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ประวัติสมาคม

	 สมาคมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้มีการก่อตั้งขึ้น

เป็นครั้งแรกในปี	2516	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมไทยเงินทุนและจัด

จ�าหน่ายหลักทรัพย์”	 ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อ 

สมาคมเป็น	 “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์”	 ในปี	2519	 

หลงัจากนัน้ในปี	2524	สมาชกิบางส่วนได้ขอลาออกเพือ่ตัง้สมาคมการ

ค้าท่ีมีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์”	 ในปี	2535	 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	 เพื่อการก�ากับดูแลและ

พฒันาตลาดทนุของประเทศ	สมาคมสมาชกิตลาดหลักทรัพย์จงึได้ยืน่

ขออนญุาตและจดทะเบยีนเป็นสมาคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกัทรพัย์

สมาคมแรกในประเทศไทยโดยใช้ชือ่ว่า	“สมาคมบริษทัหลกัทรพัย์”	ซึง่

ได้รบัการจดทะเบียนตามทะเบยีนเลขที	่1/2535	เมือ่วนัที	่17	กนัยายน	

2535	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลัก

ทรัพย์ทุกประเภท	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์	

เพือ่คุม้ครองและรกัษาผลประโยชน์ของวงการธรุกจิหลกัทรัพย์	ตลอด

จนเพื่อการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ	รวมทั้งเพื่อร่วมมือ

กับหน่วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย	์ 

เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย	ต่อมาในปี	2554	 

ได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลีย่นชือ่สมาคมเป็น	“สมาคมบรษิทัหลัก

ทรัพย์ไทย” (Association of Thai Securities Companies)	สมาคม 

ได้ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรเพือ่ให้มคีวามเหมาะสม	และสามารถปฏบัิติ 

งานได้ตามเป้าหมาย	 และให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อยูเ่สมอ	ซึง่ท�าให้ในปัจจบัุนสมาคมได้มีสายงานหลัก	3	สายงาน	ได้แก่	

สายงานพฒันาธุรกิจ	สถาบนัฝึกอบรม	และสายงานก�ากบัดแูลสมาชกิ

	 สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรต่างๆ	 เพื่อ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกโดยต่อเน่ือง	

ในปี	2537	สมาคมได้ก่อตั้ง	สถาบันฝึกอบรม (ASCO Training In-

stitute)	 ข้ึน	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้วยการเตรียมพร้อมเพื่อด�าเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์	และเผยแพร่

ความรู้	 ความเข้าใจด้านหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน	 โดยได้มุ่งเน้นใน

การจัดฝึกอบรมและทดสอบเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์	นอกจาก

นี้	ยังได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ค้าตราสารหนี ้(Bond	Dealers	Club)	ขึ้นเพื่อ

เป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจ

การค้าตราสารหน้ี	 ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตลาดเงินของประเทศ

โดยรวมต่อไปในอนาคต	 ในปี	2538	 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุนให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น	 สมาคมได้จัดตั้ง	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ 

(Bangkok	Stock	Dealing	Center)	 ขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อน�ามาใช้พัฒนา

กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น	(อย่างไรก็ตาม	ด้วยปัจจัยหลาย

ประการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านภาษี	Capital	Gain	ท�าให้ศูนย์

ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพต้องปิดการด�าเนินงานเมื่อปี	2542)	และต่อ

มาในปี	2539	ก็ได้มีการจัดตั้ง	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 

จ�ากัด	(TFSC	Securities	Limited)	ขึ้น	เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง

ของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย	ในปี	2547	สมาคม

ได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัดตั้ง	“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยมีการสร้างมาตรฐานการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส	 ยุติธรรม	

ตลอดจนประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิหลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่พัฒนาตลาด

ทุนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ	

	 ในปี	2555	สมาคมได้เพิ่มหน่วยงาน	 “ก�ากับดูแลสมาชิก” 

เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิสมาชกิให้ประกอบธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล	

จรรยาบรรณ	มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี	 ประสานงาน

แก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจและให้ความเห็น 

ต่อกฎหมายและกฎระเบียบใหม	่ และในปี	2559	ก็ได้เพิ่มหน่วยงาน	 

“วชิาการ”	เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูสถติอิตุสาหกรรม	ศกึษารวบรวมข้อมลู
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ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์	รวมถึงเผย

แพร่งานวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ	

	 นอกจากนี้	สมาคมยังได้ขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุม

ถงึระดบัการปฏบิตังิานในสายงานด้านต่างๆ	ของบรษิทัสมาชกิโดยได้

จัดตั้ง	ชมรมวาณิชธนกิจ	(Investment	Banking	Club)	ขึ้นในเดือน

ธันวาคม	2539	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก	(Primary	

Market)	 ในปี	2540	 ได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก

ทรัพย์ (Compliance	Club)	เพือ่ใหก้ารก�ากบัดแูลการปฏบิัติงานของ

ธุรกิจหลักทรัพย์พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่มาตรฐานสากล	ในปี 

2542	 สมาคมได้ก่อตั้ง	ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology	Club)	 ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพย์

ซึ่งก�าลังก้าวไปสู่แนวทางการประกอบธุรกิจในเชิง	E-Commerce	 

เพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุนและ

ระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป	 ในปี	2548	 สมาคมได้จัดตั้ง	

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back	office	Operation	Club)	 ขึ้น	 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย	์ 

เพ่ือเผยแพร่การศึกษาวิจัย	 กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติ

การหลักทรัพย์	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

ความรู้ประสบการณ์	 และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย	์

ต่อมาในเดือนธันวาคม	2548	ได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า	(Futures	Industry	Club)	ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ัง

ด้านหลกัการและด้านปฏิบัต	ิประสานงานความร่วมมอืระหว่างสมาชิก

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	เกีย่วกบัธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	รวมทัง้ 

การประนอมข้อพพิาทระหว่างสมาชกิ	หรอืกบับคุคลภายนอกอันเกีย่ว

เนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตลอดจนส่งเสริม

การศึกษา	 วิจัย	 และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสาร

เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	และในปี	2555	ได้จัดตั้ง	ชมรม

บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์	(Human	Resources	Club)	

ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นศูนย์กลางในการพฒันาทรพัยากรบคุคล	 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ความรู ้	 ประสบการณ์	 วิธีการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล	 รวมทั้ ง ให ้ค� าปรึกษาเกี่ ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ	 ผลการวิจัย	 

และกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้แก่สมาชิก	
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	 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงิน	 และการลงทุนมีผล

ต่อตลาดทุนไทยอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมา	 เมื่อมีการออก 

พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	 โดยให้ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เป็นหน่วยงาน

ที่ท�าหน้าท่ีก�ากับและควบคุม	 รวมถึงการออกหลักเกณฑ์	 วิธีการ

และเงื่อนไขต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท�าธุรกิจ

หลักทรัพย์ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล	 และเริ่มมีผู้ได้รับอนุญาตให้

ท�าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในบทบาทต่างๆตามกฎหมายแล้ว	 ซึ่งอาจ

จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท�าธุรกิจของสมาชิกไม่มากก็น้อย 

ในอนาคต

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในการประกอบธุรกิจ	

ทางสมาคมมเีป้าหมายส�าคญัในการสนับสนุนสมาชกิให้สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะสามารถปรับรูปแบบให้เป็น	wealth	

management	 โดยการให้ค�าแนะน�าแบบ	portfolio	การสนับสนุน

การท�าธุรกจิทีต่่อเนือ่ง	ได้แก่ตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุ	และนายหน้า

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ	รวมถงึการส่งเสรมิและให้ความรูแ้ก่

สมาขกิในการท�าธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั	ทางสมาคมมผีลงานในปี	2561	

และ	แผนงานที่ส�าคัญในปี	2562	ดังนี้	

	 ด้านสินค้าและบริการ	 ในปี	2561	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ได้ออกประกาศอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถท�าธุรกิจ	 

Foreign	Exchange	 ในส่วนที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมหลักทรัพย์

ของบริษัท	 และส�านักงาน	 ก.ล,ต.	 ได้ปรับปรุงประกาศเรื่องการให้ 

กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์	 โดยได้อนุญาตให้ตราสารหนี้และกองทุน

รวมที่มีคุณสมบัติตามก�าหนดเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถให้กู้ยืมเงิน

ได้เพิ่มเติมจากหลักทรัพย์จดทะเบียน	ส�าหรับปี	2562	ทางสมาคม

จะด�าเนินการผลักดันธุรกิจด้าน	Wealth	Management	 อย่าง

ต่อเนื่องและคาดว่าส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 จะออกประกาศเก่ียวกับ 

การท�าธุรกิจให้ค�าแนะน�าการลงทุนแบบ	Portfolio	เร็วๆ	นี้	ด้านธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัลทางสมาคมได้ติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้

สมาคมสามารถสนับสนุนสมาชิกที่มีความสนใจท�าธุรกิจน้ี	นอกจาก

นี้สมาคมยังมีแผนที่จะสนับสนุนสมาชิกในการท�าธุรกิจตัวแทนขาย

หน่วยลงทุนให้มากขึ้น	 และท�างานร่วมกับหน่วยงานก�ากับในการ

แก้ไขอุปสรรคในการน�าลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศเพื่อให้เกิดความ 

เท่าเทียมกับกรณีท่ีลูกค้าไปลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

โดยตรง	

สารจากนายกสมาคม

	 ป ี 	 2562	 เป ็นป ีที่ สมาชิกต ้อง เผชิญกับความท ้ าทาย 

ทางธุรกิจ	ทั้งในด้านการแข่งขัน	ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งใน

และต่างประเทศ	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการและการ

ปฏิบัติการของสมาชิกเพื่อเสริมสร้าง	 และรักษาความสามารถ

ในการแข่งขัน	 นอกจากนี้สมาชิกต ้องเผชิญกับความท้าทาย 

ในการเข้ามาของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการปรับรูปแบบการ

ประกอบธุรกิจให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของ 

นกัลงทนุทีม่มีากขึน้	ดฉินัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสมาคมจะสามารถด�าเนนิ

การเพื่อสนับสนุน	ส่งเสริมและมีส่วนช่วยสมาชิกให้สามารถเผชิญกับ

ความท้าทายเหล่านั้นได้

เรียน ท่านสมาชิกสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

นายกสมาคม 
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	 ด้านเทคโนโลยี	 ในปี	2561	ทางสมาคมได้จัดตั้งบริษัท	แอสโก้	

ส่งเสริมธุรกิจ	จ�ากัด	โดยมีสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น	และบริษัทได้เข้าร่วม

ลงทนุในบรษัิท	เนชัน่แนลดจิทิลัไอด	ีจ�ากดั	เพือ่จดัท�า	Platform	ในการ

ยืนยันตัวตนลูกค้าทางดิจิทัล	ซึ่งสมาคมได้ประสานงานกับส�านักงาน	

ก,ล,ต.	ในการก�าหนดระดับความน่าเชื่อถือและแนวทางในการพิสูจน์

ตัวตนทางดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ	 สมาคมได้ประสานงานกับ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯในการพัฒนาระบบ	Digital	Subscription	

ส�าหรับ	right	offering	tender	offer	 และการ	exercise	warrant	

โดยจะเริ่มใช้งาน	phase	1	ได้ในช่วงต้นปี	2562	นอกจากนี้สมาคม

ได้ประสานงานกับกรมการปกครองเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

สมาชิกในการขอใช้บริการ	web	service	เพื่อตรวจสอบสถานะบัตร

ประชาชนของลูกค้า

	 ด้านการพฒันาบคุลากร	สมาคมได้จดัการให้ความรูก้บัผูบ้รหิาร

ในโครงการ	Executive	Advancement	Program(EAP)	ในปี	2561	

ทั้งสิ้น	4	 ครั้ง	 และการจัดอบรมผู้แนะน�าการลงทุนของสมาขิกใน

เขตภูมิภาคที่เชียงราย	นครราชสีมาและเชียงใหม่	ส�าหรับในปี	2562	

สมาคมก็ยังคงมีแผนงานในการจัด	EAP	และการอบรมผู้แนะน�าการ

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 การพัฒนาระบบ	E-learning	 เพื่ออ�านวยความ

สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานอบรมให้กับสมาชิกได้ด�าเนินการ

แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้กับหลักสูตรความรู้ทั่วไปในปี	2561	

ทางสมาคมจะด�าเนินการพัฒนา	content	 ส�าหรับการอบรมผ่าน	

E-learning	 อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการสมาชิกและ

นักลงทุน	ส่วนหลักสูตรตามข้อก�าหนดส�าหรับการต่ออายุใบอนุญาต

ทาง	E-learning	ทางสมาคมจะประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแล

ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นที่ยอมรับและจะพัฒนาระบบเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไป	

	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการท�าธุรกิจ	 ระบบ	Payment	for	

Capital	Market	 ที่สมาคมได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบ	Phase	 

1	สามารถด�าเนนิการได้ในเดอืนกมุภาพนัธ์	2561	และได้พฒันา	Phase	

2	 ต่อเนื่องเพื่อให้การช�าระค่าซื้อขายหลักทรัพย์กับนักลงทุนบุคคล

สามารถด�าเนินการข้ามธนาคารได้โดยมีแผนงานที่จะเริ่มใช้งานได้

ในกลางปี	2562	นอกจากนี้สมาคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา	Data	

Bureau	เพือ่เป็นศนูย์ข้อมลูทีข้่อมลูจะเป็นรปูแบบดจิทิลัและ	machine 

readableเพื่อประโยชน์ในการลงทุนไม่ว ่าจะเป็นข้อมูลบริษัท 

จดทะเบียน	ข้อมลูอุตสาหกรรม	ข้อมลูเศรษฐกจิ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ 

วิเคราะห์หลักทรัพย์ในการลงทุน	ซึ่งโครงการดังกล่าวสมาคมได้ให้

ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีฐานข้อมูลเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ได้ในปี	2562	นี้

	 ด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานการท�างาน	 ทางสมาคมได้

รวบรวมกฎระเบยีบของธรุกจิจดัจ�าหน่ายหลักทรัพย์เพิม่เตมิจากธรุกจิ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ด�าเนินการไปก่อนหน้า	ในช่วงปี	2561	

มกีฎหมายหลายฉบับท่ีอยูใ่นระหว่างการปรบัปรงุทีส่มาคมได้ตดิตาม

และรวบรวมความเห็นจากสมาชกิเพือ่รบัทราบผลกระทบทีอ่าจมแีละ

ให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน	 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์	ประมวลรัษฎากร

	 ด้านการรบัผดิชอบต่อสงัคม	ทางสมาคมได้พัฒนา	Application 

“อิทธิ-Rich”	 เพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลที่มีประโยชน์ส�าหรับผู้ใช้มากขึ้น	

และยังคงจัดการอบรมให้ความรู ้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย 

เครือข่ายซึ่งได้ท�ามาอย่างต่อเนื่อง	

	 ในปี	2561	 สมาคมได้มีการท�าวิจัยและจัดท�าท�าบทความ 

ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกและสาธารณะข้ึน	

จ�านวน	4	บทความได้แก่	(1)Initial	Coin	Offering	รูปแบบใหม่การ

ระดมทนุยคุดจิทิลั	(2)TFRS9	มาตรฐานบัญชใีหม่	ธรุกจิหลกัทรพัย์ไทย

เร่งปรับตัว	(3)การก�ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยและใน 

ต่างประเทศ	(4)รูจ้กัร่าง	พรบ.	คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	และผลกระทบ 

ต่อบริษัทหลักทรัพย์	

	 ดฉินัขอขอบคณุกรรมการสมาคม	กรรมการชมรม	รวมถงึผูบ้รหิาร 

ของสมาชิกส�าหรับการเสียสละในการสนับสนุนการด�าเนินการและ

กิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา	 ดิฉันหวัง

เป็นอย่างยิง่จะได้รบัความสนบัสนนุจากทุกท่านส�าหรบัการด�าเนินการ

และกิจกรรมของสมาคมต่อไปในอนาคต



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“Moving towards Broker 4.0” : ยกระดับมูลค่าเพิ่มของงานบริการ

ส่งเสริมและพัฒนาการบรกิารการลงทนุให้ตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุและตอบรบันวตักรรม

ด้านเทคโนโลยี ที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนและสนับสนุนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ

1. Product & Service : ด้านสินค้าและบริการ

 Loan Against Securities Business : ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ประกาศเพิ่มตราสารหนี้และกองทุนรวม 

	 ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดเป็นหลักทรัพย์ที่เพิ่มอ�านาจซื้อในบัญชีเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์

 Foreign Currency Exchange Business : ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ 

	 สามารถท�า	FX	เพื่อรองรับธุรกรรมของลูกค้าและของบริษัท

 Portfolio Advisory Business :	ได้เสนอรูปแบบให้	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	พิจารณาเพื่อส่งเสริม	Wealth	 

	 Management	ให้กับนักลงทุน

 Trust Business :	 ได้เป็นแกนน�าในการน�าเสนอร่างกฎหมายการจัดตั้งทรัสต์เพื่อใช้ในการบริหาร 

	 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	ซึ่งร่างได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

 Digital Asset Business :	ศึกษาแนวทางสนับสนุนสมาชิกจะท�าธุรกิจ

 New Products :	ศึกษาการออกหลักทรัพย์ประเภท	High	Yield	Bond	และ	Staple	Securities

 Non - Cash Collateral for TFEX :	ส�านักหักบัญชีได้อนุญาตให้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันส�าหรับ 

	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่	23	เมษายน	2561

2.  Technology : ด้านเทคโนโลยี

 Digital ID :	จดัตัง้บรษิทั	แอสโก้ส่งเสรมิธรุกจิ	จ�ากดัเพือ่ให้สมาชกิท่ีสนใจเข้าถอืหุ้นเพือ่ลงทนุในบรษิทั	 

	 National	Digital	ID	จ�ากดั	และร่วมกบั	ส�านกังาน	ก,ล.ต.ในการก�าหนดมาตรฐานการพสิจูน์ตวัตนลูกค้า

 Digital subscription for RO Tender offer และ exercise warrant :	ร่วมกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

	 ในการพัฒนาระบบคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ภายในไตรมาส	1	ปี	2562

 Cyber Securities และ Capital Market CERT :	สนับสนุนสมาชิกในการด�าเนินการตามแนวทาง	 

	 ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	ประสานงานกรมการปกครองในการใช้	web	service	ตรวจสถานะบัตรเพิ่มเติมจากการขออนุญาต 

	 อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

ผลการดำาเนินการ
ที่สำาคัญปี 2561

ตามแผนยุทธศาสตร์
3ปี (2560-2562)

2

1

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
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3. HR Development : ด้านการพัฒนาบุคลากร

 Executive Advancement Program(EAP) :	ได้จัดอบรมทั้งหมด	4	ครั้งในหัวข้อ	ตลาดตราสารหนี้,	 

	 ระบบ	National	Digital	ID,	ความรู้กฎหมายล้มละลาย	และ	Crypto-currency	&	ICOs

 Provincial Manager & IC :	จัดอบรมทั้งสิ้น	3	จังหวัด:เชียงราย	นครราชสีมา	เชียงใหม่

 ATI :	 อบรม	20000	 คน	ทดสอบ	17000	 คน	 และจัดท�าเนื้อหาเพื่อการอบรมผ่าน	E-learning	 

	 ในบางหลักสูตร

 การดูงานต่างประเทศ :	เวียดนาม(ASCO),	สวิสเซอร์แลนด์(ASCO+FI),	USA(IB),	ญี่ปุ่น(IT)

	การอบรมบุคลากรของชมรมทุกชมรมและการจัดงาน	Capital	Market	IT	day

4.  Common Infrastructures : ด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม

 Payment for Capital Market :	ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยพัฒนาระบบซึ่งเฟสแรกเริ่มใช้งาน 

	 เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2561และ	เฟส	2	คาดว่าจะเริ่มใช้งานภายในไตรมาส	2	ปี	2562

 New Back Office System :	ให้แนวทางการพัฒนากับ	Vendor

 การจัดท�า Data Center ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลเศรษฐกิจ :	 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 

	 แห่งประเทศไทยในการจัดท�ารายการข้อมูลของอุตสาหกรรมต่างๆ

 ข้อมูลกรมบังคับคดี :	ประสานงานกับกรมบังคับคดีถึงแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐาน 

	 ข้อมูลของกรมบังคับคดี	ดาดว่าจะสามารถท�า	MOU	กับกรมบังคับคดีได้ภายในไตรมาส	1	ปี	2562

5. Best Practice & Ethics : ด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติงานที่ดี

 Updating and revising existing guidelines :	 รวบรวมกฎระเบียบต่างๆ	ของธุรกิจจัดจ�าหน่าย 

	 หลักทรัพย์และท�าร่างคู่มือส�าหรับผู้แนะน�าการลงทุน

 FATCA procedure :	จัดท�าข้อมูลที่จะส่งให้กับกรมสรรพากรและ	IRS

	 ให้ความเห็นต่อร่างประกาศและกฎหมายท่ีท�ารับฟังความคิดเห็น	 ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์	 

	 ทีส่�าคญัได้แก่ปรับปรงุประมวลรษัฎากรในส่วนภาษกีารขายหลกัทรพัย์	พรบ.หลกัทรพัย์	พ.ร.บ.คุม้ครอง 

	 ข้อมูลส่วนบุคคล

	 จัดท�าคู่มือการท�า	Due	Diligence	ส�าหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

 แนวทางปฏิบัติตาม TFRS9 :	รวบรวมแนวทางเพื่อเป็นตัวอย่างให้สมาขิก

6.  CSR : ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 ให้ความรู้ด้านลงทุน :	Block	trade-DW	ที่กรุงเทพ	และ	ปรับปรุง	App-อิทธิ	Rich	V2

	จัดการอบรมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่าย	และสนับสนุนโครงการ	Young	Financial	Star

 จัดท�าบทความวิชาการ 4 บทความ :	ICO,	TFRS9,	การก�ากับดูแล	Digital	Asset,	พรบ.คุ้มครองข้อมูล 

	 ส่วนบุคคล

4

5

6

3



คณะกรรมการสมาคม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้น

จากการเติบโตที่ร้อยละ 4.0 ในปีก่อนหน้า (ตารางที่ 1) และเป็นการ 

ขยายตัวท่ีสูงที่สุดในรอบ 6 ปี โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคและ

การลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกที่ยังขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่อง

	 ในส่วนของภาคเอกชน	การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศขยาย

ตัวสูงสุดในรอบ	6	ปีที่ร้อยละ	4.6	จากร้อยละ	3.0	ในปีก่อน	สอดคล้อง

กับการปรบัตวัดขีึน้และการกระจายตวัมากขึน้ของฐานรายได้และการ

จ้างงานในระบบเศรษฐกิจ	รวมถึงการด�าเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้

น้อยของภาครัฐ	ขณะที่การลงทุนในภาคเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ	

6	ปีเช่นกันท่ีร้อยละ	3.9	 จากปีก่อนที่ร้อยละ	2.9	ต่อปี	 ด้านมูลค่า

การส่งออกในปี	2561	ขยายตัวร้อยละ	7.7	 เมื่อเทียบกับร้อยละ	9.8	

สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2561

 ภาวะเศรษฐกิจไทย

ในปีก่อนหน้า	 โดยการส่งออกไปยังญ่ีปุ่น	 อาเซียน	ออสเตรเลียและ

ตะวันออกกลาง	ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับในส่วนของภาครัฐบาล	การบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อย

ละ	1.8	ต่อปี	เมื่อเทียบกับร้อยละ	0.1	ต่อปีในปีก่อน	ตามอัตราการ

ขยายตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ขณะที่การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	3.3	ต่อปี	เมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ	1.2	ต่อปีในปี	2560	

ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ

	 ทางด้านเสถยีรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ	อัตราเงนิเฟ้อทัว่ไป	

(Headline	Inflation)	ในปี	2561	ปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ	1.1	เมื่อเทียบ 

กับร้อยละ	0.7	 ในปี	2560	 ส่วนด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ 

ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี	2560	 เกินดุล	 อยู่ที่ร้อยละ	7.4	 ของ	GDP	 

และดลุการค้าเกนิดลุลดลงจากปีก่อนโดยอยูท่ี	่23.6	พนัล้านดอลลาร์ฯ	

ตามการน�าเข้าที่ฟื้นตัวขึ้น

ตารางที่ 1 : ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส�าคัญปี 2561 และประมาณการเศรษฐกิจปี 2562
2557 2558 2559 2560 2561 2562f

อัตราการขยายตัวของ	GDP(%) 0.8 2.9 3.3 4.0 4.1 3.5-4.5
การลงทุนรวม	(%) -2.4 4.4 2.8 1.8 3.8 5.1

ภาคเอกชน(%) -1.0 2.2 0.5 2.9 3.9 4.7

ภาครัฐ (%) -7.3 29.3 9.5 -1.2 3.3 6.2
การบริโภคภาคเอกชน	(%) 0.8 2.2 3.0 3.0 4.6 4.2
การบริโภคภาครัฐบาล	(%) 2.1 3.0 2.2 0.1 1.8 2.2
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ	(%) 0.2 0.7 2.8 5.4 4.2 3.9

มูลค่าการส่งออกสินค้า (%) -0.3 -5.6 0.1 9.8 7.7 4.1
ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการ	(%) -5.3 0.0 -1.0 6.2 8.6 4.3

มูลค่าการนำาเข้าสินค้า (%) -7.9 -10.6 -5.1 13.2 14.3 6.1
ดุลการค้า	(พันล้านดอลล่าร์ฯ) 17.3 26.8 36.5 34.2 23.6 20.0
ดุลบัญีเดินสะพัด	(พันล้านดอลลาร์) 15.1 32.1 48.2 50.2 37.7 33.5
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	GDP	(%) 3.8 8.1 11.7 11.0 7.4 6.2
อัตราเงินเฟ้อ	(%) 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.5-1.5
f=forecast
ที่มา:NESDB
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 ภาวะตลาดทุน

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 

2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับสิ้น

ปี 2560 (รูปที่ 1)	โดยดัชนีได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกประเทศ	

อนัได้แก่	ความกังวลเก่ียวกบัความขดัแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ

เป็นหลกั	ซึง่ส่งผลให้มแีรงขายสทุธจิากนักลงทนุต่างชาตเิช่นเดยีวกบั

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในอาเซียน	ทั้งนี้	ดัชนีมีจุดสูงสุดอยู่ที่	1,838.96	จุด	

