 
that the shortly following stock transaction be treated as a repeated 
sale as in the case of fund buying of asset management companies; 
and a recommendation for allowing streamlining the processes 
and methods involved by the business operators in the customer 
contact and servicing procedures.

Section 3: Discussions with regulatory agencies for eff ective 
compliance with laws and regulations

 3.1 A discussion with the Offi  ce of the SEC on the following 
issues:

 (1) Compliance with the regulation of securities companies
The Offi  ce of the SEC notifi ed the Association of the issues found 
following operation inspection in order for the Association to ensure 
understanding among the member companies of certain issues; e.g., 
KYC/CDD reviews in cases where cash balance customers made 
signifi cant transfer transactions which are not consistent with their 
fi nancial data and disclosure or dissemination of information about 
listed companies obtained from company visits.

 (2) Receiving customers’ online trading orders. The purpose 
was to make online service in line with communication technologies 
According to the conclusions reached, the Offi  ce of the SEC had 
no objections, provided that the members conduct risk assessment 
and take risk management measures to ensure that the orders were 
genuine customers’ desire and that they are not used in frauds.  
Also required are strict control and verifi cation measures in various 
areas; e.g., customers’ identifi cation and consent, security in cases of 
communication device losses, fortifi cation prevention and leakage of 
order information and order queuing.

 3.2 A discussion was held with the AMLO on the following 
legal issues:
 (1) Operational guidelines in cases where CDD reviews 
cannot be conducted The Association raised additional points regarding 
the scope of the report in cases of CDD reviews that unable to
obtain the customer’s data, and the exercise of judgment in customer
relationship termination. The AMLO acknowledged the issues and 
has revised its guidelines and report forms for clarity and business 
practicality. 

 (2) Organizing AML/CFT training in order to present 
recommended courses of action to be taken by the members to 
alleviate their burden. Examples were identifi cation of the target 
groups of individuals directly responsible for AML/CFT who have to 
undergo training; namely, executives of the compliance, operation, 
customer contact and risk functions; recommended training models 
tailored for communication technology advancement, such as 
e-learning and video conferencing; and fi xing required refresher 
course training time at six hours. The AMLO has responded by 
developing guidelines in line with the proposals.

 (3) Transaction reporting with defi ciency in facts required by 
law The AMLO notifi ed the Association of the members’ transaction 
reporting with defi ciency in fact recording, requiring them to conduct 
a review, fi x the defi ciency in all types of transaction reports and 
propose a remedial action plan. Additional points raised included the 
period for retroactive report reviews and notifi cation of extension 
of the timeline for submission of an action plan.

 3.3 A discussion with the SET on settlement with proceeds from 
sales of securities The SET requires that, in cases where customers 
sold securities which they have not paid for, the members must 
require them to make a payment for the securities bought before 
making a payment to them for the securities sold. As the members 
must use the proceeds from sales of securities purchased by their 
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customers which have not been settled for off setting purposes
in order to manage risks from settlement defaults with no intention 
to provide service to the customers, the Association consulted 
the SET to request leniency in allowing such action, subject to 
control and regulatory measures to prevent incident repetition 
(e.g., requiring the customers in question to trade in a cash balance 
account or reducing the credit limit by no less than 50%.)

 3.4 A discussion was held with the Subcommittee on
Determination of Criteria for Regulating Intermediary and Exchange 
Operators

 (1) Servicing customers investing off shore The range of
off shore products covered by Thai intermediaries has been expanded 
to cover the same products as those in the Thai capital market 
and the products covered are under regulation by IOSCO members.  
Personnel providing services are required to undergo training in 
foreign exchange risks. Foreign intermediaries are required to be 
registered for providing interim information/advice on a temporary 
basis and to be under the responsibility of Thai intermediaries.

 (2) Custody of client assets The range of fi nancial instruments 
in which client assets can be invested by the members has been 
expanded to cover money market funds and the rating of commercial 
banks which client money can be deposited in or whose certifi cates 
of deposit can be invested in has been raised to “A”.

 (3) Revision of the criteria for being an investment planner 
(IP) to ensure the quality of and to standardize investment planning 
and consulting. The key principles adopted are, among others: no 
extension of the provisional clause in order to maintain the quality 
of IP’s as there is already quite a large number of IP’s under 
the clause and (2) the timeframe for Associate Financial Planner 
Thailand (AFPT) training and passing has been extended to the end 
of 2017 in order to enable IP’s with less than fi ve years’ experience to 
qualify for the testing.
 
Section 4: Participating in working groups and acting as 
representatives in the development of laws and regulations

 4.1 Drafting a bill on trust establishment The Working 
Group on Capital Market Development Master Plan had earlier 
assigned the Association to work with the Working Group on Drafting 
a Bill on Trust Establishment. Among the initial actions taken was 
a discussion on drafting a bill on trust business operations of fi nancial 
institutions to meet the need to establish domestic trusts in a short 
period of time. Key points addressed were eff ective trustee regulations, 
limitation of the term of trusts to allow for turnover of trust assets and 
prescription that trust property must be fi nancial assets. The bill
is still in the drafting stage and the draft will be forwarded to the 
Fiscal Policy Offi  ce. 

 4.2 Acting as a representative in the assessment of
observance of AML/CFT standards and codes During the on-site 
visit to Thailand of the Financial Action Task Force (FATF) assessment 
team to assess Thailand’s compliance during October 31 – November 
11, 2016, the Association and representatives of the Compliance 
Club represented securities companies in providing information 
and answering questions. In summary, the assessment results 
showed that the fi nancial sector manages and supports AML/CFT 
activities well. The key areas assessed were identifi cation of true 
benefi ciaries and CDD which should be conducted in the same 
direction throughout the country.

 4.3 Participation in a meeting of the Working Group for 
Preparation of Foreign Account Tax Compliance Act  (FATCA) 
Guidelines The Association acted as a representative in a discussion 
with the Fiscal Policy Offi  ce and the Financial Sector Working Group to 
ensure compliance with the Intergovernmental Agreements (IGA).  
The preparation of the Guidelines is jointly conducted by the Thai 
Bankers Association, the Association of Investment Management 
Companies, the Association of Thai Securities Companies and 
the Stock Exchange of Thailand, the Association of International 
Banks and the Thai Life Assurance Association, and is due for 
completion in early 2017.

Section 5: Development of other systems to accommodate 
compliance with laws and regulations

 5.1 Revision of the Charter of the Association of Thai 
Securities Companies The revision was made to pave way for 
appointment of Governors of the Stock Exchange of Thailand 
who are concurrently executives of member companies as Associate 
Directors of the Association. The appointment is to be made by
the Chairperson of the Association and the term of offi  ce shall be
in accordance with the term of Governorship of the Stock Exchange of 
Thailand. The wording with regard to the authority and responsibilities 
of the Board of Directors was also revised to correspond to the 
changed structure of the Board of Directors.

 5.2 Development of a system to accommodate dissemination 
of bond information The Offi  ce of the SEC has revised the method 
of NCR (Net Capital Rule) calculation on the part of unrated bonds, 
using liquidity as the calculation basis. The Association therefore 
developed a system to access ThaiBMA’s information so that 
the members can have information about bond trading values and 
frequencies for use in their NCR calculation. 

 5.3 Development of a system to accommodate IBA registration 
The task was aimed at improving the effi  ciency of the work process and 
ensuring its consistency with business expansion as well as 
registration convenience. Registration and fee payment can be 
done online and the registered persons can verify their permits 
and print out a certifi cate of registration and receipt speedily 
themselves.  The work is due for completion in mid-2017.
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Research Section

 A section has been established since June 2016 with 
a mission of strengthening academic strength for the securities
business, covering collection of important data, information and 
statistics relevant to the securities industry and the capital market for 
the benefi t of the operation of the Association and the members.  
The section is also responsible for dissemination of academic 
works benefi cial for the securities business to outside agencies and 
the public.  The following describes major activities conducted 
in 2016.  

