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	 สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้มีการก่อตั้ง

ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	2516	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมไทยเงินทุนและ 

จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์”	 ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยน

ชื่อสมาคมเป็น	 “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์”	 ในปี	2519	 

หลังจากนั้นในปี	2524	 สมาชิกบางส่วนได้ขอลาออกเพื่อตั้งสมาคม 

การค้าทีม่รีปูแบบเฉพาะธรุกจิหลกัทรพัย์	โดยใช้ชือ่ว่า	“สมาคมสมาชกิ

ตลาดหลักทรัพย์”	 ในปี	2535	 เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 เพื่อการก�ากับดูแลและ

พฒันาตลาดทนุของประเทศ		สมาคมสมาชกิตลาดหลกัทรพัย์จงึได้ยืน่

ขออนญุาตและจดทะเบยีนเป็นสมาคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกัทรพัย์

สมาคมแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์”	 

ซึง่ได้รบัการจดทะเบยีนตามทะเบยีนเลขที	่1/2535		เมือ่วนัท่ี	17	กันยายน 

2535	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของบริษัท 

หลักทรัพย์ทุกประเภท	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจ 

หลักทรัพย์	 เพื่อคุ ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของวงการธุรกิจ 

หลักทรัพย์	 ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ	

รวมท้ังเพือ่ร่วมมอืกบัหน่วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกีย่วกบั

ธุรกิจหลักทรัพย์		เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย		

ต่อมาในปี	2554	 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น	

“สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” (Association of Thai Securities 

Companies) สมาคมได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความ

เหมาะสม	 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย	 และให้บริการ

สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 ซึ่งท�าให้ในปัจจุบันสมาคม 

ได้มีสายงานหลกั	3	 สายงาน	 ได้แก่	 สายงานพฒันาธรุกจิ	 สถาบัน 

ฝึกอบรม	และสายงานก�ากับดูแลสมาชิก

	 สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรต่างๆ	 เพื่อ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกโดยต่อเนื่อง

ในปี	2537	 สมาคมได้ก่อตั้ง	 สถาบันฝึกอบรม (ASCO Training  

Institute)	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้วยการเตรียมพร้อมเพื่อด�าเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์	และเผยแพร่

ความรู้	 ความเข้าใจด้านหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน	 โดยได้มุ่งเน้น 

ในการจัดฝึกอบรมและทดสอบเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์	

นอกจากนี้	ยังได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Dealers Club) 

ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบมาตรฐานของการประกอบ

ธรุกจิการค้าตราสารหนี	้ซึง่จะมผีลต่อการพฒันาตลาดเงนิของประเทศ

โดยรวมต่อไปในอนาคต	 ในปี	2538	 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุน 

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	สมาคมได้จัดตั้ง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ 

(Bangkok Stock Dealing Center)	 ขึ้นเพ่ือประโยชน์ท่ีจะช่วยให้

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	 และผู ้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยมีการสร้างมาตรฐาน

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมรีะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส	ยตุธิรรม	

ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่พฒันา

ตลาดทุนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ		

 

	 ในปี	2555	 สมาคมได้เพิ่มหน่วยงาน	 “ก�ากับดูแลสมาชิก” 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกให้ประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิ

บาล	 จรรยาบรรณ	 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี	 ประสาน

งานแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจและให้ความเห็น

ต่อกฎหมายและกฎระเบียบใหม่	 และในปี	2559	 ก็ได้เพิ่มหน่วยงาน	

“วิชาการ”	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม	 ศึกษารวบรวม

ข้อมลูท้ังในและต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิหลกัทรพัย์	รวมถงึ 

เผยแพร่งานวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ	

	 นอกจากนี้	สมาคมยังได้ขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุม

ถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทสมาชิก 

ประวัติสมาคม
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โดยได้จัดตั้ง	 ชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club)  

ขึ้นในเดือนธันวาคม	2539	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก	 

(Primary	Market)	 ในปี	2540	 ได้จัดตั้ง	 ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติ 

งานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club)	เพื่อให้การก�ากับดูแลการ 

ปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพย์พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพไปสู ่

มาตรฐานสากล	ในปี	2542	สมาคมได้ก่อต้ัง	ชมรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Information Technology Club)	 ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของ

ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งก�าลังก้าวไปสู่แนวทางการประกอบธุรกิจในเชิง	 

E-Commerce	 เพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

ให้แก่ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป	 ในปี	 

2548	 สมาคมได้จัดตั้ง	 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back office 

Operation Club) ขึ้น	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน

ปฏิบัติการหลักทรัพย์	 เพื่อเผยแพร่การศึกษาวิจัย	 กิจกรรมทาง

วิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็	ความรูป้ระสบการณ์	และวิธกีารเกีย่วกบั

งานปฏิบัติการหลักทรัพย์	 	 ต่อมาในเดือนธันวาคม	2548	 ได้จัดตั้ง	 

ชมรมผูป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Industry Club) 

ขึน้เพือ่ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานการประกอบธรุกจิ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ	 ประสานงาน

ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก	

หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า	 ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา	 วิจัย	 และการเผยแพร่

ข่าวสารทางวชิาการและข่าวสารเกีย่วกบัธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

และในปี	 2555	 ได้จัดตั้ง	 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท 

หลักทรัพย์ (Human Resources Club)	 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น	ความรู้	ประสบการณ์	วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล	รวมทั้ง

ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนเพื่อเผย

แพร่งานวิชาการ	 ผลการวิจัย	 และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิก	

สมาคมไทยเงินทุน

และหลักทรัพย

กอตั้งสมาคมไทยเงินทุน

และจัดจำหนายหลักทรัพย

จัดตั้งสถาบันฝกอบรม

และชมรมผูคาตราสารหนี้

2516 2519 2524 2535 2537 2538 2539

สมาคม

บริษัทหลักทรัพย

จัดตั้งศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย กรุงเทพฯ

จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย

เพ�อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด

และชมรมวาณิชธนกิจ

กอตั้งสมาคมสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย

จัดตั้งชมรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดตั้งชมรมบริหาร

ทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย

และสายงานกำกับดูแลสมาชิก

2540 2542 2548 2554 2555 2559

แกไขขอบังคับเปลี่ยนช�อเปนสมาคม

บริษัทหลักทรัพย ไทย และชมรมผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยสถาบัน

จัดตั้งสวนวิชาการ

จัดตั้งชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย

และชมรมผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา

จัดตั้งชมรมผูดูแล

การปฏิบัติงานดานหลักทรัพย
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 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับ

การเติบโตที่ร้อยละ 2.3 ในปีก่อนหน้า (ตารางที่ 1) และเป็นการขยาย

ตัวที่ต�่าที่สุดในรอบ 22 ปีนับตั้งแต่วิกฤติต้มย�ากุ้งในปี 2541 อันเป็น

ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ภาคการส่งออก  

การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศหดตัวลงเป็นอย่างมาก

	 ในส่วนของภาคเอกชน	 การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 

หดตัวร้อยละ	1.0	 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ	4.0	 ในปีก่อน	 

ขณะที่การลงทุนในภาคเอกชนหดตัวที่ร้อยละ	8.4	จากปีก่อนที่เติบโต

ร้อยละ	2.7	ต่อปีจากมาตรการจ�ากดัการจดักจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ	

ด้านมูลค่าการส่งออกในปี	2563	 ลดลงร้อยละ	6.6	 เมื่อเทียบกับ 

การลดลงร้อยละ	3.3	 ในปีก่อนหน้า	ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้า	

สรุปภาวะเศรษฐกิจ	ตลาดทุน	และธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี	2563

	 ส�าหรับในส่วนของภาครัฐบาล	 การบริโภคภาครัฐขยายตัว 

ร้อยละ	0.8	 ต่อปี	 เมื่อเทียบกับร้อยละ	1.7	 ต่อปีในปีก่อน	 ขณะที่ 

การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ	5.7	 ต่อปี	 เมื่อเทียบกับขยายตัว 

ร้อยละ	0.1	ต่อปีในปีก่อน	จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ	

	 ทางด้านเสถยีรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ	อตัราเงนิเฟ้อ

ทั่วไป	(Headline	Inflation)	ในปี	2563	หดตัวร้อยละ	0.8	เมื่อเทียบ

กับการขยายตัวร้อยละ	0.7	ในปี	2562	ส่วนด้านเสถียรภาพภายนอก

ประเทศ	ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี	2563	เกินดุล	อยู่ที่ร้อยละ	3.3	ของ	

GDP	 และดุลการค้าเกินดุลเพิ่มจากปีก่อนโดยอยู่ที่	39.8	 พันล้าน

ดอลลาร์ฯเป็นผลจากการน�าเข้าที่ลดลงมาก

ตารางที่ 1 : ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส�าคัญปี 2563 และประมาณการเศรษฐกิจปี 2564
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564f

อัตราการขยายตัวของ	GDP(%) 2.9 3.3 4.1 4.2 2.3 -6.1 2.5-3.5

การลงทุนรวม	(%) 4.4 2.8 1.8 3.8 2.0 -4.8 5.7
ภาคเอกชน(%) -2.2 0.5 2.9 4.1 2.7 -8.4 3.8

ภาครัฐ (%) 29.3 9.5 -1.4 2.8 0.1 5.7 10.7
การบริโภคภาคเอกชน	(%) 2.2 3.0 3.1 4.6 4.0 -1.0 2.0
การบริโภคภาครัฐบาล	(%) 3.0 2.2 0.1 2.6 1.7 0.8 5.1
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ	(%) 0.7 2.8 5.2 3.4 -3.0 -19.4 -0.2

มูลค่าการส่งออกสินค้า (%) -5.6 0.1 9.5 7.5 -3.3 -6.6 5.8
ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการ	(%) 0.0 -1.0 6.2 8.3 -5.2 -13.3 -0.5

มูลค่าการนำาเข้าสินค้า (%) -10.6 -5.1 13.2 13.7 -5.6 -13.5 6.5
ดุลการค้า	(พันล้านดอลล่าร์ฯ) 26.8 36.5 32.6 22.4 26.7 39.8 40.8
ดุลบัญีเดินสะพัด	(พันล้านดอลลาร์) 32.1 48.2 44.0 		28.5 38.2 16.5 12.4
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	GDP	(%) 8.1 11.7 9.6 5.6 7.0 3.3 2.3
อัตราเงินเฟ้อ	(%) -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 -0.8 1.0-2.0
f=forecast
ที่มา:NESDB

ภาวะเศรษฐกิจไทย
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ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)  

ณ สิน้ปี 2563 ปิดท่ี 1,449.35 จุด ปรับตวัลดลงร้อยละ 8.3 เมือ่เทยีบกบั 

สิ้นปี 2562 (รูปที่ 1) ดัชนีปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงกดดันจากภาวะ

เศรษฐกจิทัง้ภายในและนอกประเทศ	 สบืเนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19	 

ซ่ึงส่งผลให้มีแรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติเป็นปีที่	4	 ติดต่อกัน	

ทัง้นี	้ดชันมีจุีดสงูสดุอยูท่ี	่1,600.48	จดุ	ในเดอืนมกราคม	และจดุต�า่สดุ

อยู่ท่ี	 1,024.46	 จุด	 ในเดือนมีนาคม	 ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย ์

เอ็ม	 เอ	 ไอ	(mai	 Index)	 ปิดที่	336.29	 จุด	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.6	 

จากสิ้นปี	2562

 มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

รวมของ SET	และ	mai	ณ	สิน้ปี	2563		มมีลูค่ารวม	16,342,663	ล้านบาท

(รูปที่	1)	 โดยลดลงร้อยละ	3.7	 จากสิ้นปี	2562	 ตามการปรับตัว 

ลดลงของดัชนี	SET

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2563	 มีจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์รวมท้ังสิ้น	568	 บริษัท	 เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม	่

15	 บริษัท	 และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน	9	 บริษัท	 ส�าหรับ

ตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 มีบริษัทจดทะเบียนรวม	175	 บริษัท	 

ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนเข้าใหม่	12	บรษิทั	โดยไม่มบีรษิทั	จดทะเบียน

ที่ถูกเพิกถอน	 ส่งผลให้	 ณ	 สิ้นปี	2563	 จ�านวนบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งในตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	รวมทั้งสิ้น 

743	บริษัท	(รูปที่	2)

	 ส�าหรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย	ณ	สิ้นปี	 

2563	อยูท่ี่	28.84	เท่า	เพิม่จากปีก่อนซึง่อยูท่ี่	19.4	ในขณะที	่P/E	Ratio

ของตลาด	mai	ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากสิน้ปี	2562	ท่ี	23.08	เท่าเป็น		72.59	เท่า 

(รูปที่	 3)	 ทางด้านอัตราเงินปันผลตอบแทน	 (Dividend	Yield)	 

ของไทยปรบัตวัเพิม่จากร้อยละ	3.14	ณ	สิน้ปี	2562	มาอยูท่ีร้่อยละ	3.32

รูปที่	1:	SET-mai	Index	&	Market	Capitalization

รูปที่	3:	Dividend	Yield	and	P/E

รูปที่	4:	Average	Daily	Turnover

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

Unit:companies

Source: SET
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	 ในปี	2563	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai 

มีมูลค่ารวม	16,671,479	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.5	จากปี	2562	

ซึ่งอยูท่ี่	12,978,853	ลา้นบาท	โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน

อยู่ท่ี	68,607	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	53,192	 ล้านบาท	 ในปี	2562	 

(รูปที่	4)
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ภาวะตลาดทุน
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รูปที่	5:	Market	Turnover	Classified	

by Type of Investors

	 เมื่อพิจารณาการซ้ือขายหลักทรัพย์แยกตามประเภท 

นักลงทุนในปี	2563	นักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขาย

หลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ	44	 ขณะท่ีนักลงทุนต่างประเทศและ

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	 (Proprietary	 Trading)	 มีสัดส่วนลดลง 

เป็นร้อยละ	36	และร้อยละ	10	ตามล�าดับ	โดยสัดส่วนของนักลงทุน

สถาบนัในประเทศทรงตวัจากในปีท่ีผ่านมา	กล่าวคอือยูท่ี่ร้อยละ	10	(รปูท่ี	5)

ภาพรวมของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
	 ในปี	 2563	 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบริษัท	

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	(TFEX)	

มปีรมิาณการซือ้ขายรวมทัง้สิน้	120,193,573	สญัญาหรอืเฉลีย่	494,624	

สญัญาต่อวัน	เพิม่ขึน้ร้อยละ	15.5	จากปี	2562	ซึง่มปีรมิาณการซือ้ขาย

เฉลีย่ที	่428,369	สญัญาต่อวนั	ปัจจยัส�าคญัมาจากธรุกรรมของสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นสามัญ	(Single	Stock	Futures)	 และสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี	SET50	(SET50	Index	Futures)	

	 หากแยกตามผลิตภณัฑ์พบว่า	สนิค้าทีมี่การซ้ือขายมากทีส่ดุ

ได้แก่	 SET50	 Index	Futures	 ซ่ึงมีการซ้ือขายคิดเป็นร้อยละ	48 

ของปริมาณการซื้อขายรวม	 รองลงมาได้แก่	Single	Stock	Futures		

และ	Gold	Online	ที่ร้อยละ	39	และร้อยละ	6.7	ตามล�าดับ

	 ณ	สิ้นปี	2563	TFEX	มีสถานะคงค้างรวม	2,194,994	สัญญา	

ลดลงร้อยละ	34.1	 จาก	3,330,230สัญญาในปีก่อน	 และมีจ�านวน

บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น	217,073	บัญชี	เพิ่มขึ้น	 

30,260	บัญชีจาก	186,813	บญัชใีนปีก่อน	โดยในปี	2563	ผูล้งทนุทัว่ไป

มีการซื้อขายสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	48.4	 รองลงมาเป็นผู้ลงทุน

สถาบนัและผูล้งทนุต่างประเทศร้อยละ	28.6	และร้อยละ	23	ตามล�าดับ

	 ในปี	2563	 ที่ผ่านมา	TFEX	 ได้พัฒนาสินค้าและบริการ 

ในหลายด้าน	เช่น	การเพิม่	12	หุน้อ้างองิใหม่ของสนิค้า	Stock	Futures
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จากเดิมที่มี	110	หุ้น	 รวมเป็น	122	หุ้นอ้างอิง	 โดย	Stock	Futures 

ชุดใหม่เริ่มซื้อขายไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 นอกจากน้ัน	

ยังเพิ่มสินค้าใหม่	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 Silver	Online	 Futures	

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ ้างอิงกับโลหะเงิน	 เริ่มซื้อขาย 

เมือ่วนัที	่9	พฤศจกิายนทีผ่่านมา	โดย	Silver	Online	Futures	อ้างอิงกบั

ราคาโลหะเงนิทีม่คีวามบรสิทุธิ	์99.9%	และเสนอราคาซือ้ขายตามราคา

ตลาดโลกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์	 แต่ช�าระราคา

และค�านวณก�าไรขาดทุนเป็นเงินบาท	 โดยก�าหนดให้ทุกๆ	 ดอลลาร์

สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับ	3,000	บาท	ซึ่งเป็นลักษณะเดียว

กับ	Gold	Online	Futures	ส่วนสินค้าอีกประเภท	ได้แก่	Japanese	

Rubber	Futures	(JRF)	หรือยางพาราล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคา	RSS3	

ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น	(Japan	Exchange	Group:	JPX)	

หรือตลาด	TOCOM	เดิม	เริ่มซื้อขายวันที่	30	พฤศจิกายน	2563	ทั้งนี้	

Japanese	Rubber	Futures	 จะซื้อขายเป็นสกุลเงินเยนต่อกิโลกรัม	

แต่ช�าระราคาและค�านวณก�าไรขาดทุนเป็นเงินบาท	 ท�าให้ซื้อขายได้

สะดวกกว่าการไปเปิดบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ

ภาพรวมของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
	 ณ	 สิ้นปี	 2563	 มูลค่าคงค้าง	 (Outstanding)	 ของ

ตราสารหนี้ ท่ี ขึ้ นทะเ บียนกับสมาคมตลาดตราสารห น้ี ไทย	 

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	13.9	ล้านล้านบาท	

หรือคิด เป ็นการปรับตั ว เพิ่ มขึ้ นร ้ อยละ	 4 .8	 เมื่ อ เ ทียบกับ 

13.3	ล้านล้านบาทในปี	2562

	 ส�าหรบัการซ้ือขายตราสารหน้ี	(Outright	Trading)	ในตลาด

รองปี	2563	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	20.29	ล้านล้านบาทหรอืคดิเป็นมลูค่า

การซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัเท่ากบั	83,478	ล้านบาท

ซึ่งลดลงร้อยละ	4.9	เมื่อเทียบกับ	87,755	ล้านบาทในปี	2562
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ต่างประเทศผ่านตัวแทน	 แทนหลักฐานแสดงการได้รับจัดสรรวงเงิน

จากส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2564

 2. การทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงาน

ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.	 เมื่อวันที่	6	 กุมภาพันธ์	 

ทีผ่่านมา	ธปท.ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณชิย์เข้าทดสอบใน	Regulatory

Sandbox	 ของ	 ธปท.	 ส�าหรับบริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

ข้ามหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์ม	 เนชั่นแนลดิจิทัล	 ไอดี	 (National	 

Digital	ID	หรอื	NDID)	เพ่ือเปิดบญัชเีงนิฝากเป็นบรกิารแรก	เพ่ือรองรบั

การใช้บริการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว	โดยไม่ต้อง

ยนืยนัตวัตนทีส่าขา	ต่อมาเมือ่วนัที	่9	พฤศจกิายน	ธปท.	จงึได้อนญุาต

ให้ธนาคารพาณชิย์จ�านวน	5	แห่ง	ได้แก่	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จ�ากดั	

(มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	ธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)	และธนาคารทหารไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ขยายขอบเขตการทดสอบให้บริการยืนยันตัวตน 

ทางดิจิทัลกับลูกค้าที่ขอใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย	์ 

เปิดบัญชีกองทุน	 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย	 และขอข้อมูลเครดิตจาก 

NCB	 ทางช่องทางออนไลน์ได้	 โดยในระยะแรกมีบริษัทหลักทรัพย์	 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน	บรษิทัประกนัภยั	และผูป้ระกอบธรุกจิ

สินเชื่อ	พร้อมทดสอบให้บริการรวม	17	แห่ง	อย่างไรก็ตาม	คาดว่า

ในอนาคตจะมีจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์	 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

กองทุนเข้ามาทดสอบใน	Regulatory	Sandbox	 เพิ่มขึ้นตามล�าดับ	 

เพ่ือให้ทันกับการท่ีแนวทางปฏิบัติในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การท�าความรู้จักลูกค้าของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 จะมีผลบังคับใช้ใน 