ในเดือนมกราคม	และจุดต�่าสุดอยู่ที่	1,548.37	จุด	ในเดือนธันวาคม	

ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai	Index)	ปิดที่	356.44	จุด	

ลดลงร้อยละ	34.0	จากสิ้นปี	2560

 มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวม

ของ SET และ mai	ณ	สิ้นปี	2561	มีมูลค่ารวม	16,219,069	ล้านบาท	

(รูปที่	1)	โดยลดลงร้อยละ	9.5	จากสิ้นปี	2560	ตามการลดลงของดัชนี

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	มีจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รวมทั้งสิ้น	545	บริษัท	เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่	8	บริษัท	และ

บรษิทัจดทะเบียนทีถู่กเพิกถอน	3	บริษทั	ส�าหรับตลาดหลกัทรพัย์	เอม็	

เอ	ไอ	มีบริษัทจดทะเบียนรวม	159	บริษัท	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

เข้าใหม่	11	บริษัท	โดยไม่มีบริษัท	จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน	ส่งผลให้	

ณ	สิ้นปี	2561	จ�านวนบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์	และ

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	รวมทั้งสิ้น	704	บริษัท	(รูปที่	2)

	 ส�าหรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย	ณ	สิ้นปี	2561	

อยู่ที่	14.75	เท่า	ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่	19.06	ในขณะที่	P/E	Ratio	

ของตลาด	mai	ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี	2560	ที่	106.13	เท่า	เป็น	44.3	

เท่า	(รปูที	่3)	อย่างไรกต็าม	อตัราเงนิปันผลตอบแทน	(Dividend	Yield)	

ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.7	ณ	สิ้นปี	2559	มาอยู่ที่ร้อยละ	

3.22
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	 ในปี	2561	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai 

มีมูลค่ารวม	14,130,078	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.6	จากปี	2560	 

ซึง่อยู่ท่ี	12,227,748		ล้านบาท	โดยมลูค่าซือ้ขายหลกัทรพัย์เฉลีย่ต่อวนั 

อยู่ที	่57,674	ล้านบาท	ลดลงจาก	50,114	ล้านบาท	ในป	ี2560	(รูปที	่4)

	 เมื่อพิจารณาการซ้ือขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทนักลงทุน

ในปี	2560	นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลัก

ทรพัย์ลดลงเป็นร้อยละ	41	ขณะทีน่กัลงทนุต่างประเทศและบญัชบีรษิทั

หลกัทรพัย์	(Proprietary	Trading)	มีสัดส่วนเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ	36	และ

ร้อยละ	12	ตามล�าดับ	โดยสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศไม่

เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา	กล่าวคืออยู่ที่ร้อยละ	11	(รูปที่	5)

ภาพรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	 ในปี	2561	การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบริษัท	ตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	(มหาชน)	(TFEX)	 มี

ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งส้ิน	104,422,200	 สัญญาหรือเฉลี่ย	

426,213สัญญาต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	31	จากปี	2560	ซึ่งมีปริมาณ

การซือ้ขายเฉล่ียท่ี	323,732	สญัญาต่อวนั	ปัจจยัส�าคญัมาจากธรุกรรม

ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของหุ้นสามญั	(Single	Stock	Futures)	และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี	SET50	(SET50	Index	Futures)	

	 หากแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า	 สินค้าท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุด	

ได้แก่	Single	Stock	Futures	ซึ่งมีการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ	53	ของ

ปริมาณการซื้อขายรวม	รองลงมา	ได้แก่	SET50	Index	Futures	และ-

Gold	Futures	ที่ร้อยละ	41	และร้อยละ	4	ตามล�าดับ

	 ณ	สิ้นปี	2561	TFEX	มีสถานะคงค้างรวม	2,440,223	สัญญา	ลด

ลงร้อยละ	13.3	จาก	2,813,036	สัญญาในปีก่อน	และมีจ�านวนบัญชี

ซือ้ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ารวมท้ังสิน้	168,506	บญัช	ีเพิม่ขึน้ร้อยละ	

15	จาก	146,559	บัญชีในปีก่อน	โดยในปี		2561	ผู้ลงทุนทั่วไปมีการ

ซื้อขายสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	51	 รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

และผู้ลงทุนต่างประเทศร้อยละ	36	และร้อยละ	13	ตามล�าดับ

	 TFEX	 ได้เพิ่มสินค้าใหม่	 ได้แก่	Gold	Online	Futures	ซึ่งเป็น

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ้่างองิทองค�าความบรสิทุธิ	์99.5%	ท่ีออกแบบ

ให้มีราคาเสนอซื้อขายเคลื่อนไหวตามราคาทองค�าในตลาดโลก	และ

ไม่มีการส่งมอบทองค�าจริง	 แต่ใช้การช�าระราคาเป็นเงินสด	(Cash	

Settlement)	และมีตัวคูณราคา	(Multiplier)	คือ	300	 เท่าของราคา

ซือ้ขาย	โดยไม่น�าอตัราแลกเปลีย่นมาใช้ในการค�านวณ	และได้เริม่ซือ้

ขายเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2561	นอกจากนั้น	TFEX	ยังได้ร่วมกับบริษัท	

ส�านักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TCH)	ในการพัฒนาบริการใหม่

ท่ีเรยีกว่า	“Non-Cash	Collateral”	ท่ีเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนสามารถใช้

สินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากเงินสด	ได้แก่	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และหุ้น	มาวางเป็นมาร์จิ้นหรือหลักประกัน

ร่วมกับเงินสดได้เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

หลักประกันมากขึ้นโดยเริ่มให้บริการวันที่	23	เมษายน	2561

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้
	 ณ	สิ้นปี	2561	มูลค่าคงค้าง	(Outstanding)	ของตราสารหนี้ที่

ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	12.6	

ล้านล้านบาท	หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.3	 เมื่อเทียบ

กับ	11.4	ล้านล้านบาทในปี	2560

	 ส�าหรับการซื้อขายตราสารหนี้	(Outright	Trading)	ในตลาดรอง

ปี	2561	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	19.3	ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าการ

ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ	78,834	ล้านบาท	ซึ่งลดลงร้อยละ	12.8	เมื่อ

เทียบกับ	90,355	ล้านบาทในปี	2560

-
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   พัฒนาการที่ส�าคัญในตลาดทุน

 พัฒนาการที่ส�าคัญของตลาดทุนในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญต่างๆในตลาดทุน

	 	 1.1	 พัฒนาระบบการช�าระเงินส�าหรับตลาดทุน	(Payment	

for	Capital	Market)	ตั้งแต่ปี	2560	 เป็นต้นมา	สมาคมบริษัทหลัก

ทรพัย์ไทย	สมาคมธนาคารไทย	และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้ร ่วมกันพัฒนาระบบการช�าระเงินส�าหรับตลาดทุน	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการช�าระเงิน	 โดยลดต้นทุนในการบริหาร

จัดการเงินและปรับกระบวนการท�างานของสถาบันตัวกลางในตลาด

ทุนให้สะดวกขึ้น	ลดความเสี่ยงด้านการช�าระราคา	และช่วยสร้างรูป

แบบมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุนและ

ธนาคารพาณิชย์	สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์	National	e-Payment	

ตามนโยบายรัฐบาล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์

สามารถเปิด/บริหารบัญชีกับธนาคารหลักเพียงไม่กี่ธนาคาร	 แต่

สามารถรองรับการช�าระเงินค่าซื้อขายของลูกค้าที่ท�าผ่านทุกธนาคาร

ได้	โดยใช้การส่งค�าสั่งผ่านแพลตฟอร์มกลาง	(บริหารโดยบริษัท	ฟิน

เนต็	อนิโนเวชัน่	เนต็เวร์ิค	จ�ากดั	หรอื	FinNet	ซึง่เป็นบรษิทัลกูทีต่ัง้ขึน้

มาใหม่ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ)	ทัง้นี	้ได้เร่ิมให้บริการในระยะทีห่นึง่ไป

เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2561	โดยเป็นการให้บริการที่รายการต้นทาง

และปลายทางอยู่ในธนาคารเดยีวกนั	ส่วนในระยะต่อไปจะพัฒนาการ

บริการให้สามารถท�ารายการข้ามธนาคาร	 รวมถึงรายการช�าระเงิน

อื่นๆในตลาดทุน	อาทิเช่น	การซื้อขายกองทุนรวม	การจ่ายเงินปันผล	

และการจองซื้อหุ้น	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี	2562

	 	 1.2	 พฒันาแพลตฟอร์มกลางส�าหรบัโครงการพฒันาระบบ

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	(Digital	ID)	สืบเนื่องจากการที่

รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัว

ตนทางดิจิทัลขึ้นในปี	2560	 ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ	 และ

ภาคเอกชน	เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนของบุคคลและนิติบุคคล	โดย

ในปี	2561	โครงการ	Digital	ID	ได้มีความคืบหน้าในการด�าเนินการ

หลายด้าน	สรุปได้ดังนี้

    	 การจัดตั้งบริษัท	เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี	จ�ากัด	เพื่อ

ท�าหน้าที่บริหารจัดการแพลตฟอร์มกลางดังกล่าว	 โดยมีผู้ถือหุ้น 

จากหลายภาคธุรกิจในตลาดการเงิน	ตัวอย่างเช่น	 ธนาคารพาณิชย	์

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 จ�ากัด	บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทประกัน

ชีวิตและประกันวินาศภัย	 รวมถึงกลุ ่มธุรกิจบริการช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์

    	 การคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีส�าหรับแพลตฟอร์ม	

รวมถึง	การได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อก�าหนดทาง

เทคนิคต่างๆ	 โดยได้อนุญาตให้หน่วยงานที่มีความพร้อมเปิดท�าการ

ทดสอบเช่ือมต่อกับแพลตฟอร์มได้	 ซึ่งผู ้ ท่ีคาดว่าจะเข้าใช้งาน

แพลตฟอร์มกลุ่มแรก	 ได้แก่	 ธนาคารพาณิชย์บางรายหลังจากได้รับ

การเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย	

    	 ความคืบหน้าด้านกฎหมาย	 ได้แก่	 การที่ร ่าง	

พ.ร.บ.การพสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดิจทิลั	ได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ในร่าง	พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยล่าสุดน้ัน	 ร่าง

พ.ร.บ.ดังกล่าวก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็น

ที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

    	 การก�าหนดแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีในการ

ท�าความรู้จักลูกค้า	(e-KYC)	 ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน	 โดย

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติในการใช้

เทคโนโลยีในการท�าความรู้จักลูกค้า	(e-KYC)	 ไปเมื่อเดือนธันวาคม

ที่ผ่านมา	 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวปฏิบัติและความมั่นใจใน

วธิกีารท่ีเลือกใช้	รวมท้ังเพิม่ความน่าเชือ่ถอืในการพสิจูน์และยนืยนัตวั

ตนในการเปิดบัญชี	ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการท�า	e-KYC	ของ

ตลาดทุน	 โดยคาดว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายใน

กลางปี	2562

	 2.	 การออกกฎหมายก�ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

เป็นครั้งแรก	 โดยพระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ซึ่งพระราชก�าหนดฯ

ดังกล่าวออกมาเพื่อก�ากับดูแลการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคน

ดิจิทัล	รวมทั้งการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง	ๆ	ได้แก่	ศูนย์

ซื้อขาย	นายหน้า	และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล	เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนมิให้

ถูกหลอกลวงจากผู้ไม่สุจริต	ป้องกันการฟอกเงินและการน�าสินทรัพย์

ดิจิทัลไปใช้ท�าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย	 รวมทั้งสร้างความชัดเจนใน

การก�ากับดูแล	 เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการใช้เครื่องมือนี้โดยสุจริตสามารถ

ท�าได้	 ทั้งนี้	 พระราชก�าหนดฯ	 ได้ก�าหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล	

ประกอบด้วย	คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล	ซึ่งจะหมายความ

รวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

ประกาศก�าหนดด้วย

  	 ด้านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน	 

จะท�าได้เฉพาะนติบุิคคลประเภทบริษทัจ�ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดั	

ซึง่ต้องได้รบัอนญุาตและต้องยืน่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ	ก.ล.ต.	โดยเสนอขายผ่านผู้ให้

บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	(ICO	portal)	ที่ได้รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	นอกจากนี้	ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล

มีหน้าที่จัดท�าและส่งรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะ

การเงิน	 และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโท

เคนดิจิทัล	หรือต่อการตัดสินใจลงทุน	 เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

ประชาชนและผู้ลงทุน

  	 ด้านการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	 ผู้ที่ประสงค์จะ

ประกอบธุรกิจข้างต้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลงั	และมมีาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี	ก.ล.ต.	ก�าหนด	อาท	ิมแีหล่งเงนิ

ทุนเพียงพอ	มีความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงจากโจรกรรม	

มีการรู้จักและตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า	มีมาตรการป้องกันการ

ฟอกเงิน	โดยล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา	กระทรวงการคลังได้
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ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจ�านวน	4	 ราย	ประกอบด้วยผู้ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจ�านวน	3	 รายได้แก่	 

(1)	บริษัท	บิทคอยน์	 จ�ากัด	(BX)	 เว็บไซต์	bx.in.th	(2)	บริษัท	บิทคับ	ออนไลน์	 จ�ากัด	(BITKUB)	 เว็บไซต์	bitkub.com	และ	(3)	บริษัท	 

สตางค์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(Satang	Pro)	เว็บไซต์	satang.pro	และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี	(Broker/Dealer)	 

จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	(4)	บริษัท	คอยส์	ทีเอช	จ�ากัด	(Coins	TH)	เว็บไซต์	Coins.co.th

   ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์
 

	 ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	มีจ�านวน	42	บริษัท	ซึ่งในจ�านวนนี้มี	39	บริษัท

ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในด้านธุรกิจอนุพันธ์	 บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 

จ�านวน	42	บริษัท	ซึ่งเป็นสมาชิกบริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ประเภทตัวแทนทั่วไปจ�านวน	40	บริษัท	

ผลประกอบการ
	 ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมในปี	2561	จ�านวน	45,608	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.9	จากรายได้รวมจ�านวน	44,311	ล้านบาทในปี	2560	

ทั้งนี้	รายได้จากการเป็นนายหน้ายังคงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ	โดยรายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

รวมกันเป็นจ�านวน	26,960	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	59	ของรายได้รวมทั้งหมด	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2: Revenue of Securities Industry
(unit: mil. baht) 2560 2561 % Change

Brokerage - Securities 24,269 23,803 -1.9%
Brokerage - Derivatives 2,360 3,157 +33.7%
Underwriting 1,984 1,565 -21.1%
Financial	Advisory 1,177 907 -22.9%
Gains	on	Trading	-	Securities 3,082 -7,327 -337.8%
Gains	on	Trading	-	Derivatives	 1,132 11,184 887.7%
Interest and Dividend 3,205 4,164 +29.9%
Interest on margin loans 3,541 3,834 +8.3%
Others 3,561 4,321 +21.3%

Total Revenue 44,311 45,608 +2.9%
Source:	SEC

ตารางที่ 3: Expenses of Securities Industry
(unit: mil. baht) 2560 2561 % Change

Expenses	on	Borrowing 2,469 2,718 +10.1%
Fee	&	Service	Expenses 4,184 4,564 +9.1%
Provision	for	Bad	Debt	/	

Doubtful Account
323 90 -72.1%

Personnel	Expenses 17,145 18,039 +5.2%
Other	Expenses 9,318 9,368 +0.5%
Total Expenses 33,439 34,779 +4.0%
Source:	SEC

	 ธุรกิจหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายรวมในปี	2561	จ�านวน	34,779	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	4	จากค่าใช้จ่ายรวม	จ�านวน	33,439	ล้านบาท 

ในปี	2560	โดยค่าใช้จ่ายหลกัของธรุกจิ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร	ซึง่ในปี	2561	มจี�านวน	18,039	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	52	ของค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด	(ตารางที่	3)

	 ในปี	2561	ธุรกิจหลักทรัพย์มีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	8,584	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	0.9	จากก�าไรสุทธิ	8,665	ล้านบาท	ในปีก่อนหน้า
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สถานะทางการเงิน
	 สินทรพัย์รวมของธรุกจิหลกัทรพัย์	ณ	เดอืนธนัวาคม	2561	เท่ากบั		

363,668	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	9.2	จากสิ้นปี	2560	ซึ่งมีสินทรัพย์

รวมเท่ากบั	400,397	ล้านบาท	ด้านแหล่งเงนิทนุของธุรกจิ	ณ	สิน้เดือน

ธันวาคม	2561	ประกอบด้วยหนี้สินรวมเท่ากับ	258,187	 ล้านบาท	 

และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	105,481	ล้านบาท	(รูปที่	6)		

2560
สินทรัพยSource: SEC

2561
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ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)
	 ก�าไรสุทธิที่ลดลงส่งผลให้	ROE	ของธุรกิจหลักทรัพย์	ในปี	2561	

เท่ากับร้อยละ	8.1	ลดลงจากปี	2560	ซึ่งมี	ROE	 เท่ากับร้อยละ	8.3	 

(รูปที่	7)

รูปที่ 6: สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจหลักทรัพย์

รูปที่ 7: Net Profit and ROE of Securities Industry



ผลการดำเนินงาน

ในป 2561
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
 	 จัดอบรมให้แก ่ผู ้บริหารของบริษัทสมาชิกเพ่ือพัฒนา 

และเพิ่มพูนความรู้	ASCO	Executive	Advancement	Program	 

โดยในปี	2561	 ได้จับอบรม	จ�านวน	4	ครั้ง	 ภายใต้หัวข้อ	 “ตลาด

ตราสารหนี้ไทย	 โอกาสและความท้าทายส�าหรับบริษัทหลักทรัพย์”	

“แนวทางการเข้าร่วมระบบ	National	Digital	ID”	 “ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายล้มละลาย”	และ	“CryptoCurrency	and	ICOs:	Oppor-

tunities	&	Challenges”

  งานด้านพัฒนาธุรกิจ

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 	 จดัตัง้	บรษิทั	แอสโก้ส่งเสรมิธรุกจิ	จ�ากดั	เพือ่ลงทนุในบรษิทั	

National	Digital	ID	Co.	รวมถึงด�าเนินการ	ด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องการจัดท�าระบบ	Digital	ID

 	 ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ	

ในการขึน้ระบบการช�าระเงนิส�าหรบัตลาดทนุ	Phase	1	(On	Us	Model)	

โดยเริ่มใช้งาน	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2561	รวมถึงพัฒนาระบบการ

ช�าระเงินส�าหรับตลาดทุน	Phase	2	(Interbank	Model)	โดยคาดว่า

จะเริ่มด�าเนินการได้ภายในไตรมาส	2	ปี	2562

 	 หารือกับผู้แทนกรมบังคับคดี	 เรื่อง	การตรวจสอบรายชื่อผู้

ถูกพิทักษ์ทรัพย์ผ่านระบบ	Web	service	รวมทั้ง	พิจารณาร่างเนื้อหา	

MOU	และพิธีปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์

 	 เป็นแกนน�าในการจัดท�าร่าง	พรบ.ทรัสต์	รวมถึงศึกษาและ

ให้ความเห็นในประเดน็ด้านภาษีเพือ่รองรบั	การด�าเนนิงานในอนาคต

 	 ประสานงานส�านกับริหารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	เพือ่

ขออนุญาตใช้	Web	Service	ในการตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน	

รวมถงึจดั	Workshop	เพือ่ให้ความรู้และซักซ้อมการใช้งานให้กบับรษิทั

สมาชิก

 	 จัดประชุมคณะท�างานเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือ

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค	ในเรื่อง	TFRS9

 	 จัดประชุมคณะท�างานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ

ธุรกิจหลักทรัพย์	เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อมูลสถิติที่น่าสนใจที่จัดเก็บ

โดยตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการ

วางแผนธุรกิจของบริษัทสมาชิก

 	 ศึกษาแนวทางการท�า	Digital	Asset	Business	 ตามท่ี

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ออก	พ.ร.ก.	การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	

พ.ศ.	2561	

 	 จดั	MSCI	Workshop	เพือ่น�าเสนอเคร่ืองมือและบริการต่างๆ	

ให้กับบริษัทสมาชิก	

 	 จัดบรรยายให้กับผู้แนะน�าการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม	่

เชียงราย	และนครราชสีมา	เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าในภูมิภาค	ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมระบบการช�าระเงินส�าหรับตลาดทุน

ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมระบบการช�าระเงินส�าหรับตลาดทุน

จัดบรรยายให้กับผู้แนะน�าการลงทุน
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จัดบรรยายเส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์

ด้านประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 	 หารอืกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	เกีย่วกบัแนวทางการขยายโอกาส

ทางธุรกิจให้กับบรษัิทหลกัทรพัย์ในด้านต่างๆ	เช่น	Portfolio	Advisory	

 	 ผลักดันให้	 ส�านักงาน	ก.ล.ต,	 อนุญาตการน�าตราสารหนี้

และกองทนุรวมเป็นหลกัทรพัย์เพือ่เพิม่อ�านาจซือ้ในบญัชเีงนิกูย้มืเพือ่

ซื้อหลักทรัพย์	 และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการน�า

กองทนุรวมและตราสารหนีเ้ป็นหลกัประกนัและการบงัคบัหลักประกนั	

 	 ประสานงานไปยงัส�านกังาน	ก.ล.ต.	เพือ่ขอแก้ไขเกณฑ์ต่างๆ	

ที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ	เช่น	Workflow	การลงทุนในหลัก

ทรพัย์ต่างประเทศ	หลักเกณฑ์การค�านวณเงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธิ	

เป็นต้น	

 	 ผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทหลัก

ทรัพย์ประกอบธุรกิจ	FX	 รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการ

ประกอบธุรกิจ	ประกาศการขออนุญาตและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง

 	 ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากร

ในธุรกิจตลาดทุนของส�านักงาน	ก.ล.ต.

 	 ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าฐานข้อมูลของคณะ

ท�างานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ	

(Financial	and	Economic	Data	Bureau)	ของกระทรวงการคลัง	

และโครงการ	Economic	Data	Bureau	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
 	 จัดการแข่งขัน	Broker	Badminton	Championship	2018	

ระหว่างวันที่	24	-	25	กุมภาพันธ์	2561

 	 ร่วมกจิกรรม	SET-Broker	Table	Tennis	Championship	2018	

ระหว่างวันที่	16	-	17	มิถุนายน	2561

 	 จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ	

สิงห์โบรกเกอร์คัพ	ประจ�าปี	2561	ระหว่างวันที่	30	มิถุนายน	2561	-	

15	กันยายน	2561

 	 จัดกิจกรรมดูงานเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านตลาดทุน	ณ	

ประเทศเวียดนาม	ระหว่างวันที่	5	-	7	กรกฎาคม	2561

 	 จดักจิกรรมดงูานธุรกจิหลกัทรัพย์	ณ	เมืองซูริค	ประเทศสวติ

เซอร์แลนด์	ระหว่างวนัที	่21	-	27	กนัยายน	2561	เพือ่ศกึษาพฒันาการ

การให้บริการด้าน	Wealth	Management	 และศึกษานวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุนที่น่าสนใจ

 	 ร่วมพิธีเปิดและออกบูธงานมหกรรมการลงทุน	Set	in	the	

City	2018	ระหว่างวันที่	15	-	18	พฤศจิกายน	2561

 	 เข้าร่วมงาน	“CEO	Networking	2018”	ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่	24	-25	พฤศจิกายน	2561	ณ	จังหวัด

นครราชสีมา

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
 	 เข้าร่วมประชุมสมาชิก	ICSA	(International	Council	of	

Securities	Associations)	Meeting	ประจ�าปี	2018	

 	 เข้าร่วมประชมุสมาชกิ	ASF	(Asia	Securities	Forum)	ประจ�า

ปี	2018	เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูสภาวะและ	การพฒันาอตุสาหกรรมหลกั

ทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิก

 	 สมาคมฯ	 โดยนายกสมาคมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้าน	

Fundamental	Tools	for	Stock	Investment	ให้กับ	ตลาดหลักทรัพย์

ประเทศลาว	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2561

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
 	 จัดบรรยายเส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2561

 	 ช่วยสนับสนุนโครงการ	5	ขั้น	มั่นใจการลงทุนกับส�านักงาน	

กลต.	เพื่อการบริหารดูแลการลงทุนอย่างครบวงจร	

 	 ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมระดมทุนเพือ่ใช้ในการจดักจิกรรมยก

ระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 

	 	 “29	ปี	TIA	Fun	Run	2018”	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2561

 	 สนับสนุนโครงการ	Young	Financial	Star	Competition	

(YFS	2018)	และเข้าร่วมพิธีเปิด	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2561	

 	 ร่วมจัดกิจกรรมเสวนาขยายฐานผู้ลงทุน	 หัวข้อ	 “Block	

Trade	-	DW	:	 ท�าก�าไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง”	 เมื่อวันที่	7	 

พฤศจิกายน	2561
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   งานด้านฝึกอบรมและทดสอบ

	 ในปี	2561	สถาบนัฝึกอบรม	สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย	(ATI)	มุง่มัน่ 

พัฒนาและเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในระบบการท�างานไปพร้อมๆ	กัน 

เพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินงาน	มีการเตรียมความพร้อมเสมอเพ่ือ

บริการและตอบสนองความต้องการของทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้า

ใหม่	ATI	 ยังคงให้ความส�าคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	 

ของการอบรมและศนูย์ทดสอบ	โดยปีนีไ้ด้เพิม่ช่องทางAdd	ผ่านLine@	

เพือ่ง่ายต่อการรบัข้อมลูข่าวสาร	และเป็นผูน้�าในการพฒันาระบบการเรยีน 

การสอนผ่านส่ือออนไลน์	E-Learning	อย่างจรงิจงั	เพือ่ให้สอดคล้องกบั

ยคุดิจติอลในปัจจุบัน	และเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการให้บรกิารลกูค้า	

โดยATI	ได้เพ่ิมหลกัสตูรต่างๆ	ในระบบ	E-Learning	เพือ่รองรบัลูกค้า

ท่ีต้องการอบรมได้ทัง้ผ่านทางคอมพวิเตอร์	และ	สมาร์ทโฟน	ทัง้น้ี	ATI	

ยังคงให้ความส�าคัญกับการเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ที่ได้รับมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ	(TSI)	ทีใ่ห้บรกิาร

ทีม่คีณุภาพและเหมาะสมกบัความต้องการผูส้อบทัง้ในกรุงเทพฯ	และ

ต่างจังหวดั	

ผลการด�าเนนิงานของ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษทัหลกัทรพัย์ไทย 

(ATI)

ด้านการอบรม
	 ATI	ด�าเนินการจดัอบรมหลกัสูตรต่าง	ๆ	ให้แก่องค์กรท่ีเกีย่วข้อง

กับตลาดทนุและบคุคลทัว่ไป	ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวัด	แบ่ง