Development of data bases of important statistics pertaining 
to the domestic securities business and capital market.

 1. Coordination with agencies related to the capital 
market, i.e. the Stock Exchange of Thailand and the Thai Bond 
Market Association.
 2. Compilation and development of important data bases 
of the securities industry with quarterly updating.  
 3. Preparation and dissemination of important information 
and statistics through various channels, e.g. quarterly newsletters 
and the Association website (Under Information Center, Sub-item: 
Securities Industry) for the benefi t of the members and the general 
public. 
 4. Provision of information and statistics in support of 
other departments in the Association as assigned (e.g. information 
pertaining to trading volumes by province and the number of 
personnel in the securities business). 

Joining the development and dissemination ofacademic works 
benefi cial the securities business 

 1. Conducting studies, gathering information and following
up on interesting issues aff ecting the development of the country’s
securities business (e.g. FinTech and central KYC issues).  
Representatives of the function joined the visit to Malaysia and 
Singapore during October 18-21, 2016 to attend the ASEAN FinTech 
Collaboration Program to study FinTech development in other 
countries.
 2. Production and dissemination of three academic articles:
    1) FinTech in the capital market perspectives
    2) It’s not that easy to run a securities business.
   3) Central KYC Registry... another milestone in the 
Indian fi nancial market. 
 The articles have been disseminated to general interested 
readers through various channels, (e.g. newspapers, websites 
and distributed to agencies concerned, such as the Offi  ce of the 
SEC.
 3. Preparation of supporting information and a Country 
Report for the Asia Securities Forum 2016, held during November 
20-22, 2016, in the Philippines. 

Investment Banking Club 

 The Investment Banking Club has been established with 
the main objectives of representing the members in coordinating
and cooperating with agencies concerned as regards promotion and 
development of the investment banking business and the securities 
business in general.  During 2016, 4 new members - Merrill Lynch 
Securities (Thailand) Limited, S14 Advisory Company Limited, 
Advisory One Company Limited and Beyond Advisor Company 
Limited – were admitted, bringing the total number of member 
companies to 79.  The activities of the Club in 2016 are summarized 
below: 

Improvement of the industry and operating standards
 Operating guidelines were developed/revised to raise 
the standards of the performance of the fi nancial advisor function 
as follows:
     A draft issuer’s letter of consent was prepared for
auditors to disclose fi ndings from their auditing to fi nancial advisors as 
part of due diligence.
      A draft letter of consent was prepared for the Offi  ce 
of the SEC to disclose facts pertaining to the previous fi ling for 
off ering of securities for sale.  
      Revision was made to Financial Advisor’s Code of
Conduct and Working Procedures under Financial Advisor’s Code of 
Conduct. The purpose of the revision was to cover work quality 
standard control and compliance with laws on Anti money laundering 
and Counter terrorism fi nancing as well as anti-corruption. 

Personnel development
 During 2016, the Club organized fi nancial advisor training 
courses and examination of knowledge of personnel operating 
in fi nancial advisor areas. Two of such training and examination 
sessions were held. The trainees were required to have no less 
than two years’ experience as fi nancial advisors. There were a total 
of 212 trainees and 145 took the examination, with 69 of them 
passing.

 The Club organized seminars on several topics for 
Refresher Course Training: 
 1) The Correct Way to Use the Due Diligence Manual   
 2) The Impact of the New Financial Reporting Standards 
and the Accounting Impact of Merger and Acquisitions  
 3) REIT/IFF: Relevant Criteria and Taxes 
 4) Analysis and Valuation of Shares in the Insurance 
Sector and Consumer Products Sector 
 5) In cooperation with the Federation of Accounting
Professions and the Investment Analysts Association, a seminar
was held on “Important Issues Regarding the New Financial
Reporting Standards and the New Format of Auditor’s Reports”.
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 During 2016, 457 trainees completed the 12-hour training 
attendance of courses counted towards Refresher Courses and 
were awarded Certifi cates of Attendance.   
 In addition, the Club held a lecture on “Key Points of 
the New Securities and Exchange Act” to keep the members 
informed of the contents of the new legislation. 

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned 
 Input was given to regulatory agencies regarding revisions 
of investment banking regulations as follows:

 Offi  ce of the SEC
     “Revision of the Criteria for Allocation of IPO Shares 
to Supporters and Individuals Related to the Issuers” The Club 
concurred with the following: 1) Allocation to supporters, not more 
than 10 % of the total IPO shares and 2) Allocation to RP’s and
employees of the issuer, not more than 15% of the total IPO shares. 
The board of directors of the issuer is responsible for determination 
and approval of the allocation criteria and the executive directors 
is tasked with allocating shares in accordance with the criteria 
approved by the board of directors. A list of supporters eligible 
for allocated shares shall be submitted to the Offi  ce of the SEC 
together with the sales result.   
      “Draft Notifi cation Re: Listed Companies’ Initial Public 
Off ering” The Club voiced agreement, together with the following 
observations: 1) The requirement that the IPO price not be lower 
than 90% of the market price in case the fast-track rule is to be 
applied may not be practical. 2) In initial public off ering, a Financial 
Advisor (FA) should be used to assist document preparation as 
placement is complicated. 
      “Principles for Revision of the Notifi cation Re: Required 
Qualifi cations of the Chief Financial Offi  cer and the Chief Accountant of 
Companies Making an Initial public Off ering” The Club agreed 
that the Chief Financial Offi  cer and the Chief Accountant must 
have adequate accounting knowledge and background experience

to perform their function. However, some members have concern 
over the requirement that the Chief Financial Offi  cer certify that 
he/she is responsible for ensuring that the company has systems 
for disclosure and internal control may cause some practical problems 
because the tasks do not fall under the scope of his/her responsibility.  
      “Principles for Revision of the Criteria Pertaining to 
Intermediaries in Securities Off erings to HNW clients” The Club 
agreed that band off erings to HNW clients must be carried out 
through intermediaries in all cases. Off ering of DR’s and unit trusts 
of Infra Trusts to HNW clients must also be required to be carried 
out through intermediaries, except for succeeding off erings to 
Institutional Investor. 
      “Conversion of Type 1 Property Funds into REITs”  
The Club agreed with the initiative to have diverse forms of 
conversion without 1 to 1 limitation. It also proposed that the 
framework of a capital increase plan and the timeframe be clearly 
specifi ed.
      “Revision of Criteria Pertaining to Related Party 
Transactions (RPT’s) of Type 1 Property Funds, REITs, Infrastructure 
Funds and Infrastructure Trusts” The Club agreed with the use 
of the criteria currently used for listed companies in transaction 
calculation, transaction measurement and RPT and MT approval, with 
type 1 property funds, infrastructure funds, REITs and infrastructure 
trusts with adjustment of the references for use in transaction 
calculation, measurement and approval to suit the diff erent products. 
 
 The Stock Exchange of Thailand 
 “Revision of Regulations Pertaining to Listed Companies” 
The Club agreed with the move to revise the qualifi cations of 
companies fi ling for listing on the SET with regard to shareholders’ 
equity and market capitalization.  As for the provision that smaller 
companies can be listed on the MAI if they are engaged in a 
venture capital, holding ≥ 10% of the shares, a clear defi nition of 
“venture capital” is required.  It did not agree with fi xing a minimum 
par value, however. 
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 The Anti-Money Laundering Offi  ce
 ”Revision of Operation Guidelines for Compliance With
Anti-Money Laundering Law: Transaction Reporting and Know-Your-
Customer (KYC)” Information released by the AMLO was also 
disseminated; e.g., the Designation List under Section 5 of the 
Counter-Terrorism Financing Act B.E. 2556 and orders regarding 
designation of persons pursuant to resolution of the United Nations 
Security Council. 