วันที่	1	 กรกฎาคม	2564	 ทั้งนี้	 ในการใช้บริการยืนยันตัวตนทาง 

ดิจิทัลข้ามหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์ม	NDID	นั้น	ลูกค้าที่จะใช้บริการ

ต้องขึ้นทะเบียน	 หรือเคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ให้บริการ	 

มโีมบายแอปพลิเคชนัของธนาคารดังกล่าว	และได้มกีารปรบัปรงุข้อมลู

ของตนเองที่มีอยู่กับธนาคารให้เป็นปัจจุบันด้วย

   

 3. การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัของตลาดทนุไทย 

(Digital Infrastructure for Capital Market) หรือ DIF	เป็นโครงการ

ที่ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ริเริ่มและมุ่งเน้นให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มายกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับกระบวนการซื้อขาย 

ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั้งกระบวนการ	(end-to-end	process)	ตาม

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย	ฉบับที่	3	(ปี	2560-2564)	เรื่องการพัฒนา 

ตลาดทุนดิจทัิล	(Digital	Transformation)	โดยมีแผนงานในการพฒันา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยทั้งกระบวนการตั้งแต่

ออกเสนอขาย	 ซื้อขาย	 ช�าระราคาและส่งมอบ	 เพื่อช่วยลดต้นทุน 

 พัฒนาการที่ส�าคัญของตลาดทุนในปี 2563  

สรุปได้ดังนี้
 1. การผ่อนคลายเกณฑ์การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

ที่ผ่านมา	ธปท.ได้ออกประกาศเพื่อผ่อนคลายการลงทุนในหลักทรัพย์

ต ่างประเทศเพิ่มเติม	 ทั้ งนี้ 	 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน 

ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	 และเพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถกระจาย

ความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยมี 

รายละเอียดสรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 (1)	 ผ่อนคลายให้ผู ้ลงทุนรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย ์

ต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุนได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน	โดยยกเลิก

วงเงินท่ี	 ธปท.	 เดิมเคยให้ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 น�าไปจัดสรร	 (FIA)	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2564	และผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุน 

โดยไม่ผ่านตวัแทนการลงทนุในวงเงนิ	5	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	ต่อรายต่อปี

จากเดิมที่ไม่เกิน	200,000	ดอลลาร์สหรัฐฯต่อรายต่อปี

	 (2)	 ขยายประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ให้ลงทุนได้ให้

รวมถึงตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในไทย

โดยในการออกหรือเสนอขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศในไทย	

ให้ท�าได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต	 ธปท.	 ก่อน	 อาทิเช่น	ETF	 หรือ	 

Depository	Receipt	(DR)	 ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ	 และ

อนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในศูนย์ซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ

	 (3)	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตรา 

ต่างประเทศที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ	 เพื่อด�าเนินการ

เกีย่วกับการลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ	โดยผ่อนคลายให้ผูล้งทนุ

เปิดบญัชดีงักล่าวได้โดยไม่ต้องแยกเป็นบัญชเีฉพาะเพือ่การลงทุน	และ

ให้ผู้ลงทุนซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญช ี

ดังกล่าวได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนและไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

	 (4)	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่น	 เช่น	 ผ่อนคลายให้ผู้ลงทุน

สถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนสามารถ 

กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องน�าเงนิกูด้งักล่าวกลบัประเทศ	และปรบัปรงุ

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการโอนเงนิออกไปลงทุน	

โดยให้ตัวแทนการลงทุนที่โอนเงินออกไปลงทุนแทนผู้ลงทุนรายย่อย

ยืน่หนงัสือรบัรองว่าการท�าธรุกรรมเป็นไปเพือ่การลงทนุในหลกัทรพัย์ 

พัฒนาการที่สำาคัญในตลาดทุน
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	 ณ	สิ้นปี	2563	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	มีจ�านวน	44	บริษัท	ซึ่งในจ�านวนนี้มี	39	บริษัท

ทีเ่ป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในด้านธุรกจิอนพุนัธ์	บรษิทัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตวัแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า	จ�านวน	

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

ผลประกอบการ
	 ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมใน	9	เดือนแรกของปี	2563	จ�านวน	33,208	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2	จากรายได้รวม	32,546	ล้านบาท

ในช่วงเดียวกันของปีก่อน	ทั้งนี้	รายได้จากการเป็นนายหน้ายังคงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ	โดยรายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	รวมกันเป็นจ�านวน	20,775	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	63	ของรายได้รวมทั้งหมด	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2)	

(unit: mil. baht) 2562  ม.ค. - ก.ย. 2562  ม.ค. - ก.ย. 2563 % ม.ค. - ก.ย. 63/62
Brokerage	-	Securities 19,475 14,981 18,189 21.4%

Brokerage	-	Derivatives 3,072 2,295 2,586 12.7%

Underwriting 2,211 1,003 1,366 36.2%

Financial	Advisory 1,291 653 767 17.5%

Gains	on	Trading	-	Securities 1,171 2,762 -6,566 -337.7%

Gains	on	Trading	-	Derivatives	 4,037 1,531 7,097 363.6%

Interest	and	Dividend 4,120 3,224 2,489 -22.8%

Interest	on	margin	loans 3,515 2,613 1,999 -23.5%

Others 4,998 3,483 5,281 51.6%

Total Revenue 43,890 32,546 33,208 2.0%

ตารางที่	2:	Revenue	of	Securities	Industry

Source	:	SEC

(Workshop)	และประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	กับผู้ประกอบการ

และหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีเกีย่วข้องหลายครัง้	เพือ่รบัฟังความเห็นต่อ

วธิกีารท�างานปัจจบุนั	และออกแบบกระบวนการออกเสนอขาย	ซือ้ขาย

ช�าระราคาและส่งมอบตราสารหน้ีภาคเอกชนแบบใหม่ตลอด 

ทั้งกระบวนการ	 โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษาโครงการ	 ควบคู่กับการสมัครขอรับทุน 

จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	(CMDF)	ในรูปแบบที่	CMDF	

เป็นเจ้าของโครงการฯและเป็นผู้จัดตั้งบริษัทจัดการโครงการฯ	 และ

ถือหุ้นทั้งหมดในลักษณะ	passive	 shareholder	 แต่มอบหมาย 

ให้ผู้แทน	OSC	 ร่วมกันบริหารโครงการฯโดยเป็นกรรมการในบริษัท

จัดการโครงการฯ	 และคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทได้ประมาณปลายเดือน

กุมภาพันธ์	2564

ของผู้ร่วมตลาดทนุทกุภาคส่วน	และเพือ่ความโปร่งใสและประสทิธภิาพ 

ในการท�างานและการก�ากับดูแลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	

	 ต่อมา	ทางสมาคมบริษทัหลกัทรัพย์ไทย	สมาคมธนาคารไทย

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2563	ในการท�าหน้าที่เป็น	Main	 

Operator	 เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ	DIF	 และตกลง 

ท่ีจะร ่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการ	 DIF	 

ประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อเป ็นโครงสร ้างพื้นฐานดิจิทัล 

ของประเทศ	 โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 

จากนั้นจะขยายเข้าไปสู ่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรือตลาดอื่นๆ	 

โดยในปี	2563	กลุ่ม	Main	Operator	ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร

จัดการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลส�าหรับตลาดทุน	

(Operator	Steering	Committee:	OSC)	และมกีารประชมุเชงิปฏบิตักิาร	

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์
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	 ใน	9	 เดือนแรกปี	2563	 ธุรกิจหลักทรัพย์มีก�าไรสุทธิ	 จ�านวน	5,307	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	5.5	 จากก�าไรสุทธิ	5,615	 ล้านบาท	 

ในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

รูปที่	6:	สินทรัพย์	หนี้สิน	และส่วนของผู้ถือหุ้น

ของธุรกิจหลักทรัพย์

รูปที่	7:	Net	Profit	and	ROE	

of Securities Industry

ก.ย. 2562 ธ.ค. 2562 ก.ย. 2563
ยพัรทนิส

Source: SEC
นิส้ีีนห นุหอืถูผงอขนวส
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358,201

252,229

105,972

405,169

300,296

104,873

สถานะทางการเงิน 

	 สนิทรพัย์รวมของธรุกจิหลกัทรัพย์	ณ	เดอืนกนัยายน	

2563	เท่ากับ		405,169	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2	จากช่วง

เดียวกันปีก่อนซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	396,335	 ล้านบาท	

และเพ่ิมข้ึนร้อยละ	13.1	 จากสิ้นปีซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	

358,201	 ด้านแหล่งเงินทุนของธุรกิจ	 ณ	 สิ้นเดือนกันยายน	

2563	ประกอบด้วยหนี้สินรวมเท่ากับ	300,296	ล้านบาท	และ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	104,873	ล้านบาท	(รูปที่	6)	

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     (Return on Equity: ROE)
	 ก�าไรสุทธิ ท่ีลดลงส ่งผลให ้	 ROE	 ของธุรกิจ 

หลักทรัพย์	 ใน	 9	 เดือนแรกปี	 2563	 เท ่ากับร ้อยละ 

6.7	 (annualized)	 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน	 ซึ่งม	ี 

ROE	 เท่ากับร้อยละ	7.1	 และสิ้นปีก่อนซึ่งมี	ROE	 เท่ากับ 

ร้อยละ	6.9	(รูปที่	7)

	 ธุรกิจหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายรวมใน	9	เดือนแรกของปี	2563	จ�านวน	26,488	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.8จากค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	

25,521	ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ซึ่งมีจ�านวน	14,155	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	54	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ตารางที่	3)

(unit: mil. baht) 2562  ม.ค. - ก.ย. 2562  ม.ค. - ก.ย. 2563 % ม.ค. - ก.ย. 63/62
Expenses	on	Borrowing 2,582 1,919 1,422 -25.9%

Fee	&	Service	Expenses 4,757 3,546 4,201 18.5%

Provision	for	Bad	Debt	/	Doubtful	Account -5 -4 7 275.0%

Personnel	Expenses 17,503 13,042 14,155 8.5%

Other	Expenses 9,801 7,019 6,703 -4.5%

Total Expenses 34,639 25,521 26,488 3.8%

ตารางที่	3:	Expenses	of	Securities	Industry

Source	:	SEC
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ผลการดำาเนินงานในปี 2563
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1. Product&Service 
  Loan against Securities เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

สมาชิกมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว	ได้ร่วมกับสมาคมตลาดตราสาร

หนี้และส�านักงาน	ก.ล.ต.	 จัดท�าแนวทางการรับตราสารหนี้เป็นหลัก

ประกันช�าระหนีแ้ละการบงัคบัหลกัประกนั	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

ในส่วนของกองทุนรวม	 รวมถึงผลักดันให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถ 

ให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันได้เป็นการทั่วไป

   Digital ID ประสานงานร่วมกับบริษัท	เนชั่นแนลดิจิทัล

ไอดี	จ�ากัดและส�านักงาน	ก.ล.ต.	ในการสนับสนุนสมาชิกเพื่อท�าการ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลแบบ	Non	Face	to	Face	ตามเกณฑ์

ของส�านักงาน	 รวมถึงประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการพิสูจน์และ

ยนืยันตวัตนนติบุิคคล	และการให้บริการพสิจูน์และยนืยนัตวัตน	(IdP)	 

ของกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

  การปรับปรุงการค�านวณ NCR เสนอส�านักงาน	ก.ล.ต.	 

เพื่อปรับการค�านวณ	NCR	 ในเรื่องการใช้วงเงินกู ้ด้อยสิทธิและ 

ผู ้ให้กู ้	 ค่าความเสี่ยงของบัญชีเงินสด	 และค่าความเสี่ยงของ	 

underwrite	 ตราสารทุน	 โดยยังมีเรื่องคงค้างพิจารณาอีก	3	 เรื่อง

ได้แก่	ค่าความเสี่ยงของสิทธิเรียกร้องลูกหนี้	margin	การนับเงินให้กู้

กับบริษัทแม่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง	และหนี้สินพิเศษกรณี	Big	Lot	

และการท�า	Stabilization

  จัดท�าข้อมูล industry landscape น�าเสนอข้อมูล 

ตลาดรอง	(Secondary	Market)	ให้คณะอนกุรรมการพฒันาศกัยภาพ

ด้านการแข่งขันของตลาดทุน	 ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และอยู่ระหว่าง 

ท�าข้อมูลในส่วนตลาดแรก(Primary	Market)

  จัดท�าแนวทางปฏบัิต ิWork from Home ส�าหรบัผูแ้นะน�า

การลงทนุ	ประสานงานกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	ในการจดัท�าร่างแนวทาง

ปฏบิตังิานเพือ่เป็นแนวทางให้สมาชกิใช้ด�าเนินการเพือ่รองรบัแนวทาง

วิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)	

  จัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับ Short Selling หารือร่วมกับ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อจัดท�า 

ร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ 

ของสมาชิก

  ประสานงานกรมสรรพากร เรื่องการผ่อนผันการออก

ใบรับรองการหักภาษี	 ณ	 ท่ีจ่ายส�าหรับดอกเบ้ียท่ีสมาชิกจ่ายให้

ลูกค้าบุคคล	 และจัดการอบรมเรื่องการยื่นแบบรายงานผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต

  การบริการลงทุนในต่างประเทศ ปรับ	workflow	 

ตามแนวทางท่ีปรับปรุงของธนาคารแห่งประเทศไทย	 และผลักดัน

ให้การลงทุนผ่านตัวแทนมีเงื่อนไขในการบริการได้ใกล้เคียงกับการ

ลงทุนตรง	รวมถึงแก้อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

   เกณฑ์การออกและเสนอขาย DR เสนอส�านกังาน	ก.ล.ต.	

ให้การออก	DR	เป็นแบบ	Direct	Listing	สามารถออกแบบไม่เป็น	1:1	

และเพ่ิมประเภทหลักทรพัย์อ้างองิ	ซึง่ส�านกังานเหน็ด้วยและได้ท�าการ

รับฟังความคิดเห็นแล้ว

  ค่าธรรมเนียมธุรกรรมตราสารหนี้ของส�านักงาน ก.ล.ต. 

เสนอให้ส�านักงานพิจารณาเป็นแบบผันแปรตามปริมาณธุรกิจแทน

อัตราแบบขั้นบันได	 ซึ่งส�านักงานได้พิจารณาปรับขั้นบันไดให้ถี่ขึ้น 

ซึ่งท�าให้ค่าธรรมเนียมลดลงจากเดิม

   เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ club deal เพื่อเป็นการ

สนบัสนุนสมาชกิในการด�าเนนิการตามประกาศของส�านกังาน	ก.ล.ต.	

เรื่องการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตอนเปิดบัญชี	 ทางชมรมเทคโนโลยี

สารสนเทศได้คัดเลือกและต่อรองราคากับ	Vendor	เพื่อเป็นข้อมูลให้

สมาชิกพิจารณา

2. Technology 
  Capital Market Exercise ด�าเนินการขอทุน 

จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	(CMDF)	 เพื่อจัดการ 

ฝึกซ้อมแผนรบัมอืภัยคกุคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทนุส�าหรบัการ

ด�าเนินการปี	2564-2566

3. HR Development
  การพัฒนาผู้แนะน�าการลงทุน (IC) ด้านใบอนุญาต 

ด�าเนินการขอทุนในการอบรมและทดสอบให้	IC	 ของบริษัทสมาชิก

จนถึงระดับผู้วางแผนทางการเงิน	CFP	เป็นเวลา	4	ปี	(ปี	พ.ศ.	2564-

2567)	จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	(CMDF)	 เพื่อให้	IC	 

และสมาชิกมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น

การดำาเนินการที่สำาคัญ	ปี	2563
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  ปรบัปรงุห้องสอบและห้องอบรม ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

เรือ่งการป้องกันการระบาดไวรสั	COVID-19	รวมถงึการจดัอบรมแบบ	

remote	classroom	 ทั้งของสมาคม	 สถาบันฝ ึกอบรม	ATI	 

และชมรมต่างๆ

   เสนอให้ SEC พจิารณาการก�าหนดหลกัสตูรทีเ่หมาะสม

ตามสถานการณ์เป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับการอบรมส�าหรับ

ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุนเพื่อให้มีความรู้ที่จ�าเป็นตาม

สถานการณ์	และเสนอหลักสูตร	ESG	เป็นหลักสูตรภาคบังคับ	ซึ่งอยู่

ระหว่างรับฟังความคิดเห็น

4. Common Infrastructures 
  การพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back Office) 

ช่วยในการประสานงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาชิก

เพื่อพัฒนาระบบ	Back	Office	ให้สมาชิกที่สนใจใช้ร่วมกัน

  ระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับตลาดทุน (Digital  

Infrastructure for Capital Market) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบ	และการจัดตั้ง

บริษัทด�าเนินการ

5. Best Practice Ethics & Regulation
  การจัดท�าแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสมาชิก	 และประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าสัญญามาตรฐาน	 และมาตรฐานอุตสาหรรม

ส�าหรับการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

   การปรบัประกาศสมาคม เรือ่ง	incentive	เรือ่งบทวเิคราะห์

และจ�านวนนักวิเคราะห์	 และเรื่องวงเงิน	Cash	Balance	 เพื่อให ้

เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของสมาชิกในปัจจุบัน

  การจัดท�าคู่มือกฎเกณฑ์	 การค้าหลักทรัพย์	 ที่ปรึกษา 

การลงทุน	 และจัดท�า	E-Book	คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับผู้แนะน�า

การลงทุน

    การก�ากบัการซือ้ขาย DW ประสานงานให้ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยเป็นผู้ด�าเนินการจากปัจจุบันผู้ออก	DW	 จะเป็น 

ผูด้�าเนนิการและสมาคมเป็นผูเ้ผยแพร่ให้ด�าเนนิการ	คาดว่าจะด�าเนิน

การได้ภายในกลางปี	2564

  ประสานงานและให้ความเห็นต่อการออกและปรับปรุง

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน	 และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ 

ปฏิบัติงานของสมาชิกเช่น	FATCA	CRS

6. CSR และอื่นๆ
  รวบรวมเงินบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุน 

การรักษาผู้ป่วยจากโรคระบาคไวรัส	COVID-19

  การจัดกิจกรรม Broker Badminton Championship 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ESG จัดการอบรมให้ความรู ้

แก่นักศึกษาและบุคลากรของสมาชิกเรื่อง	ESG	ตามโครงการเสริม

สร้างตลาดทนุ	ธรรมาภบิาลเฉลมิพระเกยีรต	ิเน่ืองในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

   อ�านวยความสะดวกและช่วยประสานงาน ให้กบักรรมการ

สรรหาในการสรรหากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ฝั่งสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

  จัดท�าบทความวิชาการ 4 บทความ 

	 1.	การลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ....แนวโน้มเติบโตต่อ

เนื่องหลังธปท.ผ่อนคลายเกณฑ์

	 2.	แนวโน้มการลงทนุอย่างยัง่ยนื....เตบิโตทัง้ในต่างประเทศ

และในประเทศ

	 3.	 การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์โดยผ่าน

ระบบ	Digital	ID

	 4.	Depository	Receipt	(DR)...อีกหนึ่งทางเลือกของการลง

ทุุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ดา้นการพฒันาธุรกจิและมาตรฐานการปฏบิติังาน
   ศกึษาและจดัท�าข้อมลู	Industry	Landscape	ส�าหรบัธรุกจิ 

หลักทรัพย์ไทย	 เพื่อใช้เป็นแผนงานในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย ์

รวมถึงจัดท�าข้อเสนอในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน	

  คณะท�างาน	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ร่วมให้ 

ความเห็นในการจัดท�าข้อความทางกฎหมาย	Legal	Guideline,	 

Implementation	Guideline,	Industry	Standard	ในการด�าเนินการ

ตาม	 พ.ร.บ.	 รวมถึงสัญญามาตรฐานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  คณะท�างานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ

หลักทรัพย์หารือแนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	 

ที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์		เพื่อจัดท�าข้อเสนอไป

ยังหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

  จัดตั้งคณะท�างานเพื่อร่วมกันหาแนวทางลดอุปสรรค 

ในทางปฏิบัติจากธุรกรรม	Short	Selling	โดยได้หารือกับ	Custodian	

Club	และร่วมกันจัดท�าข้อเสนอไปยังส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และตลาด

หลักทรัพย์ฯ

  จัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าแนวทาง	Work	from	Home	

ส�าหรับผู้แนะน�าการลงทุน	IC	 โดยได้หารือกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	

และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เกี่ยวกับการจัดท�าแนวทางมาตรฐานส�าหรับ