เป็นรอบ	In-House	และ	Public	และในปี	2561	นัน้มีผูร่้วมเข้าอบรมทัง้

สิน้กว่า	23,900	คน	โดยยังให้ความส�าคญัและมุง่เน้นการจดัอบรมอย่าง

มอือาชพีและมทีีมงานท่ีมคีณุภาพคอยควบคมุดแูลตลอดทกุหลกัสตูร

อย่างเตม็ที	่โดยทาง	ATI	ด�าเนนิการจัดอบรมทีส่�าคญั	ดงัน้ี

  “หลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์

และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Refresher-Course)”	จ�านวน	15	ชัว่โมง	

ในกรุงเทพฯ	ทัง้หมด	4	รุน่	ในต่างจงัหวดั	4	รุน่	และรอบภาษาอังกฤษ	

1	รุน่	ส�าหรบัผูท้ีต้่องการต่ออายทุะเบียนใบอนญุาตผู้แนะน�าการลงทนุ	

(IC)	ผูว้างแผนการลงทนุ	(IP)	นกัวเิคราะห์การลงทนุ	(IA)	และผู้แนะน�า

ลกูค้า	(IBA)	เพือ่เป็นการพฒันาและเพิม่เตมิความรูค้วามเข้าใจ	อกีทัง้

ยงัเป็นการปรบัคณุสมบตั	ิIC,IP	ตามเกณฑ์ใหม่ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	

(ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2561	-	2563)

 	 ร่วมกบั	ศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ	(TSI)	และ

ชมรมต่าง	ๆ	ของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย	ด�าเนนิการจดัอบรม

เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทักษะทีส่�าคญัและจ�าเป็นต่อการปฏบิติังาน	โดย

จดัอบรมในโครงการ “HR@Brokers 2018”	จ�านวน	2	 รุน่	,โครงการ	

“Strengthening BOO @ Brokers2018”	จ�านวน	1	รุน่

 	 ร่วมกับ	 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน	(TSI)	

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 ในโครงการทุนอบรม	 “Junior	IC	

@	Brokers	2018”	หลกัสูตร	6	วนั	ให้แก่บรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบรษัิท

สมาชกิ	ส�าหรบัผูแ้นะน�าการลงทนุ	(IC)	รุน่ใหม่ทีอ่ายุงานไม่เกนิ	1-2	ปี	

และโครงการ	“พฒันา	Experienced	Staff	สูก่ารเป็นผูแ้นะน�าการลงทุน

ตราสารทัว่ไป”	จ�านวน	4	รุน่	ให้กบัผูม้ปีระสบการณ์ในการตดิต่อและ

ให้บรกิารลกูค้าท่ีร่วมเสนอขายผลิตภณัฑ์ตลาดทนุมาไม่น้อยกว่า	10	ปี	

และจะต้องมอีาย	ุ50	ปีขึน้ไป	

   “หลกัสตูรตวิตะลยุโจทย์ พชิิต IC-Plain 2 วนั และ 4 วัน” 

เหมาะส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ	เป็นการตวิเน้นไป

ทีก่ารแก้ปัญหาโจทย์	โดยจะมเีนือ้หาทีส่�าคญัแทรกไปด้วย	เพือ่เป็นการ

ทบทวนความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หา	

  “หลกัสตูรการวางแผนการเงนิ” Financial Planning Program 

(CFP module 1 -2)”	ซึง่เหมาะส�าหรับผูท้ีมุ่ง่หวงัในการเป็นนักวางแผน

ทางด้านการเงินอย่างมืออาชีพ	 และสามารถให้ค�าปรึกษาด้านการ

วางแผนการเงนิได้อย่างครบวงจร	

 หลกัสูตรอบรมผ่านระบบ E-Learning มดีงัน้ี

    “หลกัสตูร โอกาสการลงทนุใหม่ในยคุ Fintech”	 เหมาะ

ส�าหรบันกัลงทนุและผูส้นใจทัว่ไปทีต้่องการเพิม่ความรูแ้ละความเข้าใจ

มากขึน้	 ได้เหน็ถงึโอกาสและความเสีย่งจากการใช้ระบบและเครือ่งมอื

ในการลงทุนต่างๆ	และสามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัไปประยกุต์ใช้ในการ

ตดัสนิใจลงทุนเพือ่สร้างผลตอบแทนในทางปฏบัิตไิด้

    “หลกัสตูร รูว้เิคราะห์เทคนคิ พชิติตลาดหุน้”	เหมาะส�าหรบั

ทุกท่านท่ีต้องการเรยีนรูจ้งัหวะในการ	ซือ้-	ขาย	และสอนดูกราฟหุน้	

วเิคราะห์ทางเทคนิค	(Technical	Analysis)	ตัง้แต่เบ้ืองต้น	พร้อมเจาะลกึ

ในเรือ่งเส้นแนวโน้ม	เส้นค่าเฉลีย่	Price	Pattern	และ	Indicator	ต่างๆ

ทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สามารถวเิคราะห์หุน้ได้ด้วยตวัเอง	

    “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ 

(DRG)”	ส�าหรบัผูท้ีต้่องการขึน้ทะเบยีนเจ้าหน้าทีร่บัอนญุาตของตลาด

อนพัุนธ์	(Trader	ID.)	

    “หลกัสูตรผูแ้นะน�าลกูค้า (Introducing Broker Agent : 

IBA)”	ส�าหรบัผูแ้นะน�าลกูค้าหรอืเสนอรายชือ่ลูกค้าเพือ่เปิดบญัชีซ้ือขาย

หลกัทรพัย์กบับรษิทัหลกัทรพัย์	หรอืท�าหน้าท่ีตดิต่อชกัชวนให้ลูกค้ามา

เปิดบัญชเีพือ่ซือ้ขายหลักทรพัย์	

โครงการ “HR @ Brokers 2018” เมือ่วันที ่17 และ 26 พฤศจกิายน 2561
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เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)

ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
	 ปี	2561	 ส่วนงานพฒันาหลกัสตูรได้พฒันาหลกัสตูรใหม่อย่างต่อ

เนือ่งรวมท้ังส้ิน	20	หลกัสตูร	โดยตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของ

ลกูค้า	และหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัประกาศหรอืกฎของหน่วยงานก�ากบั

ดแูลต่างๆทีเ่กีย่วข้องและปรบัปรงุเนือ้หาของหลักสตูรเดมิให้สอดคล้อง

กับปัจจุบัน	 อีกทั้งให้ความส�าคัญในการจัดหาวิทยากรที่มีคุณภาพ

เพิม่เตมิให้เหมาะสมกับหลักสตูรบรรยาย	และเหมาะสมกบัลกูค้าเพือ่

ประสิทธภิาพในการเรยีนการสอน

ด้านการทดสอบ	
	 ATI	Digital	Testing	Center	 เป็นศนูย์ทดสอบหลกัและเป็นศนูย์

ทดสอบความรูท่ี้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ	TSI	มกีารบรกิารท่ีมคุีณภาพ

และได้รบัความพึงพอใจจากองค์กรและบคุคลทัว่ไป	ในปี	2561	ทางศนูย์

ทดสอบได้ขยายวนัในการจดัทดสอบเป็นทกุวนั	(จันทร์ถงึอาทติย์)	และมี

ศนูย์ทดสอบในต่างจงัหวดัอกี	15	จงัหวัด	เพือ่รองรบัความต้องการของ

ผูเ้ข้าทดสอบซึง่มจี�านวนเพิม่ขึน้ทกุปีได้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม	ซึง่	

ATI	และในปีนี	้มผีูเ้ข้ารบัการทดสอบใบอนญุาตผู้แนะน�าการลงทุนกบั

ทางATI	ทัง้หมดกว่า	24,000	คน	โดย	ATI	มศีนูย์ทดสอบทัง้ในกรงุเทพฯ	

และต่างจงัหวัด	ดงันี้	

ศนูย์ทดสอบในกรงุเทพฯ ประกอบด้วย 

 	 ATI	Digital	Testing	Center	

ศนูย์ทดสอบต่างจงัหวดั 15 จงัหวดั ประกอบด้วย 

 	 เชยีงใหม่	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 	 พษิณุโลก	มหาวทิยาลยันเรศวร

 	 นครสวรรค์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

 	 พะเยา	มหาวทิยาลยัพะเยา

 	 ภเูกต็	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตภูเกต็

 	 สงขลา	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่

 	 สรุาษฎร์ธาน	ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี

 	 อดุรธาน	ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี

 	 ขอนแก่น	มหาวิทยาลยัขอนแก่น

 	 อบุลราชธาน	ีมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

 	 นครราชสมีา	มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสมีา

 	 มหาสารคาม	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

 	 นครศรธีรรมราช	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	

 	 ชลบุร	ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ศรรีาชา

 	 จนัทบรุ	ีมหาวิทยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี

ด้านสนับสนุน	 นักศึกษา	 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	 และ

หน่วยงานต่างๆ
 	 ร่วมมือกับ	TSI	 ด�าเนินการจัดทดสอบในโครงการ	Young	 

Financial	Star	Competition	(YFS	2018)	ส�าหรับหลกัสูตรผูแ้นะน�าการ

ลงทนุตราสารท่ัวไป	(Plain	Products:	Full	Paper),หลกัสตูรความรูเ้กีย่

วกบัตราสารท่ีมคีวามซบัซ้อน:ตราสารหนีแ้ละกองทนุรวม	(Complex	 กจิกรรมประชาสมัพนัธ์ Application “อทิธ ิRich” งาน Set In The City 
2018 วนัที ่15-18 พฤศจกิายน 2561

Products:	Bond	and	Mutual	Fund)	และหลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบั

ตราสารทีม่คีวามซับซ้อน:สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	(Complex	Products:	

Derivatives)	ให้กบันกัศกึษาทีร่่วมโครงการ	จ�านวน	311	ราย	โดยด�าเนนิ

การจดัต่อเนือ่งมาเป็นปีที	่16

 	 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 จัดทดสอบหลักสูตร	

“หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุนตราสารทั่วไป”	 ในโครงการ	

“New	Breed	@	U-Net	2018”	เพือ่เพิม่พูนความรูด้้านการเงนิ	การลงทนุ

ด้วยตวัเอง	และเป็นการสนบัสนนุนกัศึกษาทีอ่ยูร่ะหว่างระดับชัน้ปีที	่3-4	

หรอืปรญิญาโท	ทีอ่ยูใ่นสงักดัมหาวทิยาลยัเครอืข่าย	ให้มใีบอนญุาตผู้

แนะน�าการลงทุน

 	 ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในเครอืข่าย	สนบัสนุนการจัดโครงการ

อบรม	“ตวิหลกัสตูรผูแ้นะน�าการลงทนุด้านตราสารท่ัวไป”	เพือ่เป็นการ

สนบัสนนุให้นิสตินกัศึกษาเข้าใจเนือ้หาและเทคนิคการท�าข้อสอบ	และ

เตรยีมความพร้อมก่อนการสอบใบอนญุาตหลกัสตูรผูแ้นะน�าการลงทนุ

ด้านตราสารทัว่ไป

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 	 ปี	2561	งานด้านระบบ	IT	ได้ก้าวสู่ยคุ	Digital	เริม่พฒันาและ

หานวตักรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลย	ี เพือ่สนบัสนนุองค์กรให้มคีวามทัน

สมยัอยูเ่สมอและตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	ในปีน้ีได้พฒันา

ระบบการเรยีนการสอนผ่านสือ่ออนไลน์	E-Learning	อย่างจรงิจงั	 เพือ่

เพิม่ศกัยภาพในการให้บรกิารลกูค้า	 โดยลกูค้าสามารถอบรมหลกัสตูร

ต่างๆ	ของ	ATI	ผ่านทางคอมพิวเตอร์	หรอื	สมาร์ทโฟน	,พฒันาระบบ

ดงึฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ของบตัรประชาชน	เพือ่ใช้ในการตรวจสอบ

การแสดงตัวตน	พร้อมทัง้บันทกึเวลาเข้า-ออกการสอบและอบรม	,พฒันา

เพิม่เตมิและปรับปรงุ	Application	“อทิธRิICH”	ในVersion	2	 เพือ่ให้

ใช้งานได้ง่ายข้ึน	อกีทัง้ยงัได้เริม่ด�าเนนิการตามโครงการ	Digital	Score	

Reporting	โดยรบั-ส่งข้อมลูไฟล์ผลสอบแบบ	PDF	เพือ่ลดการใช้กระดาษ

ในการแจ้งผลสอบ	
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			งานก�ากับดูแลสมาชิก

ในปี 2561 ที่ผ่านมา สายงานก�ากับดูแลสมาชิกมีการด�าเนินงานที่

ส�าคัญ ดังนี้

1.		 ด้านการจัดท�าและทบทวนหลักเกณฑ์ของสมาคมเพื่อ
สร้างมาตรฐานการด�าเนินงานของสมาชิก
 1.1  ปรับปรุงประกาศสมาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของ

สมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะน�าลูกค้า (IBA)	ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ

งานในปัจจุบัน	โดยเพิ่มกฎเกณฑ์ให้สมาชิกต้องก�ากับดูแลให้	IBA	ที่

สมาชิกแต่งตั้ง	 ต่ออายุการข้ึนทะเบียน	IBA	 ตามเกณฑ์ท่ีสมาคม

ก�าหนด	และปรับอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน	IBA	เป็น	1,000	

บาท	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	62	เป็นต้นไป	

 1.2  เผยแพร่กฎเกณฑ์ฉบบัภาษาอังกฤษ	โดยแปลกฎเกณฑ์ของ

สมาคมเก่ียวกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน	IBA	การปฏิบัติงานของ

สมาชิกในการแต่งตั้ง	IBA	และการจ่ายค่าตอบแทน	IBA	เพื่อเผยแพร่

บนเว็บไซต์สมาคมในช่องทางเฉพาะสมาชิก

 1.3  ปรับปรุงข้อบังคับสมาคม เรื่อง คุณสมบัติและการรับ

สมาชกิ	ให้ชัดเจนและสอดคล้องกบัความเหน็ผู้ประเมนิ	FSAP	กล่าวคือ	 

ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า 

ซ้ือขายหลักทรัพย์	(ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้สถานะเป็นสมาชิก

สมาคมก่อนวนัทีข้่อบงัคบัมีผลใช้บงัคบั)	และยกเลกิการให้ทีป่ระชมุใหญ่

สมาชิกลงคะแนนรับสมาชิก	 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสมาคม

พิจารณาและรับเป็นสมาชิกในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	

 1.4  ศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างสมาชิกสมาคม	 เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจตามแนวทางของ

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย	 โดยศึกษาภาพรวมการขอใบอนุญาต

และขึ้นทะเบียนธุรกิจในตลาดทุน	 ทุนจดทะเบียน	 ขอบเขตหน้าท่ี	 

และจ�านวนผูป้ระกอบการ	เพือ่พจิารณาประกอบการทบทวนโครงสร้าง

สมาชิกของสมาคม	

2.	 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
และการประกอบธุรกิจของสมาชิก
 2.1  สนับสนุนการเข้ามีส่วนร่วมในโครงการ National Digital 

ID โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตัล	 เพื่อ

พัฒนา	Platform	รองรับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้า	

โดยมีการด�าเนินงานดังนี้	

  		 ศึกษารูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท	NDID	 และ

ให้การสนบัสนนุสมาชกิในการจดัตัง้บริษทั	แอสโก้ส่งเสริมธุรกจิ	จ�ากดั	

เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท	NDID	จ�านวน	10	ล้านบาท	หรือคิด

เป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

  		 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานด้านกฎหมาย	Digital	ID	

เพื่อติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นต่อการด�าเนินการจัดท�า

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

ธุรกิจหลักทรัพย์

  		 สรุปสาระส�าคัญ	 พรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจทิลัและแนวทางการก�ากบัดูแลการเสนอขายโทเคนดิจทิลัและธรุกจิ

สนิทรพัย์ดิจทัิล	เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาหารอืและให้ความ

เห็นต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	

  		 ขออนุญาตใช้	Web	Service	เพื่อตรวจสอบสถานะบัตร

ประจ�าตัวประชาชนกับกรมการปกครอง	 เพื่อให้สมาชิกมีการด�าเนิน

งานที่เป็นไปตามมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่าน

ระบบ	NDID	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	พร้อมประสานงานกับกรมการ

ปกครองเพื่อจัด	Workshop	 ให้ความรู้และซักซ้อมการใช้ข้อมูลและ

ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนให้สมาชิก

 2.2 สรุปสาระส�าคัญหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์

ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ (FX)	 ของกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยแจ้งสาระส�าคัญแก่สมาชิก	อาทิ	การไม่

อนญุาตให้บรษิทัหลกัทรพัย์ท�าธรุกรรม	FX	กบัลูกค้าเพือ่การ	Hedging	

และการอนญุาตให้น�ารายการ	FX	เพือ่ลกูค้าและรายการเพือ่บรษัิทหลัก

ทรัพย์	มาหักกลบกันและท�าธุรกรรม	FX	เฉพาะส่วนที่ไม่เกินยอดสุทธิ	

เป็นต้น	

 2.3 พฒันาระบบขึน้ทะเบยีนผูแ้นะน�าลกูค้า (Introducing Broker 

 Agent)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ลงทะเบยีน	

ทัง้ในส่วนของการขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบข้อมลู	โดยขยายขอบเขต

ถึงการตรวจสอบการช�าระเงิน	การออกใบเสร็จ	 และการขอคืนเงิน	

เป็นต้น	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับฐาน

ข้อมูลบัญชีการเงิน	 และการออกใบเสร็จ	 เป็นต้น	 ซึ่งคาดว่าเสร็จ

สมบูรณ์ในปี	2562

3.	 ด้านการร่วมเป็นคณะท�างานเพือ่จดัท�าและให้ความเหน็ต่อ

การจัดท�าหรือทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์
 3.1 ร่วมเป็นคณะท�างานเพือ่ร่างกฎหมายและก�าหนดรายละเอยีด

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงในการปฏิบัติตามกฎหมาย  

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของสหรฐัอเมรกิา

    กฎหมาย FATCA พรบ. FATCA	 มีผลบังคับใช้แล้ว

ตั้งแต่วันที่	18	ต.ค.	2560	อย่างไรก็ตาม	กฎหมายล�าดับรองยังอยู่

ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา	ซึ่งให้ความเห็นว่า	 ร่าง	พรฎ.	

ยังไม่สอดคล้องกับรวมตกลงระหว่างรัฐบาง	(Intergovernmental	

Agreement	–	IGA)	ที่รัฐบาลลงนามร่วมกับรัฐบาลสหรัฐ	และอยู่

ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง	พรฎ.	ต่อไป

    การจัดท�า IGA Local Guideline	คณะท�างานและที่

ปรกึษา	PWC	ได้จดัท�าร่าง	Local	Guidance	เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว	โดย

สมาคมได้ร่วมหารือกับกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก

ทรพัย์	และ	ชมรมปฏบัิตกิารหลกัทรพัย์เพือ่ให้ความเห็นให้สามารถน�า

ไปปฏิบัติได้จริงและรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รูปแบบใหม่



ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COM
PANIES

23

ในอนาคต	อาทิ	การรายงานข้อมูลรายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลักทรัพย์	

เป็นต้น	ซึ่งคณะท�างานเตรียมน�าส่งร่างให้กับส�านักงานเศรษฐกิจการ

คลัง	(สศค.)	และสรรพากรพิจารณาต่อไป	

 3.2 ร่วมเป็นคณะท�างานจัดท�าร่าง พรบ.ทรสัต์		ปัจจบุนั	อยูร่ะหว่าง

การพิจารณาในชั้นกฤษฎีกา	ซึ่งมีความเห็นต่อหลักการ	อาทิ	

ประโยชน์ของการจัดตั้งทรัสต์ในประเทศ	และการจ�ากัดให้ทรัสตีเป็น

สถาบันการเงิน	ซึง่	สศค.	อยูร่ะหว่างหารือและชีแ้จงเพิม่เตมิ	ในการนี	้

คณะท�างานได้ศกึษาและให้ความเหน็ในประเดน็ด้านภาษเีพือ่รองรบัการ

ด�าเนนิงานในอนาคตภายใต้หลักการการเก็บภาษีที่ไม่ซ�้าซ้อนและไม่

ก่อให้เกดิภาระภาษมีากกว่ากรณไีม่มกีารจดัตัง้ทรสัต์	อาทิ	การยกเว้น

ภาษีจากการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีเนื่องจาก

ไม่ใช่การโอนอันเนื่องมาจากการซื้อขาย	การจัดให้กองทรัสต์เป็น	Tax	

Unit	และการเก็บภาษผีลประโยชน์ท่ีจ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์เช่นเดยีว

กับเงินปันผล	เป็นต้น

 3.3 ร่วมหารือและให้ความเห็นต่อกฎหมายป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงนิ และการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและ

อาวธุร้ายแรง	ซึง่มคีวามคบืหน้าในการปรบัปรงุกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัติ	ดังนี้	

    ร่วมหารอืกบัส�านกังาน ก.ล.ต. ถงึแนวปฏบัิตขิองบรษิทั

หลักทรัพย์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน	 อาทิ	 

การด�าเนนิการกับทรพัย์สนิของผู้ถกูก�าหนดกรณีตราสารอนพุนัธ์	และการ 

ซ้ือขายในบญัช	ีMargin	 โดยเสนอให้เปลีย่นสถานะจาก	“หลกัทรพัย์”	

เป็น	 “เงินสด”	 และท�าการระงับการด�าเนินการกับเงินสดแทน	 

เพื่อให้ส�านักงาน	ก.ล.ต.	พิจารณาสนับสนุนแนวทางที่สมาคมเสนอ	 

ก่อนหารือกับ	ส�านักงาน	ปปง.	ต่อไป

    ให้ความเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมอนุบัญญัติออกตาม

ความใน พรบ. ปปง.	 ซึ่งแก้ไขกฎเกณฑ์การท�า	CDD	การก�าหนด

ธุรกรรมที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน	ซึ่งสมาคมและผู้แทนจากชมรม	

Compliance	 ได้เข้าพบเพื่อหารือและชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อจ�ากัด

อันเนื่องมาจากข้อก�าหนดของกฎหมายอ่ืน	 โดยให้ความเห็น	 อาทิ	 

การก�าหนดมูลค่าธุรกรรมครั้งคราวที่ต้องท�า	CDD	ต้องพิจารณาตาม

ความเสี่ยงธุรกรรม	และใกล้เคียง	15,000	USD/EUR	ตามข้อเสนอของ	

FATF	เป็นต้น

    ให้ความเห็นต่อร่างผลการประเมินความเสี่ยงด้านการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภาคธุรกิจ

หลักทรัพย์ (SRA)	 ว่าผลการประเมิน	SRA	 สูงเกินความเป็นจริง	

เนื่องจากปัจจัยและข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับแนวปฏิบัติและข้อเท็จ

จริงของตลาดทุนไทย	 โดยภาคตลาดทุนมีความเสี่ยงเฉพาะ	Market	

Manipulation	และการซ่อนเร้นสินทรัพย์เท่านั้น	อีกทั้งมีข้อห้ามโอน

ทรพัย์สนิข้ามบุคคล	และอยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลอย่างเข้มงวดอกีด้วย

    ให้ความเห็นต่อการยกร่าง พรบ.ปปง.	 ซ่ึงการปรับปรุง 

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยสมาคมให้ความเห็น	 อาทิ	 

การขยายขอบเขตการรายงาน	STR	 ให้รวมถึงการกระท�าความผิด 

ทุกประเภท	กว้างเกินกว่าท่ีจะด�าเนินการได้โดยควรก�าหนดเฉพาะ

เหตุที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานเท่านั้น	 และการก�าหนดให้แจ้ง

เลขที่บัญชี	ชื่อ	และข้อมูล	KYC	ของลูกค้า	เป็นสิ่งที่ส�านักงาน	ปปง.	 

มอี�านาจในการขอข้อมลูอยูแ่ล้ว	จงึเสนอให้ยกเลิกข้อก�าหนดดงักล่าว

    เข้าร่วมหารือการแก้ไขร่างแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย

ฟอกเงิน	 ส�านักงาน	ปปง.	 ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ	 เรื่อง	KYC/

CDD	การรายงาน	STR	และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย	CFT/WMD	

ให้สอดคล้องกับการแก้ไข	พรบ.	และแนวทางการประกอบธุรกิจของ

ผู้ปฏิบัติ	โดยขยายความแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม	อาทิ	การขอที่อยู่นัก

ลงทุนต่างประเทศที่มีที่อยู่ถาวรเพียงที่เดียว	 เป็นต้น	ซึ่ง	 ส�านักงาน	

ปปง.	จะด�าเนนิการปรบัปรงุแนวทางปฏบัิตแิละประกาศใช้ภายในต้น

ปี	2562	ต่อไป

 3.4 การให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อการรบัฟังความคิดเหน็

เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต.

    โครงการ Wealth Advise for All	 เพื่อให้มีผู้ให้บริการ	

Wealth	Advice	ทีม่คีณุภาพ	ซึง่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	มแีนวทางสนบัสนนุ	

Service	Provider	ด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	Wealth	Provider	เพิ่ม

จ�านวนการขึ้นทะเบียน	Qualified	Wealth	Advisor	 ลด	Barriers	

to	Entry	สนับสนุน	FinTech	 เพื่อตอบโจทย์	Wealth	Advice	และ	 

Incentivize	ผู้ประกอบธุรกิจ

    การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็น

ผู้รับด�าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) 

ส่งผลให้งาน	IT	Audit	เข้าข่ายการเป็น	Outsource	ด้วย	โดยผู้แทน

จากบรษิทัสมาชกิและสมาคมได้หารอืกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	เพือ่ชีแ้จง	

ซึง่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	จดัท�าหนงัสอืซักซ้อมให้เกดิความเข้าใจท่ีตรงกนั

    การให้บริการ Portfolio Advisory เพื่อก�าหนดแนวทาง

การประกอบธุรกิจโดยให้ค�าแนะน�าในการลงทุนตามกลยุทธ์บริษัท	

(House	View)	 เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกลงทุนตามท่ีบริษัทหลัก

ทรัพย์เสนอ	และการให้บริการ	Standing	Order	ภายใต้กรอบราคา

ท่ีลูกค้าได้ให้ไว้	 โดยบริษัทหลักทรัพย์ตัดสินใจในส่วนของ	Market	

Timing	ซึง่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	อยูร่ะหว่างปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

ให้สอดคล้องต่อไป	

    ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่	 ที่

ครอบคลุมนายหน้า	 ค้า	 และจัดจ�าหน่ายเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็น

ตราสารทนุ	โดยมค่ีาธรรมเนยีมใบอนญุาต	5	ล้านบาท	เพือ่รองรบัการ

ประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่	 ซึ่งสมาคมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับต้นทุน

การประกอบธุรกิจหน้านาย	 และการค�านึงถึงคุณภาพของผู้ประกอบ

ธุรกิจ	เป็นต้น	

    Board Governance and Culture Guideline เพื่อยก

ระดับ	Governance	ของกรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์	โดยปรบัปรงุคูม่อื

กรรมการบริษัทหลักทรัพย์	 ซึ่งจะก�าหนดหัวข้อส�าคัญที่ควรรายงาน

ต่อกรรมการ	ภายใต้กรอบการด�าเนินการให้ผู้ลงทุนได้รับบริการท่ีด	ี

ความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทและการบริหารจัดการ	เพื่อเป็นแนวทาง
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ให้ยืดถือปฏิบัติต่อไป

    การจัดท�าบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักวิเคราะห	์ เพื่อ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 เช่น	

การขยายความเพิ่มเติมว่านักวิเคราะห์อาจสังกัดอยู่ในบริษัทที่ท�า

หน้าท่ีวเิคราะห์หลกัทรพัย์ได้	และการมุ่งเน้นคณุภาพของบทวเิคราะห์	

พร้อมหารือเพื่อก�าหนดแนวทางแก้ไข	การละเมิดลิขสิทธิ์บทวิเคราะห์	

และการดึงตัวนักวิเคราะห์	เป็นต้น

    หลักการเกี่ยวกับระบบงานและการให้บริการของผู ้

ประกอบธุรกิจ	โดยส�านักงาน	ก.ล.ต.	อยู่ระหว่างรวบรวมหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับระบบงานซึ่งบังคับใช้ด้วยบทเฉพาะกาลของประกาศ	ทธ.	