Activities and member relations 
 The following activities were organized by the Club:
       A study visit to London, England, to observe Public-
Private Partnership (PPP), Infrastructure Financing, Infrastructure 
Funds and REITs.  
      A study visit to Ho Chi Minh City, Vietnam, with 
cooperation from the Asset Pro Management Co., Ltd. The places 
visited were the Hochiminh Stock Exchange, Amata VN, Central 
Group Vietnam and Bangkok Bank, Ho Chi Minh City Branch.
The Club Committee also went to Malaysia by the invitation of the 
Malaysian Investment Banking Association (MIBA) and visited the 
Malaysian SEC and Bursa Malaysia. 

Compliance Club

 The Compliance Club was established on February 25, 
1997, with the objective of supporting the performance of 
compliance offi  cers in the securities business and other businesses 
licensed by the Securities and Exchange Commission (SEC), to
ensure that their operations are effi  cient, and are in full compliance
with relevant regulations. The Club is also committed to fostering 
cooperation among its members, serving as a center for exchange 
of ideas, knowledge, and information.  In 2016, 3 new members - 
Finansa Securities Limited, SBI Thai Online Securities Company 
Limited and ASL Securities Company Limited - joined the Club. 
Currently, it has 57 companies as members. The following 
summarizes the Club’s achievements in 2016: 

Improvement of the industry and operating standards 
     Preparation of a sample form for Self Risk Assessment -
Securities, for use by the members in developing a form according to 
individual companies’ policy, on June 28, 2016.  
     In cooperation with the ATI, development of a Course 
Structure for AML/CFT Offi  cer Training to be off ered to reporting 
entities in accordance with the AMLO Regulation RE: Criteria, 
Methods and Condition for AML/CFT Training. 

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned 
 Discussions were held with, and input was given to, 
several agencies as follows: 
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          Offi  ce of the SEC
     A special lecture was organized for the members on 
“2016 Work Plan of the Offi  ce of the SEC” on March 26, 2016. 

           Anti-Money Laundering Offi  ce (AMLO)
     Input was given on operational guidelines and report 
forms for cases where a reporting entity is unable to conduct 
customer due diligence in accordance with the Anti-Money Laundering 
Act B.E. 2542 on January 25, 2016.  
     Recommendations were made to AMLO for revision 
of the operational guidelines re: transaction reporting and KYC 
procedures of fi nancial institutions. The purpose was to enable 
fi nancial institutions of the securities company category to report 
transactions to AMLO and to have proper KYC procedures as 
required by the relevant Ministerial Regulations and the Notifi cation 
of the Offi  ce of the Prime Minister, on August 17, 2016.
     The Club’s representatives participated in the Simulation 
Workshop on Assessment of Observation of AML/CFT Standards 
organized by the AMLO during August 24 - 26, 2016, to ensure 
understanding among representative agencies assigned to provide 
information to the assessors. The simulation was also aimed at 
familiarizing and preparing the participants when they had to answer 
the assessors’ questions. The focus was on law enforcement and 
the eff ectiveness of the anti-money laundering laws as well as 
questions about anti-money laundering in Thailand, communication 
with the AMLO, and fi nancial institutions’ preparation of anti-money 
operational guidelines and risk management.     
     The Club was represented in a seminar organized for 
offi  cers involved with executions under the Anti-Money Laundering 
Act B.E. 2552 during September 14 - 16, 2016. in Chonburi Province.  
The objectives of the seminar were to enlighten the participants 
regarding the revised law and to offer a venue for sharing of 
experience and discussion about inter-agency work obstacles.   

     Representatives of the Club provided input to the 
assessors under the Assessment of Observation of AML/CFT 
Standards Program at the AMLO on November 8, 2016. 
     Representatives were sent to a seminar held to enhance 
understanding of supervision and examination among reporting 
entities under the anti-money laundering and counter terrorism 
fi nancing laws on December 19, 2016.

          Other agencies 
     The Club was represented in a seminar held to review 
knowledge for network entities (securities companies) by the Bureau 
of Financial and Banking Crime, Department of Special Investigation, 
on August 10, 2016. The objective of the seminar was to provide 
knowledge and understanding of the Bureau’s mission and the 
roles of securities companies in presentation and suppression of 
off ences related to securities and exchanges.    
     A discussion was held with the Investment Banking 
Club re: Revised Draft Code of Conduct of Financial Advisors and 
Revised Operational Guidelines Under the Framework of the Code 
of Conduct of Financial Advisors.

Activities and member relations 
      Preparation of a questionnaire for the member companies 
to fi ll in for the purpose of development of a database for the 
Club’s development work plan.
     The 13th Compliance Relation Activity was held jointly 
with the Stock Exchange of Thailand to strengthen the relationships 
among the members and to off er a venue for view sharing which 
would be beneficial to both the members and the securities 
industry as a whole. The event took place on September 25, 

2016, in Prachinburi Province.
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Information Technology Club

 The Information Technology Club was established with 
the objectives of promoting the development of IT principles and 
practices to attain acceptable standards and encouraging the 
members to observe relevant rules and regulations as well as 
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. 2 new 
members – CLSA Securities (Thailand) Limited and SBI Thai Online
Securities Company Limited - joined the Club in 2016, bringing the 
total number of members to 38. The following summarizes activities 
undertaken by the Club in 2016.  

Improvement of the industry and operating standards
     Arrangements were made for a survey on members’ 
execution of the Association’s Digital Industry Policy.
     A discussion was held with the Offi  ce of the Securities 
and Exchange Commission on incorporating IT Governance in the 
IT Security Principles of Securities and Futures Businesses. 
     Surveys were conducted on opinions of the members 
as follows:
     - The points of service contracts signed by the member 
companies with vendors. The Club will raise the issues collected in 
discussions with vendors. 
     - XML fi les currently in use.  Information gathered was 
presented to the BSB.
     - Vendors’ service hours in order to use information 
collected in negotiating with vendors to improve their services 
rendered to the members.

Personnel development 
     ASCO’s Seminar & Golf with Symphony 2016 was 
organized in Nakon Ratchasima Province in cooperation with the 
Symphony Co., Ltd.
     Training was conducted on “The Copyright Law Related 
to Computers and Programs for Securities and Finance Businesses” 
     A seminar was held on “Improving Security for Securities 
Companies with SecureWorks” in cooperation with the EP&IT 
Solution Co., Ltd. and the Dell SecureWorks Co., Ltd. 

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned 
     A discussion was held with the Office of the SEC 
on drafting IT Security Guidelines. The Club provided input derived 
from opinions and recommendations collected from discussions 
with the member companies, the Stock Exchange of Thailand 
and systems development service providers. 
     A discussion was held with the Stock Exchange of 
Thailand on joint operations of the SET and broker IT functions 
and vendors with regard to TFEX products and a discussion on 
“Impact of Adjustment of Gold-D Products Contract Specifi cations 
on Systems Development”.
     The club joined the working group on the Payment 
System for Capital Markets.  
     A discussion was held with the Revenue Department 
on “The Manual for File Preparation for FATCA Reporting”. Input 
was also given regarding the manual.  
     A discussion was held with the Stock Exchange of 
Thailand and the systems development company on API specifi cations 
under the API Depository Enhancement Project. A meeting between 
the member companies and Freewill Solutions Co., Ltd. was also 
held on the Project. 
     The Club joined the Working Group on Financial Sector 
CERT (Computer Emergency Response Team) and had a discussion 
with the Offi  ce of the Securities and Exchange Commission to 
ensure effi  ciency of cyber security in the fi nancial sector.
     The Club was represented in the Working Group for 
Preparation of Reduction of the Clearing and Settlement Cycle to 
T+2. 