อุตสาหกรรม

 	 จัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าแนวทางการก�าหนด

คุณสมบัตินักลงทุนที่เหมาะสมส�าหรับการส่งค�าสั่งผ่าน	Direct	 

Market	Access	ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น	เพื่อเสนอต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ	

 	ปรบัปรงุ	Workflow	การลงทนุในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ

เพื่ อ ให ้สอดคล ้องกับหลัก เกณฑ ์ของหน ่ วยงานก� ากับ ดูแล 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

ดา้นการพฒันาบุคลากร
 	 จัดอบรมให้แก ่ผู ้บริหารของบริษัทสมาชิกภายใต้ 

กิจกรรม	ASCO	Executive	Advancement	Program	(ASCO-EAP)	

หัวข้อ	 “Blockchain	the	Series”และ	 “Energy,	the	new	digital	 

assets	for	trading”

ดา้นประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
  ร่วมเป็น	Operator	Steering	Committee	เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลส�าหรับตลาดทุน	ภายใต้โครงการ	Digital	

Infrastructure	for	Capital	Market	 รวมถึงเข้าร่วม	Workshop	 

ในการเก็บ	Requirement	เพื่อพัฒนาระบบ

  ส่งเสริมสมาชิกใช้งานและเข้าร่วมทดสอบระบบ	NDID	

และเจรจาค่าธรรมเนียมท่ีอาจเป็นอุปสรรค	 รวมถึงร่วมหารือกับ

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 เกี่ยวกับการเลื่อนวันใช้บังคับแนวปฏิบัติใน 

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ	NDID	เป็นวันที่	1	กรกฎาคม	2564	

 	เข้าร่วมเป็นคณะท�างานพิจารณาแนวทางการก�ากับ

ดูแล	High	Frequency	Trading	(HFT)	 ร่วมกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

 	 ร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 สมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน	และสภาธรุกจิตลาดทุนไทย	ให้ความเห็นโครงการ

จดัท�าฐานข้อมูลผูล้งทุนในประเทศ	(แบบไม่นบัซ�า้)	เพือ่น�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ภาพรวมและก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการลงทุน

  จัดท�า	Industry	Position	 และน�าไปหารือกับตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	 เพ่ือพิจารณาค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์ฯและ

บริษัทย่อยที่เหมาะสม

  หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เกี่ยวกับการด�าเนินการ 

ในลกัษณะ	Partnership	ระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และบรษัิทสมาชกิ

  ร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัสมาชกิเข้าหารอืกบัส�านักงาน	

ก.ล.ต.	เพื่อหารือประเด็นต่างๆ	ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  ร่วมกับคณะท�างานเข้าพบส�านักงาน	ก.ล.ต.	 เพื่อเสนอ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	(NCR)	 

ที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ	

  หารือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เกี่ยวกับกระบวนการค�านวณ 

และจัดท�าข้อมูล	 รวมถึงทบทวนสูตรและตัวแปรในการค�านวณ	 

Ceiling/Floor	และ	DW	Cash	Balance	

  ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 จัดท�า	Data	Bureau	 

เพือ่เป็นฐานข้อมลูท่ีมปีระสทิธภิาพส�าหรบัการใช้งานของนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ใน	4	Industry	Group	 ดังนี้	 	Industrials,	Services,	 

Technology	และ	Agro	and	Food	Industry

 	ประสานงานสมาคมธนาคารไทยเพื่อขอให้พิจารณา

ทบทวนค่าธรรมเนียมส�าหรับระบบ	Payment	for	Capital	Market

 	ประสานงานกองทุนส ่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	 

(CMDF)	 เพื่อให้บริษัทสมาชิกและชมรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

ให้ทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู ้ประกอบการ 

ในตลาดทุน

งานด้านพัฒนาธุรกิจ

การดำาเนินงานตามสายงาน/ชมรม
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ดา้นกจิกรรมและสมาชิกสัมพนัธ์
  จัดการแข่งขัน	 “Broker	Badminton	Championship 

2020”	 ชิงถ ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้ากรม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ระหว่าง 

วันที่	22-23	กุมภาพันธ์	2563

ดา้นความสมัพนัธก์บัตา่งประเทศ
 	 เข้าร่วมประชุมสมาชิก	ICSA	(International	Council	

of	Securities	Associations)	Meeting	ประจ�าปี	2020	 แบบ	vdo	

conference

  เข้าร่วมประชุมสมาชิก	ASF	(Asia	Securities	Forum)	

ประจ�าปี	2020	แบบ	vdo	conference

ดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	ตลาด

หลักทรัพย์ฯ	(TSI)	จัดกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน	ในรูปแบบ	Online

  จัดท�า	ESG	Guideline	 และเชิญชวนให้บริษัทสมาชิก

ด�าเนนิการตามแนวทางด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม	และประชาสมัพนัธ์

ให้บริษัทสมาชิกให้ความร่วมมือกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ในการร่วม

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรธรรมาภิบาล	ประกอบธุรกิจอย่างรับ

ผิดชอบสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน	(SDGs)	 รวมถึงผลักดัน

ให้หลักสูตรเก่ียวกับ	ESG	 เป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับการอบรม

ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุน

 	ร่วมกับบริษัทสมาชิบริจาคเงิน	จ�านวน	4,000,000	บาท	

ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี	เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

และสิ่งของจ�าเป็นในการรักษาผู้ป่วย	COVID-19

   สนบัสนนุกจิกรรมยกระดบัธรรมาภิบาลตลาดทนุไทยของ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ภายใต้โครงการ	 “การประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดา้นอื่นๆ
  จัดท�าข้อแนะน�าส�าหรับการด�าเนินการเพื่อรองรับ

ภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	 ให้กับบริษัท 

สมาชิกในไปใช้งาน

เสวนา จับกระแสลงทุน เลือกหุ้นช่วง COVID - 19

	 ในปี	 2564	 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ซึ่งท�าให้ฝ่ายอบรมและฝ่ายทดสอบ 

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้	 สถาบันฝึกอบรม	

สมาคมบรษิทัหลักทรพัย์ไทย	(ATI)	จงึได้เริม่ปรับตวั,พฒันาและปรบัปรงุ

การอบรมหลักสูตรต่างๆในรูปแบบ	Online	 ผ่านระบบ	E-Learning 

ของ	ATI	 และรูปแบบ	Remote-Classroom	 บรรยายสดผ่าน

โปรแกรม	 ZOOM	 ,	Microsoft	 Teams	 และ	Cisco	Webex	 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 ซึ่งท้ังศูนย์ทดสอบและ

ศูนย์ฝึกอบรมอบรม	 ได้ด�าเนินการตามมาตรการของกรมควบคุม

โรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 และใช้มาตรการ	Social	Distancing 

เพื่อลดความความเสี่ยงในการแพร ่ เชื้อโรค	 นอกจากนี้	 ATI	 

ยังให้ความส�าคัญในเรื่องการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์	 และการ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร	ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัอบรมและการจดัทดสอบ

ใบอนุญาต	ผ่านทาง	Website	และ	Social	Media	ต่างๆของ	ATI	 

ซึ่งช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้บริการหรือผู้ที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว

ดา้นการอบรม
	 ATI	 เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาความรู ้ด้านวิชาชีพให้แก่

บุคลากรในอุตสาหกรรมและนักลงทุนทั่วไป	โดยด�าเนินการจัดอบรม

ตามเกณฑ์และมาตรฐานของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง	 และ 

มีการพัฒนาทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	ทั้งนี้		ATI	ได้พัฒนา 

งานด้านฝึกอบรบและทดสอบ

ผลการด�าเนนิงานของ สถาบนัฝึกอบรม
สมาคมบรษิทัหลกัทรัพยไ์ทย (ATI)
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และปรบัเปลีย่นรปูแบบการอบรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั

และครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	ซึง่มผู้ีเข้าร่วมอบรม

ในรูปแบบ	Classroom/Remote	Classroom	13,529	คน	และรูปแบบ	

E-Learning	13,602	คนทัง้นี	้	ATI	ด�าเนนิการจดัอบรมทัง้แบบ	In-House	

ท่ีหลักสูตรจะเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า	 และแบบ	Public	 

ที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าอบรม	 ซึ่งหลักสูตรที่ส�าคัญในปี	2563	 

มีดังนี้

  “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุน (IC/IP/

IA/IBA) (Refresher-Course)”	จ�านวน	15	ชั่วโมง	อบรมในกรุงเทพฯ	

ทั้งหมด	7	 รุ่น	 แยกเป็น	 บรรยายสด	(Classroom)	2	 รุ่น	 ,ระบบ

ออนไลน์บรรยายสดผ่านโปรแกรม	ZOOM	4	รุ่น	และรอบบรรยายสด	 

(Classroom)	ภาคภาษาอังกฤษ	1	รุ่น	ส�าหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบ

อนญุาตผู้แนะน�าการลงทนุ	(IC)	ผูว้างแผนการลงทนุ	(IP)	นกัวเิคราะห์

การลงทุน	(IA)	และผู้แนะน�าลูกค้า	(IBA)	เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม

เติมความรู้ความเข้าใจ

  “หลักสูตรการวางแผนการเงิน” Financial Planning 

Program (CFP module 1 - 2)”	ส�าหรับผูท้ีมุ่่งหวงัในการเป็นผูว้างแผน

การลงทุน	(IP)	และนักวางแผนการเงิน	(CFP)		

   “หลกัสตูรตวิตะลยุโจทย์ พชิติ IC-Plain (P1) 1 วนั , 2 วนั 

และ 4 วนั”	ส�าหรบัผูท้ีต้่องการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบใบอนญุาต

ผูแ้นะน�าการลงทุนตราสารทัว่ไป	(IC	Plain)	โดยเป็นการทบทวนความ

รู้ความเข้าใจในเนื้อหา	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการสอบ

  “หลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Complex (P2)  

ตราสารหนี้และกองทุนรวมซับซ้อน”	 ส�าหรับผู ้ที่ต้องการเตรียม 

ความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาต	 เพื่อให้เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�า

การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือ 

มีความซับซ้อนได้

	 นอกจากนีท้าง	ATI	ร่วมมอืกบัศนูย์ส่งเสรมิการพัฒนาความ

รู้ตลาดทุน	(TSI)	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และชมรมต่างๆ		

ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน

สนับสนุนของบริษัทสมาชิก	ดังนี้	 

   ร่วมกับชมรม	HR	Club	จดัอบรมโครงการ	“HR@Brokers 

2020”	จ�านวน	2	รุน่	เพ่ือเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะทีส่�าคญัในการปฏบัิติ

งานส�าหรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ด้าน	HR

  ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์	 Back	Office	 

Operation	Club	(BOO)	จัดอบรมโครงการ	“Strengthening	BOO	

@	Brokers	2020”	จ�านวน	2	รุ่น	ในรูปแบบ	Live	สด	ผ่านระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)

ด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมผ่านระบบ  
E-Learning ดงันี้
  “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (IC,IP,IA,IBA) จ�านวน 15 

ชัว่โมง”	เหมาะส�าหรบัท่ีต้องการต่ออายใุบอนญุาต	ผูแ้นะน�าการลงทนุ	

(IC	Plain,	IC	Complex	1,2,3)	ผู้วางแผนการลงทุน	(IP)	นักวิเคราะห์

การลงทุน	(IA)	ผู้แนะน�าลูกค้า	(IBA)	และผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้

เกี่ยวกับการลงทุน	

  “หลักสูตรตราสารหนี้และกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยง 

สงูหรอืมคีวามซบัซ้อน (Complex Module 1)” และ “หลกัสูตรสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า (Complex Module 2)	 เหมาะส�าหรับ	IC	License	

ประเภทเก่า	 (ด้านหลักทรัพย์/ตลาดทุน)	 และ	 IP	 ที่ยังไม่ได้อบรม	

Migration	ในปี	2561-2563	และผู้ที่ขาดต่ออายุ	License	แล้วมีความ

จ�าเป็นต้องอบรมแบบ	30	ชัว่โมง	โดยต้องมเีนือ้หาหลกัสตูร	Migration	

Module	ในการอบรม

  “หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน 

(AML/CFT) ส�าหรบัผูม้หีน้าท่ีรายงานเพือ่ปฏบัิติหน้าท่ีอย่างมอือาชพี” 

ส�าหรับผู้มีหน้าท่ีรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน	และส�าหรับผู้ที่ท�างานในบริษัทหลักทรัพย์

  “หลกัสตูรผูแ้นะน�าการลงทุนตราสารท่ัวไป IC Plain (P1)”  

เหมาะส�าหรบัผูท้ีไ่ม่มพีืน้ฐานและต้องการสอบเป็นผูแ้นะน�าการลงทนุ

ตราสารทุนทั่วไป

  “หลักสูตรผู ้แนะน�าการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน: 

ตราสารหนีแ้ละกองทุนรวม (P2)”	เหมาะส�าหรบัผูท่ี้สอบผ่านผูแ้นะน�า

การลงทุนตราสารทุนทั่วไป	IC	Plain(P1)	 และต้องการเป็นผู้แนะน�า 

การลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท	2	(IC	complex	2)	

โครงการ “HR @ Brokers 2020” 
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  “หลกัสตูร โอกาสการลงทนุใหม่ในยคุ Fintech”	เหมาะส�าหรบั

นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปท่ีต้องการเพ่ิมความรู้และความเข้าใจมาก

ขึ้น	ได้เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงจากการใช้ระบบและเครื่องมือ

ในการลงทุนต่างๆในยุค	Fintech	 และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในทาง

ปฏิบัติได้

  “หลักสตูร รูว้เิคราะห์เทคนิค พชิติตลาดหุน้”	เหมาะส�าหรบั

ผู้ทีต้่องการเรยีนรูจั้งหวะในการ	ซือ้-ขาย	และสอนดกูราฟหุน้	วเิคราะห์

ทางเทคนิค	(Technical	Analysis)	 ตั้งแต่เบื้องต้น	พร้อมเจาะลึกใน

เรื่องเส้นแนวโน้ม	เส้นค่าเฉลี่ย	Price	Pattern	และ	Indicator	ต่างๆ

ที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเอง	

  “หลักสูตรเลือกหุ้นพื้นฐานก�าไรนานๆแบบ 3 เซียน  

(ระดบัโลก)”	เหมาะส�าหรบันักลงทุนทัว่ไป	ทีส่นใจแนวทางการลงทุนของ	

3	กรูรูะดับโลก	(Peter	Lynch	,	William	O'Neil	และ	Warren	Buffett)	

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการลงทุนของตนเอง	

  “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ 

(DRG)”	ส�าหรบัผูท้ีต้่องการขึน้ทะเบยีนเจ้าหน้าท่ีรบัอนญุาตของตลาด

อนุพันธ์	(TFEX	Trader	ID.)	

  “หลักสูตรผู้แนะน�าลูกค้า (Introducing Broker Agent :

IBA)”	 ส�าหรับผู้แนะน�าลูกค้าหรือเสนอรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชี 

ซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์	 หรือท�าหน้าที่ติดต่อชักชวน 

ให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์	

ดา้นการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
	 ปี	 2563	 งานพัฒนาหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิม

และพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งสิ้น	30	 หลักสูตร	 แบ่งเป็นหลักสูตร	

E-Learning	21	 หลักสูตร	 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญใน

ด้านการจัดวิทยากรท่ีมคีณุภาพให้เหมาะสมกบัหลกัสตูรบรรยาย	เพือ่

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ดา้นการทดสอบ 
	 ATI	Digital	Testing	Center	เป็นศนูย์ทดสอบความรู้ทีไ่ด้การ

รับรองมาตรฐานและผ่านตามเกณฑ์ของ	TSI	 ซึ่งหลังจากเหตุการณ์

แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ศูนย์ทดสอบได้ปฏิบัติตาม

มาตรการของกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	และใช้มาตรการ	

Social	Distancing	ตามเกณฑ์ของรัฐบาล	 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

และให้บริการอย่างเคร่งครัด	 และพร้อมเปิดให้บริการเข้าทดสอบ 

ได้ทุกวัน	 (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)	 และมีศูนย์ทดสอบในพ้ืนท่ี 

ต่างจังหวัด	12	จังหวัด	เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าทดสอบได้

อย่างครอบคลุม	 ซึ่งในปีนี้	 มีผู้เข้าใช้บริการศูนย์ทดสอบใบอนุญาต 

ผู้แนะน�าการลงทุนกับทาง	ATI	ทั้งสิ้นกว่า	13,000	คน		

ศูนย์สอบ ATI ได้ปฏิบัติตามมาตราการ Social Distancing และเตรีม
พร้อมการเข้าสอบแบบ New Normal โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเคร่งครัด

	 ทัง้นี	้ATI	มศีนูย์ทดสอบครอบคลุมทัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	และ

ต่างจังหวัด	ดังนี้	

	 ศูนย์ทดสอบในกรุงเทพฯ	ประกอบด้วย	

 	ATI	Digital	Testing	Center	

	 ศูนย์ทดสอบต่างจังหวัด	12	จังหวัด	ประกอบด้วย	

 	เชียงใหม่		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 	พิษณุโลก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

 	นครสวรรค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 	ภูเก็ต	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 	สงขลา	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่

 	สุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 	อุดรธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 	ขอนแก่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 	อุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 	นครศรีธรรมราช		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

 	ชลบุรี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศรีราชา
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ด้านการสนับสนุน นักศึกษา สถาบันการศึกษา
ทัว่ประเทศ และหน่วยงานต่างๆ
  ด�าเนินจัดงาน	“ESG	Day”	หลักสูตร	“การลงทุนในหุ้น

ที่ยั่งยืน	(ESG	Stock	Investment)”	 ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม

การเงินซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ที่ทาง

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 ได้เข้าร่วมกับทางส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์		และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	และด�าเนนิ

การให้เป็นหลักสูตร	E-Learning	 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้

เรียนรู้

 	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 จัดอบรม	 หลักสูตร	 

“การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค	(Technical	Analysis)”	โดยสนับสนุน

ให้	นสิิตนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเครือข่าย	ได้เรียนรู้เกีย่วกบัตลาดทนุ	

และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในตลาดทนุได้อย่างเหมาะสม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
	 ในยุค	Digital	Economy	ปี	2564	งานด้านระบบ	IT	ได้หา

เทคโนโลยีใหม่ๆและพฒันาระบบ	เพือ่รกัษาความเสถยีรภาพและเพิม่

ศักยภาพในระบบการท�างานให้มีก้าวทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บรกิาร	ปัจจบุนัได้พฒันาระบบการเรยีนการสอนผ่าน

สื่อออนไลน์	E-Learning	เพิ่มเติมใน	Phase	3	ปรับปรุง	Interactive	

Quiz	ให้ผู้เรียนพบค�าถามไม่ซ�้ากัน	,	มีการพัฒนาและปรังปรุงระบบ

ลงทะเบียนท้ังส่วน	Front	 ของระบบรับลงทะเบียน	 ให้ลูกค้าใช้งาน

ง่ายขึ้น	และ	ส่วน	Back	Office	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น	

พร้อมปรับปรุงระบบงานต่างๆให้สอดคล้องกับ	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล

เข้าร่วมโครงการงานเฉลิมพระเกียรติ ด�าเนินจัดงาน “ESG Day” 
หลักสูตร “การลงทุนในหุ้นที่ยั่งยืน (ESG Stock Investment)” 
ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงิน จ�านวนกว่า 1,700 คน

ในปี 2563 ที่ผา่นมา งานก�ากบัดแูลสมาชิกมกีาร
ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
1. ด้านการจัดท�าและทบทวนหลักเกณฑ์ของสมาคมเพื่อสร้าง

มาตรฐานการด�าเนินงานของสมาชิก

 1.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัตินักวิเคราะห์  

เพื่อผ่อนผันการจัดให้มีนักวิเคราะห์ตามที่ก�าหนดโดย	

(1)	ยกเลิกให้	Outsource	ต้องมีนักวิเคราะห์อย่างน้อย	4	คน	และ

เพิ่มให้นับรวมนักวิเคราะห์ท่ีสังกัดกับ	Outsource	 เป็นนักวิเคราะห์

ท่ีสมาชิกต้องจัดให้มีได้	 (2)	 ให้สมาชิกสามารถขอผ่อนผันกรณี 

มีนักวิเคราะห์ไม่ครบตามเกณฑ์ได้	 มีระยะเวลาผ่อนผันสูงสุดไม่เกิน	 

6	เดือน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	7	ก.ค.	63	

 1.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้

แนะน�าการลงทุน	โดย	(1)	ลดจ�านวน	IC	ในสาขาและทีมการตลาด

เพื่อการจ่าย	Profit	Sharing	ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลจากเดิม	