35/2556	 และปรับปรุงให้เหมาะสม	 ซึ่งสมาคมและผู้แทนชมรม	

Compliance	ได้เข้าหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียด	อาทิ	ระยะเวลาจัด

เก็บเอกสารหลักฐานการรับค�าสั่งซ้ือขายและการให้การแนะน�า	ควร

ก�าหนดระยะเวลาที่เท่ากัน	เป็นต้น

 3.5  ให้ความเห็นต่อการแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์	 ซึ่งได้รับการ

แก้ไขในชั้นกฤษฎีกาและเตรียมน�าเสนอต่อ	สนช.	 โดยสมาคมได้ให้

ความเห็นที่ส�าคัญ	คือ	(1)	การก�าหนดให้คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มี

อ�านาจก�าหนดให้ธุรกิจใดไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์นั้น	 ควรมีหลัก

การและมาตรการก�ากับดูแลที่ชัดเจน	 และสร้างความเสมอภาคใน

การแข่งขัน	(2)	 การก�าหนดให้ผู ้ท่ีมิใช่สมาชิกสามารถซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้	 ควรมีหลักการและมาตรการที่ท�าให้มั่นใจได้ว่า

ไม่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคกับบริษัทที่เป็นสมาชิก	และ	(3)	คณะ

กรรมการ	CMDF	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ควรแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดย

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นตาม	พรบ.หลักทรัพย์	

 3.6  ให้ความเห็นต่อการแก้ไขประมวลรัษฎากร	 ซึ่งคณะ

อนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรได้มีข้อเสนอให้เก็บ

ภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	และยกเลกิการยกเว้น	Trans-

action	Tax	0.1%	จากการขายหุ้น	โดยสมาคมได้ให้ความเห็น	เช่น	

การเก็บ	Transaction	Tax	เป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมีนัยส�าคัญและลด

แรงจูงใจในการลงทุนเพื่อการออม	และส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขัน

และลดโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน

หรือ	CLMV	รวมถึงส่งผลต่อต้นทุนการระดมทุนของผู้ประกอบธุรกิจ	

4.	 ด้านการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
 4.1  การซกัซ้อมแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการพจิารณาลงโทษทางการ

ปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	 ซ่ึงส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ได้

ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ให้สะท้อนความร้ายแรงของพฤตกิรรม	โดยจ�าแนก

ระดับโทษตามกลุ่มพฤติกรรม	คือ	กลุ่มทุจริต	กลุ่มแสวงหาประโยชน์

หรือเอาเปรียบผู้ลงทุน	 กลุ่มไม่ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและ	 และ

กลุ่มที่	Fail	to	Supervise	

 4.2  การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล 

	 	 	(1)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้น�าเสนอ

สาระส�าคัญของร่าง	พรบ.	ฉบับผ่านการพิจารณาและแก้ไขปรับปรุง

โดยส�านกังานกฤษฎกีา	ซึง่มสีาระส�าคญั	อาทิ	การมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่	

180	วัน	หลังประกาศ	การเก็บ	ใช้	เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ต้องขอ

ความยินยอม	และสิทธิการท�า	Data	Portability	ของเจ้าของข้อมูล	

เป็นต้น	

	 	 	(2)	ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ได้จัดบรรยายเกี่ยวกับกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและยุโรป	(GDPR)	 ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้แล้วตั้งแต่วันที่	25	พ.ค.	61	เพื่อให้เตรียมความพร้อมให้บริษัทหลัก

ทรัพย์สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้	

	 	 (3)	มหาวทิยาลยัหอการค้าได้จัดประชมุ	Data	Privacy	as	a	

Competitive	Advantage	เพื่อเสวนาความสอดคล้องของกฎหมาย

ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ	 และการเตรียมความพร้อมของ

ประเทศไทยในภาพรวม	

 4.3  การประชุมแสดงความเห็นร่าง พรบ.ล้มละลาย	โดยแก้ไข

ให้สามารถถ่ายโอนภารกจิของเจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์ให้เอกชนเป็น

ผู้ท�าหน้าที่ได้	เพื่อให้สามารถบังคับเอาทรัพย์สินมาช�าระแก่เจ้าหนี้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 และส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุน	

แต่ในระยะแรกยังคงก�าหนดให้สามารถด�าเนินการได้เฉพาะคดีล้ม

ละลายที่นิติบุคคลเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เท่านั้น	

 4.4  การรับฟังความเห็นร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้

ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	 เพื่อขยายให้

ครอบคลมุบุคคลท่ีเป็นผูอ้ยูก่นิฉันสามภีรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส	

ให้ถอืเป็นคู่สมรสท่ีเจ้าพนักงานของรฐัต้องย่ืนบญัชแีสดงทรพัย์สนิและ

หนี้สินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

 4.5  Compliance Meeting ครั้งท่ี 2/2561 โดยส�านักงาน	

ก.ล.ต.	ได้จัดอบรม	Compliance	Officer	Workshop	ใน	4	หัวข้อ	

ได้แก่	การท�าความรู้จักลูกค้า	การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการ	ความ

เสีย่งด้าน	IT	Securities	และการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของลกูค้า	เพือ่

แลกเปลี่ยนอุปสรรคและปัญหาในการด�าเนินการพร้อมเสนอแนวทาง

แก้ไขระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และส�านักงาน	ก.ล.ต.	

 4.6  Compliance & SET Meeting	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ซึ่งได้ชี้แจงข้อสังเกตและประเด็นส�าคัญที่ตรวจพบ	อาทิ	

การท�ารายการซื้อเกินวงเงิน	การซื้อหุ้น	Trading	Alert	ด้วยบัญชีอื่น

นอกเหนอื	Cash	Balance	และการไม่ปฏบิตัติามเกณฑ์การซ้ือขายหุน้

ที่บริษัทหลักทรัพย์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยไม่มีนโยบายที่ชัดเจน	หรือ

ไม่ได้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด	เป็นต้น	

 4.7  Annual Counter – Terrorism Financing Summit	ครั้งที่	

4	โดยความร่วมมือระหว่างส�านักงาน	ปปง.	หน่วยข่าวกรองทางการ

เงินออสเตรเลียและอินโดนีเซีย	มีเนื้อหาครอบคลุมถึงกรณีศึกษาเส้น
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Web Service โดยวิทยากรจากกรมการปกครอง วันที่ 17 ธ.ค. 61

ทางการเงินการก่อการร้ายต่างประเทศ	การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและป้องกันการก่อการร้าย	โดยปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ	คือ	การให้

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน

 

4.8  การสัมมนาให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน	 โดยส�านักงาน	ปปง.	 ได้ชี้แจงถึงผลการประเมิน	FATF	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ 

อันน�าไปสู่การแก้ไขกฎหมาย	 โดยผู้ร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานก�ากับและบังคับใช้กฎหมาย	 และเอกชน	 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

ปัญหาอุปสรรค	ซึ่งส�านักงาน	ปปง.	รับทราบประเด็นการรายงาน	STR	และจะพิจารณาจัดท�า	Workshop	ร่วมกับสถาบันการเงินในประเด็นดัง

กล่าวโดยเฉพาะ	ต่อไป	
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ties	Industry	Statistics	และ	Financial	Performance	of	Securities	

Industry

 	 การสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารและสายงานอื่นๆ

	 	 1.	 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ	Loan	against	securities/	Alter-

native	Trading	System	(ATS)/	Digital	Exchange/	Foreign	Stock	

Exchanges

	 	 2.	 จดัท�ารายงาน	เอกสารการบรรยาย	และเอกสารประกอบ

การประชุมในต่างประเทศให้ผู้บริหารส�าหรับการประชุมต่างๆ	ได้แก่	

ICSA	AGM	2018,	LSX’s	meeting	และ	23th	Asia	Securities	Forum

	 	 3.	 จดัท�าข้อมลูสรปุภาวะเศรษฐกจิ	ตลาดทนุ	และธรุกจิหลัก

ทรัพย์ในรายงานประจ�าปี

	ชมรมวาณิชธนกิจ 

	 ชมรมวาณิชธนกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น

ตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจ

หลักทรัพย์โดยรวม	โดยในปี	2561	ชมรมฯ	มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	78	

บริษัท	ซึ่งได้มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมจ�านวน	3	ราย	ได้แก่	บ.	สยาม	

อัลฟา	แคปปติตอล	จก.	บล.	หยวนต้า	(ประเทศไทย)	จก.	และ	บ.	

เวลแคป	แอดไวเซอรี่	จก.ผลการด�าเนินงานปี	2561

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 	 จัดท�าคู่มือการท�า	Due	Diligence	ส�าหรับที่ปรึกษาทางการ

เงินฉบับใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้บริษัทสมาชิกชม

รมฯ	ใช้เป็นแนวทางในการท�า	Due	Diligence	ส�าหรับบริษัทมหาชน

ซึ่งประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก	

(Initial	Public	Offering)	 รวมท้ัง	 เพื่อให้การท�า	Due	Diligence	

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 	 อยู ่ระหว่างจัดท�าเอกสารต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้สมาชิกใช้เป็น

ตัวอย่าง/มาตรฐานในการปฏิบัติงานดังนี้

	 	 1.	 ตัวอย่างใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน	 และตัวอย่าง

ข้อความของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ

หนังสือชี้ชวน	(แบบ	Filing)	 ส่วนท่ี	3	 การจอง	การจ�าหน่าย	 และ

การจัดสรร	เพื่อให้บริษัทสมาชิกชมรมฯ	ให้เป็นตัวอย่างในการจัดท�า

เอกสารดังกล่าว	 ซึ่งจะช่วยให้ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ	

filing	เป็นไปตามระยะเวลาที่คาดไว้

	 	 2.	 ร่างข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(Warrant)	ที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน	 เพื่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นร่างข้อก�าหนดสิทธิมาตรฐาน

ประกอบการยื่นขออนุญาตเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ	

 	 ชมรมฯ	ได้จัดตั้งคณะท�างานด้าน	High	Yield	Bond	 เพื่อ

ศึกษาและพัฒนาตราสาร	High	Yield	Bond	ในประเทศไทยด้านการ

พัฒนาบุคลากร

  	งานด้านวิชาการ

	 สมาคมบรษิทัหลกัทรัพย์ไทยได้จดัให้มีส่วนงานวชิาการขึน้ตัง้แต่

เดือน	มิถุนายน	2559	 โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การเสริมสร้าง

งานด้านวิชาการท่ีเก่ียวกับภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์	 ครอบคลุมถึง

การรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ	ที่ส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และ

ตลาดทุนเพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของสมาคมและสมาชกิ	โดย

ปี	2561	ส่วนงานวิชาการมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 	 การพัฒนางานวิชาการ/	ติดตามพัฒนาการที่เป็นประโยชน์

แก่ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

	 	 1.	 ศึกษาติดตามประเด็นที่น่าสนใจ	 และเป็นประโยชน์

ต่อพัฒนาการของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน	 ได้แก่	Digital	ID/	

e-KYC/	TFRS9/	ICO/	Digital	Exchange

	 	 2.	จัดท�าและเผยแพร่บทความวิชาการผ่านช่องทาง	ASCO	

Newsletter	หนงัสอืพมิพ์	Aspen	NewsCenter	และเวบ็ไซต์	ประกอบ

ด้วยเรื่อง	

	 	 		 o		 ICO…รูปแบบใหม่ของการระดมทุนยุคดิจิทัล

	 	 		 o		 TFRS9	มาตรฐานบญัชใีหม่…ธรุกจิหลกัทรัพย์ไทยเร่ง 

	 	 		 	 	 ปรับตัว

	 	 		 o		 พัฒนาการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยและใน 

	 	 		 	 	 ต่างประเทศ

	 	 		 o		 รู ้จักร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…และ 

	 	 		 	 	 ผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์

	 	 3.		ร่วมประชมุ	จดัท�าและรวบรวมข้อมลู	และความเห็นจาก

สมาชิก	เพื่อเป็นข้อมูลให้กับการประชุมต่างๆ	อาทิเช่น	

	 	 		 o		 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯในโครงการ	 

	 	 		 	 	 Digital	ID	ประกอบด้วย	คณะท�างานน�าร่องการใช ้

	 	 		 	 	 ระบบการพสิจูน์และยืนยันตวัตนทางดจิิทลั	และคณะ 

	 	 		 	 	 ท�างานจัดท�าคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบการ 

	 	 		 	 	 พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

	 	 		 o		 ความเห็น/ข้อเสนอการด�าเนินธุรกิจตลาดทุนใน 

	 	 		 	 	 อาเซียน

	 	 		 o		 ข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมาย	กฎระเบียบ	ประกาศ 

	 	 		 	 	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มอันดับ	Ease	of	Doing	Business

	 	 		 o		 การประชุม	Economic	Data	Bureau

 	 การพัฒนาฐานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์

และตลาดทุน	

	 	 1.	 รวบรวมและจดัท�าฐานขอ้มูลทีส่�าคญัเกี่ยวกบัธุรกิจหลกั

ทรัพย์เป็นรายไตรมาส

	 	 2.	 จัดท�าและเผยแพร่รายงานข้อมลูสถติทิีส่�าคญัทาง	News-

letter	และเว็บไซต์	ประกอบด้วย	Market	Performance	&	Securi-
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 	 จัดการอบรบหลกัสตูรทีป่รกึษาทางการเงนิและทดสอบความ

รู้ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

จ�านวน	2	ครัง้	ซึง่คุณสมบตัผิูเ้ข้ารบัการทดสอบจะต้องมปีระสบการณ์

ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่น้อยกว่า	2	ปี	โดยมีผู้เข้ารับการ

อบรมจ�านวนรวมทั้งสิ้น	195	คน	และมีผู้เข้ารับการทดสอบจ�านวน

รวมทั้งสิ้น	115	คน	และมีผู้ผ่านการทดสอบจ�านวนรวมทั้งสิ้น	52	คน	

 	 การอบรมหลกัสตูร	Refresher	Course	ชมรมฯ	ได้จดัสมัมนา

ในหัวข้อต่าง	ๆ	ได้แก่	1)	การท�า	Due	Diligence	ตามคู่มือฉบับใหม่	

2)	ระบบการควบคุมภายใน	ส�าหรับบริษัท	IPO	3)	ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางการบญัช	ี4)	การก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ความยัง่ยนืทาง

ธุรกจิ	5)	การวเิคราะห์และประเมนิมลูค่าหุน้ของกจิการขนส่งและโลจิ

สติกส์	และเทคโนโลย	ีสารสนเทศและการสือ่สาร	6)	CryptoCurrency	

and	ICOs:	Opportunities	&	Challenges	 มีผู้ผ่านการอบรมตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด	12	ชั่วโมงในหัวข้อวิชาที่นับเป็น	Refresher	Course	

และได้รับหนังสือรับรองในการเข้ารับการอบรมจ�านวน	514	คน

ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 	 ชมรมฯ	ได้เสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์

ด้านวาณิชธนกิจต่อหน่วยงานทางการ	ดังนี้

	 การเสนอความคิดเห็นต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

	 ชมรมฯ	ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์	และร่างประกาศในเรื่องดังกล่าว

	 	 2.	 การก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการท�าหน้าที่คัดเลือก	

วิเคราะห์ข้อมูล	 และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหน้ี	(product	

screening)	ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท�าหน้าที่จัดจ�าหน่ายตราสารหนี้

	 	 3.	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้

ออกตราสารหนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับ	IOSCO	standard	และรองรับ

การประเมิน	FSAP

	 4.	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้	 และค่าธรรมเนียม

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

	 5.	 แนวทางการก�ากับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ 

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

	 6.	 การแก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยว

กับการยกเลิกมูลค่าการลงทุนขั้นต�่าใน

แต่ละโครงการส�าหรับกิจการโรงไฟฟ้า

	 7.	 การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การลงทนุทางอ้อมของทรสัต์เพือ่การ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	และร่างประกาศในเรื่องดังกล่าว

	 8.	 หลกัการออกหลกัเกณฑ์ก�าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีหน้า

ที่ในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และการจัด

ท�าและเปิดเผยรายงานการถอืหน่วยทรสัต์ของกรรมการ	ผูบ้รหิารของ

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์

	 9.	 ร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแล

การประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกับ	

IOSCO	standard

	 10.	ร่างประกาศหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและผูส้อบ

บัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์	(ตราสารทุน)	

	 11.	ร่างประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอ

ขายตราสารหนีแ้ละการเปิดเผยข้อมูล	ครัง้ท่ี	2	วธิกีารจดัท�าสรปุข้อมลู

ส�าคญัของตราสาร	(factsheet)	และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายตราสารหนี้	(แบบ	filing)	ที่เกี่ยวข้อง

	 12.	 ร่างประกาศหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ

ใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่าง

หนังสือชี้ชวน

	 13.	หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน	และ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
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	 14.	หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ

รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	

Bond)

	 15.	 แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน	

leasehold	หรอืสญัญาแบ่งรายได้	และการเปิดเผยข้อมลูผลตอบแทน

ของกองทุน/ทรัสต์

	 16.	แนวทางการก�ากบัดแูลการเสนอขายโทเคนดจิทิลัแบบ	pre-

ICO	private	sale	และ	public	pre-sale

	 การเสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 1.	การเสนอความคดิเหน็เรือ่ง	“การทบทวนหลักการหยดุพกัการ

ซื้อขาย	(Suspension	-	SP)”

	 2.	 การเสนอความคิดเห็นเรื่อง	 “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

รับหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูล	 เพื่อลดความซ�้าซ้อนและเพิ่มความ

ชัดเจน”

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์	
 	 จัดกิจกรรมดงูานเพือ่ศกึษาพฒันาการด้านการออกและการ

ลงทุนในตราสารหนี้ประเภท	High	Yield	Bond	และการระดมทุนแบบ	

Private	Equity	รวมทั้ง	ศึกษาเกณฑ์	US	Securities	Offerings	ณ	นคร

นวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	โดยเข้าเยีย่มชมและศึกษาดงูานที	่Baker	and	

McKenzie,	Morgan	Stanley	Investment	Management,	Shear-

man	and	Sterling,	AXA	Investment	Managers,	Deutsche	Bank,	

Citibank	N.A.	และ	Linklaters

	ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

	 ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์	 จัดตั้งขึ้น	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ

งานด้านหลักทรัพย์	 และธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	เพือ่ให้การปฏบิตังิานด้านหลกั

ทรัพย์ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพและถกูต้องตามกฎระเบียบ	ตลอด

จนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกรวมถึงการเป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	59	

บริษัท	โดยมีสมาชิกใหม่ในปี	2561	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	บริษัทหลัก

ทรัพย์	จีเอ็มโอ-แซด	คอม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ผลการด�าเนินงานของชมรมฯ ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาบุคลากร
 	 ให้ความรู ้แก่สมาชิก	 เรื่อง	 “Preparation	for	FATCA 

Reporting”	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2561

 	 จัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นการจัดอบรมบุคลากรด้าน 

ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2561

 	 จดัอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานมาตรฐานวชิาชพี	“COMPLIANCE	

มืออาชีพ”	ส�าหรับบุคลากร	Compliance	อายุงาน	1-5	ปี	เมื่อวันที่	

5,	7,	9	พฤศจิกายน	2561	

ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เข้าร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 	 ส่งผู้แทนชมรมฯ	เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ

ร่างกฎหมายและอนุบัญญัตท่ีิเกีย่วข้องกบั	การป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	

2561

 	 ส่งผู ้แทนชมรมฯ	 เข้าร่วมสัมมนา	 เพื่อแสดงความคิด

เห็น“โครงการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ภาคธรุกจิในตลาดทนุ”	เมือ่วนัที	่3	สิงหาคม	

2561

 	 ส่งผูแ้ทนกรรมการชมรมฯ	ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายโครงการ

ฝึกอบรม	เรื่อง	พัฒนาทักษะที่จ�าเป็น	ต่อเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ปปง.	

โดยอภิปรายในหัวข้อเรือ่ง	“ทิศทางท่ีควรจะเป็นในการก�ากบัตรวจสอบ	

ตามกฎหมาย	ปปง.”	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2561

 	 ส่งผู้แทนชมรมฯ	เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ

ร่างพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(ฉบับที…่)	เมือ่

วันที่	22	สิงหาคม	2561

 	 ส่งผู้แทนชมรมฯ	 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็น

ต่อร่างแนวทางปฏิบัติเรื่อง	การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้า

แสดงตนส�าหรับสถาบันการเงิน	ประเภท	บริษัทหลักทรัพย์	 จัดโดย	

ส�านักงาน	ปปง.	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561

 	 ส่งผู้แทนกรรมการชมรมฯ	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจให้ผูเ้กีย่วข้องกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน	แก่การก่อการร้ายและการ

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	เมื่อวันที่	12-14	ธันวาคม	

2561	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 ในการให้สมาชิก

เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะข้อมูล	SEC	API	-	Fund	Port	เมื่อวัน

ที่	30	มกราคม	2561

 	 ส่งผูแ้ทนชมรมฯ	เข้าร่วมสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร	(Compliance 

	Officer	Workshop)	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต. 

เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2561
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 	 ส่งผู้แทนชมรมฯ	 เข้าร่วมประชุม	Compliance	&	SET 

Meeting	ประจ�าปี	2561	จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2561

หน่วยงานอื่น

 	 ประชมุร่วมกบัผูแ้ทนชมรมวาณชิธนกจิและชมรมปฏบัิตกิาร

หลักทรัพย์เพื่อพิจารณาร่างข้อความมาตรฐาน	ในใบจองซ้ือและร่าง

หนังสือชี้ชวนส่วนที่	3	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2561

 	 ส่งผู้แทนชมรมฯ	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 วิธี

การรายงานข้อมูลตามความตกลง	FATCA	จัดโดย	กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ	กรมสรรพากร	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2561	

 	 ส่งผู้แทนชมรมฯ	ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมบังคับคดี	 เรื่อง	

MOU	และพิธีปฏิบัติ	 เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561,เรื่อง	แนวทางการ

ด�าเนินงานของแต่ละ	Product	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2561และร่วมเป็น

คณะท�างานศึกษาการรับ–ส่งข้อมูลกับกรมบังคับคดีหารือเกี่ยวกับ	

(ร่าง)	บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	และพิธี

ปฏิบัติ	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2561

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
 	 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม	com-

pliance	สัมพันธ์	 คร้ังที่	15	 เพื่อให้สมาชิกมีกิจกรรมกระชับความ

สัมพันธ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย์	 เมื่อวันท่ี	1-2	 กันยายน	2561	

จังหวัดกาญจนบุรี

 	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์จัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับสมาชิก	 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นกบัหน่วยงานก�ากบั	เม่ือวนัที	่26-27	ตลุาคม	2561	เขาใหญ่ 

	จังหวัดนครราชสีมา

 	ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านหลักการและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีมาตรฐาน	 รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตาม

ระเบียบ	ข้อบังคับ	และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	นอกจากนี้	

ชมรมฯ	 ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ

ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในปี	2561	 ชมรมฯ	มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	 

39	บริษัท	

การด�าเนินงานของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปี 2561  

ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 	 คณะท�างานคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ	Back	Office	(ด้าน

เทคนคิ)	หารอืเรือ่ง	ข้อก�าหนดขอบเขตของงาน	(Term	of	Reference)	

ของระบบ	Back	Office	Operation	System	ในการเพิ่มรายละเอียด	

Key	Features	ส�าหรับ	Requirement	

 	 จัดท�าส�ารวจข้อมูลรายชื่อ	Vendor	 ท่ีบริษัทใช้พัฒนา	 

website	เพื่อการเปิดบัญชี	online	

 	 จัดท�าแบบส�ารวจข้อมูล	URL	เพื่อรวบรวมและเผยแพร่	URL	

ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อป้องกันกรณีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่

บริษัทหลักทรัพย์แต่ใช้	Computer	ไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลัก

ทรัพย์อื่น

 	 คณะท�างานศึกษาการรับ–ส่งข้อมูลกับกรมบังคับคดีหารือ

เกี่ยวกับ	(ร่าง)	บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	

และพิธีปฏิบัติ

ด้านการพัฒนาบุคลากร
 	 ร่วมกับบริษัท	ฟรีวิลล์	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	ให้ความรู้แก่สมาชิก

เกี่ยวกับ	Informix	

 	 ร่วมกับบริษัท	Akami	ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับ	Cyber	

Security	

 	 จัดอบรม	เรื่อง	คุณสมบัติเทคนิคของระบบ	Digital	ID	และ

แนวทางต่อเชื่อม	โดย	ดร.	ภูมิ	ภูมิรัตน	เป็นวิทยากร

 	 ร่วมกับบริษัท	Akamai	 ให้ความรู้สมาชิก	 เรื่อง	 “Cyber	

Threats	Landscape	and	Defense”	

 	 จัดงาน	Capital	Markets	IT	Day	โดยเชิญผู้แทนบริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์	 ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และ	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ

และการออกบูธน�าเสนอสินค้าและบริการด้าน	IT	ชั้นน�า
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 	 ร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การ

ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ระดับภาคการเงิน	ณ	 ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

 	 ร่วมกับบริษัท	Thomson	Reuters	จัดสัมมนา	เรื่อง	Global	

and	Regional	Regulatory	AML	&	Compliance	Trends	in	the	

Securities	Sector	และ	About	Thomson	Reuters	Service	เมื่อวันที่	

8	พฤศจิกายน	2561

ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 	 ประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบ	และผู้แทนตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ในการประชุม	ISV	Meeting	3/2018	 โดยมีวาระ

เรื่อง	เครื่องหมาย	“C”	พร้อมแผนการด�าเนินการรายละเอียดการท�า	

Conformance	Test	และ	Timeline	

 	 ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักงาน	ก.ล.ต.	 เกี่ยวกับ	 แผนงาน

ของ	Capital	Market	CERT	การแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์	

รายละเอียดประเด็นการปฏิบัติตามประกาศส�านักงาน	ก.ล.ต.	เรื่อง	IT	

security	

 	 รับฟังการบรรยายการพัฒนาระบบ	Back	Office	ใหม่	ของ

บริษัท	ฟรีวิลล์	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	 ร่วมกับนายกสมาคมฯ	และผู้แทน

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

 	 คณะท�างานศึกษาการรับ	-	ส่งข้อมูลกับกรมบังคับคดีด้าน	

Technical	หารือร่วมกับผู้แทนกรมบังคับคดี	 เกี่ยวกับประเด็นด้าน	

Technical	ของระบบ	จัดประชุมชี้แจง	เรื่อง	การทดสอบระบบ	Web	

Service	จากผู้แทนของกรมบังคับคดี

 	 เสนอความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	

การรับบริการ	e	-	Document	ในระบบ	Back	office

 	 เข้าร่วมรับฟังแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน	 และแก้ไข

ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
 	 ร่วมกับบริษัท	Symphony	จัดงาน	ASCO’s	Seminar	&	Golf	

with	Symphony	2018	 โรงแรม	Springfield	Village	Golf	&	Spa	

จังหวัดเพชรบุรี

 	 จัดกิจกรรม	SET-	Broker	IT	Networking	2018	 ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จังหวัดเพชรบุรี

 	 จัดกิจกรรม	TCM	-	CERT	Outing	ร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	

ณ	โรงแรม	Avani	จังหวัดชลบุรี

 	 จัดกิจกรรมเย่ียมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันที่	22-27	ตุลาคม	2561

 

 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

	 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ให้มีมาตรฐาน	 และเป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ประสบการณ์อันเกี่ยว

เนือ่งกบังานด้านปฏบัิตกิารหลกัทรพัย์	รวมท้ังการท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทน

ของสมาชิกในการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยในปี	2561	

ชมรมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	40	บริษัท

การด�าเนินงานของชมรมในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 	 ประชุมร่วมกับผู้แทนชมรมวาณิชธนกิจและชมรมผู้ดูแล

การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาร่างข้อความมาตรฐานใน

ใบจองซื้อและ	(ร่าง)	หนังสือชี้ชวน	ส่วนที่	3

 	 จัดท�าตัวอย่างหนังสือ	Letter	of	Acknowledgement	to	

Purchase	Turnover	List	and	/	or	“C”	(Caution)	sign	Securities	

เพ่ือให้บริษัทสมาชิกน�าไปปรับใช้กับลูกค้าสถาบันของบริษัทสมาชิก 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

 	 ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	(ATI)	

และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	(TSI)	 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	จัดอบรมโครงการ	Strengthening	BOO	@	Brokers	

2018	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2561

ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 	 หารือกับผู ้แทนบริษัทสมาชิกในกลุ ่ม	Foreign	Broker	 

เรื่อง	 ข ้อติดขัดเกี่ยวกับ	Pending	Settlement	 ในส่วนของ	 

Pending	Receive	 และได้น�าส่งความเห็นของสมาชิกไปยังผู้แทน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 	 จัดท�าประกาศคณะกรรมการชมรมฯ	 เรื่อง	 อัตราทดความ

เสี่ยงของหลักประกันของ	Gold	Online	Futures	 และอัตราค่านาย

หน้าแนะน�าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

 	 จดัท�าข้อมลูแนะน�าส�าหรบัการจดัท�าเอกสารแนบท้ายสัญญา

การให้บริการ	Non-Cash	Collateral	

 	 จัดท�าข้อแนะน�าในการค�านวณหลักประกันเพื่อวางที่ส�านัก

หักบัญชี	เพื่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นแนวทางร่วมกัน

ด้านการพัฒนาบุคลากร
 	 คุณชาญชัย	กงทองลักษณ์	 และคุณกัณฑรา	ลดาวัลย์	ณ	

อยุธยา	เป็นผู้แทนชมรมฯ	บรรยาย	ให้ความรู้แก่ผู้แนะน�าการลงทุน

ในภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	และนครราชสีมา

 	 จัดอบรมประจ�าปีให้แก่บุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วง

หน้าของบริษัทสมาชิก	

ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 	 ให้ความเห็นกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	 และ

ส�านกัหกับญัชใีนเรือ่งต่างๆ	เช่น	การปรบัปรงุกฎเกณฑ์เกีย่วกบั	Single	

stock	futures	การปรับปรุงสินค้า	Gold-D	แนวทาง	การพัฒนาสินค้า	

Gold	Online	Futures	แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับ	Circuit	breaker	

และ	Non-Cash	Collateral	

 	 ประสานงานไปยงั	TFEX	เพือ่ขอให้จดัท�า	Stock	Futures	Block	

Trade	Report	โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทสมาชิกใช้ประโยชน์ในการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทสมาชิก	

 	 ส�ารวจความเห็นจากบริษัทสมาชิกและน�าส่งข้อเสนอให	้

Settrade	เพือ่ขอปรบั	Risk	Parameter	เพือ่ให้การค�านวณหลักประกนั

สะท้อนความเสี่ยงได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 	 หารือ	 เรื่อง	ประเด็นปัญหาในการด�าเนินงานปรับลดระยะ

เวลาการช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น	T+2	 ร่วมกับผู้แทน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผู้แทนสมาชิก	Foreign	Broker	และ

ผู้แทนจาก	Custodian

 	 จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นส�าหรับสมาชิกชมรมฯ	

ได้แก่	1)	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	ในการเรียกเก็บจากลูกค้า	2)	เรื่อง	

การพฒันาระบบงาน	Back	Office	และ	3)	เรือ่ง	การจดักจิกรรมเยีย่ม

ชมและศึกษาดูงานต่างประเทศ	 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา	 และ	

ปรับปรุงงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์

 	 ร่วมหารอืกบัผูแ้ทนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และผู้

แทนสมาชิก	Foreign	Broker	เรื่อง	แนวทางการด�าเนินการของส�านัก

หักบัญชี	ในกรณีที่	Custodian	Bank	และ	Settlebank	ล้มละลาย	

 	 ร่วมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	

การด�าเนินการของส�านักหักบัญชีในกรณีที่ไม่สามารถ	Settlement	

ในระบบ	BAHTNET	ได้	เนื่องจากระบบ	BAHTNET	ขัดข้อง	(BAHTNET	

offline)

 	 หารือร่วมกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 และธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	เรื่อง	การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน	(Scripless)	ส�าหรับ

ตราสารหนี้ภาครัฐ	

 	 หารอืร่วมกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	และสมาคมบรษิทั

จดัการกองทนุ	เรือ่ง	การน�าตราสารหนี	้และกองทนุรวมมาใช้เป็นหลกั

ประกันในธุรกรรมการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

 	 หารือร่วมกับชมรม	Compliance	เกี่ยวกับสรุปข้อมูลเกี่ยว

กับรายการฐานข้อมูลภาครัฐที่คาดว่าจะสามารถน�ามาเชื่อมกับระบบ	

NDID

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ ์
 	 จดักจิกรรม	Networking	Day	2018	ร่วมกบับรษิทัหลักทรพัย์	

และคัสโตเดียน	ระหว่างวันที่	10-11	พฤศจิกายน	2561

		ชมรมผูป้ระกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	

	 ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจัดตั้งขึ้นโดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	และ

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วง

หน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ	 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ

ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เกี่ยว

กับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 และการเป็นตัวแทนของสมาชิก

เพ่ือให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ในป	ี

2561	ชมรมมีสมาชิกจ�านวนท้ังส้ิน	42	บริษัท	 โดยมีสมาชิกใหม่ใน

ปี	2561จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	บล.	จีเอ็มโอ-แซด	คอม	(ประเทศไทย)	

จก.	การด�าเนินการของชมรมในปี	2561สรุปได้ดังนี้

จดัอบรมประจ�าปีให้แก่บุคลากรในธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบรษัิทสมาชกิ
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ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
 	 ร่วมกับ	TFEX	จัดกิจกรรม	TFEX	New	Year	Party	2019

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
 	 คณุชาญชยั	กงทองลกัษณ์	และคณุกณัฑรา	ลดาวลัย์	ณ	อยธุยา	

เป็นผู้แทนชมรมฯ	บรรยาย	 เส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย ์

	 	 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 	 คณุชาญชยั	กงทองลกัษณ์	คณุนภดล	นมิมานพภิกัดิ	์และอติ	

อตกิลุ	เป็นผู้แทนชมรมฯ	บรรยาย	ในกจิกรรมเสวนาขยายฐานผูล้งทนุ	 

	 	 หัวข้อ	“Block	Trade	–	DW	:	ท�าก�าไรได้ทั้งตลาดขาขึ้น

และขาลง”

  ชมรมบรหิารทรพัยากรบุคคลบรษัิทหลกัทรัพย์

	 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เป็นศูนย์กลางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ

บรษิทัสมาชกิให้มศีกัยภาพในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคลอย่างมือ

อาชีพ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม	รวมทั้ง	

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	ประสบการณ์	

และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิก	 โดยในปี	2561	 

ชมรมฯ	มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	34	บริษัท

การด�าเนินงานของชมรมในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 	 รวบรวมข้อมลูจ�านวนบคุลากรของบรษิทัสมาชกิ	เพือ่ใช้เป็น

ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม

ด้านพัฒนาบุคลากร
 	 ร่วมกับบริษัท	Workday	ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับ	เรื่อง	

“Innovating	Tomorrow’s	Talent	Management	Through	Workday	

HR	Cloud	Solution”

 	 จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสถาบัน	SCB	Academy	ให้สมาชิก

เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และ	 เตรียมความ

พร้อมในการก้าวไปสู้การเป็น	Tech	Bank	 ในอนาคต	ของธนาคาร	

ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

 	 จัดสัมมนาหัวข้อ	Gallup:	Strength	Finder	-	HR	Tools	for	

Develop	People	จากบริษัท	Gallup	จ�ากัด

 	 จัดกิจกรรมดูงานและจัดอบรม	เรื่อง	การพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการเงิน	เช่น	Blockchain,	Bitcoin	และ	ICO	ณ	อาคารเคเอ็กซ์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ถนนกรุงธนบุรี	

 	 จัดอบรม	เรื่อง	Building	Culture	โดย	บริษัท	Gallup	และ	

คุณวีรภัทร	สภากาญจน์	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2561

 	 ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	(ATI)	

และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	(TSI)	 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	หลักสูตร	“โครงการ	Strengthening	HR	@	Brokers	

2018”	เมื่อวันที่	17	และ	26	พฤศจิกายน	2561

 	 จัดบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีฟ้องร้อง

ด้านแรงงานของบริษัทหลักทรัพย์	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2561

 	 จัดการบรรยายหัวข้อ	 ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ

หลักทรัพย์	2019	โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเมื่อวันที่	20	

ธันวาคม	2561

 Stock Futures Block Trade

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 2019

 	 ส�ารวจความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ	Non-Cash	Col-

lateral	เพื่อรวมรวมปัญหาและประสานงานแก้ไขระบบ	กับ	Vendor	 

ที่เกี่ยวข้อง
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About ASCO

 The Association involved with the securities business was 

established for the first time in 1973 under the name “Thai Finance 

and Securities Trading Association”. After some changes in its rules 

and regulations in 1976 the name became “Thai Finance and 

Securities Association”. In 1981 a group of 30 securities companies 

left to form their own organization and the name changed again 

to “The Association of Members of the Securities Exchange”. When 

the Securities Exchange Act became law in 1992 the Association 

requested the Regulator to register it as the first organization to deal 

with the securities business in Thailand, its main purpose being the 

development of the Thai capital market and securities industry. The 

request was approved on September 17, 1992 under registration 

number 1/2535 with the name “Association of Securities Companies” 

(ASCO) The Association had the following objectives: To develop 

 and promote the country’s capital and securities market, to 

protect and safeguard member companies, to improve the 

standard of business operations, to cooperate with regulatory 

agencies in drafting rules and regulations in order to develop 

the infrastructure of the Thai capital market. In 2011, the Articles 

of Association were changed and a new name, the “Association 

of Thai Securities Companies” has been adopted. The Association 

has been restructured for greater appropriateness and to ensure 

accomplishment of its mission as well as consistently efficient 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.

  The Association participated in establishing several 

organizations to support the operations of securities business of 

member companies. In 1994, it set up the ASCO Training Institute 

with the objective of improving the caliber of personnel and 

 prepare them for work in the field of securities through the 

training and testing of securities staff. The Bond Dealers Club 

was also founded and was to become the Central Organization 

that would work out a standard system for the operation of bond 

dealers’ business. It was expected that the development of the 

financial market will be affected by this move in the future. 

In 1995 in order to expand the capital market the Association 

 set up the Bangkok Stock Dealing Center to help small and 

medium-sized businesses raise capital in a more efficient  

manner. (However, due to several factors in particular capital 

gains tax, the Bangkok Stock Dealing Center had to close its 

doors in 1999). In 1996, TSFC Securities Limited was established 

as a specialized financial intermediary providing funds for 

both the primary and secondary securities markets in Thailand. 

In 2004 The Association cooperated with the organizations 

that are involved with the 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 
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introduced to prepare industrial data bases, conduct studies of 

domestic and foreign data for the benefit 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 estab-

lishing the Investment Banking Club in December 1996. The 

objective was to promote investment banking business from 

the standpoint of policy as well as operations. In 1997, the  

Association formed the Compliance Club to ensure that control 

and compliance of securities companies in accordance with 

international standard is enforced. In 1999 the Information 

Technology Club was founded to facilitate the development of 

the securities business as it was moving closer in the direction 

of E-Commerce. Inevitably this will lead to the growth of the 

capital market and hence the economy. The Back Office  

Operation Club established in September 2005, was assigned 

the task of promoting and developing the standard of  

operations for the securities business, to disseminate research 

information and activities in this respect, to be the center for  

exchanging information, knowledge, experience and techniques 

 on the operations of the securities business. The Futures Industry 

Club established in December 2005, was to promote and  

develop the standard of running the Futures business in both 

principle and operations, coordinate the collaboration between 

 the members in resolving the Futures business’s problems, 

compromise the dispute between members or third party in 

relation to running the Futures business, and to supporting the 

education, research, and the dissemination of information  

related to Futures business. And, in 2012, the Human Resources 

(HR) Club was established with primary objectives of serving 

as a center for human resources development, sharing views, 

knowledge, experience and HR management expertise,  

coordinating with the members in finding solutions to HR problems, 

providing advice in HR matters, as well as disseminating technical 

knowledge and HR research results and technical 
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 The impact of Financial innovations on the Thai capital 

market were evident last year when the Emergency Decree 

in Digital Asset Business Act was enacted. Under the law, the 

Office of the SEC is tasked with acting as the regulator and 

establishing relevant criteria, methods and conditions, thus 

marking the beginning of the digital assent business. Some 

entities have now been licensed to operate various forms of 

digital business according to the law. This development to a 

certain extent, may affect how members operate their business 

in the future.

 In order to promote and support the members’  

businesses, the Association has a major objective to help 

them add value to their current undertakings, be it securities  

brokerage, which can be transformed into wealth  

management through provision of advice on portfolio  

management, promotion of related business activities such  

as mutual fund selling agent and offshore trading broker  

businesses, and to enhance members’ knowledge in conducting 

digital asset businesses. Below are the Association’s achievements 

in 2018 and major activities planned for 2019: 

 In terms of products and services, the Bank of Thailand 

has issued a notification permitting securities companies to  

engage in foreign exchange businesses related to their  

securities transactions. The Office of the SEC also revised the 

notifications concerning borrowings for securities buying, 

permitting the use of qualified fixed income and mutual fund 

securities in borrowings in addition to listed securities. In 2019, 

the Association plans to make further efforts to push for the 

portfolio investment advisory businesses. The SEC is expected 

to issue a notification for this business in the near future. We 

are also closely following the developments of the digital asset 

business so that we are in the position to support members 

interested in this business. Furthermore, we have a plan to 

provide more support to members in their mutual fund selling 

business. We will also work with the regulators in tackling  

obstacles encountered in helping our customers in their offshore 

investment activities in order to provide services comparable 

to those provided in cases where they invest directly through 

foreign securities companies.

Message from

 2018 was a year during which members encountered 

numerous business challenges in terms of competition, 

econoic fluctuation, adoption of technologies for use 

in rendering services, and efforts to build and maintain 

competitiveness. In addition, members had to cope with 

challenges posed by the emergence of the digital asset 

business and the necessity to adapt their business models 

to suit the changing environment and to respond to the  

investors’ increasing demands. I hope the Association has 

played its part in supportingmembers in their endeavor to 

meet these challenges.

the chairperson

Pattera Dilokrungthirapop
Chairperson

Dear ASCO members



 On the technology front, the Association established the 

ASCO Business Promotion Company Limited, of which shares 

are held by members. The company invested in the National 

Digital ID Company Limited to establish a platform for digital  

identification of persons and corporates. We worked in  

coordination with the Office of the SEC in determining the 

identity assurance level and approaches suitable for the 

business. Together with the TSD (Thailand Securities Depository 

Co., Ltd.), we have been working on development of a digital 

subscription system for rights offerings, tender offers and warrant 

exercising, with phase one scheduled for use in early 2019. The 

Association has also worked with the Department of Provincial 

Administration to facilitate the members’ application for use of 

its web service in verifying the status of customers’ ID’s.

 In developing members’ personnel, we organized four 

sessions of the Executive Advancement Program (EAP) in 2018. 

Upcountry training was also provided to investment consultants 

in Chiang Rai, Nakhon Ratchasima and Chiang Mai. Training 

under the EAP and sessions for investment consultants have 

also been planned for 2019. E-learning systems development 

has been successfully completed and the systems were used 

for the Basic Courses in 2018. Contents for e-learning will  

continue to be developed to fulfill the requirements of members 

and investors. We will work with the regulators on designing 

courses to meet the requirements for license renewal to come 

up with acceptable criteria and methodologies, and more 

development work will be continued to conform with

the established criteria.

 On infrastructure development, Payment for Capital  

Market System which is jointly developed by our Association, 

the Thai Bankers Association and the Sock Exchange of Thailand, 

Phase 1 was up and running in February 2018 and development 

of Phase 2 has been under way to allow interbank settlement of 

individual investors, and is scheduled to be used in mid-2019. In 

addition, we participated in the development of a Data Bureau 

which will serve as a center for digital and machine readable 

data for use in investment, covering such comprehensive  

areas as listed companies, industries, and economic conditions 

which will be useful for securities analyses. The Association  

cooperates with the Stock Exchange in coordinating with  

parties concerned, particularly securities analysts. It is expected 

that the Data Bureau will be available for use in 2019.

 In maintaining ethics and operating standards, the 

Association has gathered rules and regulations governing 

underwriting businesses in addition to the securities brokerage 

businesses completed earlier. Several laws were in the revision 

process and the Association elicited views from the members 

to determine potential impacts and to present opinions to the 

relevant agencies. Examples of the laws were the Anti-Money 

Laundering Act, the Personal Data Protection Act, the Electronic 

Transactions Act and the Revenue Code.

 As for social responsibility contribution, the Association 

further developed the “Itti-Rich” Application to make it even 

more useful for users. Training continued to be provided to 

students of network universities as in previous years.

 During 2018, research in several subjects was conducted 

and four articles related to the capital market were produced 

to impart knowledge to the members and the public, namely, 

ICO’s: Digital Age Fund Mobilization, TFRS 9: Speedy adaptation 

of the Thai Securities Business is needed, Digital assets regulation 

in Thailand and in other countries, and the Personal Data 

Protection Bill and expected impacts on Securities Companies.

I would like to thank the Directors of the Association and 

the Clubs and management of the member companies for  

contributions and support given to the Association’s endeavors, 

which have led to its success. It is my hope that the Association 

of Thai Securities Companies will continue to receive your 

support for future operations and activities.
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Vision Mission and Strategies

Vision

Mission

“Moving towards Broker 4.0”: enhancing value added 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

2018 Operating 
Results According

to Three-Year 
Strategy (2017-2019)

2

1

1.  Products & Services 
 Loan Against Securities Business  : The Office of the SEC issued a notification adding qualified 

 bonds and mutual funds for use as collateral, to enhance purchasing power associated  

 with credit balance accounts.

 Foreign Currency Exchange Business : the Bank of Thailand authorized securities companies  

 to engage in FX businesses to accommodate client and company transactions.

 Portfolio Advisory Business : a business model to provide wealth management to investor  

 was recommended to the Office of the SEC.

 Trust Business : the Association served as a core agency in proposing a draft of the Trust  

 Bill, which has been approved by the cabinet.

 Digital Asset Business : the Association conducted a study on approaches to support the  

 members in running this business.

 New Products : a study was conducted on issuance of high yield bonds and stapled securities.

 Non-Cash Collateral for TFEX : the Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH) has permitted  

 the use of securities as collateral for futures trading since April 23, 2018.

2. Technology 
 Digital ID : an “ASCO Business Promotion Company Limited” has been founded to allow the  

 interested members to hold its shares for indirect investment in the National Digital ID  

 Company Limited and ASCO had worked with the Office of the SEC in establishing  

 customer verification standards.

 Digital subscription for RO, Tender offer and warrant exercise purposes : this systems  

 development project, to be jointly executed with the TSD (Thailand Securities Depository  

 Company Limited), is expected to commence in the first quarter of 2019.

 Cyber Securities and Capital Market CERT : support was provided to the members for their  

 adoption of the approaches of the Office of the SEC and the Digital Ministry for Economy  

 and Society.

 The Association coordinated with the Department of Provincial Administration to seek  

 authorization for the use of the Web Service for ID card authentication in addition to card  

 reading.



4

5

6

3

3. HR Development
 Executive Advancement Program (EAP) : four training sessions were held on the bond market,  

 the National Digital ID Systems, the bankruptcy law and Crypto-currency & ICOs.

 Provincial Manager & IC training : three training sessions were held in Chiang Rai, Nakhon  

 Ratchasima, and Chiang Mai provinces.

 ATI : Over 20,000 people attended training and over 17,000 took tests. Contents were prepared  

 for certain courses to be offered through e-learning.. 

 Study visits : to Vietnam (ASCO), Switzerland (ASCO+FI), USA (IB) and Japan (IT)

 Personnel training for all the Clubs and organizing of the Capital Market IT Day

4. Common Infrastructure
 Payment for Capital Market: a system was developed in cooperation with the Thai Bankers  

 Association, The first phase was lived on February 12, 2018 and the second phase is expected to  

 lived in the second quarter of 2019. 

  New Back Office Systems: guidelines were provided to the vendor.

  A data center for information about listed companies and economic conditions by industry has  

 been put in place in cooperation with the Stock Exchange of Thailand.

 Data linkage with the Legal Execution Department: the Association coordinated with the LED  

 regarding directions for verification of customer information using the Department’s database.  

 An MOU is expected to be signed in the first quarter of 2019. 

5. Best Practices & Ethics
 Updating and revising existing guidelines: Rules and regulations relevant to the underwriting  

 business were collated and an Investment Consultant Manual was prepared.

 FATCA procedure: preparation of information for submission to the Revenue Department and the IRS

 Opinions were presented towards draft notifications and legislation hearings related to the  

 securities business, the major ones being the amendments to the Revenue Code on the parts  

 dealing with taxation on sales of securities and the Personal Data Protection Bill.

 Preparation of a Due Diligence Manual for Financial Advisors

 Guidelines for execution of TFRS 9: various approaches were gathered for use as samples by the  

 members.

6. CSR
 Imparting of Block Trade-DW knowledge in Bangkok and updating the application “Itti Rich” to  

 version 2

  Provision of training to students of the network universities and supporting the Young Financial  

 Star Project

Writing up four articles, on ICO’s, TFRS 9, Digital Assets and the Personal Data Protection Bill
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Management Team

Mrs. Pattera Dilokrungthirapop 
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Mr. Charnchai Kongthongluck 
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Director

Mr. Prinn Panitchpakdi 
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Mr. Chaipatr Srivisarvacha 
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Mrs. Proadklao Rueangnitiwit
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Review of the Economy,
Capital Market and Securities
Business in 2018

Table 1: Major Economic indicators for 2018 and economic forecast for 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019f

GDP(%) growth (%) 0.8 2.9 3.3 4.0 4.1 3.5-4.5
Investment (%) -2.4 4.4 2.8 1.8 3.8 5.1

Private (%) -1.0 2.2 0.5 2.9 3.9 4.7

Public (%) -7.3 29.3 9.5 -1.2 3.3 6.2
Private Consumption (%) 0.8 2.2 3.0 3.0 4.6 4.2
Public Consumption (%) 2.1 3.0 2.2 0.1 1.8 2.2
Export volume of goods & service (%) 0.2 0.7 2.8 5.4 4.2 3.9

Export value of goods (%) -0.3 -5.6 0.1 9.8 7.7 4.1
Import volume of goods & service (%) -5.3 0.0 -1.0 6.2 8.6 4.3

Import value of goods (%) -7.9 -10.6 -5.1 13.2 14.3 6.1
Trade balance (Bil. USD) 17.3 26.8 36.5 34.2 23.6 20.0
Current Account balance (Bil. USD) 15.1 32.1 48.2 50.2 37.7 33.5
Current Account to GDP (%) 3.8 8.1 11.7 11.0 7.4 6.2
อัตราเงินเฟ้อ (%) 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.5-1.5
f=forecast
Source: NESDB

 Thailand’s overall economic growth in 2018 was registered 

at 4.1%, an improvement from the previous year of which 

expansion rate was at 4.0% (Table 1).  The growth rate was 

the highest in six years, driven mainly by consumption and 

investment in both the public and private sectors.  Another 

key driver was the export sector which continued to grow.