Activities and member relations
     A visit to the Data Center of the T.C.C. Technology 
Co., Ltd.  
     A study visit to Singapore to observe information 
technological advancement; e.g., data centers, cloud technology, 
and IT solutions centers
     SET-IT Networking 2016, organized jointly with the Stock 
Exchange of Thailand
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Back Office Operation Club

 The Back Offi  ce Operation Club was set up with the 
objectives of developing and promoting the standards of back 
offi  ce operations, and providing a forum for exchange of ideas, 
knowledge and experience related to back offi  ce operations. 
It also represents the member companies in coordinating with 
agencies concerned. In 2016, a new member - SBI Thai Online 
Securities Company Limited - joined the Club, and the total number 
of members rose to 38.  The activities of the Club in 2016 are 
summarized below: 

Improvement of the industry and operating standards 
     The Club cooperated with the Offi  ce of the SEC in 
conducting a survey on “Revision of the Notifi cation or Reporting 
Timeframes of Business Operators”.
     A questionnaire was developed on Refund of Subscription 
Payment for Unallocated Shares. The results were consolidated 
and reported to the Offi  ce of the SEC. 
     The results of the inquiries on the number of accounts of 
American citizens were consolidated and reported to the Revenue 
Department. 
     A survey of opinion was conducted on Central Securities 
Depository (CSD) system. 
     A sample letter to customers (in Thai and English) 
was prepared to make a notifi cation about the criteria, conditions 
and methods of securities transfers, script withdrawal and issuance 
and securities deposits.  

Personnel development      
     Information sharing with the members on the death 
tax in connection with the securities business. The purpose was 
to enhance their knowledge of the principles of the Inheritance 
Tax Act B.E. 2558, which would strengthen their operation 
performance.
     The Club, in cooperation with the ASCO Training 
Institute (ATI) and the Thailand Securities Institute (TSI), launched 
a BOO @ Brokers 2016 Project to enhance the effi  ciency and 
service quality of back offi  ce personnel, with details as follows: 
 - Class 1: October 30, 2016
 - Class 2: November 6, 2016

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned 
     A discussion was held with the Back offi  ce Service 
Bureau (BSB) regarding the progress of the development of the futures 
contract non cash collateral system as well as the work plan. 
     The Club was represented in the Working Group for 
Preparation of Reduction of the Clearing and Settlement Cycle to 
T+2. 
     A discussion was held with the Revenue Department 
on “The Manual for File Preparation for FATCA Reporting” and on 
Reporting Methods Under the FATCA Agreement. 
     A discussion was held with, and input was given to, 
the Bank of Thailand regarding handling of non-resident Baht 
accounts with investments in the SET and the TFEX.
     The Club was represented in the Working Group 
for Revision of Exchange Control Regulations under the Bank of 
Thailand’s Regulatory Guillotine Project. 
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Activities and member relations
     An event, “Let’s Bounce with SET”, was organized jointly with the Stock Exchange of Thailand.  

Futures Industry Club

 The Futures Industry Club was established with the objectives 
of promoting development and setting operating standards of
the futures industry, in both principle and practice. It also serves as 
the center for coordination and cooperation among the members 
in solving problems related to futures trading and represents the 
members in coordinating and cooperating with agencies concerned. 
In 2016, it had 46 member companies, after three new members 
joined the Club. The new members are DS Futures Co., Ltd., 
Hongta Futures Co., Ltd., and Infi nity Wealth Futures Co., Ltd. 
The Club’s activities during 2016 are summarized below:

Improvement of the industry and operating standards
     Making a Club Notifi cation on Margin Multiplier, Delivery 
Deposit and Commission Rates for RSS3 Futures, including revision 
of the Club Notifi cation on Commission Rates for Futures Contracts 
for convenient application.
     Development of Operational Guidelines for Channels 
for Receiving Money from Customers, and the Margin Call and 
Force Close Procedure for Future Contracts with No Trading 
Intermission 
     Making arrangements for a survey to determine 
agreement to the setting of appropriate Gold-D margin multipliers 
and commission rates, and charging customers for regulatory 
fees.

Personnel development
     Khun Charnchai Kongthongluck and Khun Kuntra 
Ladavalya Na Ayudhya represented the Club in giving lectures 
in activities held to promote the securities and futures businesses 
in the regions for 2016. The activities were conducted in three 
provinces, Udon Thani, Surin and Chiang Rai. Lectures on “Career 
Paths in the Securities Business” were also given to students majoring in 
Money and Banking in four institutions: Mahidol University, 
Mae Fah Luang University, Chiang Rai Rajabhat University and 
Suratthani Rajabhat University. 
      A seminar on “Current Metal Markets–Trend/Challenges/
Opportunities” was organized in cooperation with Horizon 
Software, with speakers from the CME Group and the Neo & 
Partners Group on March 18, 2016.
     Annual training was organized for personnel in the 
futures line of the member companies on September 17, 2016. 

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned
     Inputs were presented to the TFEX on issues related 
to development of Gold-D products, including revisions of requirements 
pertaining to other products currently traded. Examples were revision 
of the regulations to accommodate hedger investors for rubber 
futures, provision of additional single stock futures trading and 
non-cash collateral.  
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     In cooperation with the Information Technology Club, 
the Club held discussions with representatives of the Stock 
Exchange of Thailand and venders related to development of 
systems for Gold-D product trading, including the associated 
development costs.   
     The Club coordinated with Settrade regarding risk 
parameter update adjustment to ensure that margin from the system 
appropriately refl ects the risk level.   
     Inputs were expressed towards adjustment of the 
approach taken for collection of regulatory fees by the Offi  ce of 
the SEC. The Offi  ce of the SEC concurred with the principles
proposed by the Club. As a result, the fee for single stock futures 
contracts with a value not exceeding 100 Baht/contract was 
reduced from 0.10 Baht/contract to 0.01 Baht/contract.   
     The Club’s representative and the Association’s 
representatives participated in a focus group meeting for sales 
conduct matters at the Offi  ce of the SEC. The meeting took place 
on April, 8, 2016. 
     Inputs were presented towards the Bank of Thailand’s 
approach in controlling NR for investment in the TFEX.

Activities and member relations
     The Club, in cooperation with ASCO, organized a study 
visit on futures and securities businesses to London, UK during 

October 23-27, 2016.
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Human Resources Club

 The Human Resources Club was established with 
primary objectives of serving as a center for development of 
member companies’ human resources management professionals 
for the maximum benefi t of the securities industry as a whole, and 
for sharing views, knowledge, experience and HR management 
expertise among the members.  In 2016, there were 34 members, 
with one new member joining: SBI Thai Online Securities Company 
Limited.  The activities of the Club in 2016 are summarized below: 

Improvement of the industry and operating standards 
     Input was given to the ASCO Training Institute (ATI) 
regarding CFP training and various training courses and seminars 
organized for securities and futures investment consultants.
     Information was gathered and disseminated through 
posting on the Club’s website for the following: 1) Samples of 
investment consultant qualitative performance appraisal forms 2) 
Samples of job descriptions of various agencies 3) Manuals for 
Licenses and 4) Companies off ering HR services.
     The Club compiled issues regarding Reporting of Capital 
Market Personnel Appointments and Termination of Appointments 
to the Offi  ce of the SEC and held a discussion with the Offi  ce of 
the SEC on the particular subject.
     A survey was conducted on the progress of e-learning 
for coordination with the TSI (Thailand Securities Institute) and 
parties concerned for enhanced effi  ciency.