5	 คน	 เป็น	3	 คน	(2)	 ก�าหนดให้มีผู้ช่วยเพิ่มได้หากมี	IC	 เพิ่มขึ้น 

จากท่ีก�าหนด	(ไม่นับรวมหัวหน้าทีมและผู้ช่วย)	 ไม่น้อยกว่า	3	 คน	

ต่อผู้ช่วย	1	 คน	 และ	(3)	 ลดจ�านวน	IC	 กรณีให้บริษัทใช้ดุลพินิจ 

ผ่อนผันการจ่าย	Profit	Sharing	ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	จาก

เดิม	3	คน	เป็น	2	คน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มิ.ย.	63	

 1.3  ทบทวนหลักเกณฑ์และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

และถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 ดังนี้	 (1)	 การห้ามจัดกิจกรรมชิงโชค 

หรือจับฉลาก	 (2)	 ของรางวัลต้องไม่อยู่ในรูปเงินสดเช็คธนาคาร	 

และทองค�า	อย่างไรก็ตาม	สมาชิกสามารถให้คะแนนสะสมหรือบัตร

ของขวัญแก่ลูกค้า	 เพื่อน�ามาใช้ช�าระค่าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการได้	 

โดยต้องมเีงือ่นไขว่าไม่สามารถแลกเป็นเงนิสดได้	(3)	การจดักจิกรรม

ให้กับลูกค้าหรือบุคคลกรของสมาชิกอ่ืน	 ควรด�าเนินการในรูปแบบ	

Firm	to	Firm	เท่านั้น	และ	(4)	การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์อ่ืน	 ย้ายมาใช้บริการกับบริษัทตน	 เป็นกิจกรรม 

ที่ต้องหลีกเลี่ยง

 1.4 ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการพจิารณาก�าหนดวงเงิน

ซื้อขายหลักทรัพย์บัญชี Cash Balance	 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ	 

โดยเสนอให้ก�าหนดจ�านวนเงินรับโอนบัญชี	 Cash	 Balance	 

งานก�ากับดูแลสมาชิก 



ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES22

(1)	กรณไีม่มเีอกสารฐานะทางการเงนิของลูกค้าไว้ไม่เกนิ	500,000	บาท

(2) กรณีไม่มีเอกสารแต่มีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อ 

ท�าความรู้จักลูกค้า	เช่น	อาชีพ	ต�าแหน่งงาน	รายได้จากแหล่งข้อมูลที่

เชื่อถือได้	จ�านวนเงินรับโอนดังกล่าวไม่เกิน	1,000,000	บาท	ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างรอ	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบ

 1.5 การก�าหนดลักษณะการกระท�าความผิดเพื่อประกอบ 

การพิจารณาแต่งตั้ง Trader	 สมาคมได้ร่วมหารือกับส�านักงาน	

ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

รับอนุญาต	 โดยเห็นควรน�าเรื่องการกระท�าความผิดจรรยาบรรณและ

ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าความผิดมาร่วมพิจารณาในการ

แต่งตั้ง	Trader	 ด้วย	 แต่เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดครอบคลุม

ในประเด็นดังกล่าวแล้ว	สมาคมจึงยังไม่มีความจ�าเป็นในการก�าหนด

ลักษณะความผิดของ	Trader	

 1.6 การด�าเนินการและออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผลัก

ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

      ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมซื้อขายหลักทรัพย์

ส�าหรับบัญชี Credit Balance และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Block 

Trade จากเดิมก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า	MOR	เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์	

4	แห่ง	คือ	BBL	/	KTB	/	KBank	/	SCB	ณ	วันท�าการสุดท้ายของเดือน

ก่อนหน้าลบ	2%	เป็น	ลบ	2.25%	โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่	30	

มิ.ย.	63	

         เลื่อนการเรียกเก็บค ่าธรรมเนียมการหักบัญช ี

เงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (ATS)	จากลูกค้าทั่วไปที่เกิด

จากการช�าระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเรียกเก็บตามราคาที่เกิด

ขึ้นจริง	จากเดิม	คือ	ตั้งแต่วันที่	1	เม.ย.	63	เป็น	1	ก.ค.	63	

     การเลื่อนประชุมสามัญสมาชิกประจ�าปี 2563  

โดยความเห็นชอบจากสมาชิกในการเลื่อนการประชุมพร้อมให้

กรรมการสมาคมทีค่รบวาระในเดอืนมนีาคม	2563	อยูป่ฏบิตัหิน้าท่ีต่อ

ไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ใหม่	ซึง่ได้หารอืและแจ้งกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	

ในฐานะนายทะเบียนเพื่อรับทราบถึงแนวทางทางการด�าเนินการแล้ว	

 1.7 แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการก�ากับดูแลการแต่งตั้งและ 

จ่ายผลตอบแทนผู้แนะน�าลูกค้า (IBA) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่สมาคมก�าหนด	จึงก�าชับให้สมาชิกด�าเนินการ	ดังนี้	(1)	

ก�ากับดูแลให้	 IBA	 ที่สมาชิกแต่งตั้งให้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด	(2)	ยกเลิกการแต่งตั้งเมื่อพบว่า	IBA	สิ้นสุดอายุ

การขึ้นทะเบียน	และ	(3)	ไม่จ่ายผลตอบแทนในระยะเวลาที่	IBA	พ้น

สภาพการเป็น	IBA	ที่ขึ้นทะเบียน

 1.8 จดัท�าและเผยแพร่คูม่อืกฎเกณฑ์ส�าหรบัผูป้ระกอบธรุกจิ

และผู้แนะน�าการลงทุน	สมาคมได้สรุปกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ

ดูแลเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจค้าหลักทรัพย์	 และธุรกิจท่ีปรึกษาการ

ลงทุน	 พร้อมจัดท�าคู่มือส�าหรับผู้แนะน�าการลงทุนในการให้บริการ

กับลูกค้า	 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาภาพรวมการให้บริการ	

โดยสมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่	Website	ของสมาคมในช่องทาง

เฉพาะส�าหรบัสมาชกิ	โดยในส่วนของคูม่อืผูแ้นะน�าการลงทนุได้จดัท�า

เป็นรูปแบบของ	E-book	เพื่อความสะดวกในการใช้งานเพิ่มเติมด้วย

 1.9 ปรับปรุงข้อบังคับสมาคม	สืบเนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ	COVID-19	 สมาคมจึงด�าเนินการปรับปรุงข้อบังคับ

สมาคมให้สามารถจดัการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ได้	ตามเงือ่นไข

และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเมื่อ

วนัที	่29	ก.ค.	63	และจดทะเบยีนกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	

2. ด้านการผลักดันและสนับสนุนการปรับปรุงออกกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

 2.1 ร่วมหารือและให้ความเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัลและ

ปรับปรุงเรื่องศูนย์ซื้อขาย	 ส�านักหักบัญชี	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยสมาคมมีความเห็นว่า	 

การก�าหนดให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมีส�านักหักบัญชีและศูนย์ 

รับฝากหลักทรัพย์	 อาจไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีซึ่งอาจไม่จ�าเป็น 

ต้องมีตัวกลางท�าหน้าท่ีดังกล่าว	 โดยผู้ลงทุนสามารถช�าระราคา/

ส่งมอบหลักทรัพย์/รับฝากและบันทึกยอดคงเหลือหลักทรัพย ์

ได้โดยตรงกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	 จึงเสนอให้ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	

พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้รองรบัการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในอนาคต

 2.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล

          ร่วมหารือกับส�านักงาน ก.ล.ต.	 เพื่อผลักดันให้มี 

การก�าหนดแนวทางปฏิบัติงานในระดับอุตสาหกรรม	 โดยมีประเด็น

ท่ีส�าคัญได้แก่	 (1)	 การน�า	PDPA	Guideline	 จัดท�าโดยที่ปรึกษา 

ของสมาคมไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม	 (2)	 แนวปฏิบัติการใช้สิทธิ 

ของลูกค้า	(3)	 การจัดท�า	Data	Library	Template	 เป็นมาตรฐาน 

การจัดเก็บข้อมูล	(4)	 แนวปฏิบัติกรณี	Data	Breach	(5)	 แนวทาง 

การแจ้งการเปลี่ยนแปลง	Privacy	Policy	 (6)	 แนวปฏิบัติในการ 

ตรวจสอบEmployee	 Trading	 (7)	 แนวปฏิบัติส�าหรับข้อมูลท่ี 

น�าส่งให้กับ	Regulator	แต่ยังไม่มีประกาศก�าหนดชัดเจนให้สามารถ



23สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

จดัเกบ็และมีสิทธปิฏเิสธการเข้าถงึได้	(8)	การผลกัดนัข้อมูลทีก่ฎหมาย

ไม่ได้ระบุชัดเจนเพื่อให้เก็บในฐาน	Legal	Obligation	(9)	แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับข้อมูล	Sensitive	Data	 ที่ติดมากับเอกสารลูกค้า	 โดยไม่มี

วัตถุประสงค์จะจัดเก็บ	 และ	(10)	 แนวปฏิบัติส�าหรับข้อมูลประวัติ

อาชญากรรม	เป็นต้น

        หา รื อ ร ่ วมกั บสมาคมบ ริษั ทจั ดกา รลงทุ น  

เพื่อก�าหนดบทบาทการเป็น	Controller/Processor	 ของบริษัท 

หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในส่วนของข้อมูล 

ส่วนบุคคลท่ีมีการโอนระหว่างกัน	 และจัดท�าข้อความเพิ่มเติมใน

สญัญาส�าหรบัการโอนข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้อตุสาหกรรม	

     หารือร ่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อก�าหนด 

บทบาทระหว่างบรษิทัหลกัทรพัย์และบริษทัในเครอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

ซึ่งมีฐานเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในสัญญาบริการทั้ง	9	รายการ	และ 

จัดท�าร่างสัญญาประมวลผลข้อมูลระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และ 

บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อเป็นสัญญามาตรฐานส�าหรับให้

สมาชิกลงนาม	โดยได้แจ้งความคืบหน้าดังกล่าวให้ส�านักงาน	ก.ล.ต.	

รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     การด�าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 

สมาคม	 โดยจัดท�า	Privacy	Policy	 ของสมาคมส�าหรับผู้ใช้บริการ

ของสมาคม	 อาทิ	 ผู้ใช้บริการของสถาบันฝึกอบรม	 ผู้ข้ึนทะเบียน 

ผู้แนะน�าลูกค้า	 รวมถึงสมาชิกของสมาคมเพื่อรองรับการด�าเนินงาน

ตามกฎหมาย	นอกจากนี้	ยังได้จัดท�า	Consent	Form	และเอกสาร 

การขอใช้สทิธขิองลกูค้า	และอยูร่ะหว่างจดัท�าระเบยีบภายในสมาคม

เพ่ือด�าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมจัดเก็บให้ได้รับความ

คุ้มครองตามที่กฎหมายก�าหนด	

 2.3 ก�าหนดคุณสมบัติและแนวทางการเลือกตั้งคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฝั่งสมาชิก	 ส�าหรับการเลือกต้ังทดแทน

กรรมการที่จะครบรอบวาระในเดือนกุมภาพันธ์	 2564	 โดยก�าหนด

คุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม	อาทิ	ระบุตัวอย่างการมีผลงานการพัฒนา

ตลาดทุน	 การเป็นผู้บริหารภายใต้สังกัดของบริษัทสมาชิกตลาด 

หลักทรัพย์ฯในขณะที่ได้รับการเลือกตั้ง	 โดยสมาชิกได้พิจารณา

และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว	 เมื่อวันที่	26	ส.ค.	63	นอกจากนี้	 

ยังได้ก�าหนดขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและขั้นตอนการเลือกตั้ง	

รวมถึงการจัดท�าแบบฟอร์มการพิจารณาผู้สมัครและหนังสือแจ้งผล

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรอง	ซึ่งได้พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัครและแจ้งผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 2.4 บรหิารจดัการการด�าเนนิการบรษิทั แอสโก้ส่งเสรมิธรุกจิ

จ�ากัด	 จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	 เมื่อวันท่ี	

29	 ก.ค.	 63	 และที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่อง	 

(1)	 การก�าหนดให้กรรมการบริษัทมีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ 

ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้	 เพื่อความคล่องตัวและลดภาระ

ต้นทุนในการจัดการ	 และ	(2)	 การก�าหนดให้บริษัทจัดการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

3 ด้านการเขา้รว่มจดัท�าและทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อส่ง

เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 3.1 การให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อการรบัฟังความคดิ

เห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต.

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลบุคลากรใน

ธุรกิจตลาดทุน เพื่อยกเลิกการขอความเห็นชอบบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติ

หน้าทีใ่ห้ไม่ต้องมภีาระในการยืน่ขอต่ออายโุดยยงัต้องด�ารงคณุสมบัต ิ

ในการเป็นบุคลากรและเข้ารับการอบรมเพื่อรักษาคุณสมบัติการเป็น 

ผู้ท่ีสามารถขอรับความเห็นชอบได้	 โดยก�าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์

เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและยื่นขอความเห็นชอบ	 แจ้งเริ่ม/ส้ินสุด

การปฏิบัติหน้าท่ีและต่ออายุกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 แทน	 ซึ่งสมาคม 

มีความเห็น	ดังนี้	(1)	ควรมีฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติ	 เช่น	

คณุสมบติัต้องห้าม	หรอืการอยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษ	ซึง่ปัจจบุนับรษัิท

หลักทรัพย์ไม่สามารถเข้าถึงได้	(2)	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ควรพิจารณา

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบและต่ออายุให้เป็นไปตาม

ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติที่ลดลง

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) 

เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์	DR	 โดยสมาคมเสนอให้เพิม่ประเภท	Underlying	

ของ	DR	 ให้ครอบคลุมดัชนีกลุ ่มหลักทรัพย์ท่ีส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 

ให้ความเห็นชอบ	 เช่น	 ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีได้รับการยอมรับจาก 

ตลาดหลักทรัพย์ฯต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ	WFE	เพื่อให้สามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนได้มากขึ้น	

     การก�าหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตร

ภาคบังคับส�าหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	 เพื่อให้

บุคลากรมีความรู้และให้ความส�าคัญเรื่อง	Environmental	Social	 

และ	Governance	 (“ESG”)	 โดยก�าหนดการอบรมไม่น้อยกว่า	 

3	ชัว่โมง	ทุก	2	ปี	ซึง่สมาคมเห็นด้วย	แต่ควรก�าหนดให้ส�านกังาน	ก.ล.ต.	 

มีอ�านาจในการประกาศหลักสูตรท่ีจ�าเป็นต้องผ่านการอบรมแทน	 

เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม

ของตลาดทุนในอนาคต	
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          การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบ 

กิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากเดิม	 2	ล้านบาท	 

เป็น	 0.05 บาทต่อสัญญาที่มีการซื้อขายในตลาดโดยมีก�าหนดขั้นต�่า 

ท่ี	2	ล้านบาท	โดยสมาคมเหน็ว่าควรมกี�าหนดค่าธรรมเนียมขัน้สงู	เพือ่

ให้สอดคล้องกับต้นทุนการก�ากับดูแล	 และการคิดค่าธรรมเนียมคงที่ 

ต่อสัญญาอาจท�าให้สัญญาที่มีมูลค่าต�่ามีต้นทุนการซื้อขายท่ีสูงข้ึน	 

จงึควรคดิค่าธรรมเนยีมจากมูลค่าของสญัญา	โดยเป็นอัตราตามข้ันบนัได 

ตามมลูค่าสญัญาด้วย	

           การให้ความเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)	 ซึ่งสมาคมมีความเห็นที่ส�าคัญ	 

2	 เรื่อง	 ได้แก่	 (1)	 การก�าหนดให้ต้องแจ้งการใช้วงเงินกู้ด้อยสิทธิ 

ล่วงหน้า	30	วัน	และมีระยะเวลาการใช้	2	ปี	เป็นภาระในการตรวจ

สอบและการแจ้ง	จงึเสนอให้สามารถใช้วงเงินกูไ้ด้ตามระยะเวลาทีร่ะบ ุ

ในสัญญาตราบเท่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญ	 และ	 

(2)	การด�าเนนิการกรณไีม่สามารถด�ารง	NC	ได้	ควรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันไม่ว่าจะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่	

 3.2 การเข้าร่วมหารือเพือ่ก�าหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบตังิาน

          Single Form	 สืบเนื่องจากประกาศ	Single	Form	 

ยังคงมีข้อจ�ากัดและเป็นอุปสรรคในการน�าไปปฏิบัติ	 สมาคมจึงได้ 

ร่วมหารอืเพือ่ทบทวนข้อมลูทีต้่องระบุ	 และข้อก�าหนดในการน�าไปใช้	 

โดยมีความเห็น	 อาทิ	 การปรับปรุงแบบฟอร์มตามกฎหมายที่

เปล่ียนแปลงหรอืออกใหม่อาจท�าได้ไม่รวดเรว็พอ	และควรมแีนวทางท่ี

ชดัเจนในกรณข้ีอมลูผู้ลงทุนในแบบฟอร์มไม่เป็นปัจจบัุนหรอืให้ไว้เป็น

ระยะเวลานาน	เป็นต้นซึ่งส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ออกประกาศ	Single	

Form	ฉบับใหม่แล้วเมื่อวันที่	20	ส.ค.	63	โดยเลื่อนการมีผลบังคับใช้

จากเดิม	1	ม.ค.	64	เป็น	1	ก.ค.	64	และได้ปรับปรุงข้อมูลบางรายการ

เป็น	Optional	Field	 เช่น	 ข้อมูล	BO	 และตัดข้อมูล	 เช่น	 บุคคล 

ที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน	เป็นต้น	

         Work From Home ของผู ้แนะน�าการลงทุน  

เพ่ือจัดท�าแนวทางปฏิบัติงานภายใต้หลักการและความคาดหวังของ

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 โดยมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมประเด็นต่าง	ๆ	 อาทิ	

การป้องกนัไม่ให้บคุคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่ข้าถงึข้อมลูลกูค้า	การรกัษาความ

ปลอดภัยข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า	 การจัดการและจัดเก็บข้อมูล	

การรับส่งค�าสั่งซื้อขาย	 และการก�ากับดูแล	 เป็นต้น	 ซึ่งปัจจุบันคณะ

ท�างานอยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักการเพื่อเสนอต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	

โดยสมาคมจะจัดท�าเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

         แนวปฏิบัติในการจดจ�าน�า หรือการรับหลักทรัพย ์

เป็นประกันการช�าระหนี้ และการขายทอดตลาดหลักประกันส�าหรับ

ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน เพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและ

สามารถน�าไปปฏิบัติงานได้จริงภายใต้กฎหมายที่ก�าหนด	 โดยได้จัด

ท�าสรุปข้อหารือพร้อมน�าส่งให้ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ซึ่งพิจารณาแล้วและ

ไม่ขดัข้องในแนวปฏบัิตดัิงกล่าว	รวมถงึได้เข้าร่วมประชมุเพือ่ก�าหนด

แนวทางปฏิบัติการรับหลักประกันที่เป็นหน่วยลงทุนเพิ่มเติมด้วย	

        แนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับการ ยืมและการส ่ งมอบ 

หลักทรัพย์เพื่อก�าหนดแนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการขาย	 การยืม 

หลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบกรณีขาย	Short	Sale

 3.3 เข้าร่วมหารือและให้ความเห็นต่อการแก้ไขกฎหมาย 

ฟอกเงนิ ซึง่มกีฎหมายท่ีอยูร่ะหว่างปรบัปรงุและรบัฟังความเหน็	ดงัน้ี	

          พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 

ท�าลายล้างสงูโดยประเด็นทีส่มาคมได้ให้ความเห็นส�าคัญ	คือ	การด�าเนิน

การเกีย่วกบัการระงบัทรพัย์สนิควรก�าหนดให้บรษิทัหลกัทรพัย์สามารถ

ด�าเนนิการภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายอืน่	เช่น	พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	ได้	และควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ครอบคลมุผลติภณัฑ์

ทั้งหมดของธุรกิจตลาดทุนด้วย	 ซึ่งปัจจุบันก�าหนดเพียงเงินโอน 

อย่างเดียว	

          ประกาศแนวทางระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุ 

ตัวตนของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งสมาคมให้ความเห็นว่าแนวทาง

การระบุตัวตนของส�านักงาน	 ปปง.	 ควรสอดคล้องกับแนวทางของ

ส�านกังาน	ก.ล.ต.	เพือ่ลดภาระในการปฏบิตัติามกฎหมายของผูม้หีน้า

ที่รายงาน	 และการก�าหนดผลบังคับใช้ควรค�านึงถึงต้นทุนของการ

ประกอบธุรกิจเป็นส�าคัญ	เป็นต้น

         กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563	ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่	12	ส.ค.	63	โดยมี

การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคัญได้แก่	การขยายขอบเขตการตรวจสอบบคุคล

ท่ีมีสถานภาพทางการเมืองให้รวมถงึสมาชกิในครอบครวัและผูใ้กล้ชดิ

ซึง่ครอบคลมุพีน้่องร่วมบดิามารดา	คูส่มรสท่ีไม่ได้จดทะเบยีน	บคุคล

ซึ่งครอบครองดูแลทรัพย์สิน	 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด	 เป็นต้น	 

ซึ่งสมาคมได้ติดตามและให้ความเห็นต่อออกการอนุบัญญัติและ

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
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         ประกาศ เ ร่ือง หลักเกณฑ์การจัดฝ ึกอบรม  

ซึ่งประกาศใช้เมื่อ	20	 พ.ค.	63	 โดยก�าหนดรูปแบบการฝึกอบรม	 

การย่ืนแสดงความจ�านงจัดฝึกอบรม	 รวมถึงหลักเกณฑ์การทดสอบ	

ทั้งนี้	 การอบรมตามกฎหมายจะมีผลตั้งแต่วันที่ส�านักงาน	 ปปง.	