 Domestic spending in the private sector hit the six-year 

highest record of 4.6%, a significant increase from 3.0% in 

the previous year.  The high growth rate was in line with the  

favorable adjustment and improved distribution of income 

bases and employment, coupled with the various measures 

taken by the government to assist low income earners.  Private 

sector investment also showed a six-year record high growth 

rate of 3.9%, an increase from 2.9% in the previous year. The 

value of exports in 2018 grew at a rate of 7.7%, compared to 

Review of the Economy, Capital Market and 
Securities Business in 2018

Overview of Thailand’s economy

9.8% in the preceding year. Exports to Japan, ASEAN, Australia 

and the Middle East continued to grow.

Consumption in the public sector increased by 1.8% per 

year, compared to 0.1% per year of the previous year. 

This was in line with the growth of budget disbursements.  

Meanwhile, public sector investment increased by 3.3% per year,  

compared to shrinkage of 1.2% per year recorded for 

2017, which was in accordance with the progress of major  

infrastructure investment projects. 

 In terms of domestic economic stability, headline  

inflation in 2018 increased to 1.1%, compared to 0.7% in 2017. 

For external stability, the current account in 2018  had a 

surplus of 7.4% of the GDP. The trade balance had a surplus 

of $23.6 billion, a drop from the previous year in line with  

import recovery.
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Overview of the Stock Exchange of Thailand
 SET index ended 2018 at 1,563.88 points, decreasing by 

10.8 % from the end of 2017 (Figure 1). The fall of the index 

is attributed to pressure from external factors, particularly  

concern over prevailing international trade conflicts which 

led to foreign investors’ net-sell volumes.  The same trend was 

seen at most other ASEAN stock markets.  The Index reached 

its highest level at 1,838.96 points in January and hit the bottom 

at 1,548.37 points in December. The mai Index closed at 356.44 

points, decreasing from the end of 2017 by 34.0 %.

 Combined market capitalization of the SET and the mai 

at the end of 2018 totaled 16,219,069 million Baht (Figure 1), 

decreasing from the end of 2017 by 9.5 %, along with the fall 

of the indices.

 During 2018, there were 545 companies listed on the SET. 

Eight new ones were listed and three were delisted. As for the 

mai, 159 companies were listed, 11 of which were new ones, 

and none of which was delisted. Hence, as at the end of 2018, 

a total of 704 companies were listed on either the SET or the 

mai (Figure 2).

 The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2018 went 

down from 19.06 times at the end of 2017 to 14.75 times, and 

the mai P/E ratio decreased from 106.13 times at the end of 

2017 to 44.3 times (Figure 3). However, the Thai dividend yield 

rose from 2.7 % at the end of 2016 to 3.22%.

 The combined turnover of the SET and the mai in 2018 

stood at 14,130,078 million Baht, increasing from 12,227,748 

million Baht of 2017 by 15.6%. The average daily turnover was 

57,674 million Baht, dropping from 50,114 million Baht in 2017 

(Figure 4)

Capital Market Situation

Figure 1: SET-mai Index & Market Capitalization

 Figure 2: No. of Listed Companies (SET + mai)

Figure 4: Average Daily Turnover

Figure 3: Dividend Yield and P/E
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  In terms of securities turnover in 2017 categorized by 

investor type, retail investors still had a decreasing share of 41%. 

The share of foreign investors and that of proprietary traders 

rose to 36% and 12%, respectively; while domestic institutional 

investors’ share remained unchanged at 11 % (Figure 5).

Overview of the derivatives market
 During 2018, the volume of trading of the Thailand Futures 

Exchange (TFEX) totaled 104,422,200 contracts, or a daily 

average of 426,213contracts, rising by 31 % from 2017, during 

which the daily average was 323,732 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 53% of the total 

trading volume, followed by the SET50 Index Futures, and the 

Gold Futures, which accounted for 41% and 4%, respectively.

 As of the end of 2018, the TFEX had open interest of 

2,440,223 contracts, decreasing from 2,813,036 contracts in the 

previous year by 13.3%. There were 168,506 trading accounts 

in total, increasing from 146,559 accounts in the previous year 

by 15%. During the year 2018, retail investors accounted for 

the highest percentage of 51%, followed by institutional and 

foreign investors, who accounted for 36% and 13%, respectively.

  A new product - Gold Online Futures with a purity of 

99.5 % as underlying asset - has been added by TFEX.  According 

to its design, price quotations fluctuate with the global gold 

market price.  The product features no physical delivery and is 

based on cash settlement.  The multiplier used is 300 times the 

trade price with no foreign exchange rate adjustment. Trading 

of this product began on November 5, 2018.  In addition, TFEX 

and the Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH) jointly developed 

a new service referred to as “Non-Cash Collateral” which 

permits investors to use assets other than cash (government 

bonds, BOT bonds and shares), together with cash, as margins 

or collaterals, for greater flexibility on the part of investors in 

their collateral management.  The new service commenced 

on April 23, 2018. 

Overview of the bond market
 As at the end of 2018, the outstanding value of bonds 

registered with the Thai Bond Market Association was 12.6 trillion 

Baht, increasing from 11.4 trillion Baht in 2017 by 10.3%.

 Outright trading on the secondary market in 2018 totaled 

19.3 trillion Baht, or an average of 78,834 million Baht per day, 

which represented a decrease of 12.8 % from 90,355 million 

Baht in 2017.

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

capital market in 2018:

 1. Development of major capital market infrastructure

  1.1 Development of the Capital Market Payment 

System Since 2017, the Association, the Thai Bankers  

Association and the Stock Exchange of Thailand have been 

working together in developing a payment system for the  

capital market in order to improve the efficiency of the  

settlement system through reduction of the costs of money 

handling and streamlining the workflows of capital market 

intermediaries, reduction of settlement risks and establishment 

of a standard model of connection between capital market  

intermediaries and commercial banks.  The objective of having 

the system, which is in line with the Government’s National 

e-Payment Strategy, is to allow securities companies to open 

and manage accounts with few banks and are still able to handle  

customers’ settlement transactions made through any banks,  

using commands transmitted through a central platform  

(managed by the Finnet Innovation Network Co., Ltd, or FinNet, 

which is a new subsidiary of the Stock Exchange). Initial stage 

services, which commenced in February, 2018, are for transferring  

money within the same bank.  In the next phase, scheduled  

for completion by the first half of 2019, interbank transaction 

services will be rendered along with other transactions in the 

capital market, such as mutual fund trading, dividend payments 

and share subscriptions.

 Figure 5: Market Turnover Classified by Type of Investors
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  1.2  Development of a common digital ID platform  

Following the government’s appointment of a Digital ID  

System Development Committee in 2017, comprising members  

representing both the public and private sectors, for the purpose 

of authentication of normal and juristic persons, there have 

been developments in various areas: 

      A National Digital ID Company Limited has 

been established to manage 

the common platform.  The company’s shares are held by 

various entities in the financial market such as commercial 

banks, the National Credit Bureau, securities companies, life 

and non-life insurers as well as e-payment service providers.

      Selection of platform technologies, including 

finalizing of technical specifications. Agencies which are ready 

have been allowed to run testing on connection with the 

platform.  The first group of users are expected to be certain 

commercial banks (subject to approval from the central bank).

     On the legal front, the Digital Identity Bill has 

been made part of the Electronic Transactions Bill which has 

been recently passed by the National Legislative Assembly on 

February 13, 2019.

     Guidelines for e-KYC have been specified for 

the businesses in the capital 

market.  The Office of the SEC conducted a hearing on e-KYC 

Guidelines in December 2018 to enable businesses to have in 

place operational procedures and to build confidence in the 

methods they adopted, as well as to enhance reliability of 

identity authentication for the purpose of account opening.  

The measure is meant to raise the e-KYC practices in the 

capital market.  The Guidelines are expected to come into 

force in mid-2019. 

 2. Enactment of a law to govern digital assets for 

the first time in Thailand The Emergency Decree on Digital 

Asset Businesses has come into force since May 14, 2018.  

The law has been enacted to regulate and oversee fund  

mobilization by means of offering for sale of digital tokens and 

various forms of digital asset business operations (digital asset  

exchanges, brokers and dealers) to protect investors from being 

deceived by dishonest parties, to prevent money laundering 

and the use of digital assets for illegal transactions as well as to  

provide clarity for regulation so that persons wishing to use this  

instrument honestly can do so.  The Decree defines digital 

assets as cryptocurrencies and digital tokens, including any 

other electronic data units as to be prescribed by the SEC.

  Offering of digital tokens for sale may be carried out 

only by juristic 

persons in the categories of limited companies or public limited 

companies; and the offeror must obtain prior approval and file a 

registration statement for the offering of digital tokens together 

with a draft prospectus to the Office of the SEC.  In addition, 

the offeror of digital tokens for sale has the duty to prepare and 

submit a report on operating results and the financial position 

as well as to provide information which may affect the rights 

and benefits of the holders of the digital tokens or investment 

decisions.  This measure is to ensure disclosure of information 

to the people and investors.

  Operators of digital asset businesses must be licensed 

by the Minister of  Finance and meet the requirements specified 

by the SEC.  Examples of the requirements are sufficient sources 

of capital, capability of maintaining safety and management 

of theft risks, KYC capabilities and having in place measures to 

prevent money laundering. In January this year, licenses were 

issued to four digital asset business operators, three of whom 

are licensed as digital asset exchanges; namely, (1) Bitcoin Co., 

Ltd.(BX) - website: bx.in.th (2) Bitkub Online Co., Ltd. - website: 

bitkub.com and  (3) Satang Corporation Co., Ltd.  (Satang 

Pro) - website: satang.pro, and one as digital asset broker/

dealer: Coins TH Co., Ltd. -- website: coins.co.th.
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Table 2: Revenue of Securities Industry 
2017 2018 % Change % Change

Brokerage - Securities 17,656 19,154 8.5%
Brokerage - Derivatives 1,693 2,472 46.0%
Underwriting 1,197 599 -50.0%
Financial Advisory 770 747 -3.0%
Gains on Trading - Securities 1,291 -2,894 -324.2%
Gains on Trading - Derivatives 1,451 5,579 284.5%
Interest and Dividend 2,659 3,410 28.2%
Interest on margin loans 2,589 2,915 12.6%
Others 2,275 3,166 39.2%

Total Revenue 31,581 35,148 11.3%
Source: SEC

Table 3: Expenses of Securities Industry
(unit: mil. baht) 2017 2018 % Change

Expenses on Borrowing 2,469 2,718 +10.1%
Fee & Service Expenses 4,184 4,564 +9.1%
Provision for Bad Debt / 

Doubtful Account
323 90 -72.1%

Personnel Expenses 17,145 18,039 +5.2%
Other Expenses 9,318 9,368 +0.5%
Total Expenses 33,439 34,779 +4.0%
Source: SEC

  Securities industry

 At the end of 2018, there were 42 securities companies with brokerage licenses. Of this total, 39 were SET members.

 As for the derivatives business, 42 companies were licensed as derivatives agents, 40 of whom were TFEX general members.

Performance
 The total revenue of the securities industry in the first nine months of 2018 was 45,608 million Baht, an increase of 2.9 % from 

44,311 million Baht of the same period of 2017. Brokerage fees remained the main revenue of the securities business. Combined 

brokerage revenues from securities and futures trading totaled 26,960 million Baht, or  59 % of the total revenue (Table 2).

 The expenses of the securities industry in 2018 totaled 34,779 million Baht, an increase of 4% from 33,439 million Baht of the 

same period of 2017. The major item was personnel expenses, which, in 2018, totaled 18,039 million Baht, accounting for 52% 

of total expenses (Table 3).

 In 2018, the securities industry recorded net profit of 8,584 million Baht, a decrease of 0.9 % from 8,665 million Baht of the 

preceding year.
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Figure 7: Net Profit and ROE of Securities Industry

Financial position
 Total assets of the securities industry as of December 2018 

stood at 363,668 million Baht, a decrease of 9.2 % from the 

end of 2017, when total assets stood at 400,397 million Baht. 

The sources of funds, at the end of 2018, comprised liabilities 

totaling 258,187 million Baht and shareholders’ equity of 105,481 

million Baht (Figure 6).

Return on Equity: ROE
 ROE of the securities industry for the first nine months of 

2018 was 8.9 %, increasing from 7.8 % of the same period of 

2017 (Figure 7).

 The drop of net profit resulted in the ROE of the  

securities industry in 2018 falling down from 8.3% in 2017  

to 8.1% (Figure 7).
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Operational
Highlights 2017
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  Business development

Improvement of the industry and operating standards
  The ASCO Business Promotion Company Limited has been 

established as a vehicle for 

investment in the National Digital ID Company Limited and for other 

business undertakings related to development of a digital ID system.

  In cooperation with agencies concerned, the Association 

jointly made developed Capital Market Payment System.  Phase 1 

(On Us Model) was put into use on February 12, 2018.  Development 

of Phase 2 (Interbank Model) is under way and expected to be up 

and running in the second quarter of 2019

  Discussions were held with the Legal Execution Department 

on verification of persons in receivership via the web service and 

the review of the draft MOU and protocols for securities companies.

  The Association joined the Working Group for drafting 

the Trust Bill and for conducting tax issue studies in preparation for 

future operations.

  The Association coordinated with the Department of 

Provincial Administration to secure permission to use its web  

service for  ID card verification. A workshop was also organized for  

knowledge and understanding of how to use the application  

among the member companies.

  Working group meetings were held to make preparations 

for TFRS 9 and to discuss potential problems and obstacles.

  A meeting of review the working group for the  

Development of Products and Services was held to statistics  

gathered by the Stock Exchange for the members to use in  

their risk management and business planning.

  A study was conducted on the digital asset business in 

response to (the Royal Decree on the  Digital Asset Businesses B.E. 

2561) initiated  by the Office of the SEC.

  An “MSCI Workshop” was held to present tools and services 

to the member companies. 

 Personnel development
  Four training sessions under the ASCO Executive  

Advancement Program were held during 2018 for the executives  

of the member companies to enhance their knowledge.  The  

topics covered were: “The Thai Bond Market: Securities  

Companies’ Opportunities and Challenges”, “Approaches for  

Participation in the National Digital ID System”, “Bankruptcy Law”  

and “CryptoCurrency and ICOs: Opportunities & Challenges”.

  Lectures were given to investment consultants in Chiang 

Mai, Chiang Rai and Nakhon Ratchasima Provinces in order to 

support the securities and futures businesses in the regions”. 

Coordinating with agencies concerned
  Discussions were held with the Office of the SEC on  

prospects of business expansion for securities companies in various 

areas, such as Portfolio Advisory, the use of mutual funds and bonds 

as collateral, and collateral enforcement.   

  The Association coordinated with the Office of the SEC for 

revision of rules and regulations posing business obstacles. Examples 

were the workflow for offshore portfolio investment and the criteria 

for calculation of NCR (Net Capital Ratio).

  Efforts were made to urge the Bank of Thailand to permit 

securities companies to engage in FX business.  Opinions were 

also presented regarding business obstacles and notifications and 

forms relevant to license application. 

  A representative was designated as a member of the 

Office of the SEC’s Disciplinary Committee for Personnel in Capital 

Market Business.

  Input was given regarding preparation of a database by 

the Ministry of Finance’s Working Group for a Study on Approaches 

to Establish a Financial and Economic Data Bureau and the SET’s 

Economic Data Bureau Project.
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Activities and member relations
  The Broker Badminton Championship 2018 was held on 

February 24 and 25, 2018.

  The SET-Broker Table Tennis Championship 2018 was held 

on June 16 and 17, 2018.

  The soccer competition “Singha Broker Cup 2018” for a 

trophy from H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn was held during 

June 30 - September 15, 2018.

  A study visit to Vietnam was organized to study the 

country’s capital market development during July 5-7, 2018.

  A study visit to Zurich, Switzerland, was organized during 

September 21-27, 2018 with the objective of studying development 

in wealth management and interesting innovations in the money 

and capital markets.

  Attendance of the opening ceremony of the SET in the 

City 2018 event, held during November 15-18, 2018 where an 

Association’s booth was also held.

  Participation in the “CEO Networking 2018” event held in 

Nakhon Ratchasima Province by the SET during November 24-25, 

2018.

Foreign relations
  Attendance of the 2018 International Council of Securities 

Associations (ICSA) Annual General Meeting

  Attendance of the 2018 Asia Securities Forum (ASF) Annual 

General Meeting to exchange information about the situation and 

development of the member countries’ securities business

  The Chairperson of the Association was among the  

lecturers on Fundamental Tools for Stock Investment for the Lao 

Securities Exchange (LSX) on November 4, 2018.

Social Contribution Activities
  A lecture on careers in the securities business was given 

to students of Chiang Mai University on January 19, 2018.

  Support was provided to the Office of the SEC’s 5 Step to 

Invest Program, designed to provide complete investment services. 

  Support was provided to the “29 years of the TIA Fun Run 

2018”, an event organized by the Thai Investors Association (TIA) to 

raise funds for improvement of corporate governance standards.

  Support was given to the Young Financial Star Competition 

(YFS 2018) Project with attendance of the opening ceremony on 

June 18, 2018.

  Support was given to a panel discussion on “Block Trade - DW: 

profiting in both bull and bear markets” on November 7, 2018.

   Training and Testing

 The focus of the ASCO Training Institute (ATI) in 2018 was on 

simultaneously developing and adding new operation systems  

innovations to ensure sustainability. The Institute was constantly 

prepared to provide services and to respond to the needs of 

both current and new customers. Importance was still attached to 

publicizing information regarding training and testing. Line@ was a 

new channel of communication added to further facilitate access 

to information. The ATI is now an active leader in development 

of E-learning to exploit the current digital age. Its potential in 

providing services to customers has been enhanced, thanks 

to addition of E-learning courses to accommodate customers  

undergoing training using PC’s and smartphones. Also recognized 

as an important mission is to continue to serve as standardized 

testing centers meeting the requirements of the Thailand Securities 

Institute (TSI), and rendering quality services that satisfy the needs 

of those in Bangkok and the provinces taking the tests. 

ATI operating results

Training
 The ATI offers training courses to agencies related to the 

capital market and the general public both in Bangkok and 

up-country, classified as “in-house” and “public” sessions. Over  

24,000 trainees underwent training at the Institute in 2018. The  

training was delivered professionally and the courses were run  

and fully supervised by qualified training teams. Major training  

courses provided were as follows:

  The 15-hour “License Renewal Refresher Course” was 

offered to four classes in Bangkok, four up-country and one in 

English. It was designed for those wishing to renew their investment 

consultant (IC), investment planner (IP), investment analyst (IA) as 

well as introducing broker agent (IBA) licenses to enhance their 

knowledge and understanding, and also to adjust the IC and IP 

qualifications to be in line with the new requirements of the Office 

of the SEC (2018-2020).



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
52

  The Institute, in cooperation with the TSI and the various 

ASCO Clubs, provides training to strengthen knowledge and skills 

important and necessary for operation. In 2018, two classes were 

offered under the “HR @ Brokers 2018” project and one under the 

“Strengthening BOO @ Brokers 2018” project.

  In cooperation with the TSI of the SET, a six-day “Junior IC 

@ Brokers 2018” training course was delivered to new Investment 

Consultants of the member companies with service time not 

exceeding two years. Four classes under the “Project for Turning 

Experienced Staff into Investment Consultants (Plain Products)” were 

delivered for staff members over 50 years old with no less than 10 

years’ experience in dealing with customers and in participation 

in offering capital market products. 

  Two-day and four-day “Intensive Training for IC 

(Plain Products License)” was offered to those wishing to make  

preparations for the test, with emphasis placed on solving problems 

and essential contents to ensure understanding. 

  “Financial Planning Program (CFP Modules 1 and 

2)” were for those wishing to become professional financial  

planners capable of providing comprehensive financial  

planning advice. 

 E-learning courses:

    “Emerging Investment Opportunities in the Age of 

Fintech” - suitable for general investors and interested individuals 

wishing to develop their knowledge and understanding. The 

course enables them to identify opportunities and recognize risks  

associated with the use of various investment systems and  

instruments. Knowledge gained can be applied to investment 

decision making to generate concrete returns. 

    “Technical Analysis” - for anyone wishing to learn 

proper trading timing from the introduction stage. The participants 

were exposed to in-depth knowledge about trend lines, moving 

averages, price patterns and indicators necessary for securities 

analysis by themselves. 

  “DRG Practices” - designed for those wishing to apply for 

TFEX trader ID. 

  “Introducing Broker Agent: IBA” for individuals introducing 

clients or proposing potential client lists for opening accounts with 

securities companies. 

Training course development
 A total of 20 new courses were developed in 2018 to serve the 

needs of customers and to respond to notifications and requirements 

of the relevant regulators. Existing courses were also revised and 

updated. Sourcing of trainers was carefully carried out to suit the 

courses and customers’ requirements in order to ensure maximum 

effectiveness.

Testing 
 The ATI Digital Testing Center serves as the main testing  

center, attaining TSI standards, offering quality services and satisfying 

general agencies and individuals. In 2018, the testing days were 

increased so that testing can now be carried out seven days a 

week. The 15 testing centers located throughout the country ensure 

that the demands of individuals sitting tests, the number of whom 

has been increasing each year, are sufficiently and appropriately 

met. Over 25,000 people sat tests for investment consultant licenses. 

ATI testing centers are listed below: 

Testing center in Bangkok: 

  ATI Digital Testing Center ATI Digital Testing Center

  15 up-country testing centers: 

  Chiang Mai, Chiang Mai University

  Phitsanulok, Naresuan University

  Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Rajabhat University

  Phayao, University of Phayao

  Phuket, Prince of Songkla University, Phuket Campus

“Strengthening BOO @ Brokers 2018”

The “HR @ Brokers 2018 Project” on November 17 and 26, 2018
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  Songkhla, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus

  Surat Thani, Suratthani Rajabhat University

  Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University

  Khon Kaen, Khon Kaen University

  Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani University

  Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

  Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University

  Nakhon Si Thammarat: Walailak University 

  Chon Buri, Kasetsart University, Sriracha Campus

  Chanthaburi, Rambhai Barni Rajabhat University

Support for students, educational institutes nationwide 
and agencies

  The ATI cooperated with the TSI in conducting testing under 

the Young Financial Star Competition 2018, which was an annual 

event of the series of competitions held for 16 consecutive years. 

This year, 311 students participated and the testing covered Plain 

Products: Full Paper, Complex Products: Bond and Mutual Fund 

and Complex Products: Derivatives.

  The ATI cooperated with network universities in providing 

testing for the “Investment Consultant (Plain Products) Course” 

under the “New Breed @ U-net 2018 Project” launched to improve 

knowledge in finance and self-investment, and to encourage juniors 

and seniors as well as post-graduate students of the universities to 

hold an investment consultant license.

  The Institute, in cooperation with network universities, 

supported the training: “Tutoring for the Investment Consultant - 

Plain Products Course”, to help the students of the universities in 

their understanding of the contents and to prepare them for the 

Investment Consultant (Plain Products) license test.

Information technology
  In a move towards the digital age, the IT infrastructure has 

been developed and new innovations were secured to modernize 

the Institute and to better respond to customers’ requirements. 

During 2018, the E-learning platform was significantly upgraded to 

improve service capabilities. Customers can now take ATI training 

course via their PC’s or smartphones. Verification of individual  

identities can now be done more efficiently, thanks to the  

development of the system to retrieve citizen registration data 

from ID cards. Logging of testing and training attendance was also 

upgraded. Version 2 of the application, “Itti Rich”, was developed 

to make it easier to use. In a move to reduce paper usage, the 

Digital Score Reporting Project, under which reports are sent and 

received in PDF form, has been implemented.

    Member Supervision

The following outlines major activities conducted by the  

Member Supervision Function in 2018:

Section 1: Association rules and regulations preparation 

and review to set members’ operating standards
 1.1  Revision of the Association Notification Re: Guidelines 

for the Members in Appointing Introducting Broker Agent (IBA)’s 

to suit the current operation environment.  The members are 

now required to supervise their appointed IBA’s and control 

their renewal of IBA registration in accordance with the criteria 

specified by the Association.  The IBA registration fee has been 

increased to 1,000 Baht, with effect from January 1, 2019. 

 1.2  Dissemination of the English version of relevant  

regulations The Association’s regulations governing IBA 

 registration and guidelines for the members in appointing IBA’s 

and IBA remunerations were translated for publicizing on the 

Association website in the members-only section. 

 1.3  The Association’s Articles with regard to member 

qualifications and admittance have been reviewed for greater 

clarity and to be in line with the opinions of the assessors under 

the Financial Sector Assessment Program (FSAP).  Members 

must procure license to operate in securities in the category 

of securities brokerage (except for securities companies with 

member status prior to the effective date of the amended 

Articles).  Acceptance of members by means of voting at the 

General Meeting of Members has been abolished and qualified 

applicants are to be considered for admission by the Board of 

Directors instead.

 1.4  A study was conducted to determine approaches 

to restructuring the membership of the Association to  

accommodate the changes in business practices in  

accordance with the Thai capital market development plan. 

It covered the overall processes of licensing and registration in 

the capital market, the required registered capital, the scope 

of duties, and the number of operators for a review of the 

Association’s membership structure. 
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Section 2: Promotion of the member companies’  

improvement of business efficiency
 2.1  Support for participation in the National Digital ID 

Project for development of a platform for identification and 

authentication of customers’ identities, details of which are as 

follows:

     A study on appropriate models for co-investment 

in the national digital ID company (NDID) and provision of 

support for the members in founding the ASCO Business 

Promotion Company Limited as the vehicle for holding shares 

in the amount of 10 million Baht (10% of the registered capital)  

in the NDID.

    Participation in the Digital ID Legal Working Group, 

which monitors the progress and provides input to the making 

of laws and regulations with potential impact on the securities 

industry.  

    Preparation of a summary of the Royal Decree on 

the Digital Asset Businesses and the Guidelines for Regulations 

of the Offering of Digital Tokens and the Digital Asset Business 

for use as references in discussions with, and provision of input 

to, the Office of the SEC.

    Permission was sought from the Department of 

Provincial Administration for the use of web services for Citizen 

ID card status verification in order for the member companies 

to operate in accordance with the standards for customer 

identification and authentication through the NDID system 

of the Office of the SEC. Workshops were also organized in  

coordination with the DOPA to educate the member companies 

and enable them to have practices in ID card data usage 

and status verification. 

 2.2  Preparation of a summary of the criteria for licensing 

securities companies to engage in FX business laid down by 

the Ministry of Finance and the Bank of Thailand.  The member 

companies were informed of key points: e.g., permission will not 

be granted to securities companies to make FX transactions 

with customers for hedging purposes and FX transactions for 

customers and for securities companies are to be netted and 

the securities companies are able to carry FX transactions on 

the net amount. 

 2.3  Development of a system for registration of  

introducing broker agents in order to improve efficiency and 

to provide convenience to individuals to be registered.  The 

work covers both the registration and verification parts. The 

scope has been extended to include payment verification, 

receipt issuance and refunding. Presently, development 

is being implemented for the accountance and financial 

parts such as issueing receipt. The project is expected to be  

completed in 2019.