Personnel development 
     Lectures were given as follows: 
     - On Succession Planning. 
     - On the following topics: 1. Startup Mindset 2. Fin Tech: 
what it means and how far it can go, and 3. The government’s 
plan in this matter.
     - On “How to become strategic HR”.
     - On “Personnel Development Direction in the Securities 
Business in 2017” and the work plan of the Club, by the Chairperson of 
the Association, on December 16, 2016.

     Training was organized jointly with the Stock Exchange 
of Thailand on “Eff ective E-Learning” to promote understanding 
of e-learning among personnel in the securities industry. 
      Training was off ered in “How to design a salary structure”. 
     Two sessions of annual training for HR personnel 
under the “Strengthening HR @ Brokers 2016 Project” were 
organized in cooperation with the ATI (ASCO Training Institute) 
and the TSI (Thailand Securities Institute), the Stock Exchange of 
Thailand. , with details as follows: 
     - Class 1: October 26, 2016
     - Class 2: November 11, 2016

Activities and member relations 
     A one-day trip to the Go Genius Learning Center, 
a venue for a new training model in Pak Chong District, Nakhon 
Ratchasima Province, was organized in cooperation with 
Nanmeebooks Innovation Institute (Nanmeebooks Co., Ltd.). 
     A visit was organized to the Investment Discovery 
Museum (INVESTORY), Thailand’s fi rst investment museum, at 
the Stock Exchange of Thailand.
     A visit was organized to True Corporation Public 
Company Limited to off er the members exposure to digital age 

HRM concepts.
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ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ/Advisor

นายโยธิน  อารี
Mr. Yothin  Ari

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

นายยุทธ  วรฉัตรธาร
Mr. Yuth  Vorachattarn

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

นายสุเทพ พีตกานนท
Mr. Suthep Peetakanont
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ผูแทนบริษัทสมาชิก (ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560)
List of Representative Member Companies (As of February 14, 2017)

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited  (KSS)
นายอุดมการ  อุดมทรัพย     Mr. Udomkarn  Udomsab
กรรมการผูจัดการใหญ         Managing Director 
Web Site : www.krungsrisecurities.com

บล. กสิกรไทย จก.  (มหาชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited  (KS)
นายเผดิมภพ  สงเคราะห     Mr. Padermpob  Songkroh
กรรมการผูจัดการ              Managing Director
Web Site : www.kasikornsecurities.com

บล. โกลเบล็ก จก. 
Globlex Securities Company Limited  (GBS)
นายธนพิศาล  คูหาเปรมกิจ     Mr. Thanapisal  Koohapremkit
ประธานเจาหนาที่บริหาร        Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.globlex.co.th

บล. คันทรี่ กรุป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited  (CGS)
ดร.วีรพัฒน เพชรคุปต     Dr.Veeraphat Phetcharakupt
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
Director and Chief Executive Offi  cer 
Web Site : www. cgsec.co.th 

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  (KGI)
นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล     Mrs. Suchada  Sodthibhapkul
กรรมการบริหาร                Executive Director 
Web Site : www.kgieworld.co.th
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บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited (CS)
นายพรชัย  ประเสริฐสินธนา    Mr. Pornchai  Prasertsintanah
กรรมการผูจัดการ,                Country Manager
Managing Director, Country Manager
Web Site : www.credit-suisse.com

บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited (JPM)
นายภากร  บูรณกุล     Mr. Pakorn  Buranakul
กรรมการ                 Director
Web Site : www.jpmorgan.com

บล.  ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จก.  
Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)
นายชยากร  ถนอมสัตย    Mr. Chayakorn  Thanomsat
กรรมการผูจัดการ           Managing Director 

บล. ซีมิโก จก.  (มหาชน)
Seamico Securities Public Company Limited (ZMICO)
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา    Mr. Chaipatr  Srivisarvacha
ประธานเจาหนาที่บริหาร     Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.seamico.com

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. 
CLSA Securities (Thailand) Limited  (CLSA)
นายปริญญ  พานิชภักดิ์     Mr. Prinn Panitchpakdi
กรรมการผูจัดการ            Country Head
Web Site : www.clsa.com

บล. เคที ซีมิโก จก. 
KT ZMICO Securities Company Limited  (KTZ)
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา     Mr. Chaipatr  Srivisarvacha
ประธานเจาหนาที่บริหาร      Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.ktzmico.com

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก. 
KTB Securities (Thailand) Company Limited  (KTBST)
ดร.วิน  อุดมรัชตวนิชย     Dr. Win  Udomrachatavanich
ประธานกรรมการบริหาร   Executive Chairman
Web Site : www.ktbst.co.th
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บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited (TRINITY)
นายชาญชัย  กงทองลักษณ    Mr. Charnchai  Kongthongluck
กรรมการอํานวยการ            President
Web Site : www.trinitythai.com

บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Company Limited  (TISCO)
นายไพบูลย  นลินทรางกูร    Mr. Paiboon  Nalinthrangkurn
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
Director, Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.tiscosec.com

บล. ไทยพาณิชย จก.
SCB Securities Company Limited  (SCBS)
ม.ล. ทองมกุฎ  ทองใหญ    M.L. Thongmakut  Thongyai
ประธานเจาหนาที่บริหาร    Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.scbs.com

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited (TNS)
นางอัศวินี  ไตลังคะ    Mrs. Asvini  Tailanga
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
Director / Executive Director
Web Site : www.tnsitrade.com

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited  (CNS)
นายสุเทพ  พีตกานนท    Mr. Suthep  Peetakanont
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Board of Directors and 
Chairman of the Board of Executive Directors 
Web Site : www.cns.co.th, www.nomuradirect.com 

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก. 
CIMB Securities (Thailand) Company Limited  (CIMBS)
นายสุชาย  สุทัศนธรรมกุล     Mr. Suchai  Sutasthumkul
ประธานเจาหนาที่บริหาร       Chief Executive Offi  cer 
Web Site : www.cimbsecurities.co.th

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited  (DBSV)
นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ    Mrs. Pattera  Dilokrungthirapop
ประธานเจาหนาที่บริหาร      Chief Executive Offi  cer 
Web Site : www.dbsvitrade.com 
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บล. ฟนันเซีย ไซรัส จก.  (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)
นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ    Mrs. Pornpring  Suksantisuwan                 
กรรมการผูอํานวยการ          President
Web Site : www.fnsyrus.com

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited (PST)
นายปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ    Mr. Prachaya  Kulvanichpisit
ประธานเจาหนาที่บริหาร     Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.poems.in.th  

บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited  (PHATRA)
นายนรเชษฐ  แสงรุจิ           Mr. Norachet  Sangruji
กรรมการ (มีอํานาจจัดการ)    Authorized Director
Web Site : www.phatrasecurities.com 

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

บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company Limited  
(MERCHANT)
นายถนอมพงษ  ปฐมศักดิ์    Mr. Thanomphong Pathomsak
กรรมการบริหาร                Executive Director
Web Site : www.merchant.co.th

บล. บัวหลวง จก.  (มหาชน)
Bualuang  Securities Public Company  Limited  (BLS)
นายพิเชษฐ  สิทธิอํานวย   Mr. Pichet  Sithi-Amnuai
กรรมการผูอํานวยการ       President
Web Site : www.bualuang.co.th

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited  (TSFC)
นางอารยา  ยมนา    Mrs. Araya  Yommana
กรรมการผูจัดการ     President
Web Site : www.tsfc.co.th
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บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. 
UBS Securities (Thailand) Limited  (UBS)
นายแอนโทนี เจมส พาสซิ่งแฮม วูดเวิลด
Mr. Anthony James Passingham Woodward
กรรมการผูจัดการ
Managing Director
Web Site : www.ubs.com

บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited  
(UOBKH)
นายชัยพัชร  นาคมณฑนาคุม    Mr. Chaipat  Narkmontanakum
ประธานเจาหนาที่บริหาร         Chief Executive Offi  cer 
Web Site : www.utrade.co.th

บล. แลนด แอนด เฮาส จก. (มหาชน)
Land and Houses Securities Public Company Limited  (LHS)
นางสาวเยาวลักษณ อรามทวีทอง
Miss Yaowaluk Aramthaveethong 
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.lhsec.co.th

บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited  (Yuanta)
นายชาญศักดิ์  ธนเตชา     Mr. Charnsak  Thanataecha
ประธานเจาหนาที่บริหาร   Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.yuantathai.com

บล. แอพเพิล เวลธ จก. (มหาชน)
Apple Wealth Securities Public Company Limited  (APPLE)
นายสุวิช  รัตนยานนท      Mr. Suwit  Ratanayanon
ประธานกรรมการบริหาร   Executive Chairman 
Web Site : www.applewealthsecurities.com
 

บล. เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จก.
Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited  (ML)
นายอนณ  เวอรการา    Mr. Arnold  Vergara                                   
กรรมการ                  Director
Web Site : www.ml.com 

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก. 
Macquarie Securities (Thailand) Limited  (MSTL)
นายวิลเล่ียม  แองกัส เค็นท    Mr. William Angus Kent
กรรมการผูจัดการ                Managing Director
Web Site : www.macquarie.com
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บล. อารเอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited  
(RHBS)
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร    Mr. Tharatporn Techakitkachorn
ประธานเจาหนาที่บริหาร  Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.osk188.co.th

บล. เอเชีย เวลท จก. 
Asia Wealth Securities Company Limited  (AWS)
นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล    Mr. Surachai  Danaitangtrakul
ประธานเจาหนาที่บริหาร     Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.asiawealth.co.th 

บล. เอเซีย พลัส จก.
Asia Plus Securities Company Limited  (ASPS)
นางจีรภัทร  พิมานทิพย    Mrs. Jeeraphat  Pimantip
กรรมการบริหาร             Executive Director
Web Site : www.asiaplus.co.th

บล. เออีซี จก. (มหาชน)
AEC Securities Public Company Limited  (AECS)
นายชนะชัย  จุลจิราภรณ    Mr. Chanachai  Joonjiraporn
ประธานเจาหนาที่บริหาร    Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.aecs.com 

บล. ไอรา จก. (มหาชน)
AIRA Securities Public Company Limited  (AIRA)
นายไพโรจน  เหลืองเถลิงพงษ
Mr. Pairoj  Laungthaleongpong
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.aira.co.th

บล. ไอ วี โกลบอล จก.  (มหาชน)
I V Global Securities Public Company Limited  (IVG)
นางศรีพร  สุทธิพงศ    Mrs. Sriporn Sudthipongse 
กรรมการผูอํานวยการ  President & Chief Executive Offi  cer
Web Site : www.ivglobal.co.th

บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited  (ASL)
นายนพพร  ตระกูลบุญ    
Mr. Noppond  Trakulboon
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
Director and Executive Managing Director
Web Site : www.aslsecurities.com



68
รายงานประจําป 2559

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 2559
68

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก.
SBI Thai Online Securities Company Limited  (SBITO)
นางสาวยูกิเอะ  ไนโตะ    
Miss Yukie  Naito
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
Chief Executive Offi  cer and Authorized Director
Web Site : www.sbito.co.th
 
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies
นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak  Manomaiphiboon
เลขาธิการ
Secretary - General
Web Site : www.asco.or.th
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คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการสถาบันฝกอบรม และ

คณะทํางานเฉพาะกิจ
Clubs’ Board of Directors,

AIT’s Board of Directors And
Working Group
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1 คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ
Mr. Norachet Sangruji

บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities PCL.

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณภูมิใจ  ขําภโต
Mr. Phumchai Kambhato

ธ. ดอยซแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

3 คุณแมนพงศ  เสนาณรงค
Mr. Manpong Senanarong

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities PCL.

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

4 คุณมนตรี  ศรไพศาล
Mr. Montree Sornpaisarn

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

5 คุณสมภพ  กีระสุนทรพงษ
Mr. Somphop Keerasuntonpong

บล. ฟนันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities PCL.

กรรมการ
Director

6 คุณพัชร เนตรสุวรรณ
Mr. Patchara Netsuwan

บ. แคปปตอล แอดแวนเทจ จก.
Capital Advantage Co., Ltd.

กรรมการ
Director

7 คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน
Mr. Ratachai Teratanavat

บล. อารเอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

8 คุณสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร
Mr. Somsak Sirichainarumitr

บ. แอสเซท โปร แมเนจเมนท จก.
Asset Pro Management Co., Ltd.

กรรมการ
Director

9 คุณประเสริฐ  ดีจงกิจ
Mr. Prasert Deejongkit

ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

กรรมการ
Director

10 คุณธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ
Mr. Tanachai Bunditvorapoom

บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

11 คุณสรวิศ  ไกรฤกษ
Mr. Soravis Krairiksh

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities PCL.

กรรมการ
Director

12 คุณนิธิกรณ  ศรีคิรินทร
Mr. Nitikorn Srikhirin

บ. ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส จก.
Asia Plus Advisory Co., Ltd.

กรรมการ
Director

13 คุณนิมิต  วงศจริยกุล
Mr. Nimit Wongjariyakul

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities PCL.

กรรมการ
Director

14 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director / Secretary

1 คุณรุทร เชาวนะกวี
Mr. Ruth Chaowanagawi

บ. อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก.
EY Corporate Services Limited

2 คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต
Ms. Pensri Suteerasarn

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association

3 คุณเพียงพนอ  บุญกล่ํา
Miss Peangpanor Boonklum

บ. วีระวงศ, ชินวัฒน และเพียงพนอ จก.
Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Limited

4 คุณพีรพงศ  จิระเสวีจินดา
Mr. Peerapong Jirasevijinda

บลจ. บัวหลวง จก.
BBL Asset Management Co., Ltd.

คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
IB Club’s Board of Directors

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
IB Club’s Advisors
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1 คุณอารีย  เติมวัฒนาภักดี
Mrs. Aree Termwattanapakdee

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน
Miss Suwannee Limpanavongsaen

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Co., Ltd.

รองประธานกรรมการดานหลักทรัพย
Vice Chairperson

3 คุณพงษพันธุ  สุขยางค
Mr. Pongphan Sukhyanga

ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
Siam Commercial Bank

รองประธานกรรมการดานธนาคาร
Vice Chairperson

4 คุณสกุณา รักธรรม
Miss Sakuna Rucktham

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) PCL.

กรรมการและเหรัญญิก
Director / Treasurer

5 คุณอภิชาติ  จงสงวนประดับ
Mr. Aphichart Chongsanguanpradab 

ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน) 
Kiatnakin Bank PCL.

กรรมการ
Director

6 คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล
Miss Napaporn O-suwankul

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

กรรมการ
Director

7 คุณสุภาพร  อรามเธียรธํารง
Mrs. Supaporn Aramtiantamrong

บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

8 คุณกอบโชค  อัมพรพูลสุข
Mrs. Kobchok Umpornpullsuk

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities PCL.

กรรมการ
Director

9 คุณจิรศักดิ์  องคไพบูลย
Mr. Chirasak Ongpaibool

บล. เอเซีย พลัส จก. (มหาชน)
Asia Plus Securities PCL.