ประกาศแจ้งอนุมัติหลักสูตรและด�าเนินการในระบบต่าง	ๆ 	แล้วเสร็จ	

เป็นต้นไป

 3.4  ให้ความเหน็ต่อร่าง พรฎ. การควบคมุดแูลการประกอบ

ธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัระบบการพสิจูน์และยนืยนัตนทางดจิิทลั และร่าง

ประกาศเรื่องแนวทางการเข้าร่วม Digital Sandbox	 โดยสมาคมได้

ให้ความเห็นที่ส�าคัญ	 อาทิ	(1)	 ควรก�าหนดใบอนุญาตแบบไม่มีการ

ก�าหนดอายุ	 โดยมีระบบตรวจสอบและก�ากับดูแลแบบ	On-going	

ควบคู่ไปด้วยแทน	(2)	ควรก�าหนดคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตเพิ่มเติม

นอกเหนอืจากจ�านวนทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว	เช่น	ความพร้อมในการ 

ประกอบธุรกิจ	และ	(3)	เพิ่มข้อก�าหนดให้หน่วยงานรัฐท�าหน้าที่เป็นผู้

ให้ข้อมูล	(Authoritative	Source	-	AS)	และเปิดเผยข้อมูลประชาชน 

ให้กับภาคธุรกิจได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	 เม่ือได้รับการพิสูจน ์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเป็นต้น

 3.5 ร่วมหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการตาม

Common Reporting Standard (CRS) โดยกรมสรรพากรและ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้นัดหารือกับภาคธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน	CRS	 และรับทราบข้อมูลเกี่ยว

กับการประกอบธุรกิจ	 โดยมีประเด็นหารือส�าคัญ	 อาทิ	 การก�าหนด

ประเภทผู้มีหน้าท่ีรายงาน	 บัญชีที่ต้องรายงาน	 การรายงานข้อมูล	

และการท�า	CDD	ลูกค้า	เป็นต้น	โดยกรมสรรพากรจะจัดท�ากฎหมาย

และก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องเพือ่ประกาศใช้ต่อไป  

 3.6 ร่วมหารือเพื่อให้ความเห็นต่อการจัดท�าร่าง MOU 

โครงการ Digital Infrastructure (DIF) เพื่อการลงนามระหว่าง

ส�านกังาน	ก.ล.ต.	และสมาคม	ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และสมาคมธนาคาร

ไทย	ซึง่เป็นผู้ร่วมโครงการในฐานะ	Platform	Operator		ในโครงสร้าง

พื้นฐานตลาดทุนของส�านักงาน	ก.ล.ต.	

 3.7 ร่วมหารือให้ความเห็นต่อการพัฒนา Investor Profile 

Platform	 โดยพัฒนาระบบการเปิดบัญชีท่ีลดขั้นตอน	KYC	 ที่ต้อง 

ท�าซ�า้กบัผู้ประกอบธรุกจิทกุราย	โดยม	ีPlatform	กลาง	และ	Database	

ข้อมูลจาก	Single	Form	 ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ลงทุนและ 

ผู้ประกอบธุรกิจในการเปิดบัญชีและ	KYC	ปัจจุบัน	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	

ได้น�าโครงการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	DIF	 ซึ่งจะท�าการ

พัฒนาโครงการเพิ่มเติมในระยะถัดไป

 3.8 การซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งเตรียมความพร้อมการ

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการน�าเทคโนโลยีมาใช้การท�าความรู้จัก

ลูกค้า	ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติเดิม	โดยก�าหนดธุรกรรม

เพิม่เตมิ	เช่น	การซือ้ขายหลกัทรพัย์รวมถงึการจอง	IPO	/	การฝากถอน	

โอนเงนิ	/	การลงนามผกูพนั	เป็นต้น	ให้ยนืยนัตวัตนในธรุกรรมท่ีระดบั

ความน่าเชื่อถือ	AAL	2.1	ซึ่งสามารถท�าได้ที่ขั้นตอนการ	Log	In	เข้า	

Web	หรือ	Mobile	App	ของบริษัทหลักทรัพย์	ครั้งเดียวจนกว่าจะ	

Log	Off	ไปจากระบบ	ส่วนการยืนยันธุรกรรมหลังการ	Log	In	ขึ้นอยู่

กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท	

4. ด้านการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

 4.1 การเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มี

มาตรการคุ้มครองพยาน	 โดยส�านักงาน	ก.ล.ต.	จะแก้ไขกฎหมายที่

อยูภ่ายใต้การดแูลให้รองรบัการคุม้ครองพยาน	ซึง่ทีป่ระชมุได้ให้ความ

เห็น	อาทิ	ควรก�าหนดรายละเอียดมาตรการ	รูปแบบ	และระยะเวลา

การคุ้มครองเพิ่มเติม	 และการพิจารณาค่าเลี้ยงชีพควรพิจารณาถึง

กรณีที่ต้องสูญเสียอาชีพด้วย	เป็นต้น

 4.2 Workshop Focus Group เรื่อง การให้บริการแก่

ลูกค้าเปราะบาง	โดยส�านักงาน	ก.ต.ล.	เพื่อรวบรวมข้อมูลจากบริษัท 

หลกัทรพัย์และจดัท�าแนวปฏบิตัใิห้ชดัเจนและเหมาะสม	ด้วยพบลกูค้า 

ในกลุ่มเปราะบางร้องเรียนการทุจริตเพิ่มขึ้น	 และการก�ากับดูแล 

ผู้แนะน�าการลงทุนยังไม่รัดกุมเพียงพอ	 โดยท่ีประชุมได้แลกเปล่ียน

ความเห็นเกี่ยวกับการสุ่ม	Call	Back	ซึ่งส�านักงาน	ก.ล.ต.	คาดหวัง 

ให้มีการสุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทุน	 หรือมีความเส่ียง 

ที่แตกต่างไป	เป็นต้น	
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 4.3 การรับฟังความคิดเห็นต่อร ่างประกาศกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สืบเน่ืองจาก	

พรก.	 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต	่ 

16	 เม.ย.	 63	 จึงมีการออกร่างหลักเณฑ์เพื่อก�าหนดมาตรฐาน	 

โดยมีสาระส�าคัญ	 อาทิ	(1)	 การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมและการ 

เก็บข้อมูลหลักฐานการประชุม	(2)	 การใช้บริการผ่านผู้ให้บริการ	

และ	(3)	ผู้ให้บริการอาจขอให้	ETDA	ตรวจประเมินและรับรองความ

สอดคล้องตามมาตรฐานนี้หรือจะใช้การรับรองจากต่างประเทศก็ได	้

เป็นต้น	 ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที	่

26	พ.ค.	63

 4.4 Compliance Meeting	 โดยส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ซึ่งมี

หัวข้อการประชุม	ได้แก่	การซักซ้อมความเข้าใจในระบบงานเกี่ยวกับ

NC	/	แนวทางการก�ากบัดแูลการให้ค�าแนะน�าผ่านส่ือ	/	สถติกิารลงโทษ

และฐานความผิด	 รวมถึงเร่ืองร้องเรียนและตรวจพบที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 และไม่ปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบ 

วิชาชีพ	/	ความคาดหวังการให้บริการ

	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้จัดให้มีส่วนงานวิชาการขึ้น

ตัง้แต่เดอืน	มถินุายน	2559	โดยมพัีนธกจิทีส่�าคญั	ได้แก่	การเสรมิสร้าง

งานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์	 ครอบคลุมถึง

การรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ	 ที่ส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และ 

ตลาดทุนเพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของสมาคมและสมาชิก	 

โดยปี	2563	ส่วนงานวิชาการมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

การพัฒนางานวิชาการ / ติดตามพัฒนาการ
ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน
	 1. ร ่วมประชุมในคณะท�างานต่างๆในนามสมาคมฯ	 

เช่นการประชุมคณะต่างๆภายใต้โครงการ	Digital	 Infrastructure	 

for	Capital	Market	(DIF)	ทัง้การประชมุคณะกรรมการและ	workshop,	 

การประชุมโครงการ	National	Digital	 ID	(NDID),	 คณะท�างาน	 

Industry	Landscape,	โครงการการจดัท�าฐานข้อมูลผูล้งทุนในประเทศ	

เป็นต้น

	 2.	จัดท�าและเผยแพร่บทความวิชาการ	ได้แก่	

  การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ....แนวโน้มเติบโต 

ต่อเนื่องหลังธปท.ผ่อนคลายเกณฑ์

งานด้านวิชาการ

  แนวโน้มการลงทนุอย่างยัง่ยนื....เตบิโตทัง้ในต่างประเทศ

และในประเทศ

  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์โดย 

ผ่านระบบ	Digital	ID

  Depository	Receipt	 (DR)...อีกหน่ึงทางเลือกของ 

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การพฒันาฐานขอ้มูลสถติิที่ส�าคญัเกี่ยวกบัธุรกจิ 

หลักทรัพย์และตลาดทุน 

	 1.	 พัฒนาฐานข้อมูลรวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

รวมถงึได้เพิ่มข้อมูล	 ได้แก่	 ข้อมูลจ�านวนลูกค้า	(ราย)	 ที่เปิดบัญช	ี 

(ไม่นับซ�้า)

	 2. 	 จัดท�าและเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติท่ีส�าคัญทาง	 

Newsletter	 และเว็บไซต์	 ประกอบด้วย	Market	Performance	&	

Securities	 Industry	Statistics	 และ	Financial	Performance	of	 

Securities	Industry

การสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารและสายงานอื่นๆ
	 	 	 	 	 	1.	 สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารและส�าหรับการประชุม	 อาทิ

เช่น	 คณะท�างาน	 Industry	 position/	 คณะท�างาน	 Industry	 

Landscape/	คณะท�างาน	DLT	Operator	

		 2.	 จัดท�ารายงาน/เอกสารบรรยายให้ผู้บริหาร	 อาทิเช่น	 

CEO	Networking

	 3.	 จัดท�าข้อมูลสรุปภาวะเศรษฐกิจ/ตลาดทุน	 และธุรกิจ 

หลักทรัพย์ใน	annual	report	

ชมรมวาณิชธนกิจ

	 ชมรมวาณชิธนกจิจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นตวัแทน

สมาชิกในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจโดยรวม	 

ในปี	2563	ชมรมฯ	มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	78	บริษัท	โดยมีสมาชิก

ใหม่ในปี	2563	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	บ.	คันทรี่	กรุ๊ป	แอ๊ดไวเซอรี่	จก.

การด�าเนนิงานของชมรมใน ปี 2563 สรุปได้ดงันี้ 

ดา้นการพฒันาธุรกจิและมาตรฐานการปฏิบตังิาน
	 มีการจัดท�าร ่างตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล 

ในส่วนที่	3	 เกี่ยวกับการจอง	การจ�าหน่าย	และการจัดสรร	ส�าหรับ
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การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ	(plain	vanilla)	รวมทั้ง	

ร่วมกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 จัดท�า	 “ข้อมูลในเอกสารการประชุมก่อน 

ยื่นค�าขออนุญาตเสนอขายหุ้น	 (Pre-consultation	Checklist)”	 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก

ด้านการพัฒนาบุคลากร
	 ในปี	2563	ชมรมฯ	ได้จดัอบรม/สมัมนาหลกัสูตรต่าง	ๆ 	ดงันี้

  หลักสตูรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรูส้�าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้

	 -	 ครั้งที่	1/2563	:	 ระหว่างวันท่ี	13-14,	19-20,	25-26	

สิงหาคม	และ	9-11	กันยายน	2563

	 -	 ครั้งที่	2/2563	:	 ระหว่างวันที	่11,	16,	19-20,	25-26	

พฤศจิกายน	และ	15-17	ธันวาคม	2563

	 โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 1.	 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน	(ไม่จ�ากัดสายงาน)	

ไม่น้อยกว่า	2	ปี	และ

	 2.	ต้องเข้ารับการอบรมหลกัสตูรทีป่รึกษาทางการเงนิให้ครบ

ถ้วนทกุวชิาตามทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร	เว้นแต่เป็นบคุลากรของบรษิทั

สมาชิกชมรมวาณิชธนกิจซึ่งสามารถเลือกที่จะเข้าอบรมทั้งหลักสูตร	

หรือเข้ารบัการอบรมบางวชิา	หรอืไม่เข้ารบัการอบรมกไ็ด้ซึง่มผีูเ้ข้ารบั

การอบรมจ�านวนรวมทัง้สิน้	229	คน	และมผีูเ้ข้ารบัการทดสอบจ�านวน

รวมทั้งสิ้น	189	คน	และมีผู้ผ่านการทดสอบจ�านวนรวมทั้งสิ้น	95	คน	

  หลักสูตร Refresher Course ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 

		 				1)	ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา

ที่มีผลต่องบการเงิน	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2563

		 		2)	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	กับบทบาทหน้าที่

ของกิจการ	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2563

		 				3)	การเตรียมความพร้อมรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก	

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2563

	 	 	 	 	 	 	 4) Update	 กฎเกณฑ์ด ้านตราสารหนี้	 เมื่อวันที	่ 

14	กันยายน	2563

    	 			5)	ระบบการควบคุมภายในส�าหรับบริษัท	IPO	เมื่อวันที่	

15	ตุลาคม	2563

		 	 	6)	Mergers	and	Acquisitons	 :	 ประเด็นด้านบัญช	ี

กฎหมายและภาษี	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2563

	 ทั้งนี้	ในปี	2563	มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	12	

การสัมมนาเรื่อง กฎเกณฑ์ด้านตราสารหนี้

ชั่วโมงในหัวข้อวิชาที่นับเป็น	Refresher	Course	 และได้รับหนังสือ

รับรองในการเข้ารับการอบรมจ�านวน	299	คน	

	 นอกจากนั้น	 ชมรมฯ	 ได้จัดสัมมนา	/	 บรรยาย	 รวมทั้ง 

ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสวนาในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	การบรรยายเรื่อง	“Digital	Securities”	

	 2.	การจดัสมัมนา	FA	Forum	ร่วมกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 3.	ส่งผู้แทนเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ	 “Merit	VS	 

Disclosure	Base	การอนญุาตกบัการเปิดเผยข้อมลู	สูจ่ดุสมดลุทีล่งตวั”	

ซึ่งจัดโดยส�านักงาน	ก.ล.ต.

	 4.	ส่งผู ้แทนเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง	 “Business	 

Function	-	ความท้าทายของ	DPO	กบัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล”

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ
 ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน

วาณิชธนกิจต่อหน่วยงานทางการ ดังนี้

 การเสนอความคิดเห็นต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

	 1.	 ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล

ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

	 2.	 การก�าหนดให้บริษัทท่ีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและ

บริษัทจดทะเบียนต้องแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

ออกจากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 3.	 การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในวงกว้าง

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)
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	 4.	การแก้ไขประกาศทีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางก�ากบัดแูลตลาด

ตราสารหนี้	เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

	 5.	ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น	IPO	

ให้กับผู้มีอุปการคุณ

	 6.	หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล	subordinate	

perpetual	bond

	 7. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีม ี

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกัน

	 8.	การปรับปรุงหลักเกณฑ์	Depository	Receipt	(DR)

	 9.	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ 

ครอบง�ากิจการ	เพื่อลดช่องทางการยื่นเอกสารและเพิ่มความยืดหยุ่น

ให้กับผู้มีหน้าท่ีในการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 	 	 	10.	 หลักการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอ 

ขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน	(Sustainability-	linked	Bond)

							11.	หลกัการเสนอแก้ไข	พ.ร.บ.	หลกัทรพัย์ฯ	ในส่วนทีเ่กีย่วกบั

ตราสารหนี้

 การเสนอความคดิเหน็ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

	 1.	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

	 2.	การยกเว้นการด�าเนนิมาตรการ	C	กรณบีรษัิทจดทะเบียน

มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า	50%	ของทุนช�าระแล้วเป็นการชั่วคราว

	 3.	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการก�าหนด 

วันปิดสมุดทะเบียนหรือวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	

	 4.	การด�าเนินการกรณีมีเหตุที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 5.	การปรับปรงุหลกัเกณฑ์การเพกิถอนหลกัทรัพย์	และหลกั

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

	 6.	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญส�าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

 การเสนอความคิดเห็นต่อชมรมคัสโตเดียน

	 ร่างแนวปฏิบัติในการจองซ้ือหลักทรัพย์ของผู้จัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์	 (Underwriter)	 ผู้รับฝากทรัพย์สิน	(Custodian)	 และ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์	(Registrar)

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ 
	 ได้จัดกิจกรรม	Capital	Market	Networking	 ในชื่องาน	 

“To	Get	เธอ	ตลาดทนุ”	เมอืงพัทยา	จงัหวดัชลบรุี

	 ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์	จัดตั้งขึ้น	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ

งานด้านหลักทรัพย์	 และธุรกิจอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน

หลักทรัพย์ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบ		

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกรวมถึงการเป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และมีสมาชิกรวม

ทั้งสิ้น	59	บริษัท	โดยมีสมาชิกใหม่ในปี	2563	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	

บริษัทหลักทรัพย์	เคพีเอ็ม	จ�ากัด

การด�าเนินงานของชมรมในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาบุคลากร
  จัดสัมมนาซักซ้อมกฎหมายฟอกเงิน	 กฎเกณฑ์ส�าคัญ

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 และจะมีผลบังคับใช้ในปี	2563	 เมื่อวันที่	30	 

มกราคม	2563

  คณะท�างานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ	 

Compliance	Officer	 ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงสร้างและ

กรอบเนื้อหาหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสายงานก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์หลักสูตรระดับกลาง	 เมื่อวันที่	26	

กุมภาพันธ์	2563

   ให้ความรูแ้ก่สมาชกิเร่ือง	“ความคบืหน้าการแลกเปลีย่น

ข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานสากล	 (CRS)”	 เมื่อวันท่ี	 28	 

สิงหาคม	2563

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ส่งผู ้แทนเข้าร่วมกิจกรรม และเสนอความคิดเห็นกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ครั้งที่	2/2563,	3/2563	และ	

4/2563

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
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  เข้าร่วมประชุมกับส�านักงาน	 ปปง.	 เพื่อซักซ้อมความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้า	พ.ศ.	2563	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2563

   เข้าร่วมหารอืประเดน็ค�าถามกฎกระทรวงการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	 พ.ศ.	2563	 และหลักเกณฑ์และ

แนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการ	ปปง.	ร่วมกับ

ส�านักงาน	ปปง.	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2563

  เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นต่อผลการศึกษาแนวโน้ม

การฟอกเงินกรณทีรสัต์ต่างประเทศทีเ่ข้ามาด�าเนินการในประเทศไทย	

จัดโดย	ส�านักงาน	ปปง.	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2563

 	หารือกับผู้แทนส�านักงาน	ปปง.	 เรื่อง		1)	ร่าง	พ.ร.บ.	

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 (ฉบับที่	 ..) 