Section 3: Participation in Working Groups for the 
drafting and review of laws and regulations
 3.1  Participation in the Working Group for the drafting of 

laws and regulations related to compliance with the Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)

      Thailand’s Act in compliance with FATCA has 

been in force since October 18, 2017.  However, subordinate 

legislation is still under consideration of the Office of the Council 

of State, which is of an opinion that the draft Royal Decree 

is still not in line with the Intergovernmental Agreement (IGA) 

signed between Thailand and the US and is currently working 

on modification of the draft.

      Preparation of an IGA Local Guideline The 

Working Group and PWC, the consultant, has completed the 

drafting of a local guideline.  Consultations were held with the 

directors of the Compliance and the Back Office Operation 

Clubs to ensure practicality and readiness for accommodation 

of new securities business models to emerge in the future (e.g. 

reporting by product in the securities business).  The Working 

Group is in the process of submitting the draft to the Fiscal Policy 

Office (FPO) and the Revenue Department for their respective 

consideration.

 3.2  Participation in the Working Group for the Drafting 

of a Trust Bill, now under consideration of the Office of the 

Council of State, which have expressed concerns over issues 

including the benefits of establishing domestic trusts and  

defining trustees as financial institutes. The Fiscal Policy Office 

is working on further consideration and making additional 

explanation. Meanwhile the Working Group conducted a 

study and expressed opinions towards tax issues with a view 

to accommodating future operation. The principal basis used 

is avoidance of double taxation and creation of tax burden 

which is greater than that in cases without trust establishment. 

Examples are exemption of tax on ownership transfers granted 

to trust founders and trustees, as such transfers are not effected 

by sales or purchases, classification of trusts as tax units and 

taxes on benefits paid to beneficiaries on the same basis as 

dividends.  
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 3.3  Participation in discussions and expression of opinions 

towards the anti-money laundering and the counter-terrorism 

and proliferation of weapons of mass destruction financing laws. 

Developments in law amendments and operating guidelines 

are described below: 

    A discussion was held with the Office of the SEC on 

operating guidelines for securities companies to comply with the 

anti-money laundering laws; e.g., action to be taken against 

the assets of designated persons in cases involving derivatives 

and margin trading. A proposal was made to change the 

status from “securities” to “cash” and to freeze cash instead.  

The move was made to secure support from the Office of the 

SEC for the proposal before it is raised for discussion with the 

AMLO.

    Opinions were expressed regarding amendments 

to the subordinate legislation promulgated by virtue of the 

Anti-Money Laundering Act which revised the rules governing 

CDD practices pertaining to specification of transactions requiring 

arrangement of customer identification and verification.  The 

Association and representatives of the Compliance Club paid 

a call to discuss and explain the practices and limitations 

arising out of requirements of other laws.  Among the opinions  

presented were the fixing of the amounts of occasional  

transactions requiring CDD, which should be considered on 

the basis of the associated risk level and should be close to 

15,000 USD/EUR as proposed by FATF.

    Opinions were expressed towards the draft  

Report on the AML and CFT Sectoral Risk Assessment (SRA) 

in the Securities Sector, which indicate that the results were  

unrealistically overstated due to the fact that the factors and 

product information considered were not in line with actual 

practices and the reality of the Thai capital market.  The capital  

market sector is exposed only to risks from market manipulation 

and asset concealment.  In addition, third-party transfers are  

prohibited and the industry is under strict regulation. 

    Input was given to the drafting of the AMLO Act, 

the amendments of which would affect the securities business.  

Among the opinions presented were one concerning the 

extension of the scope of the STR report to cover all types of 

wrongdoing, which is too broad to be executed (only offenses 

related to predicate offenses should be included) and one 

concerning the the reporting of customers’ account numbers, 

names and KYC information which should be lifted as the AMLO 

already has the authority to request such information. 

    Participation in the amendment of the draft  

operating guidelines to comply with the money laundering laws 

The Office of the AMLO has been in the process of revising the 

operating guidelines regarding KYC/CDD, STR reporting, and 

operating guidelines for CFT/WMD, in order to comply with 

the amending of AML-CFT/WMD laws as well as operation 

level business conduct guidelines.  Existing guidelines will be 

extended (e.g. requirement for the address of foreign investors 

with only one permanent residence).  The revisions will come 

into force in early 2019. 

 3.4  Making observations and recommendations at the 

hearings on amendments of laws and regulations organized 

by the Office of the SEC

     The Wealth Advice for All Project which was 

launched to promote quality wealth advice providers.  The 

approach adopted by the Office of the SEC to promote  

service providers by? raising the standards of wealth providers, 

increasing the number of qualified wealth advisors, reducing 

the barriers to entry, promoting FinTech, finding wealth advice 

solutions, and incentivizing business operators.Revision of the 

Guidelines for outsourcing in business operation.  IT auditing is 

effectively classified as an outsourced activity.  Representatives 

of member companies and the Association held a discussion 

with the Office of the SEC to explain the matter.  The Office of 

the SEC subsequently prepared a note to establish a common 

understanding.

     Provision of portfolio advisory services to steer 

business directions through investment advisory based on the 

house view in order for the clients to make investment decision 

as advised by the company.  Also provided is a revision of 

standing order service regulation subject to the price range 

specified by the clients while the company is authorized to 

make market timing decisions.  The Office of the SEC is in the 

process of revising relevant regulation to this end.

     A new category of securities business license 

covering brokering, trading and underwriting exclusively  

securities which are equity.  The fee for this license, initiated to 

accommodate new business models, has been set at 5 million 

Baht.  The Association provided input regarding the cost of the 

brokerage business and the quality of the business operators.

     Board Governance and Culture Guideline To  

upgrade the governance of directors of securities companies, 
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the Securities Company Directors’ Manual has been revised 

to include key items that should be reported to the directors 

under the concept of an operational framework to render good 

services to investors, and major risks to which the company is 

exposed and how to manage them.

     Preparation of securities analyses and analysts 

to improve the current criteria to reflect the current business 

environment.  For example, extension of the definition to imply 

that analysts may be under the company analyzing securities 

and the focus on the quality of the analyses. Discussions were 

also held to determine solutions to infringement of analysis 

copyright and analyst poaching.

     Principles related to operating systems and  

provision of services of securities companies The Office of the 

SEC has been gathering information pertaining to operating 

systems currently governed by the Transitional Provisions of 

the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. 

TorThor. 35/2556 with a view to improving the regulation. The 

Association and representatives of the Compliance Club paid 

a call to make an explanation of certain details: e.g., the periods 

required for keeping documents supporting orders and for  

provision of advice for each securities product should be equal.

 3.5  Opinions expressed toward amendment of the  

Securities and Exchange Act The draft Bill to amend the Act 

has passed the consideration of the Office of the Council of 

State and is in the process of being tabled in the National 

Legislative Assembly. Major points of the opinions presented 

were: (1) In authorizing the SEC to classify certain businesses as 

non-securities business, clear criteria and regulatory measures 

should be in place and fair competition should be ensured.  

(2) In permitting non-members to trade on the Securities 

Exchange, principles and measures should be established 

to ensure that it will not be unfair to the members. And (3), 

the “Qualified Directors” on the Board of the Capital Market 

Development Fund (CMDF) should be appointed from the list 

of persons nominated by the Association in accordance with 

the Securities and Exchange Act. 

 3.6  Opinions expressed towards amendments of the 

Revenue Code The Sub-Committee for Revenue Code 

Amendments had proposed to impose tax on sales of shares 

on the securities exchange and to lift the exemption of the 

0.1% transaction tax on share sales. The Association’s opinions 

included an indication that collection of the transaction tax 

would significantly increase costs, reduce the motivation 

to invest for savings, adversely affect competitiveness, thus  

lessening the possibility of becoming the center of exchanges 

in ASEAN or CLMV, and affect the cost of fund mobilization 

of businesses.  

In meetings to make preparations for compliance with 
laws and regulations
 4.1  Establishing a common understanding of operating 

guidelines regarding imposing an administrative sanction on 

personnel in the capital market business The Office of the  

SEC has revised the criteria to reflect the seriousness of the 

offenses which are classified by behavioral groups; namely,  

dishonesty, benefit seeking/taking advantage of investors, failure  

to operate with responsibility, and failure to supervise.

 4.2  Seminars on the law governing protection of  

personal information

   (1) The Ministry of Digital Economy and Society 

gave a presentation on the draft Bill which had been consid-

ered and revised by the Office of the Council of State.  Key 

contents of the Bill include the effective date (180 days after 

publication in the Royal Government Gazette); keeping, using 

and disclosing personal information require consent; and the 

information owner’s right to request for data portability

   (2) The Office of the SEC gave a presentation on the 

local draftlaw and the European law (General Data Protection 

Regulation -GDPR, which has been effective since May 25, 2018, 

in order to prepare securities companies to act in compliance 

with the law.

   (3) A meeting on Data Privacy as a Competitive 

Advantage, organized by the University of the Thai Chamber of 

Commerce , to offer a venue for discussions on compatibility of 

Thai and international laws and Thailand’s overall preparations.

 4.3  A forum on the draft Bankruptcy Bill which would 

allow transfer of the duties of the official receiver to  private 

individuals in order to seize the debtor’s assets to repay the 

creditor with greater efficiency and speediness and to build 

investment confidence.  In the initial phase, the new measure 

would be applicable only to bankruptcy cases where the 

creditor/plaintiff is a juristic person. 

 4.4  A hearing on the Organic Act on Anti-Corruption, 

following the Office of the National Anti-Corruption Commission 

(NACC)’s revision of its investigation of assets and liabilities 
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to cover unmarried partners, now regarded as spouses who 

are required to declare their assets and liabilities as public  

information.

 4.5 Compliance Meeting Session 2/2018   A Compliance 

Officer Workshop was organized by the Office of the SEC, 

featuring four topics; namely, KYC, Application of Technologies 

to Render Services, IT Risks, and Securities and Management  

of Client’ Assets.  The objective of the workshop was to exchange 

views amoung securities companies and the Office of the 

SEC on operational problems and obstacles and to make  

recommendations to overcome them. 

 4.6  Compliance & SET Meeting Organized by the 

Stock Exchange of Thailand, the event was held to make  

explanations of the observations and issues detected; e.g., 

transactions exceeding the credit line, buying stocks on the 

trading alert list using accounts other than cash balance  

account and trading in potential conflict of interest stock 

without a clearly defined policy or not trading in cash account.

 4.7  The 4th Annual Counter-Terrorism Financing Summit 

The event, organized by the Office of the AMLO, in partnership 

with the financial intelligence units of Indonesia and Australia, 

covered case studies of money trails connected with foreign 

country terrorism and application of technologies in monitoring  

and preventing terrorism.  Cooperation among relevant  

agencies through information exchange and joint investigation 

efforts was seen as a key success factor.

 4.8  Seminar on Compliance with the anti-money  

laundering law  The Office of the AMLO gave a presentation 

on the FATF assessment, which contained recommendations 

leading to legislation changes.  The seminar participants,  

coming from the regulating agencies, law enforcement  

agencies and the private sectors, exchanged their experience 

and share problems and obstacles encountered.  The Office 

of the AMLO acknowledged the issues regarding STR reporting 

and will consider organizing a workshop in cooperation with 

financial institutions on this particular topic.

Seminar on Compliance with the Anti-Money Laundering Law during December 12-14, 2018
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   Research Section
 

 ASCO’s Research Section has been established since 

June 2016 with a primary mission to strengthen academic 

knowledge for the securities business, covering collection 

of important data, information and statistics relevant to the  

securities industry and the capital market, for the benefit of the 

operation of the Association and the members. The following 

describes major activities conducted in 2018.

  Development of the research function/monitoring of 

developments beneficial to the securities business and the 

capital market.

  1. Conducting studies of, collecting information about 

and monitoring interesting issues with potential impact on the 

development of the  securities business and the capital market; 

namely, Digital ID, e-KYC, TFRS9, ICO,  and Digital Exchanges.

  2. Writing up and publicizing articles via ASCO  

Newsletter, Aspen newspaper, NewsCenter and websites. The 

topics of the articles were:

     ICO’s…. a digital age model of fund mobilization

     TFRS 9…The new financial instruments standard 

prompting speedy adaptation of the Thai securities business

     Developments of digital assets in Thailand and 

other countries

     Introducing the Personal Data Protection Bill and 

its potential impact on securities companies

  3. Participating in meetings and collating input from 

the members for use at various meetings, e.g.

     The Committees and Sub-Committees under 

the Digital ID Project (the Working Group for Pilot Project of 

Digital ID Platform, and the Working Group for Development 

of Technical Specifications of the Digital ID Platform)

     Expressing opinions and making recommendations 

 pertaining to operation of capital market businesses in ASEAN. 

     Making recommendations for revision on relevant 

laws and regulations in order to improve the country’s ranking 

on the Ease of Doing Business Index.

     At tending the Economic Data Bureau  

Conference 

  Development of data bases of important statistics 

pertaining to the securities business and the capital market

  1. Collecting key information and establishing core 

databases for the securities business on a quarterly basis.

  2. Preparing and publicizing reports on important 

statistics via the Newsletter and the website, incorporating 

market performance and securities industry statistics and the 

financial performance of the securities industry.

  Provision of information in support of executives and 

other functions

  1. Collecting information pertaining to loan against 

securities, Alternative Trading Systems (ATS), Digital Exchange 

and Foreign Stock Exchanges.

  2. Preparing reports, briefing notes and meeting 

papers for use by executives at meetings abroad (ICSA AGM 

2018, LSX’s meeting and the 23rd  Asia Securities Forum). 

  3. Preparing information for the Review of the  

Economy, Capital Market and Securities Business section of 

the Annual Report.

   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 2018, three new members - Siam Alpha Capital Co., Ltd.,  

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. and Welcap Advisory  

Co., Ltd. - were admitted, bringing the total number of  

member companies to 78.

2018 operating results

Improvement of the operating standards
 

  The Club developed a new Financial Advisor Due 

Diligence 

 Manual in both Thai and English for use by the member 

companies as a reference in their due diligence exercise for 

public companies initiating an initial public offering, and to 

attain international standards of due diligence.

  The Club is in the process of producing documents 

for the members to use as references/operating standards as 

follows:
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  1. A sample of a subscription form for new ordinary 

shares and the wording of the Filing Form, Part 3 - Subscription, 

Sale and Allotment - for use by the members as an example 

when preparing such documents so that the effective period 

of the Filing Form remains within the expected time frame

  2. Terms and Conditions Governing the Rights and 

Obligations of the Issuer and Holders of the Warrants to Purchase 

Ordinary Shares for the members to use as a standard draft in 

the filing for sale of warrants

Training on “Governance for Sustainability” on July 16, 2018

Training on “Impact of the Accounting Changes” on August 29, 2018

  A High Yield Bond Working Group was also appointed 

to study and develop high yield bonds for the Thai market.

Ccoordinating with agencies concerned

 Input was given to regulatory agencies regarding revisions 

of investment banking regulations as follows:

 Office of the SEC

 The Club presented opinions towards several issues as 

follows:

 1. Revision of the Rules on Disclosure of Securities Offering 

and the relevant draft notification

 2. Establishment of guidelines on product screening of 

Bond Issuance by underwriting firms 

 3. Revision of the Rules on Disclosure of Bond Issuers to 

conform to the IOSCO standards and to prepare for assessment 

under the Financial Sector Assessment Program (FSAP)

 4.  Revisions of the fees on bond issuance filing and on 

filing annual disclosure report

 5. Guidelines for supervision offering of digital tokens and 

undertaking of digital asset business

 6. Revision of the rules to the lifting of the minimum  

investment requirement of Infrastructure Funds for each  

power plant project

 7. Revision of the rules governing REITs’ indirect investment 

and the relevant notification

 8. Principles for establishing disclosure requirements for 

REIT managers on the same par of securities issuing companies 

and preparation and disclosure of a report on holdings of trust 

units of the directors and executives of REIT managers and 

auditors

 9. Drafting of a notification revising the principles for 

regulating credit rating agencies for compatibility with IOSCO 

standards

 10. Drafting of the rules on requirements for disclosure and 

auditors of securities issuers (equity) 

 11. Drafting of a notification on Bond Issuance and offering 

for sale (2nd round) and preparation of fact sheets and filing 

forms

 12. Drafting of a notification on the change of the  

objectives in use of money in accordance with the filing form 

and the draft prospectus

 13. Revision of the Rules, Conditions and Procedures for 

Disclosure regarding Financial and Non-financial Information 

of Securities Issuers 

 14. Principles and a draft notification on disclosure for the 

issuance and offering for sale of green bonds

 15. Approaches to establishing an understanding of  

investment in leasehold funds and revenue sharing agreements, 

and disclosure of returns of funds/REITs
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 16. Approaches to regulating pre-ICO  private sales and 

public pre-sales of digital tokens

 The Stock Exchange of Thailand

 1. “Review of the Criteria for Suspension (SP)”

 2. “Review of the Criteria for Securities Listing and  

Disclosure to Reduce Duplications and Enhance Clarity”

Activities and member relations
 Organized a study visit to New York City, USA, to gain 

knowledge about the issuance and investment in high yield 

bonds and capital raising through private equity.  The study 

also covered the US securities offerings, featuring a visit to 

Baker and McKenzie, Morgan Stanley Investment Management, 

Shearman and Sterling, AXA Investment Managers, Deutsche 

Bank, Citibank N.A. and Linklaters.

Personnel development

  During 2018, the Club organized financial advisor 

training courses and examination of knowledge of personnel 

operating in financial advisor areas. Two of such training 

and examination sessions were held. A total of 195 trainees  

underwent the training and 115 took the examinations, with 

52 passing.

  As for Refresher Course Training, seminars on several 

topics were organized, as follows: 1) New Due Diligence   

Guideline 2) Internal Control for IPO Filing’s Corporate 3) Impact 

of the Accounting Changes 4) Governance for Sustainability  

5) Analysis and Share Valuation : Transportation & Logistics 

and Information & Communication Technology and 6)  

Cryptocurrency and ICOs: Opportunities & Challenges

  During 2018, 514 financial advisors completed  

required attendance of the 12-hour training courses counted 

towards Refresher Courses and were awarded Certificates of 

Attendance.

   Compliance Club

 Compliance Club was established with the objective 

of supporting the performance of compliance officers in the  

securities business and other businesses licensed by the  

Securities and Exchange Commission (SEC), to ensure that their 

operations are efficient, and are in full compliance with relevant 

regulations. The Club is also committed to fostering cooperation 

among its members, serving as a center for exchange of ideas, 

knowledge, and information. Currently, it has 59 companies 

as members, with one new member - GMO-Z com Securities 

(Thailand) Limited - joining in 2018. 

The following summarizes the Club’s achievements in 2018:

Personnel development
  Imparting knowledge in “Preparation for FATCA  

Reporting” to the members on March 29, 2018.

  Preparation of questionnaires on securities compliance 

personnel training on April 19, 2018.

  Organizing a basic compliance course, “Professional 

Compliance Officers”, for compliance officers with 1-5 service 

years on November 5, 7 and 9, 2018.

Coordinating with agencies concerned
 Discussions were held with, and input was given to, several 

agencies as follows:

 Anti-Money Laundering Office (AMLO)

  Club’s representatives attended a seminar to express 

opinions towards the bills and subordinate legislation related 

to the anti-money laundering for fiscal 2018.  The seminar was 

held on June 13, 2018.

  Club’s representatives attended a seminar on August 

3, 2018, to express views towards the “Project to Develop Risk 

Assessment by Business Sector for Fiscal 2017, Capital Market 

Businesses”.

  Club’s representative joined the speaker team of the 

training program on “Development of Skills Necessary for AMLO 

Officers”.  The topic covered by the representative was “The 

Regulatory Direction Which Should be Taken Under the AMLO 

Laws”.  The event took place on August 16, 2018.

  Club’s representative attended a seminar on August 

22, 2018 to express views towards the Anti-Money Laundering 

Bill (Number…).

  Club’s representatives attended a seminar to  

express views towards the draft Transaction Reporting and KYC 

Guidelines for Financial Institutions in the Category of Securities 

Companies.  The event was held on December 6, 2018.

  During December 12-14, 2018, the Club’s representatives 

participated in the Seminar Project for Better Understanding 
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Among Individuals Concerned with the Anti-money Laundering 

Law and the Law on Counter-terrorism Financing and Financing 

of Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Office of the SEC

  Club and the Office of the SEC jointly invited opinions 

and input from the members regarding the SEC API - Fund Port 

on January 30, 2018.

  Club’s representatives attended the Compliance  

Officer Workshop organized by the Office of the SEC on  

October 17, 2018.

 

 Stock Exchange of Thailand (SET)

  Club’s representatives attended the 2018 Compliance 

& SET Meeting, organized by the Stock Exchange of Thailand, 

on November 1, 2018.

 Other agencies

  Participation in a discussion with the representatives 

of the Investment Banking Club and the Back Office  

Operation Club to prepare draft standard IPO Subscription 

Form and  prospectus, part 3.  The discussion was held on 

March 13, 2018.

  Club’s representatives attended the workshop on 

FATCA reporting organized by the Information Technology 

Division of the Revenue Department, on July 10, 2018.

  Club’s representatives had a meeting with the  

counterparts from the Legal Execution Department on the MOU 

and Protocol on September 6, 2018 and on the Operational 

Procedure for Each Product on October 5, 2018.  The Club also 

joined the Working Group for a Study of the Reception and 

Transmission of Data with the Legal Execution Department and 

held a discussion on the draft MOU on Data Reception and 

Transmission and the Protocol on December 13, 2018.

Activities and member relations
  The 15th Compliance Club-SEC Networking Event was 

held jointly with the Stock Exchange of Thailand to strengthen 

the relationships and exchange views, which would be beneficial 

for the member companies and the securities business as a 

whole.  The event was held in Kanchanaburi Province during 

September 1-2, 2018.

  A relationship strengthening activity was conducted 

jointly with the Office of the SEC and the Stock Exchange of 

Thailand during October 26-27, 2018. The event,

   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 issues. In 2018, there 

were 39 member companies.

The following summarizes the activities conducted by the Club 

during 2018:

Improvement of the industry and operating standards
  The Back Office Systems Sourcing Working Group 

(Technical Aspects) held a discussion on determining the Terms of 

Reference for the Back Office Systems with added key features to 

accommodate the requirements.

  Preparation of a vendor list of companies developing 

websites for online account opening

  Preparation of a URL Survey Form for collation and for 

distribution to the members in order to preclude cases where  

customers use the computers of a securities company to trade with 

another securities company.

  The Working Group for a Study of the Reception and 

Transmission of Data with the Legal Execution Department held a 

discussion on the Draft Agreement on Electronic Reception and 

Transmission of Data and Protocol.

“Professional Compliance Officers”  for compliance officers on  
November 5, 7 and 9, 2018.
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Personnel development
  A session was held in cooperation with the Freewill Solutions 

Company Limited to impart knowledge in Informix to the members.

  A session was held in cooperation with the Akamai  

Company to impart knowledge in Cyber Security to the members.

  A training session was held on “The Detail of the Digital 

ID System and Connectivity Issues with Dr. Bhume Bhumiratana as 

the trainer.

  A session was held in cooperation with the Akamai 

Company to impart knowledge in “Cyber Threats Landscape and 

Defense” to the members.

  An event, the Capital Markets IT Day, was organized.  

Representatives of asset management companies, securities  

companies, the Office of the SEC and the Stock Exchange of 

Thailand were invited to attend lecture sessions and visit booths 

featuring leading IT goods and services.

  The Club joined the Office of the SEC in observing a 

Financial Cyber Incident Drill at the Bank of Thailand.

  A seminar was jointly organized with Thomson Reuters 

on “Global and Regional Regulatory AML & Compliance Trends 

in the Securities Sector” and “About Thomson Reuters Service” on 

November 8, 2018.

Coordinating with agencies concerned
  The Club attended the ISV Meeting #3/2018 jointly with 

developers and representatives of the Stock Exchange of Thailand.  

Also on the agenda were the “C” Symbol and operational plans 

as well as details of the Conformance Test and the Timeline. 

  A meeting was held with the representatives of the Office 

of the SEC on the Capital Market CERT Plan and the exchange of 

information on cyber threats as well as details of operational issues 

outlined in the Notification of the Office of the SEC on IT Security.

  Attendance at a presentation on the development of 

the new back office systems by the Freewill Solutions Company 

Limited.  Also present were the Association’s Chairperson and the 

representatives of the Back Office Operation Club.

  The Working Group for a Study of the Reception and 

Transmission of Data with the Legal Execution Department  

(Technical Aspects) held a presentation by a representative of the 

Legal Execution Department on Web Services Testing.

  Opinions were presented to the Stock Exchange of  

Thailand on E-document service using in the Back Office  

Operation Systems.

  Attendance at the presentation on the operation plan for 

defense against and tackling of cyber security issues on December 

18, 2018.

Activities and member relations
  The ASCO’s Seminar & Golf with Symphony 2018, organized 

jointly with the Symphony Co., Ltd. at Springfield Village Golf & Spa, 

Petchaburi Province.

  The SET-IT Networking 2018 activity, organized jointly with 

the Stock Exchange of Thailand in Petchaburi Province 

  A TCM-CERT Outing activity.  organized jointly with the 

Office of the SEC at Chonburi Province.

  A study visit to Japan to observe information technological 

advancement during October 22-27, 2018.

A study visit to Japan to observe information technological 
advancement during October 22-27, 2018.
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   Back Offififfiice Operation Club

 The Back Office Operation Club has been set up with the 

objectives of developing and promoting the standards of back 

office operations, and providing a forum for exchange of ideas, 

knowledge and experience related to back office operations. It also 

represents the member companies in coordinating with agencies 

concerned. In 2018, the Club had 40 companies as members: 

The activities of the Club in 2018 are summarized below:

Improvement of the industry and operating standards
  A meeting was held with the representatives of the 

Investment Banking Club and the Compliance Club in reviewing 

the draft standard wording of a subscription form and a (draft) 

prospectus: Part 3.

  A sample Letter of Acknowledgement to Purchase  

Turnover List and/or “C” (Caution) Sign Securities was produced 

for the members to apply for use with their institutional clients.

Personnel development
  A “Strengthening BOO @ Brokers 2018” event was held on 

October 27, 2018, in cooperation with the ATI and the TSI (Thailand 

Securities Institute) of the Stock Exchange of Thailand.

Coordinating with agencies concerned 
  A discussion was held with the member companies of 

the Foreign Broker Group on obstacles encountered with regard 

to pending settlement.  Input collected was forwarded to the 

representatives of the Stock Exchange of Thailand.