กรรมการ
Director

10 คุณอิศรา  กันติรัตนาวงศ
Miss Isara Kantirattanawong

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities PCL.

กรรมการ
Director

11 คุณธัญสินี  ธาราชีพ
Miss Thansini Taracheep

ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

กรรมการ
Director

12 คุณไพลิน  โกสียอัมพร
Ms. Pailin  Koseeyaumporn

ธ. ดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG, Filiale Bangkok

กรรมการ
Director

13 คุณไพรยง  ธีระเสถียร
Mr. Priyong Teerasathian

บล. แอพเพิล เวลธ จก. (มหาชน)
Apple Wealth Securities PCL.

กรรมการ
Director

14 คุณนวรัตน  สันติกูล
Mrs. Nawarat Santikul

บล. ฟนันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities PCL.

กรรมการ
Director

15 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย
Compliance Club’s Board of Directors
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1 คุณพิเชษฐ  สิทธิอํานวย
Mr. Pichet Sithi-Amnuai

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities PCL.

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณธนาทร  เบญจภัทรนนท
Mr. Thanatorn Benjapattranon

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
Mr. Prasert Chaisiri

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities PCL.

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

4 คุณอรุณทิพย  ตระกูลฤทธิเดช
Mrs. Aroonthip Trakoolrittidech

บล. ไทยพาณิชย จก.
SCB Securities Co., Ltd.

กรรมการและเหรัญญิก
Director / Treasurer

5 คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน
Mr. Rashane Boonyawairote

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

กรรมการ
Director

6 คุณชาคร  ทองหุน
Mr. Chakhorn Tonghoon

บล. ไอรา จก. (มหาชน)
AIRA Securities PCL.

กรรมการ
Director

7 คุณณัฐพล  โลหชิตพิทักษ
Mr. Natthapon Lohachitpitak

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities PCL.

กรรมการ
Director

8 คุณประเสริฐ  เอี่ยมสกุลพานิช
Mr. Prasert Eiamsakulpanich

บล. เอเซีย พลัส จก.
Asia Plus Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

9 คุณวิเชษฐ  พรสินศิริรักษ
Mr. Vichet Pornsinsirirak

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

10 คุณอารักษ  ทองเรือง
Mr. Arak Thongreung

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Securities PCL.

กรรมการ
Director

11 คุณเฉลิมชัย  สีหะเนิน
Mr. Chalermchai Sihanern

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย  จก. (มหาชน)
TSFC Securities PCL.

กรรมการ
Director

12 คุณตอวงศ  เสรีภาพ
Mr. Torwong Sereephap

บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

13 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Club’s Board of Directors
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1 คุณกฤษณา  หลิ่ว
Mrs. Chrisana Leiw

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities PCL.

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณศรัญญา  หลากสุขถม
Miss Saranya Larksukthom

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) PCL.

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณสุปวาสา  สุวรรณรัต
Ms. Supavasa Suwanarat

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities PCL.

กรรมการและเหรัญญิก
Director / Treasurer

4 คุณอัญชนา  ไกรสอาด
Miss Aunchana Girsa-ard

บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

5 คุณทอมม่ี  นนทอาสา 
Mr. Tommy Nondhasa

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

6 คุณกุลนดา  รุจจนเวท
Mrs. Kulnada Rujjanavate

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

7 คุณรัตนา  เอกพินิจ
Mrs. Ratana Eakpinij

บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities PCL.

กรรมการ
Director

8 คุณณัฐนารถ  จันทรเปลง
Mrs. Nathanart Chunplang

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ
Director

9 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรั พยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
Boo Club’s Board of Directors

1 คุณชวเลิศ  เชาวชวานิล
Mr. Chavalert Chaochavanil

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities PCL.

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
Boo Club’s Advisors
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1 คุณชาญชัย  กงทองลักษณ
Mr. Charnchai Kongthongluck

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Co., Ltd.

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณนภดล  นิมมานพิภักดิ์
Mr. Nopadon Nimmanpipak

บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities PCL.

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณกฤษณา  หลิ่ว
Mrs. Chrisana Leiw

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities PCL.

กรรมการและเหรัญญิก
Director / Treasurer

4 คุณมนู  ตังทัตสวัสดิ์
Mr. Manu Tangtatswas

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang  Securities PLC.

กรรมการ
Director

5 คุณกัณฑรา  ลดาวัลย ณ อยุธยา
Mr. Kuntra Ladavalya Na Ayudhya 

บล. ฟนันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities PCL.

กรรมการ
Director

6 คุณกิดาการ  สุวรรณธรรมา
Mr. Kidakan Suwanathama

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

7 คุณสุนทรี  เกียรติพงษถาวร
Mr. Suntree Kiattipongthaworn

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

กรรมการ
Director

8 คุณอติ  อติกุล
Mr. Ati Atikul

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

9 คุณชาญศักดิ์  ธนเตชา
Mr. Charnsak Thanataecha

บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก.
Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ
Director

10 คุณวิโรจน  สมุทรธนานนท
Mr. Viroj Samutthananon

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก. 
DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ
Director

11 ดร. สุทธิสิทธิ์  แจมดี
Dr. Sutthisit Jamdee

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities PCL.

กรรมการ
Director

12 คุณสมบูรณ  วัฒนาอาษากิจ
Mr. Somboon Wattanaarsakit

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities PCL.

กรรมการ
Director

13 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
FI Club’s Board of Directors

1 คุณบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช
Mr. Boonlert Siripatvanich

บ.  ออสสิริส ฟวเจอรส จก.
Ausiris Futures Co., Ltd.

2 คุณพสิษฐ  เจริญศรี
Mr. Pasit Chareonsri

บ. ดีเอส ฟวเจอรส จก.
DS Futures Co., Ltd.

3 คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล
Mss Napaporn O-suwankul

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

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
FI Club’s Advisors
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1 คุณณิยะดา  จางตระกูล
Ms. Niyada Changtrakul

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Co., Ltd.

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณประทีป  จงเจริญสุข
Mr. Prateep Chongcharoensuk

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณอินทรชญาน  ชาติเชิดศักดิ์
Miss Inchaya Chatcherdsak

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) PCL.

กรรมการและเหรัญญิก
Director / Treasurer

4 คุณสุณีย อาชวนิยุต
Mrs. Sunee Archawaniyut

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ
Director

5 คุณพรจิรา  ศิวากรณ
Ms. Pornjira Siwakorn

บล. ธนชาต จก. (มหาชน) 
Thanachart Securities PCL.

กรรมการ
Director

6 คุณวัจนจรีย  สุวรรณพิมพ
Ms. Wajaree Suvanapim

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

กรรมการ
Director

7 คุณวัศกร  เทพทิม
Mr. Watsakorn Thepthim

บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ
Director

8 ดร. กองภพ  วัฒนสิน
Mr. Kongpob Watanasin

บล. อารเอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ
Director

9 คุณฤทัยนุช  แซโงว
Miss Ruthainuch Saengow

บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก.
Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ
Director

10 คุณพิมลรัตน  รีพัฒนาวิจิตรกุล
Miss Pimonrat Reephattanavijitkul 

บล. ไทยพาณิชย จก.
SCB Securities Company Limited

กรรมการ
Director

11 คุณไพรัช  ธนาชัยแสง
Mr. Pairat Thanachaisang

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

กรรมการ
Director

12 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย
HR Club’s Board of Directors

1 ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล
Dr. Krisada Sektrakul

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย
HR Club’s Advisors
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1 คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ
Mrs. Pattera Dilokrungthirapop

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณบุญพร  บริบูรณสงศิลป 
Mrs. Boonporn Boriboonsongsil

-
-

กรรมการ
Director

3 คุณบรรณรงค  พิชญากร    
Mr. Bannarong Pichyakorn

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) 
Bualuang Securities PCL.