พ.ศ.	....		2)	ร่าง	ประกาศส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	 

เรื่อง	 แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู ้ได้รับผล 

ประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า	 และ	 3)	 ปัญหา/อุปสรรค	 และ 

ข้อเสนอแนะ	ต่อกฎกระทรวง	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2543)	ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และ

แบบรายงานการท�าธุรกรรม	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2563

  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน	 (ร่าง)	 

แผนปฏิบัติการด ้านการป ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการต่อต ้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก ่อการร ้าย	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2563

   เข้าร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบตักิารเพือ่ประเมินความเสีย่ง

ด้าน	ML/FT/PF	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2563

  เข ้าร ่วมสัมมนาเผยแพร่ร ่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 

"การศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทยฯ"	จัดโดย	ส�านักงาน	

ปปง.	ร่วมกับทีดีอาร์ไอ	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2563

  ส�ารวจความคิดเห็นบริษัทสมาชิกเพื่อรวบรวมน�าเสนอ 

ส�านักงาน ปปง. ในเรื่องต่อไปนี้

    ร่าง	 พ.ร.บ.	 ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

      ปัญหา/อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ	 ต่อกฎกระทรวง	

ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2543)	ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และแบบรายงานการท�าธุรกรรม	 

    ร่างประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน	 แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผล

ประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า	

    ร่างประกาศส�านักงาน	 ปปง.	 เรื่อง	 ปัจจัยในการ

พิจารณาความเสี่ยงด้านการ	ฟอกเงิน	หรือการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	

    ร่างประกาศส�านักงาน	 ปปง.	 เรื่อง	 แนวทางในการ

ก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส�าหรับการประเมินบริหาร	 และ

บรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน	หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย	หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายสูงภายใน

องค์กรของสถาบันการเงนิและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา	16		

    ร่างประกาศส�านักงาน	 ปปง.	 เรื่อง	 มาตรการ 

ในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด ้านการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย 

อาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูงส�าหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม	่ 

การให้บริการใหม่	หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่	

      ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  เข้าร่วมกิจกรรม	Working	Focus	Group	 เรื่องการให้

บริการแก่ลูกค้าเปราะบาง	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 เมื่อวันที่	27	

พฤษภาคม	2563

  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มี

มาตรการคุ้มครองพยาน	เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2563

  เข้าร่วมประชุม	Focus	Group	 ในประเด็นการแก้ไข	

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	 ในหมวดศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	 เมื่อวันที่	 24	

พฤศจิกายน	2563

  เข้าร่วมประชุม	Compliance	Meeting	กับส�านักงาน

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2563

 หน่วยงานอื่น

   แสดงความคิดเห็นต่อรายการข้อมลูวตัถปุระสงค์ในการ

เกบ็/ใช้/เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลและรายการบคุคลทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์

จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ทราบเพื่อประกอบการจัดท�า	

Privacy	Policy

  ร่วมเป็นคณะท�างาน	NC	 หารือเรื่อง	 “ร่างประกาศ 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ"	 เมื่อวันที่	 4	 

มิถุนายน	2563
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  เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการด้านการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล	 (CRS)	 

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และกรมสรรพากร	เมื่อวันที่	

19	มิถุนายน	2563	และวันที่	2	กรกฎาคม	2563

   เข้าร่วมประชมุกบัสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ	เพ่ือหารอื

เรื่อง	“การปฏิบัติตาม	Single	Form"	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2563

  เข ้าร ่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกฎหมายด้าน	 The	 

Common	Reporting	Standard	(CRS)	 ของประเทศไทย	 ร่วมกับ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และกรมสรรพากร	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2563

   หารือประเด็นแก้ไข	Single	Form	เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายฟอกเงิน	ร่วมกับส�านักงาน	ปปง.	และส�านักงาน	ก.ล.ต.	

เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2563

  ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่อง “ความคืบหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางการเงินตามมาตรฐานสากล (CRS)” 

	 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาด้านหลกัการและการปฏบิตังิานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีมาตรฐาน	 รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติ

ตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	 

นอกจากน้ี	 ชมรมฯ	 ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารและการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชกิและหน่วยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ		 ในปี	2563	ชมรมฯ	มีสมาชิก 

รวมทัง้ส้ิน	40	บรษัิท	โดยมสีมาชกิใหม่ในปี	2563	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	

บล.	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จก.

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด�าเนินงานของชมรมในปี 2563 สรุปได้ดังนี ้

ดา้นการพฒันาธุรกจิและมาตรฐานการปฏิบตังิาน
  จัดท�าแบบส�ารวจข้อมูล	URL	 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่	

URL	ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบ	เพื่อน�าไปปรับปรุงการ	Block	Web	

การเข้าใช้งาน

 	เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล	 โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าข้อความทางกฎหมาย,	

Legal	Guideline,	Implementation	Guideline,	 สัญญามาตรฐาน	

และ	Industry	Standard	ในการด�าเนินการตาม	พ.ร.บ.	ในเรื่องต่างๆ	

รวมถึงจัดท�า	Template	Data	Retention	Policy	

  จัดท�าแนวทางในการท�ากิจกรรม	Cyber	 Exercise	 

(CX	Guideline)	 ของปี	2563	 เพื่อให้บริษัทสมาชิกพิจารณาปรับใช้

ให้เหมาะสมกับบริษัท

    รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบันโยบายการรกัษาความปลอดภยั

ของระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับระบบการซื้อขายของผู้พัฒนาระบบ

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย

  เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาการใช้งาน	Market	Data	User	 

ผ่าน	Co	-	Location	 โดยขอความร่วมมือให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

แจ้งบริษัทสมาชิกให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	

  เรื่อง	 การพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม	่ 

โดยร่วมเป็นคณะท�างาน	IWG-Trading	System	Upgrade	

 หารือร่วมกับ SETTRADE 

  เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ท�าความรู้จักลูกค้าของ	SETTRADE	 โดยได้อ้างอิงประกาศส�านักงาน

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่	นป.	9/2562	ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าท�า

ธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องในระบบ	Online	 จะต้องให้ใช้มีการยืนยันตัวตน

มากกว่า	1	ปัจจัย

   เรือ่ง	ข้อมลู	Real	Time	การรบัข้อมลู	Market	Data	ล่าช้า	

 หารือร ่ วมกับบริษัท F reewi l l  เกี่ ยวกับข ้อจ� ากัด 

ของระบบ iFIS 

  เชิญบริษัทสมาชิกร่วมรับฟังระบบงาน	New	SBA	 ของ	

Freewill	 เพื่อให้รับทราบประโยชน์ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จะได้รับจาก

ระบบงาน	New	SBA	และได้ทราบถงึแนวทางทีแ่ต่ละบรษิทัหลกัทรพัย์
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จะได้ท�าการ	Upgrade	จากระบบงาน	SBA	ในปัจจุบันไปสู่ระบบงาน	 

New	SBA	ในปี	2564

  เป็นหัวหน้าคณะท�างาน	Capital	Market	Cyber	 

Exercise	2020	โดยคณะท�างานประกอบด้วย	ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ตลาด

หลักทรัพย์ฯ	สมาคม	บลจ.	และ	สมาคม	บล.	เพื่อก�าหนดแนวทาง

การจัดกิจกรรม	Capital	Market	Cyber	Exercise	 โดยชมรมฯ	 

ได้ด�าเนินการขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	 

(CMDF)	 ซึ่งคณะกรรมการ	CMDF	 มีมติอนุมัติให้ทุนกิจกรรม	 

Cyber	 Exercise	 ของภาคตลาดทุน	 จ�านวน	 3	 ปี	 ส�าหรับ 

การจัดกิจกรรมในปี	2564	-	2566

  ทดสอบและคัดเลือก	Smart	Card	Reader	คุณสมบัติ 

ที่เหมาะสมกับการใช้งาน	และขอราคา	Club	Deal	ให้บริษัทสมาชิก

  เข้าร่วม	Workshop	 โครงการ	Digital	 Infrastructure 

For	Capital	Marker

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์
  ร ่วมกับตลาดหลักทรัพย ์ฯ	 จัดกิจกรรมสัมพันธ	์

“SET-Broker	CIO	Networking	2020”	โดยจดับรรยายและเสวนาในธมี	 

The	Ways	to	Digital	Mind

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

	 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ให้มีมาตรฐาน	และ

เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ประสบการณ์อัน

เกี่ยวเนื่องกับงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์	รวมทั้งการท�าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		โดย

ในปี	2563		ชมรมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	42	บริษัท		โดยมีสมาชิกใหม่

ในปี	2563	จ�านวน	1	ราย		ได้แก่		บล.	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จก.

การด�าเนินงานของชมรมในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ดา้นการพฒันาธุรกจิและมาตรฐานการปฏิบตังิาน
  เป็นตัวแทนร่วมในคณะท�างาน	 PDPA	 ในการให้

ความเห็นเก่ียวกับการจัดท�า	Legal	Documents	 และ	Guideline	 

ที่สมาคมฯ	ว่าจ้าง	Baker&McKenzie	และจัดท�า	Implementation	

Guideline	 ที่ว่าจ้าง	Baker	Tilly	 เป็นที่ปรึกษาการด�าเนินการตาม	

พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติตาม	

พ.ร.บ.	ในแนวทางเดียวกัน	ในรูปแบบ	Industry	Standard	

ดา้นการพฒันาบุคลากร 
  ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

(ATI)	 และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้	 ตลาดทุน	(TSI)	 ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จัดอบรมส�าหรับบุคลากร	Back	Office		

ด้าน	Operation	 โครงการ	Strengthening	BOO	@	Brokers	2020	

เมื่อวันที่	12	และ	19	กันยายน	2563

  ร่วมกับกรมสรรพากรจัดอบรมสาธิตการยื่นแบบแสดง

รายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 หัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ภ.ง.ด.	2	

ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 ส่งผู ้แทนเข้าร่วมกิจกรรม และเสนอความคิดเห็นกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ส� า นั ก ง านคณะก ร รมก า รก� า กั บหลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 จั ดท� า ส รุ ปข ้ อมู ลทรั พย ์ สิ นค งค ้ า งที่ มี อ ยู ่ ใ นกา ร 

ครอบครองของบริษัทหลักทรัพย ์ ท่ีรวบรวมได ้จากผลส�ารวจ 

เพื่อน�าส่งส�านักงาน	ก.ล.ต.		

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 	 หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เรื่อง	CCP	Offline	 

ส�าหรับ	Derivatives	Market	และ	Equity	Market

 	 เสนอความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับแนวทางการซื้อขายและช�าระราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ	

(Foreign	Currency	Products)

 		สอบถามความเหน็บรษิทัสมาชกิเกีย่วกบั	“ข้อตกลงและ

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ	e-Open	Account”	ให้กับบริษัทสมาชิก

ที่แสดงความจ�านงที่จะได้บริการ	e-Open	Account	ของ	SETTRADE

 หน่วยงานอื่น

 		ศกึษาข้อมลูและจดัท�าหนงัสือขอผ่อนผนัการออกหนงัสอื

รับรองภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายต่อกรมสรรพากรให้กับบริษัทสมาชิก	และได้

รับการพิจารณาอนุมัติจากกรมสรรพากรให้ด�าเนินการได้	รวมถึงการ

จัดอบรมการด�าเนินการ/ตอบข้อซักถามการยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.	2	 ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตและให้กับสมาชิก
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 	 ร่วมหารือและให้ความเห็นเรื่องการปฏิบัติตาม	Single	

Form	ร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์	และสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน	

 		เข้าร่วมประชมุเพือ่เตรียมการด้านการแลกเปลีย่นข้อมูล

ทางการเงนิระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล	(CRS)	กบัชมรมผูดู้แล

การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์		ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ

กรมสรรพากร		

 	ร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ	ThaiBMA	หารือและจัด

ท�าแนวปฏิบัติส�าหรับการรับและบังคับตราสารหนี้ที่เป็นหลักประกัน

      	 ร่วมกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และสมาคมบริษัทจัดการ 

กองทุนหารือเกี่ยวกับการจดจ�าน�าและบังคับหลักประกันท่ีเป็น 

หน่วยลงทุน

 	 จัดท�าข้อมูล	PDPA	 ในส่วนการแบ่งหมวดข้อมูลเพื่อ

ประกอบการให้สิทธิลูกค้า	รวมถึงแนวทางการใช้สิทธิ

ดา้นกจิกรรมและสมาชิกสัมพนัธ์ 
 		ร่วมกับบรษิทัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั		 

และบรษัิท	ส�านกัหักบัญช	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จดักจิกรรมสนัทนาการ	 

Networking	Day	2020	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า 

	 ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจัดตั้งขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า		

และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ	 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของ

การประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 

เกีย่วกับธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า		และการเป็นตวัแทนของสมาชกิ

เพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในป	ี

2563	ชมรมมีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	41	บริษัท	

การด�าเนนิการของชมรมในปี 2563 สรุปไดด้งันี้

ดา้นการพฒันาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบตังิาน 
 	 ทบทวนอัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันของลูกค้า

ทั่วไปส�าหรับสินค้าทุกประเภทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	

  จัดท�าประกาศเรื่องอัตราค่านายหน้าแนะน�าของสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า	ส�าหรับ	2	สินค้าใหม่	ที่เปิดซื้อขายในปี	2563	ได้แก่	

Japanese	Rubber	Futures	และ	Silver	Online	Futures

ดา้นการเป็นตวัแทนสมาชิกประสานงานกบัหนว่ย
งานที่เกี่ยวขอ้ง
   ให้ความเห็นกบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	(TFEX)	และ

ส�านักหักบัญชี	(TCH)	เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ	ดังนี้

  การพัฒนาสินค้าใหม่และโครงการส่งเสริมการซื้อขาย

ส�าหรับ	Japanese	Rubber	Futures	และ	Silver	Online	Futures	

   การด�าเนนิการกบัสนิค้าปัจจุบัน	เช่น	การเพิม่หุ้นอ้างองิ

ของ	SSF,	การเพิ่ม	Contract	Series	ของ	Gold	Online	Futures,	การ

ปรบัปรงุ	Corporate	Action	ของ	Mint	Futures,	การปรบัปรงุ	Position	

Limit	ของ	USD	Futures

  การทบทวนการก�าหนด	Margin	 และการเรียกเก็บ	 

Super	Margin

  การปรับปรุงโปรแกรมเทรด	Options	Wizard

  การรองรับเหตุกระทบการซ้ือขาย	 และการด�าเนินการ

กรณีระบบงานของ	TCH	ไม่สามารถใช้งานได้

   การจัดกิจกรรม	เช่น	TFEX	Trading	Challenge

  ประสานงานให้กับบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับการขอรับทุน

สนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการในตลาด

ทุนของกองทุน	CMDF

ดา้นกจิกรรมและสมาชิกสัมพนัธ์
  ร่วมกับ	TFEX	จัดกิจกรรม	TFEX	Networking	2020	เมื่อ

วันที่	27	พฤศจิกายน	2563

ร่วมกับ TFEX จัดกิจกรรม TFEX Networking 2020
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	 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของบริษัทสมาชิกให้มีศักยภาพในการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลอย่างมืออาชีพ	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์

โดยรวม	 รวมท้ังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 

ความรู้	 ประสบการณ์	 และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่าง

สมาชิก	โดยในปี	2563	ชมรมฯ	มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	34	บริษัท

การด�าเนนิงานของชมรมในปี 2563 สรุปไดด้งันี้  

ดา้นการพัฒนาธุรกจิและมาตรฐานการปฏิบตังิาน
 	 ส�ารวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	2019	 และโบนัส

ประจ�าปี	2018

ดา้นพฒันาบุคลากร
  จัดการบรรยาย	เรื่อง	"พรบ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Thailand’s	 Personal	 Data	 Protection	 Act	 B.E.	 2562	 

(PDPA))	ในมุมของงาน	HR"	โดย	รศ.คณาธิป	ทองรวีวงศ์	ต�าแหน่ง	 

รองศาสตราจารย ์ประจ� าหลักสูตรนิติ ศาสตรมหาบัณฑิต	 

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  จดัการบรรยาย	เรือ่ง	"Knowledge	sharing	-	HR	Analytics"	

โดย	คณุนนัทนชั	พชิญ์สกลุ	และคณุทชฌา	พวงพรศรี	กรรมการชมรมฯ

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์

   จดัอบรมร่วมกบัศูนย์ส่งเสรมิการพัฒนาความรูต้ลาดทนุ	

(TSI)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	

	 -		โครงการ	HR	@	Brokers	2020	หลักสูตร	"The	Mindset	

of	HR	New	Normal”		โดย	คุณพจนารถ	ซีบังเกิด

โครงการ HR @ Brokers 2020 หลักสูตร “The Mindset of HR 
New Normal” ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพมหานคร

	 -		โครงการ	HR	@	Brokers	2020	หลักสูตร	“HR	Capability	

Development”	โดย	คุณทัสพร	จันทรี

 	 จัดบรรยาย	 เรื่อง	 "ทิศทางการพัฒนาบุคลากรใน

ธุรกิจหลักทรัพย์	 ปี	2021"	 และ	 “โครงการทุนอบรมเพื่อยกระดับ		 

ผู้แนะน�าการลงทุน	(IC)”

ดา้นการเป็นตวัแทนสมาชิกประสานงานกบัหนว่ย
งานที่เกี่ยวขอ้ง
  จัดท�าท�าเนียบผู้แทนสมาชิก	 เพื่อให้สมาชิกน�าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป
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 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 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.

About Asco
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The Association further expanded its network to cover all  

levels of operations and activities of member companies 

by establishing the Investment Banking Club in December 

1996.  The objective was to promote investment banking 

business from the standpoint of policy as well as operations.  

In 1997, the Association formed the Compliance Club to  

ensure that control and compliance of securities companies in  

accordance with international standard is enforced. In 1999 

the Information Technology Club was founded to facilitate the  

development of the securities business as it was moving closer  

in thedirection 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 

activities among the members.
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Review of the Economy
Capital Market and Securities 
Business in 2020
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 The overall Thai economy shrank by 6.1 % in 2020, 

compared to the positive growth rate of 2.3 % of the previous 

year (Table 1). The growth rate - the lowest in 22 years since 

the tom yam kung crisis in 1998 - resulted from the outbreak of 

COVID-19 which led to considerable shrinkage of the export 

and tourism sectors and thus the domestic economy.

 Domestic spending in the private sector contracted

by 1.0 %, compared to the growth rate of 4.0 % in the  

previous year. Private sector investment, meanwhile, shrank  

at a rate of 8.4 %, a drop from the positive increase rate of 2.7 %

in the previous year due to measures taken to restrict various 

economic activities. The value of exports in 2020 dropped at 

a rate of 6.6 %, as against the negative growth rate of 3.3 % 

of the preceding year in line with the economic slowdown of 

trading partners. 

Review of the Economy, Capital Market 

and Securities Business in 2020

 Consumption in the public sector increased by 0.8 

% per year, compared to 1.7 % per year of the previous year.  

Meanwhile, public sector investment increased by 5.7 % per 

year, compared to 0.1 % per year recorded for 2019, resulting 

mainly from accelerated budget disbursement.

  In terms of domestic economic stability, headline 

inflation in 2020 decreased by 0.8 %, compared to the  

positive change of 0.7 % in 2019. For external stability, the 

current account in 2020 showed a surplus of 3.3 % of the GDP. 

The trade balance surplus was at USD39.8 billion, an increase 

from the previous year due to significant import reduction.

Table 1: Major Economic indicators for 2020 and economic forecast for 2021
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564f

GDP growth (%) 2.9 3.3 4.1 4.2 2.3 -6.1 2.5-3.5

Investment (%) 4.4 2.8 1.8 3.8 2.0 -4.8 5.7
                           Private (%) -2.2 0.5 2.9 4.1 2.7 -8.4 3.8

Public (%) 29.3 9.5 -1.4 2.8 0.1 5.7 10.7
Private Consumption (%) 2.2 3.0 3.1 4.6 4.0 -1.0 2.0
Public Consumption (%) 3.0 2.2 0.1 2.6 1.7 0.8 5.1
Export volume of goods & service (%) 0.7 2.8 5.2 3.4 -3.0 -19.4 -0.2

  Export value of goods (%) -5.6 0.1 9.5 7.5 -3.3 -6.6 5.8
Import volume of goods & service (%) 0.0 -1.0 6.2 8.3 -5.2 -13.3 -0.5

Import value of goods (%) -10.6 -5.1 13.2 13.7 -5.6 -13.5 6.5
Trade balance (Bil. USD) 26.8 36.5 32.6 22.4 26.7 39.8 40.8
Current Account balance (Bil. USD) 32.1 48.2 44.0   28.5 38.2 16.5 12.4
Current Account to GDP (%) 8.1 11.7 9.6 5.6 7.0 3.3 2.3
CPI (%) -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 -0.8 1.0-2.0
f=forecast 
Source: NESDB

Overview of Thailand’s economy
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Overview of the Stock Exchange of Thailand

 SET index ended 2020 at 1,449.35 points, decreasing 

by 8.3 % from the end of 2019 (Figure 1). The decrease of 

the index is attributed to pressure from both domestic and 

external economic circumstances induced by the COVID-19 

pandemic, which led to foreign investors’ net-sell volumes for 

four consecutive years. The Index reached its highest level  

at 1,600.48 points in January and hit the bottom at 1,024.46 

points in March. The mai Index closed at 336.29 points, 

 increasing from the end of 2019 by 8.6 %.