  A discussion  was held with the representatives of the 

Stock Exchange of Thailand, the Foreign Broker Group and the 

Custodians on issues related to the move to a two-day settlement 

cycle (T+2).

  Questionnaires were prepared for distribution to the Club 

members to sound out their opinions with regard to 1) Fees charged 

to clients 2) Development of back office operation systems and 3) 

Study visits to foreign countries.  The information collected was for 

use in improvement of back office operations.

  The Club Participated in a discussion with the  

representatives of the Stock Exchange of Thailand and the Foreign 

Broker Group on the courses of action to be taken by the Thailand 

Clearing House Co., Ltd in case of bankruptcy of the Custodian 

Bank or the Settlement bank.

  A joint discussion with the representatives of the Stock 

Exchange of Thailand was held on the courses of action to be 

taken by the Thailand Clearing House Co., Ltd. in cases of failure 

of settlement through BAHTNET due to BAHTNET being offline.

  A joint discussion with the Thailand Securities Depository 

Co., Ltd. and the Bank of Thailand was held Loan Against Security

  A joint discussion was held with the Thai Bond Market 

Association (ThaiBMA) and the Association of Investment  

Management Companies (AIMC) on using bonds and mutual 

funds as collateral for lending of money for purchase of securities.

  A discussion was held with the Compliance Club on a 

summary of items from the government database which could be 

used in linking with the NDID system.

Activities and member relations
  A “Networking Day 2018” event was organized jointly with 

Securities Companies and Custodians during November 10-11, 2018 

at Mida Resort, Kanchanaburi. 

A “Strengthening BOO @ Brokers 2018” event was held on 
October 27, 2018, in cooperation with the ATI and the TSI
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ภาคผนวก
APPENDIX
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คณะที่ปรึกษา / Advisor

ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
List of Representative Member Companies 

นายโยธิน อารี
Mr. Yothin Ari

นายยุทธ วรฉัตรธาร
Mr. Yuth Vorachattarn

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

นายสุเทพ  พีตกานนท์
Mr. Suthep Peetakanont

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

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

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

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

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited  (CGS)
ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์               
Dr.Veeraphat Phetcharakupt
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director and Chief Executive Officer 
Web Site : www. cgsec.co.th

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  (KGI)
นายจื้อ-หง หลิน
Mr. Chih-Hung Lin
กรรมการอ�านวยการ
Chief Operating Officer 
Web Site : www.kgieworld.co.th
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
List of Representative Member Companies 

บล. เคที ซีมิโก้ จก. 
KT ZMICO Securities Company Limited  (KTZ)
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  
Mr. Chaipatr Srivisarvacha
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.ktzmico.com

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก. 
KTB Securities (Thailand) Company Limited  (KTBST)
ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ 
Dr. Win Udomrachatavanich
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chaiman
Web Site : www.ktbst.co.th

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited (CS)
นางสาวณพาพร โอวสุวรรณกุล
Ms. Napaporn O-suwankul
กรรมการ
Director
Web Site : www.credit-suisse.com

บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จก.
GMO-Z Securities (Thailand) Limited
นายเมกุมุ โมโตฮิสะ
Mr. Megumu Motohisa       
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
Chief Executive Officer and Authorized Director
Web Site : https://th.trade.z.com

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

บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.  
Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)
นายโจเซฟ เลียม ฮอดจ์กินส์
Mr. Joseph Liam Hodgkins
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director 

บล. ซีมิโก้ จก. (มหาชน)
Seamico Securities Public Company Limited (ZMICO)
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  
Mr. Chaipatr Srivisarvacha
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.seamico.com
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
List of Representative Member Companies 

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

บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก. 
CGS - CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. (CGS-CIMB)
นายสุชาย  สุทัศน์ธรรมกุล
Mr. Suchai Sutasthumkul
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer 
Web Site : www.cimbsecurities.co.th

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited (DBSV)
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ  
Mrs. Pattera  Dilokrungthirapop
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer 
Web Site : www.dbsvitrade.com

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited (TRINITY)
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
Mr. Charnchai Kongthongluck
กรรมการอ�านวยการ
President
Web Site : www.trinitythai.com

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

บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited (SCBS)
นายกัมพล จันทวิบูลย์
Mr. Kampol Jantavibool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.scbs.com

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited (TNS)
นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ
MS. Pimpaka Nichgaroon
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.tnsitrade.com
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
List of Representative Member Companies 

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

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited (BLS)
นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย
Mr. Pichet Sithi-Amnuai
กรรมการผู้อ�านวยการ
President
Web Site : www.bualuang.co.th

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)
นางอารยา ยมนา
Mrs. Araya Yommana
กรรมการผู้จัดการ
President
Web Site : www.tsfc.co.th

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
Mrs. Pornpring Suksantisuwan                 
กรรมการผู้อ�านวยการ
President
Web Site : www.fnsyrus.com

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

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

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (MBKET)
นายมนตรี ศรไพศาล
Mr. Montree Sornpaisarn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Co-Chief Executive Officer
Web Site : www.maybank-ke.co.th
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
List of Representative Member Companies 

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

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

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก. 
Macquarie Securities (Thailand) Limited (MSTL)
นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์
Mrs. Benjawan Vanduyne                                    
กรรมการ
Director
Web Site : www.macquarie.com

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. 
UBS Securities (Thailand) Limited  (UBS)
นายแอนโทนี เจมส์ พาสซิ่งแฮม วู้ดเวิล์ด
Mr. Anthony James Passingham Woodward
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Web Site : www.ubs.com 

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (UOBKH)
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม
Mr. Chaipat Narkmontanakum
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer 
Web Site : www.utrade.co.th

บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน)
Land and Houses Securities Public Company Limited (LHS)
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง
Miss Yaowaluk Aramthaveethong 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.lhsec.co.th

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited (Yuanta)
นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์                   
Mrs.Boonporn Boriboonsongsilp                     
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.yuantathai.com
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
List of Representative Member Companies 

บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited  (RHBS)
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
Mr. Tharatporn Techakitkachorn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.osk188.co.th

บล. เอเชีย เวลท์ จก. 
Asia Wealth Securities Company Limited (AWS)
นายกอบเกียรติ บุญธีรวร
Mr.Kobkiat Boontherawara
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.asiawealth.co.th

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

บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก.
SBI Thai Online Securities Company Limited (SBITO)
นางยูกิโกะ โรเบิร์ตส์
Ms. Yukiko Roberts
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
Chief Executive Officer and Authorized Director
Web Site : www.sbito.co.th

บล. เออีซี จก. (มหาชน)
AEC Securities Public Company Limited (AECS)
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
Mr. Chanachai Joonjiraporn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
Web Site : www.aecs.com

บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited  (ASL)
นายสาธิต วรรณศิลปิน 
Mr.Satit Wannasilpin
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director and Executive Managing Director
Web Site :www.aslsecurities.com

บล. แอพเพิล เวลธ์ จก. (มหาชน)
Apple Wealth Securities Public Company Limited  (APPLE)
นายวรากรณ์ กุนทีกาญจน์
Mr.Warakorn Kunteekan
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman 
Web Site : www.applewealthsecurities.com
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
List of Representative Member Companies 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
Association of Thai Securities Companies
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
เลขาธิการ
Secretary - General
Web Site: www.asco.or.th 

บล. ไอ วี โกลบอล จก.  (มหาชน)
I V Global Securities Public Company Limited  (IVG)
นางศรีพร สุทธิพงศ์
Mrs. Sriporn Sudthipongse 
กรรมการผู้อ�านวยการ
President & Chief Executive Officer
Web Site : www.ivglobal.co.th

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

และ คณะท�างานเฉพาะกิจ

Club’s Board of Directors,
AIT’s Board of Directors And

Working Group
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คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

IB Club’s Board of Directors

1. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์

Mr. Somphop Keerasuntonpong

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

Finansia Syrus Securities PCL.

ประธานกรรมการ

Chairman
2. คุณประเสริฐ ดีจงกิจ

Mr. Prasert Deejongkit

ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)

Bangkok Bank PCL.

กรรมการและเหรัญญิก

Director / Treasurer 
3. คุณพัชร เนตรสุวรรณ

Mr.Patchara Netsuwan

บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.

Capital  Advantage Co., Ltd.

กรรมการ

Director
4. คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

Mr.Somsak Sirichainarumitr

บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.

Asset Pro Management Co., Ltd.

กรรมการ

Director
5. คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

Mr. Soravis Krairiksh

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

Bualuang Securities PCL.

กรรมการ

Director
6. คุณนิมิต  วงศ์จริยกุล

Mr. Nimit  Wongjariyakul

บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

Capital Nomura Securities PCL.

กรรมการ

Director
7. คุณประเสริฐ  ตันตยาวิทย์

Mr. Prasert Tantayawit

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

Maybank Kim Eng Securities PCL.

กรรมการ

Director
8. คุณวุฒิชัย  ธรรมสาโรช

Mr. Vuthichai Tumasaroj

บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จก.

Discover Management Co., Ltd.

กรรมการ

Director
9. คุณอนุวัฒน์  ร่วมสุข

Mr. Anuwat Ruamsuke

บล. ภัทร จก. (มหาชน)

Phatra Securities PCL.

กรรมการ

Director
10. คุณยอดฤดี  สันตติกุล

Mrs. Yodrudee Santatikul

บล. เอเซีย พลัส จก.

Asia Plus Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
11. คุณวิรัช  มรกตกาล

Mr. Wirach Morakotkarn

บล. เคที ซีมิโก้ จก.

KT ZMICO Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
12. คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

Mr. Ratachai Teratanavat

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

KTB Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ

Director
13. คุณพงศ์ศักดิ์  พฤกษ์ไพศาล

Mr. Pongsak Phrukpaisal

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

Kasikorn Securities PCL.

กรรมการ

Director
14. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ

Director and Secretary
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1. คุณอารีย์  เติมวัฒนาภักดี

Mrs. Aree Termwattanapakdee

บล. เคที ซีมิโก้ จก.

KT ZMICO Securities Co., Ltd.

ประธานกรรมการ

Chairman
2. คุณพงษ์พันธุ์  สุขยางค์

Mr. Pongphan Sukhyanga

ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)

Siam Commercial Bank

รองประธานกรรมการ-ด้านธนาคาร

Vice Chairperson
3. คุณสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

Ms. Suwannee Limpanavongsaen

บล. ทรีนีตี้ จก.

Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

รองประธานกรรมการ-ด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าบุคคล)

Vice Chairperson
4. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล

Ms. Napaporn O-suwankul

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. รองประธานกรรมการ-ด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าสถาบัน)

Vice Chairperson
5. คุณสกุณา รักธรรม

Ms. Sakuna Rcktham

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

Phillip Securities (Thailand) PCL.

กรรมการและเหรัญญิก

Director / Treasurer
6. คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ

Mr. Aphichart Chongsanguanpradab

ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)

Kiatnakin Bank PCL.

กรรมการ

Director
7. คุณจิรศักดิ์  องค์ไพบูลย์

Mr. Chirasak Ongpaibool

บล. เอเซีย พลัส จก.

Asia Plus Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
8. คุณอิศรา  กันติรัตนาวงศ์

Ms. Isara Kantirattanawong

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)

Krungsri Securities PCL.

กรรมการ

Director
9. คุณรุ่งทิพย์  กิจธนะเสรี

Ms. Rungthip Kittanaseree

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. 

(มหาชน)

Maybank Kim Eng Securities PCL.

กรรมการ

Director

10. คุณเขมชาติ  ทองเต็ม

Mr. Khemachat Thongtem

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

Thanachart Securities PCL.

กรรมการ

Director
11. คุณกอบโชค  อัมพรพูลสุข

Mrs. Kobchok Umpornpullsul

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.

Yuanta Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director

1. คุณนรเชษฐ์  แสงรุจิ
Mr. Norachet Sangruji

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

2. คุณรุทร เชาวนะกวี
Mr. Ruth Chaowanagawi

บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
EY Corporate Services Limited

3. คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
Ms. Pensri Suteerasarn

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association

4. คุณวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์
Ms. Veeranuch Thammavaranucupt

บ. วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จก
Weerawong, Chinnavat & Partners Limited

5. คุณเกียรติศักดิ์  เจนวิภากุล
Mr. Andy Jenwipakul

บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

IB Club’s Advisor

คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์  

Compliance Club’s Board of Directors
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1. คุณพิเชษฐ  สิทธิอ�านวย

Mr. Pichet Sithi-Amnuai

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

Bualuang Securities PCL.

ประธานกรรมการ

Chairperson
2. คุณประเสริฐ ไชยศิริ

Mr. Prasert Chaisiri

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

Thanachart Securities PCL.

รองประธานกรรมการ

Vice Chairperson
3. คุณอรุณทิพย์  ตระกูลฤทธิเดช

Mrs. Aroonthip Trakoolrittidech

บล. ไทยพาณิชย์ จก.

SCB Securities Co., Ltd.

กรรมการและเหรัญญิก

Director and Treasurer
4. คุณราเชนทร์  บุณยะไวโรจน์

Mr. Rashane Boonyawairote

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด

Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

กรรมการ

Director
5. คุณชาคร  ทองหุ่น

Mr. Chakhorn Tonghoon

บล. ไอร่า จก. (มหาชน)

AIRA Securities PCL.

กรรมการ

Director
6. คุณณัฐพล  โลหชิตพิทักษ์

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

กรรมการ
Director

7. คุณประเสริฐ  เอี่ยมสกุลพานิช
Mr. Prasert Eiamsakulpanich

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

กรรมการ
Director

8. คุณวิเชษฐ์  พรสินศิริรักษ์
Mr. Vichet Pornsinsirirak

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

กรรมการ
Director

9. คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ
Mr. Torwong Sereephap

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

กรรมการ
Director

10. คุณสมชัย  อารยะพิพัฒน์กุล
Mr. Somchai Arayapipatkul

บล. เออีซี จก. (มหาชน)
AEC Securities PCL.

กรรมการ
Director

11. คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
Mr. Kiatchaitat Oucharoen

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

กรรมการ
Director

12. คุณพิสิษฐ์ พรตั้งจิตลิขิต
Mr. Pisit Porntangjitlikit

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

กรรมการ
Director

13. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Club’s Board of Directors

12. คุณสกรรัตน์  มานุวงศ์

Ms. Sakornrat Manuwong

บล. ทิสโก้ จก.

TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
13. คุณนวรัตน์  สันติกูล

Ms. Nawarat Santikul

ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)

Thanachart Bank PCL.

กรรมการ

Director
14. คุณกอบเกียรติ  ผดุงกิตติมาลย์

Mr. Kobkiat Padungkittimal

ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

Deutsche Bank AG, Filiale Bangkok

กรรมการ

Director
15. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ

Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (ต่อ) 

Compliance 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 and Treasurer
4. คุณอัญชนา  ไกรสอาด

Miss Aunchana Girsa-ard

บล. ทิสโก้ จก.

TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
5. คุณทอมมี่  นนท์อาสา 

Mr. Tommy Nondhasa 

บล. ฟิลลิป (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. คุณณัฐนารถ  จันทร์เปล่ง

Mrs. Nathanart Chunplang

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ

Director
8. คุณพิชัย  หยิ่มใจพูนทรัพย์

Mr. Pichai  Yimjaipoonsup

บล. เคที ซีมิโก้ จก. 

KT ZMICO Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
9. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ

Director and Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

Boo Club’s Advisors

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

Boo Club’s Board of Directors

1. คุณชวเลิศ  เชาว์ชวานิล
Mr. Chavalert Chaochavanil

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

FI Club’s Advisors

1. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

Mr. Boonlert Siripatvanich

บ. คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.

Classic Ausiris Futures Co., Ltd.
2. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล

Mss Napaporn O-suwankul

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.

Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

1. คุณชาญชัย  กงทองลักษณ์

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 and Treasurer
4. คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

Mr. Kuntra Ladavalya Na Ayudhya

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

Finansia Syrus Securities PCL.

กรรมการ

Directo
5. คุณสุนทรี  เกียรติพงษ์ถาวร

Mrs. Suntree Kiattipongthaworn

บล. เคที ซีมิโก้ จก. 

KT ZMICO Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
6. คุณกิดาการ  สุวรรณธรรมา

Mr. Kidakan Suwanathama

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

Phillip Securities (Thailand) PCL.

กรรมการ

Director
7. คุณวิโรจน์  สมุทรธนานนท์

Mr. Viroj Samutthananon

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. 

DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ

Director
8. ดร. สุทธิสิทธิ์  แจ่มดี

Dr. Sutthisit Jamdee

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

Kasikorn Securities PCL.

กรรมการ

Director
9. คุณสมบูรณ์  วัฒนาอาษากิจ

Mr. Somboon Wattanaarsakit 

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

Thanachart Securities PCL.

กรรมการ

Director
10. คุณอติ  อติกุล

Mr. Ati  Atikul

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.

Yuanta Securities (Thailand)  Co., Ltd.

กรรมการ

Director
11. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล

Ms. Napaporn Osuwankul

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

Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

กรรมการ

Director
12. คุณณัฐพงศ์  หิรัณยศิริ

Mr. Nuttapong Hirunyasiri

บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.

MTS Gold Futures Co., Ltd.

กรรมการ

Director
13. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ

Director and Secretary

คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

FI Club’s Board of Directors 
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1. คุณประทีป  จงเจริญสุข

Mr. Prateep Chongcharoensuk

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

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.

ประธานกรรมการ

Vice Chairperson
2. คุณไพรัช  ธนาชัยแสง

Mr. Pairat Thanachaisang

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

กรรมการ

Director
3. คุณอินทร์ชญาน์  ชาติเชิดศักดิ์

Miss Inchaya Chatcherdsak

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

KGI Securities (Thailand) PCL.

กรรมการและเหรัญญิก

Director and Treasurer
4. คุณสุณีย์ อาชวนิยุต

Mrs. Sunee Archawaniyut

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ

Director
5. คุณพรจิรา  ศิวากรณ์

Ms. Pornjira Siwakorn

บล. ธนชาต จก. (มหาชน) 

Thanachart Securities PCL.

กรรมการ

Director
6. คุณวัจน์จรีย์  สุวรรณพิมพ์

Ms. Wajaree Suvanapim

บล. เคที ซีมิโก้ จก.

KT ZMICO Securities Co., Ltd. 

กรรมการ

Director
7. คุณวัศกร  เทพทิม

Mr. Watsakorn Thepthim

บล. ทิสโก้ จก.

TISCO Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
8. คุณฤทัยนุช  แซ่โง้ว

Miss Ruthainuch Saengow

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

กรรมการ

Director
9. คุณนันทนัช  พิชญ์สกุล

Ms. Thachasha Phuangpornsri

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

SCB Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
10. คุณทชฌา  พวงพรศรี

Ms. Nantanat Pichsakul

บล. ไทยพาณิชย์ จก.

Bualuang Securities PCL.

กรรมการ

Director
11. คุณศิริวัฒน์  วิวัฒน์สกุลเจริญ

Mr. Siriwat Wiwatsakulcharoen

บล. ทรีนีตี้ จก.

Trinity Securities Co., Ltd.

กรรมการ

Director
12. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ

Director and Secretary

คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

HR Club’s Board of Directors 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

HR Club’s Advisors

1. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

Dr. Krisada Sektrakul

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand
2. คุณณิยะดา จ่างตระกูล

Ms. Niyada Changtrakul

บล. ทรีนีตี้ จก.

Trinity Securities Co., Ltd.
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1. คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน

Investor Development Fund Committee
2. คณะท�างานด้านธุรกรรมต่างประเทศ

Foreign Investment Working Group
3. คณะท�างานด้านบัญชีการเงินและภาษี

Accounting, Finance and Tax Working Group
4. คณะท�างาน Payment System for Capital Market

Payment System for Capital Market Working Group
5. คณะท�างานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลักทรัพย์

Working Group for the Development of Products and Services of Securities Business
6. คณะท�างานศึกษาการรับ-ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี

Working Group to study Data exchang with legal Execution Department.

คณะทำางานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Working Group 

คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ATI’s Board of Directors

1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

Mrs. Pattera Dilokrungthirapop

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

ประธานกรรมการ

Chairperson
2. คุณบรรณรงค์  พิชญากร

Mr. Bannarong Pichyakorn

บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)

Bualuang Securities PCL.

กรรมการ

Director
3. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Aekkachai Nittayakasetwat

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration

กรรมการ

Director
4. อ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ

Dr. Ruttachai Seelajaroen

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

กรรมการ 

Director
5. คุณจิราพร คูสุวรรณ

Mrs. Jiraporn Koosuwan

บ. อสมท จก. (มหาชน)

MCOT PCL.

กรรมการ 

Director
6. คุณสรรเสริญ นิลรัตน์

Mr. Sansern Nilrat

-

-

กรรมการ

Director
7. ดร.วิน อุดมรัชตวณิชย์

Dr.Win Udomrachatavanich

บล.เคทีบี (ปทท.) จก.(มหาชน)

 KTB Securities(Thailand) Company Limited

กรรมการ เข้าร่วมปี 2562

Director
8. คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิ

Mr.Prachaya Kulvanichpisit

บล.ฟิลลิป (ปทท.) จก.(มหาชน)

Phillip Securities(Thailand) Public Company Limited

กรรมการ เข้าร่วมปี2562

Director
9. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการ

Director
10. คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

Mr. Parkpoom Pakvisal

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขานุการ

Director / Secretary
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รายนามบริษัท
สมาชิกชมรม

Diectory of Member 
Companies
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Directory of Member Companies

No. บริษัทหลักทรัพย์ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรมBOO ชมรม HR

Companies IB Club CC Club IT Club FI Club BOOClub 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 กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited

5
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

6
บล. เคที ซีมิโก้ 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. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จก.
GMO-Z com Securities (Thailand) Ltd.

10
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก. 
JPMorgan Securities (Thailand) Limited

11
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.  
Citicorp Securities (Thailand) Limited

12
บล. ซีมิโก้ จก. (มหาชน) 
Seamico Securities Public Company Limited

13
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. 
CLSA Securities (Thailand) Limited

14
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited

15
บล. โซซิเอเต้ เจเนเรล (ประเทศไทย) จก.
Societe Generale Securities (Thailand) Limited

16
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. 
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

17
บล. ทรีนีตี้ จก. 
Trinity Securities Company Limited

18
บล. ทิสโก้ จก.  
TISCO Securities Company Limited

19
บล. ไทยพาณิชย์ จก. 
SCB Securities Company Limited

20
บล. ธนชาต จก. (มหาชน) 
Thanachart Securities Public Company Limited

21
บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) 
Capital Nomura Securities Public Company Limited

22
บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) 
Bualuang Securities Public Company Limited

รายนามบริษัทสมาชิกชมรม
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No. บริษัทหลักทรัพย์ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรมBOO ชมรม HR

Companies IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

23
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited

24
บล. ฟินันซ่า จก.
Finansa Securities Limited

25
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited

26
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) 
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

27
บล. ภัทร จก. (มหาชน) 
Phatra Securities Public Company Limited

28

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

29
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company Limited

30
บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก.
Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited

31
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก. 
Macquarie Securities (Thailand) Limited

32
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. 
UBS Securities (Thailand) Limited

33
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

34
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน)
Land and Houses Public Company Limited

35
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

36 บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

37 เอเชีย เวลท์ จก.
Asia Wealth Securities Company Limited

38 เอเซีย พลัส  จก.
Asia Plus Securities Company Limited

39 บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก.
SBI Thai Online Securities Company Limited

40 บล. เออีซี จ�ากัด (มหาชน) 
AEC Securities Public Company Limited  

41 บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited

42 บล. แอพเพิล เวลธ์ จก. (มหาชน)
Apple Wealth Securities Public Company Limited

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

44 บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน) 
I V Global Securities Public Company Limited
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No. ธนาคารพาณิชย์ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรมBOO ชมรม HR

Banks 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. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch

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

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

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

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

12
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน)
Land and Houses Bank Public Company Limited

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

14
ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จก.
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited

No. บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรมBOO ชมรม HR

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

1
บ. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.  
Classic Gold Futures Company Limited

2
บ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จก.  
GT Wealth Management Company Limited

3
บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก.
YLG Bullion & Futures Company Limited

4
บ. หงต้า ฟิวเจอร์ส จก.
Hong Ta Futures Limited

5
บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.
Ausiris Futures Company Limited

6
บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.
MTS Gold Futures Company Limited

7
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited
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No. หน่วยงานอื่นๆ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรมBOO ชมรม HR

Other Companies IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club
1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand
2 บ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.

Grant Thornton Services Limited
3 บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอร่ี จก.

Capital Plus Advisory Company Limited
4 บ. แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.

Capital Link Advisory Company Limited
5 บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.

Capital Advantage Company Limited
6 บ. เจดี พาร์ทเนอร์ จก.

Jaydee Partners Limited
7 บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.

JVS Financial Advisory Company Limited
8 บ. เซจแคปปิตอล จก.

Sage Capital Limited
9 บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จก.

Discover Management Company Limited
10 บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก. 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory 
Company Limited

11 บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จก.
DS Prudential Mangement Company Limited

12 บ. เดอะควอนท์ กรุ๊ป จก.
The Quant Group Company Limited

13 บ. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จก.
Triple A Plub Advisory Company Limited

14 บ. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จก.
Trinity Advisory 2001 Company Limited

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

16 บ. บียอนด์แอดไวเซอร์ จก.
Beyond Advisor Company Limited

17 บ. เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จก.
Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited

18 บ. พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จก.
Premium Plus Advisory Services Company Limited
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No. หน่วยงานอื่นๆ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรมBOO ชมรม HR

Other Companies IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club
19 บ. พีเจเค แคปปิตอล จก.

PJK  Capital Company Limited
20 บ. เพลินจิต แคปปิตอล จก.

Ploenchit Capital Company Limited
21 บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จก.

PricewaterhouseCoopers FAS Limited
22 บ. ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.

Finnex Advisory Company Limited
23 บ. เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จก.

Wealth Plus Advisory Company Limited
24 บ. เวลธิเอสท์ บีซีเอ จก.

Wealthiest BCA Company Limited
25 บ. สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จก.

Silom Advisory Company Limited
26 บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.

Avantgarde Capital Company Limited
27 บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.

OptAsia Capital Company Limited
28 บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.

EY Corporate Services Limited
29 บ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก.

S14 Advisory Company Limited
30 บ. แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จก.

Advance Capital Services Company Limited
31 บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.

Advisory Plus Company Limited
32 บ. แอดไวเซอรี่ วัน จก.

Advisory One Company Limited
33 บ. แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จก.

Absolute Advisory Company Limited
34 บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.

Asset Pro Management Company Limited
 

35 บ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ จก.
AIRA Advisory Company Limited

76 60 39 43 40 35
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