กรรมการ
Director

4 รศ.ดร. เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน 
Assoc.Prof.Dr.Aekkachai Nittayakasetwat 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
National Institute of Development Administration

กรรมการ
Director

5 อ.ดร. รัฐชัย  ศีลาเจริญ    
Dr. Ruttachai Seelajaroen

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

กรรมการ
Director

6 คุณจิราพร คูสุวรรณ    
Mrs. Jiraporn Koosuwan

บ. อสมท จก. (มหาชน)
MCOT PCL.

กรรมการ
Director

7 คุณสรรเสริญ  นิลรัตน
Mr. Sansern Nilrat

-
-

กรรมการ
Director

8 คุณสาธิต  วรรณศิลปน
Mr. Satit Wannasilpin

บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก.
Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ
Director

9 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการ
Director

10 คุณภาคภูมิ ภาคยวิศาล          
Mr. Parkpoom Pakvisal  

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขานุการ
Director / Secretary

คณะกรรมการสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
ATI’s Board of Directors

คณะทํางานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Working Group

1 คณะทํางานการประกอบธุรกรรมดานตราสารหน้ีของบริษัทหลักทรัพย Bond Working Group

2 คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผูลงทุน Investor Development Fund Committee

3 คณะทํางาน Digital Industry Digital Industry Working Group

4 คณะทํางานดานธุรกรรมตางประเทศ Foreign Investment Working Group
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม
Directory of Member Companies
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม
Directory of Member Companies

NO. บริษัทหลักทรัพย Companies ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

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

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

3 บล.โกลเบล็ก จก. Globlex Securities Company Limited

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

5 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. 
(มหาชน)

KGI Securities (Thailand) Public Company 
Limited

6 บล. เคที ซีมิโก จก.  KT ZMICO Securities Company Limited

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

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

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

10 บล. ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จก.  Citicorp Securities (Thailand) Limited

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

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 วิคเคอรส 
(ประเทศไทย) จก. 

DBS Vickers Securities (Thailand) Company 
Limited

15 บล. ทรีนีตี้ จก. Trinity Securities Company Limited

16 บล. ทิสโก จก.  TISCO Securities Company Limited

17 บล. ไทยพาณิชย จก. SCB Securities Company Limited

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

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

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

21 บล. เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จก. (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited

22 บล. ฟนันซา จก. Finansa Securities Limited

23 บล. ฟนันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) Finansia Syrus Securities Public Company Limited

24 บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. 
(มหาชน) 

Phillip Securities (Thailand) Public Company 
Limited

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

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

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) 
Public Company Limited

27 บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. 
(มหาชน)

Merchant Partners Securities 
Public Company Limited

28 บล. เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จก. Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited

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

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

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

UOB Kay Hian Securities (Thailand) 
Public Company Limited

32 บล. แลนด แอนด เฮาส จก. (มหาชน) Land and Houses Public Company Limited

33 บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก.  Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
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NO. บริษัทหลักทรัพย Companies ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

34 บล. อารเอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

35 บล. เอเชีย เวลท จก. Asia Wealth Securities Company Limited

36 บล. เอเซีย พลัส  จก. Asia Plus Securities Company Limited

37 บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก. SBI Thai Online Securities Company Limited

38 บล. เออีซี จก. (มหาชน) AEC Securities Public Company Limited

39 บล. เอเอสแอล จก. ASL Securities Company Limited

40 บล. แอพเพิล เวลธ จก. (มหาชน) Apple Wealth Securities Public Company Limited

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

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

NO. บริษัทตัวแทนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา 

TFEX Full License Members ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

1 บ.  คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จก.  Classic Gold Futures Company Limited

2 บ. จีที เวลธ แมเนจเมนท จก.  GT Wealth Management Company Limited

3 บ. ดีเอส ฟวเจอรส จก. DS Futures Company Limited

4 บ. วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส จก. YLG Bullion & Futures Company Limited

5 บ. หงตา ฟวเจอรส จก. Hong Ta Futures Limited

6 บ. ออสสิริส ฟวเจอรส จก. Ausiris Futures Company Limited

7 บ. อินฟนิต้ี เวลท ฟวเจอรส จก. Infi nity Wealth Futures Company Limited

8 บ. เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จก. MTS Gold Futures Company Limited

9 บ. ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จก. Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

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

NO. ธนาคารพาณิชย Banks ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

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. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน) Kiatnakin Bank Public Company Limited

6 ธ. ซีไอเอ็มบี (ไทย) จก. (มหาชน) CIMB THAI Bank Public Company Limited

7 ธ. ดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ Deutsche Bank AG Bangkok Branch

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

9 ธ. ทิสโก จก. (มหาชน) TISCO Bank Public Company Limited

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

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

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

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

14 ธ. ฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จก. The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited
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NO. หนวยงานอื่นๆ Other Companies ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR
IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

2 บลจ. เมอรชั่น พารทเนอร จก. Merchant Partners Asset Management Limited

3 บ. แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จก. Grant Thornton Services Limited

4 บ. แคปปตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก. Capital Plus Advisory Company Limited

5 บ. แคปปตอล ล้ิงค แอดไวเซอร่ี จก. Capital Link Advisory Company Limited

6 บ. แคปปตอล แอดแวนเทจ จก. Capital Advantage Company Limited

7 บ. ไคเมรา จก. Chimera Compary Limited

8 บ. เจดี พารทเนอร จก. Jaydee Partners Limited

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

10 บ. เซจแคปปตอล จก. Sage Capital Limited

11 บ. ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จก. Discover Management Company Limited

12 บ. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
ที่ปรึกษา จก. 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory 
Company Limited

13 บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จก. DS Prudential Mangement Company Limited

14 บ. เดอะควอนท กรุป จก. The Quant Group Company Limited

15 บ. ทริปเปล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จก. Triple A Plub Advisory Company Limited

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

17 บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก. Asia Plub Advisory Company Limited

18 บ. บียอนดแอดไวเซอร จก. Beyond Advisor Company Limited

19 บ. เบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จก.

Baker Tilly Corporate Advisory Services 
(Thailand) Limited

20 บ. พีเจเค แคปปตอล จก. PJK  Capital Limited

21 บ. เพลินจิต แคปปตอล จก. Ploenchit Capital Limited

22 บ. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จก. PricewaterhouseCoopers FAS Limites

23 บ. ฟนเน็กซ แอดไวเซอร่ี จก. Finnex Advisory Company Limited

24 บ. เวลธิเอสท บีซีเอ จก. Wealthiest BCA Company Limited

25 บ. เวลทธิเอสท แอดไวเซอร่ี จก. Wealthiest Advisory Company Limited

26 บ. สีลม แอดไวเซอรี่ จก. Silom Advisory Company Limited

27 บ. อวานการด แคปปตอล จก. Avantgarde Capital Company Limited

28 บ. ออพทเอเชีย แคปตอล จก. OptAsia Capital Company Limited

29 บ. อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก. EY Corporate Services Limited

30 บ. เอแคป คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก. Acap Corporate Services Company Limited

31 บ. เอส 14 แอดไวเซอร่ี จก. S14 Advisory Company Limited

32 บ. เอสซีเอ็มบี จก. SCMB Company Limited

33 บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก. Advisory Plus Company Limited

34 บ. แอดไวเซอรี่ วัน จก. Advisory One Company Limited

35 บ. แอบโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จก. Absolute Advisory Company Limited

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

37 บ. ไอรา แอดไวเซอร่ี จก. AIRA Advisory Company Limited
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