 Combined market capitalization of the SET and  

the mai at the end of 2020 totaled 16,342,663 (Figure 1), 

decreasing from the end of 20201  by 3.7%, in line with the 

falling SET Index.

Capital Market Situation

Figure 1 : SET-mai Index & Market Capitalization

Figure 3 : Dividend Yield and P/E

Figure 4 : Average Daily Turnover

Figure 2 : No. of Listed Companies (SET + mai)
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 During 2020, there were 568 companies listed on  

the SET. 15 new ones were listed and 9 were delisted. As for 

the mai, 175 companies were listed, 12 of which were new 

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

2020, a total of 743 companies were listed on either the SET or  

the mai (Figure 2).

 The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2020 

went up from 19.4 times at the end of the previous year to 

28.84 times, and the mai P/E ratio increased from 23.08 times 

at the end of 2019 to 72.59 times (Figure 3). The Thai dividend 

yield rose from 3.14 % at the end of 2019 to 3.32%.2  

 The combined turnover of the SET and the mai  

in 20203 stood at 16,671,479 million Baht, increasing from 

12,978,853 million Baht of 2019 by 28.5 %. The average daily 

turnover was 68,607 million Baht, rising from 53,192 million  

Baht in 2019 (Figure 4). 
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Figure 5 :  Market Turnover Classified 

by Type of Investors
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 In terms of securities turnover in 2020 categorized  

by investor type, retail investors had an increasing share, 

reaching 44%. The share of foreign investors and that of  

proprietary traders dropped to 36 and 10%, respectively; while 

domestic institutional investors’ share remained unchanged  

at 10 % (Figure 5).

Overview of the derivatives market
 During 2020, the volume of trading of the Thailand 

Futures Exchange (TFEX) totaled 120,193,573 contracts, or a 

daily average of 494,624contracts, rising by 15.5 % from 

2019, during which the daily average was 428,369 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 SET50 Index Futures, which constituted 48% of the total 

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

Gold Online, which accounted for 39 % and 6.7 %, respectively.

 As of the end of 2020, the TFEX had open interest 

of 2,194,994 contracts, decreasing from 3,330,230 contracts  

in the previous year by 34.1 %. There were 217,073 trading 

accounts in total, increasing from 186,813 accounts in the 

previous year by 30,260 accounts. During 2020, retail investors 

accounted for the highest percentage of 48.4 %, followed by 

institutional and foreign investors, who accounted for 28.6 % 

and 23 %, respectively.

 During 2020, the TFEX developed goods and services 

in several areas. An example was the addition of 12 new 

underlying stocks for Stock Futures, increasing the total from 

110 to 122 underlying stocks. Trading of these new set of stock 

futures was commenced in July 2010.  Two new products 

were released, namely, Silver Online Futures, of which trading 

began on November 9, 2020. The product is based on 99.9% 

purity silver bullion quoted in terms of US dollars per troy ounce,  

but settled in local currency with a multiplier of 3,000, similar  

to gold online futures. The other product released was  

Japanese Rubber Futures (JRF), linked with the price of Futures 

contract Natural Ribbed Smoke Sheet No. 3 (RSS3) traded  

in the Japan Exchange Group (JPX), formerly TOCOM. Trading 

of the product was commenced on November 30, 2020. It is 

quoted in Japanese yen per kilogram but is settled in Thai 

baht, making it more convenient than opening an offshore 

account for trading.

Overview of the bond market
 As at the end of 2020, the outstanding value of  

bonds registered with the Thai Bond Market Association was  

13.9 trillion Baht, increasing from 13.3 trillion Baht in 2019 by  

4.8 %. Outright trading on the secondary market in 2020  

totaled 20.29 trillion Baht, or an average of 83,478 million Baht 

per day, which represented a decrease of 4.9 % from 87,755 

million Baht in 2019.

Major developments in the cap
 The following summarizes major developments  

in the capital market in 2020 :

 1. Relaxation of rules governing investment in foreign 

securities by the Bank of Thailand (BOT) In November 2020, 

the BOT issued a notification further relaxing the rules  

governing investment in foreign securities in order to provide 

options for investment in foreign securities and to allow Thai 

investors to diversify investment risks more efficiently, with key 

points as summarized below:



45สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 1) Allowing retail investors to invest in foreign 

securities via a Thai intermediary institution with no limit.   

The investment limit which the BOT had granted to the Office 

of the SET for allocation (FIA) has been lifted since January 

1, 2021.  Relaxation also included increasing the amount of 

investment by retailed investors without having to invest via 

an intermediary institution from US$ 200,000 to US$ 5 million 

per investor per year.

 (2) Expanding investment options in foreign  

securities to include FX bonds issued and offered for sale.   

Issuance and offering for sale of such bonds no longer  

require prior permission from the central bank.  Examples are 

ETF or DR’s with foreign securities as underlying assets and 

derivatives linked to foreign underlying variables issued and 

offered for sale on a derivatives exchange in Thailand.

 (3) Revising the rules governing foreign account 

deposits opened with domestic commercial banks for  

transactions related to investment in offshore securities. 

Investors can now open such accounts without the need  

to separate them specifically for investment. They are 

also allowed to buy or exchange foreign currencies for  

depositing in such accounts with no limits and without the  

need to submit documents. 

 (4) Revising other regulations, e.g.; allowing  

institutional and retail investors investing via an intermediary 

institution to borrow foreign currencies from abroad for  

investing in foreign securities without having to bring the loans 

back to Thailand. Revision was also made, with effect from 

January 1, 2021, to the rules regarding documents required 

for out ward money transfers for investment, allowing the  

investment intermediary institution transferring money  

on behalf of retail investors to certify that the transactions  

are for offshore portfolio investment via an intermediary  

institution in lieu of evidence of the amount allocated by  

the Office of the SEC. 

 2. Testing of digital cross-bank identity verification

in the BOT’s regulatory sandbox On February 6, 2020,  

the BOT allowed commercial banks to conduct testing under

its regulatory sandbox for cross-bank identity verification 

through the National Digital ID (NDID) platform for opening 

bank accounts online instead of conducting verification pro-

cess at a bank branch.  On November 9, 2020, the central 

bank authorized five commercial banks, namely, The Bank of 

Ayudhya Public Company Limited, the Bangkok Bank Public 

Company Limited, the Kasikorn Bank Public Company Limited, 

the Siam Commercial Bank Public Company Limited and the 

TMB Bank Public Company Limited, to expand their digital 

identity verification testing to cover customers applying online 

for opening of accounts for securities trading, mutual funds, and 

insurance purchases, and for requesting credit reports from the 

National Credit Bureau (NCB). In the initial stage, 17 securities 

and asset management companies were ready to take part 

in the testing.  More are expected to join the testing in the 

future in order to prepare for the SEC’s new e-KYC Guidelines 

which will be ineffect on July 1, 2021.              

         In using the cross-bank digital identity verification 

service through the NDID platform, customers are required to 

register or have a deposit with a bank offering the service and 

its mobile banking application as well as to have updated their 

profile given to the bank.

 3. Development of the Digital Infrastructure for  

Capital Market (DIF) This project was initiated by the Office  

of the SEC, aimed primarily at bringing about upgrading 

of digital technologies and developing infrastructure for  

end-to-end processes of capital market products under the 

3rd Capital Market Development Plan (2017 - 2021), on Digital 

Transformation.  A plan has been mapped out to develop the 

digital infrastructure of the Thai capital market, from offering 

for sale, trading, settlement to delivery, in order to reduce 

the costs borne by all parties on the capital market and to 

enhance transparency, efficiency and regulation through the 

use of appropriate technologies.
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Later, the Association of Thai Securities Companies, the Thai 

Bankers’ Association and the Stock Exchange of Thailand signed 

a Memorandum of Agreement on June 1, 2020, to act as main 

operators in developing and administering the DIF Project and 

to cooperate in promoting and supporting the Project for its 

sustainable success and to be the Nation’s digital infrastructure, 

starting from Corporate bonds and will be expended to cover 

othercapital market products or other markers.  In 2020, the 

main operators established an Operator Steering Committee 

(OSC) and organized workshops and focus group meetings 

attended by business operators and regulators to hear their 

views towards current operation procedures and to design new 

end-to-end processes for issuance, trading, settlement and 

delivery of corporate bonds. Presently, the work is at the stage 

of sourcing of external experts to serve as project consultants 

and applying for funds from the Capital Market Development 

Fund (CMDF).  The model calls for CDMF to act as the Project 

Owner and founder of a project management company, wholly 

owned as a passive shareholder, assigning OSC representatives 

to join the Board of Directors. Establishment of the company 

is expected to be completed in February 2021.

(unit: mil. baht) 2019   Jan - Sep 2019 Jan - Sep 2020 % Jan - Sep 20/19
Brokerage - Securities 19,475 14,981 18,189 21.4%

Brokerage - Derivatives 3,072 2,295 2,586 12.7%

Underwriting 2,211 1,003 1,366 36.2%

Financial Advisory 1,291 653 767 17.5%

Gains on Trading - Securities 1,171 2,762 -6,566 -337.7%

Gains on Trading - Derivatives 4,037 1,531 7,097 363.6%

Interest and Dividend 4,120 3,224 2,489 -22.8%

Interest on margin loans 3,515 2,613 1,999 -23.5%

Others 4,998 3,483 5,281 51.6%

Total Revenue 43,890 32,546 33,208 2.0%

Table 2: Revenue of Securities Industry 

Source: SEC

Securities industry
 At the end of 2020, there were 44 securities companies 

with brokerage licenses. Of this total, 39 were SET members. As 

for the derivatives business, 44 companies were licensed as 

derivatives agents, 40 of which were TFEX general members.

Performance
 The total revenue of the securities industry in the  

first nine months of 2020 was 33,208 million Baht, an increase 

of 2% from 32,546 million Baht of the corresponding period  

of the previous year. Brokerage fees remained the main  

revenue of the securities business. Combined brokerage  

revenues from securities and futures trading totaled 20,775 

million Baht, or 63 % of the total revenue (Table 2). 
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 The expenses of the securities industry in the first nine months of 2020 totaled 26,488 million Baht, an increase of 3.8% 

from 25,521 million Baht of the same period of 2019. The major item was personnel expenses, which totaled 14,155 million Baht, 

accounting for 54% of total expenses (Table 3).

(unit: mil. baht) 2019  Jan - Sep 2019 Jan - Sep 2020 % Jan - Sep 20/19
Expenses on Borrowing 2,582 1,919 1,422 -25.9%

Fee & Service Expenses 4,757 3,546 4,201 18.5%

Provision for Bad Debt / Doubtful Account -5 -4 7 275.0%

Personnel Expenses 17,503 13,042 14,155 8.5%

Other Expenses 9,801 7,019 6,703 -4.5%

Total Expenses 34,639 25,521 26,488 3.8%

Source: SEC

In the first nine months of 2020, the securities industry recorded net profit of 5,307 million Baht, a decrease of 5.5 % from 5,615 

million Baht of the corresponding period of the preceding year.

Table 3: Expenses of Securities Industry 

Figure 6: Assets, Liabilities and Shareholders’

Equity of Securities Industry

Figure 7: Net Profit and ROE 

of Securities Industry

   Financial position
 Total assets of the securities industry as of September 

2020 stood at 405,169 million Baht, an increase of 2.2 % from 

the same period of 2019, when total assets stood at 396,335 

million Baht. The amount represented an increase of 13.1 % 

from the end of the previous year when assets totaled 358,201 

million Baht. The sources of funds, at the end of September 

2020, comprised liabilities totaling 300,296 million Baht and 

shareholders’ equity of 104,873 million Baht (Figure 6).

  Return on Equity (ROE)
 As a result of the decrease in net profit, ROE of the 

securities industry for the first nine months of 2020 was 6.7 % 

(annualized), decreasing from 7.1 % of the same period of 

2019 and 6.9 at the end of the year (Figure 7).



Operational Highlights 

2020
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2020 
Important Operating Results

1. Product&Service 
  Loan against Securities: For operational flexibility, 

cooperated with the Thai Bond Market Association and the 

Office of the SEC in issuing guidelines for accepting bonds 

as loan collateral and collateral enforcement. The similar  

guidelines for mutual funds are under developing as well.  Efforts 

are also being made to enable securities companies to extend 

credits in general to the public with securities as collateral.

   Digital ID: Coordinated with the National Digital ID 

Company Limited and the Office of the SEC in encouraging the 

members to adopt the non face-to-face identity proofing and 

authentication in accordance with the criteria set forth by the 

Office of the SEC. Coordinated as well with those concerned 

in proofing and authentication for corporates and with the 

nonbank Identity Providers to provide services to members. 

   Revision of NCR calculation: A proposal was made 

to the Office of the SEC to revise the calculation of NCR.  The 

calculation for use of subordinated loans and the lender, cash 

account risks, and equity underwriting risks had been revised.  

Three matters remain pending; namely, margin loan claim right 

risks, counting loans extended to the parent company towards 

liquid assets and special debts due to big lot and stabilization 

transactions.

  Industry landscape data: Presented secondary  

market data to the Subcommittee on Capital Market  

Competitiveness Enhancement, the Office of the SEC  

and preparation of primary market data is underway.

  Guidelines for investment consultants’ working 

from home: Coordinated with the Office of the SEC to draft 

the guidelines for use by the members in catering for the new 

normal. 

   Short selling guidelines: Consulted with the Office 

of the SEC and the Stock Exchange of Thailand to develop 

guidelines in order to cut down problems and obstacles  

encountered by the members in their operation.

  Relaxation for issuance of certificates of 

withholding tax on interest paid to the Individual customers:  

Proposed the Revenue Department to consider the subject  and  

organized training on internet tax filing

  Offshore investment services: The Workflow has  

been adjusted to be in line with adjustments made by the 

Bank of Thailand. Moves were also made to make investment 

through an intermediary have similar condition as investment 

directly to reduce operation obstacles. 

  Rules for DR: issuance and offering for sale. A  

proposal was submitted to the Office of the SEC for issuance 

of DR in the form of direct listing, allow issuance at proportions 

other than 1:1, and adding the types of underlying securities.  The 

Office of the SEC concurred with the proposal and has sought 

input through a hearing. 

   The bond transaction fee of the Office of the SEC: 

A proposal was submitted to the Office of the SEC to consider 

charging fees varied with the business volume instead of step 

rate.  The Office of the SEC, in response, revised the steps of the 

rates, making each step smaller, and thus reducing the fees.  

   Club deal ID card reader: In order to support the 

members in complying to the Notification of the Office of the 

SEC regarding customer identity proofing at account opening, 

the IT Club selected vendors and negotiated prices for the 

members to consider.

2. Technology 
  The Association requested funding from the  

Capital Market Development Fund  for organizing  annual 

cyber exercise for the capital market sector for 2021-2023.

3. HR Development
  Developing investment consultants (IC’s) with 

respect to licensing:  requested funding from the Capital 

Market Development Fund (CMDF) for 4 years(2021-2024)for 

training and testing of investment consultants of the member 

companies to groom them to certified financial planners to 

enhance their potential in rendering services to their clients. 
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   Improvement of testing venues and training rooms 

to comply to the requirements regarding prevention of the 

spread of COVID-19. Remote classroom was also adopted as 

choice for trainings.

  A recommendation was made to the SEC  

to consider making courses relevant to the current situation 

compulsory for training for renewal of investment consultants 

licenses so that they have knowledge necessary for the  

circumstance.  A recommendation was also made to make ESG 

a compulsory course. The matters are in the hearing process. 

4. Common Infrastructures 
  Back office systems development: Coordinated 

with the Stock Exchange of Thailand and the members  

regarding development of the back office system for  

interested members to use commonly.

  Digital Inf rast ructure System for Capital  

Market Project: Cooperated with the Thai Bankers’ Association 

and the SET in developing the system and establish a company 

for execution.

5. Best Practice  Ethics  & Regulation
  Preparation of guidelines for compliance to the  

Personal Data Protection Act for the members and coordination 

with agencies concerned to prepare standard agreements and 

industrial standards for relevant undertakings.

   Modification of the Association’s Notifications on 

Incentives, on Research papers and the Number of Analysts 

and on Cash Balance Line Available to suit the current business 

situation of the members.

  Preparation of Manual for Rules Governing  

Securities Trading and for Investment Advisors. An E-book 

Investment Consultant Manual was also issued.

  Supervision of DW trading:  The Stock Exchange  

of Thailand was requested to assume the supervisory role which 

is currently played by the DW issuers and the Association. This 

is expected to take place in mid 2021.

  Coordination and providing input regarding  

issuance and amendment of the securities and exchange law, 

the anti-money laundering law and other laws related to the 

members’ business, such as FATCA and CRS.

6. CSR and others
   Collecting and joining donations of 4,000,000 Baht 

in total to the Ramathibodi Foundation to support treatment 

of patients infected with COVID-19.

  Organizing the Broker Badminton Championship 

event to strengthen relationships between the members and 

agencies concerned.

   ESG Training Project was provided to students and 

personnel of the members in ESG as part of the Capital Market 

Governance Enhancement Project in honor of His Majesty the 

King on the occasion of his coronation.

   Facilitating and coordinating with the Nomination 

Committee of members to consider nominating SET Governors 

replacing retiring Governors representing the members.

   Writing up four articles:

 1. Investment in foreign securities: continued growth 

following relaxation of rules by the BOT.

 2.  Sustainable investment trend: growth both at home 

and abroad.

 3.  Online securities trading account opening through 

the Digital ID System.

 4. Depository Receipt (DR): another alternative for 

investment in foreign securities.
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Business development

Improvement of the industry and
operating standards
  Conducted a study of and preparing data on the 

industry landscape of the Thai securities industry for use in  

laying down an operation development plan, as well as  

preparing a proposal to develop the securities industry for  

submission to the Sub-Committee for Enhancing Competitiveness 

 of the Capital Market. 

   The Working Group on the Personal Data Protection 

Act provided input to the wording of the Legal Guideline, 

the Implementation Guideline and the Industry Standards for 

undertakings under the Act, including standard agreements 

in cooperation with the SET and the AIMC.

   The Working Group for Development of Products 

and Services of the Securities Business held discussions on 

handling of issues imposing obstacles on the securities business 

in order to prepare a proposal for submission to the relevant 

regulators. 

  A Working Group was established to jointly find 

ways and means to reduce short selling obstacles.  Discussions 

were held with the Custodian Club and the two parties jointly 

submitted a proposal to the Office of the SEC and the SET.

  A Working Group was established to prepare 

guidelines for working from home for investment consultants.  

Discussions were also held with the Office of the SEC and the 

SET on development of standard guidelines for the industry. 

  A Working Group was established to prepare  

guidelines for determining qualifications of eligible DMA  

investors in order to cover a greater variety of customers for 

submission to the SET. 

  The workflow for investing in foreign securities was 

revised to be in line with the changing rules of the regulators.

Personnel development
   Training under the topics of “Blockchain the Series” 

and “Energy, the new digital assets for trading” was provided 

to executives of the member companies under the ASCO 

Executive Advancement Program (ASCO-EAP).

Coordinating with agencies concerned
   Serving in the Operator Steering Committee under 

the Digital Infrastructure for Capital Market Project and joining 

the Workshop on Requirement Collection for systems  

development. 

   Encouraging the members to use and participate 

in testing the NDID system and negotiate the fees which might 

impose obstacles; holding a discussion with the Office of the 

SEC regarding postponement of the effective date of the 

guidelines for identity proofing and authentication for business 

operators applying to join the NDID Project to July 1, 2021.

  Participating in the Working Group on Consider-

ation of the Guidelines for Supervising  High Frequency Trading 

(HFT) together with the Office of the SEC, the SET and the Thai 

Investors Association (TIA). 

  Jointly with the Office of the SEC, the SET, the AIMC 

and the  Federation of Thai Capital Market Organizations 

(FETCO), presenting views towards the Project to Prepare  

Domestic Investor Databases (with no double counting)  

for use in analyzing the overall situation and determine  

approaches to promote investment.

   Preparing an Industry Position for use in discussion 

with the SET in order to propose a fee reduction.

  Discussing with the SET regarding partnership  

undertakings between the SET and the member companies

        Together with the executives of the member 

companies, discussing with the Office of the SEC on various 

obstacles in operating the securities and derivatives  

businesses.

   Together with the working group, paying a call on 

the Office of the SEC to propose revision of the NCR Rules to 

address business obstacles.

Operating Result by 

Functing and Clubs
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   Discussing with the SET on the process of calculation 

and data preparation, as well as reviewing the formulas and 

variables in the calculation of the ceiling and the floor, and 

the DW cash balance.

   Jointly with agencies concerned, preparing a Data 

Bureau for use as an efficient database by securities analysts in 

four industry groups: Industrials, Services, Technology and Agro 

and Food Industry

  Coordinating with the Thai Bankers’ Association 

to request for a review of the fees of the Payment for Capital 

Market System.

   Coordinating with the Capital Market Development 

Fund (CMDF) for the member companies and the relevant 

Clubs to participate in the project to grant funding for hiring 

new graduates to business operators in the capital market.

Activities and member relations
  Organizing a “Broker Badminton Championship 

2020” for a trophy from Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn during February 22-23, 2020.

Foreign relations
   Attending the video conference 2020 International 

Council of Securities Associations (ICSA) Annual General  

Meeting

        Attending the 2020 Asia Securities Forum (ASF)  

video conference Annual General Meeting 

Social Contribution and Environmental  
Conservation Activities
  Jointly with the Thailand Securities Institute (TSI)  

of the Stock Exchange of Thailand, conducting online classroom 

activities for investors

  Preparing an ESG Guideline and inviting the 

member companies to follow the ESG environmental  

conservation concept.; encouraging the member companies  

to cooperate with the Office of the SEC in making a declaration 

to be a good governance organization pursuing Sustainable 

Development Goals (SDGs); and pushing for inclusion of ESG 

in the compulsory contents of the training for renewing the 

investment consultant license.

  COVID-19 Jointly with the member companies, 

donating 4,000,000 Baht to the Ramathibodi Foundation  

to support the procurement of medical supplies and other 

necessities for treatment of COVID-19 infected patients

  Supporting the activities conducted by the Thai 

Investors Association (TIA) in lifting governance standards  

of the Thai capital market.

Other areas
  Preparing recommendations for coping with the 

outbreak of COVID-19 pandemic for the member companies.

A panel discussion on 
"Investment Choices Amidst COVID-19 Pandemic"

Training and Examination

Operating results of the ASCO
Training Institute (ATI)
 The outbreak of the COVID-19 pandemic has directly  

affected the operation of the Training and Testing Sections.  

The ASCO Training Institute (ATI) has therefore started to adapt to 

the new situation, developing and redesigning training courses 

to switch to the online mode through the use of its E-Learning 

system and to remote-classroom, giving live lecture via various 

applications, such as Zoom, Microsoft Teams and Cisco Webex 

,Its Testing and Training Centers strictly follows the measures 

recommended by the Department of Disease Control, Ministry
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of Public Health, inchuding social distancing tominimize the 

spread of the disease. In addition, useful knowledge and  

information relevant tothe training and license testing is  

disseminated via the Institute’s website and social media 

to reach service users and interested parties in a speedy  

manner.

Training
 The ATI serves as a center for professional training in 

the securities business, offering training courses which are up to 

the standards laid down by the relevant regulators to industry 

personnel and general investors and constantly upgrades  

professional standards of its teams. The Institute has developed 

and adapted its training formats to suit the current situation 

and cover areas both in Bangkok and upcountry. 13,529 

people underwent classroom/remote classroom training and 

13,602 were trained through e-learning. Both in-house courses,  

designed in accordance with the customers’ requirements, and 

public courses for general interested individuals, are available. 

The following are major public courses offered in 2020.:

  “15 Hours license renewal course for IC’s, IP’s, IA’s 

and IBA’s” Seven classes of training took place in Bangkok 

(two courses in classroom , four online classes via Zoom, and 

one classroom course in English) The course was designed 

to strengthen knowledge and understanding of investment  

consultants, investment planners, investment analysts and 

introducing broker agents. 

  ”Financial Planning Program (CFP modules 1-2)”  

for those intending to be investment planners (IP’s) and  

certified financial planners (CFP’s)

  The “1-day, 2-day and 4-day Tutoring for IC-Plain 

License Courses”, offering a review of the contents necessary 

for the examination to those making preparations for IC-Plain 

license examination

  The ”Tutoring for IC-Complex (P2) (complex 

bonds and mutual funds) License Course” for those making  

preparations for IC-complex license examination to be able 

to provide consultancy for investment in high-risk or complex 

bonds and mutual funds.

 The ATI also cooperated with the Thailand Securities 

Institute (TSI) of the Stock Exchange of Thailand and various 

ASCO Clubs in organizing training for personnel in support of 

the member companies as follows: 

  Two training classes under the “HR@Brokers 2020” 

Project were conducted together with the HR Club with the 

objective of enhancing knowledge and skills of HR personnel

  Two training classes were organized in cooperation 

with the Back Office Operation Club (BOO) under the  

“Strengthening BOO @ Brokers2020” Project, using the live 

streaming facilities of the SET.

“Strengthening BOO @ Brokers 2020” Project

Development of e-learning courses:
  “15 Hours license renewal course for IC’s, IP’s, IA’s 

and IBA’s”  The course is suitable for those wishing to renew 

their IC Plain, IC Complex 1,2 and3, IP and IBA licenses, as well 

as those seeking further knowledge in investment. 

  “Complex Module 1” and .Complex Module 2” 

which are suitable for the old type of license (securities/capital 

market) and IP’s who did not undergo Migration Training in 

2018-2020 and those whose licenses have expired and need 

a 30-hour training course with the contents of the Migration 

Module.
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  “AML/CFT Laws”, for personnel of reporting entities 

under the anti-money laundering law and personnel of  

securities companies for their professional performance of duties

  “IC Plain (P1)” for those without basic knowledge 

wishing to take an IP Plain license test.

  “IC complex 2” for those having passed IC Plain 

(P1) and wish to be a complex/ type 2 IC 

  “New investment opportunities in the fintech age” 

- suitable for investors and general interested individuals wishing 

to enhance their knowledge and understanding to see  

opportunities and risks associated with the use of fintech  

investment systems and tools and to apply knowledge gained 

in making investment decisions in practice for greater return.

  “Technical Analysis”- designed for those wishing 

 to learn proper trading timing and to understand stock  

graphs and basic technical analysis, as well as to have in-depth 

understanding of trend lines, moving averages, price  

patterns and indicators for stock self-analysis

  “Learning how to choose stocks with good  

fundamentals from three gurus - Peter Lynch, William and 

Warren Buffett” for adaptation to investors’ own approaches.

  “DRG Practices Course” for those seeking  

a TFEX trader id.

  “Introducing Broker Agent (IBA) Course”, for  

individuals introducing clients or providing prospects for trading 

account opening with securities companies or persuading 

clients to open a trading account

Training course development
 A total of 30 new courses were developed or revised 

in 2020 to respond to the current situation and the needs of 

trainees, 21 of which were for e-learning. Importance was 

placed on selecting trainers qualified for the courses for max-

imum training effectiveness.

Testing
 The ATI Digital Testing Center is the main testing center, 

certified for TSI standards.  With the COVID-19 outbreak, the 

Center has been taking measures recommended by the 

Department of Disease Control, the Ministry of Public Health, 

and social distancing has been observed as required by the 

Government.  Staff members are on hand to strictly supervise 

the operation and provide services, and testing is offered 

every day of the week. The 12 upcountry testing centers serve

the demands of tests outside Bangkok and suburban areas.

Over 13,000 people sat tests for investment consultant licenses 

during the year.

Testing venues arranged in accordance with the measures 
recommended by the Department of Disease Control, Ministry of 

Public Health and social distancing is observed.

 The ATI testing centers in Bangkok and upcountry are 

listed below: 

 Testing Center in Bangkok

  The ATI Digital Testing Center 12 up-country 

 testing centers:

  Chiang Mai, Chiang Mai University

  Phitsanulok, Naresuan University

   Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Rajabhat University

   Phuket, Phuket Rajabhat University

   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 

   Nakhon Si Thammarat: Walailak University

   Chon Buri, Kasetsart University, Sriracha Campus
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Support for students, educational  
institutes nationwide and various agencies 
   The ATI organized the “ESG, day” the “ESG Stock 

Investment” course for personnel of the finance industry. 

The activity was part of the Capital Market Governance   

Promotion Project launched to commemorate His Majesty King 

Maha Vajiralongkorn Coronation Ceremony. ASCO worked 

with the Office of the SEC and the SET. The course was alsoed 

conducting this e-learning for students nationwide.

The ESG Stock Investment Course offered to personnel of the 
finance industry, in which more than 1,700 persons participated.

  The ATI and the network universities organized 

training in “Technical Analysis” to encourage students of the 

universities to gain knowledge about the capital market and 

to be able to use the knowledge gained in an appropriate 

manner in the capital market.

Information technology
 The ASCO’s IT systems have moved towards the  

digital economy age. 2021 will see new developments and 

innovations put in place to modernize and stabilize the work 

processes and to cater to users’ requirements. E-learning  

has been elevated to Phase 3 whereby interactive quizzes will 

be improved. The registration processes in both the front and 

back offices were upgraded for greater convenience on the 

parts of users and operating personnel. System improvement 

also took place to cater for the requirements of the Personal 

Data Protection Act.

The following outlines major activities  
conducted by the Member Supervision 
Function in 2020:

1. Association rules and regulations preparation and 

review to set members’ operating standards

 1.1 Revision of required analyst qualifications in order 

to relax the rules to ease achieving the required number 

of in-house analysts by (1) Lifting the requirement that the  

outsourcee have at least four analysts and counting the analysts 

working for the outsourcee towards the number of in-house 

analysts which the members are required to have, and (2) The 

members may request relaxation in case of failure to meet 

the analyst number requirement for a maximum period of  

six months.  The revisions have taken effect since July 7, 2020.

 1.2 Revision of the criteria for remunerating investment 

consultants by (1) Reducing the number of investment  

consultants in the branches and marketing teams in Bangkok  

and its peripherals for profit sharing payments from five to 

three (2) Allowing an increase in the number of assistants in 

the event the number of investment consultants (not including 

the Team Leader and his/her assistants) exceeds the specified 

number by no less than three per one assistant. (3)) Reducing 

the number of investment consultants from three to two in case 

the company decides to change the profit sharing payment 

basis in Bangkok and its peripherals. The changes have been 

effective since June 1, 2020.

 1.3 Reviewing the sales promotion activity rules and  

ensuring understanding for correct understanding and practices 

as follows: (1) Banning lucky draws (2) Banning gifts in the forms 

of cash, gift checks and gold. The members, however, may 

give away uncashable points or gift certificates which can 

be used for payment of products and services (3) Activities 

conducted for other members’ customers or personnel should 

Member Supervision
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be on a firm-to-firm basis only and, (4) Activities aimed at 

encouraging customers of other securities companies to switch 

to own company must be avoided.

 1.4 Revision of the criteria for determining the  

threshold amount to be transferred to cash balance accounts 

to reflect technological development and for greater  

business flexibility. According to the proposal, the amounts to 

be transferred to a cash balance account are proposed to be 

as follows:  (1) In cases without the customer’s financial position 

supporting documents- 500,000 Baht (2) In cases without the 

customer’s financial position supporting documents but there 

has been an additional KYC qualitative analysis (of occupation, 

position, revenues etc.) based on reliable sources of information 

- 1,000,000 Baht. The proposal is currently pending approval 

by the Office of the SEC.

 1.5 Determining the natures of offenses for use in 

appointing traders The Association had a discussion with the 

Office of the SEC and the SET on appointment of traders.   

It was agreed that ethical offences and the magnitudes of 

the damage be included in the consideration.  However, as 

the current criteria also cover this point, it is not necessary at 

this stage for the Association to specify the nature of traders’  

offences.

 1.6 Actions and measures taken to mitigate the 

impacts of the COVID-19 pandemic:

  Lowering the interest rate on borrowed funds 

for credit balance accounts and futures block trading from  

average MOR of four commercial banks (BBL / KTB / KBank / 

SCB) on the last business day of the month minus 2% to the 

average MOR minus 2.25%.  The reduction would remain in 

effect until June 30, 2020.

  Postponing collection of the ATS settlement fee 

from individual customers due to securities trading settlement 

on the actual price basis from April 1 to July 1, 2020.

  Postponing the 2020 Annual General Meeting With 

consent of the members, the AGM was postponed and the 

Directors whose term would expire in March 2020 remained in 

office until a new election was held.  The Office of the SEC, as 

the Registrar, was consulted and informed of the matter and 

how to move forward.

 1.7 Encouraging the members to tighten their 

supervision,appointment and remunerating introducing 

broker agents (IBA) in order to conform to the Association’s 

criteria.  The members were reminded to do the following: (1) 

Ensuring that their appointed IBA’s renew their registration within 

the specified date (2) Revoking their appointment upon finding 

that IBA’s registration has expired and (3) Not remunerating 

IBA’s after their registration has expired.

 1.8 Preparing and disseminating a Manual of Rules 

Governing Business Operators and Investment Consultants  

The Association has prepared a summary of additional rules 

and regulations imposed by the regulators on the parts of  

securities business and Investment advisory service  and a  

Service Manual for Investment Consultants for use as a  

reference in understanding the overall  picture of the services.  

The members can access the Association’s website through 

the Member Exclusive Channel to find the information.  The 

Service Manual for Investment Consultants is also in the E-book 

form for easier access.

 1.9 Revising the Articles of Association Following the 

spread of the COVID-19 pandemic, the Association revised its 

Articles of Association to allow for meetings to be convened 

via electronic media in accordance with the conditions and 

methods prescribed by law.  The revisions were approved by 

the members on July 29, 2020 and have been duly registered 

with the Office of the SEC.

2. Lobbying and suppording the imvrovement to 

legislation and regulatory changes in support of the 

securities business

 2.1 Joining discussions and providing input for  

amendments of the Securit ies and Exchange Act  

to accommodate digital assets and improve securities  

trading centers, the clearing house, the securities depository 

and stock exchange supervision. The Association is of the 

opinion that requiring that the securities trading centers  
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have a clearing house and a securities depository may not  

be in line with advancement of technologies as such  

intermediaries may not be necessary because investors may 

settle payments/ deliver securities/ conduct deposits and record 

securities balances directly with a securities trading center.   

A recommendation was therefore made to the Office of  

the SEC to consider imposing regulations which can  

accommodate technologies to be employed in the future.

 2.2 Making preparations for the Personal Data  

Protection Act

  Holding discussions with the Office of the SEC  

to push for prescription of industry-level operation guidelines, 

with key issues as follows: (1) Putting the PDPA Guidelines 

prepared by the Association’s consultant to industry-level use 

(2) Customer Right Exercising guidelines (3) Preparation of  

a  Data Library Template for use as a data collection standard 

(4) Operation guidelines in cases of data breaches (5) Guidelines 

 for notification of privacy policy changes (6) Guidelines for 

employee trading (7) Guidelines for data submitted to the 

regulators in the absence of clear rules permitting maintaining 

of data and denying access to data (8) Lobbying for certain 

data not clearly specified by law as a legal obligation to  

collect (9) Guidelines for treatment of sensitive data coming 

with customers’ documents without any intention to collect. 

(10) Guidelines for treatment of criminal record data.

  Discussions with the Association of Investment 

Management Companies in order to determine the roles of 

Controller/Processor of securities companies and investment 

management companies and to develop additional wording 

for transfers of personal data between securities companies 

and investment management companies, as the controller in 

respective industries, to establish an industry standard.

  Discussions with the SET in order to determine 

the role of securities companies and the SET intermediaries  

as the processors of the nine service agreements and to  

prepare a data processing draft agreement between  

securities companies and the SET intermediaries for use as the 

standard agreement for the members. The Office of the SEC 

has been kept posted in the matter.

  Actions for the Association concerning personal 

data An Association Privacy Policy was developed for use with 

users of Association services, e.g., users of the services of the 

ASCO Training Institute (ATI), individuals seeking registration as 

introducing broker agents, and the Association members for 

their compliance undertakings.   A Consent Form and a Form 

for the Exercise of Data Subject’s Rights were also developed.  

Development of an internal regulation for handling of personal 

data collected by the Association is underway to ensure legal 

protection.

 2.3 Determination of qualifications of applicants 

for SET Governor election and election rules Among the  

qualifications required were examples of capital market 

development work and being an executive of a securities 

company when elected.  The qualifications were considered 

and approved by the members on August 26, 2020.   

The procedures for qualification consideration and election 

were also prescribed. A form for qualification consideration 

and an Election Result Notification Letter were prepared. The 

consideration and notification have been completed.

 2.4 Managing the operation of the ASCO Business 

Promotion Company Limited.  An Annual General Meeting of 

Shareholders was convened on July 29, 2020 and the company’s 

Articles of Association were amended (1) To authorize the 

Board of Directors to designate Authorized Directors for  

flexibility and lower operation costs and (2) to allow meetings 

to be convened via electronic media.  The AGM approved the 

amendments and management of the company has registered 

the changes accordingly since August 7, 2020.

3. Participation in the drafting and review of laws 

and regulations to improve service efficiency

 3.1  Presenting observations and making recom 

mendations at the hearings on revisions of laws and regulations 

set forth by the Office of the SEC

   Revising the rules governing supervision of personnel 

of the capital market businesses  in order to lift the requirement 

to seek approval for personnel not having been on active duty 

to eliminate their burden for renewal application, provided 
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that they maintain their jobs and undergo training to maintain 

their eligibility for seeking approval. Securities companies have 

been authorized to consider their qualifications and request 

approval from the Office of the SEC instead.  The Association 

was of the following opinions: (1) There should be a database 

for use in verifying qualifications (e.g. prohibited characteristics 

or the state of being accused to which securities companies 

do not have access) (2) The Office of the SEC should consider 

reducing the approval and renewal fees in accordance with 

its reduced burden of qualification verification.

   Revising the Depository Receipt (DR) rules for further 

product development.  The Association proposed an increase in 

DR underlying securities to cover the indexes of industry groups 

approved by the Office of the SEC, such as indexes of industry 

groups recognized by WFE member foreign stock exchanges 

in order to better respond to investors’ demands.

  Making ESG (Envi ronmental , Social and  

Governance) courses compulsory for renewal of licenses of  

capital market personnel in order to instill knowledge of and  

attach importance to ESG contents among the personnel.   

No less than three hours of training is required every two years.  

The Association concurred with the move but was of the opinion 

that the Office of the SEC should be authorized to announce 

compulsory courses instead in order to be able to respond to 

the changing environment of the capital market in the future.

  Revision of the criteria for the fee on operating 

a derivative exchange from two million Baht to 0.-5 Baht 

per traded contract with a minimum charge of two million 

Baht.  The Association was of the opinion that there should be  

a maximum rate to reflect the cost of supervision.  Also,  

imposing a fee per contract would result in higher cost for low 

value contracts.  The fee should therefore be at progressive 

rates, varying with the contract values.

  Providing input to the Draft Notification Re: the 

Net Capital (NC) Rules. The Association was of the opinions 

that (1) the requirement that a notification be made 30 days 

in advance for the use of subordinated loan facilities and that 

the two-year time limit would constitute burdens in terms of 

verification and notification.  It was therefore proposed that the 

facilities be allowed to be used throughout the time stipulated 

in the agreement as long as there are no material changes, 

and (2) in case of failure to maintain NC funds, consistent  

action should be taken regardless of whether it is a digital 

asset business or not.

 3.2  Participation in discussions to determine operation 

guidelines

  As the Single Form Notification still imposed  

operational limitations and obstacles, the Association joined 

discussions to identify issues and determine operation guidelines. 

Among the opinions expressed were: revisions of the form to 

reflect legal changes or new laws might not be carried out 

speedily enough; there should be clearly defined guidelines for 

cases where investors’ profiles in the Form are not up-to-date 

or information had been provided for an extended period of 

time. The Office of the SEC has now issued a new Single Form 

since August 20, 2020, postponed the effective date from  

January 1, 2021 to July 1, 2021 and put some items in the 

Optional Field (e.g.  BO information) as well as removing some 

items (e.g. contact persons).

  Investment Consultants working from home  

Operation guidelines are being developed based on principles 

of the Office of the SEC and to meet the Office’s expectation. 

Several areas are covered; e.g. prevention of unauthorized 

persons’ access to customer information, data security,  

customers’ trading records, management and storage of  

documents, reception and transmission of buy and sell orders 

and supervision.  A Working Group is in the process of improving 

the rules for submission to the Office of the SEC, after which 

they will be used as guidelines.

  Guidelines for securities pledging or accepting 

securities as debt collateral and enforcement of collaterals 

which are bonds and investment units The objective is to  

develop clear operation guidelines which are legally 

practical.  A discussion summary was prepared and submitted 

to the Office of the SEC which, after consideration, has no  

objections. A meeting was also attended to determine  

guidelines for accepting investment units as collateral as well.
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  Guidelines for securities borrowing and delivery  

The objective is to determine operation guidelines for selling 

and borrowing of securities for delivery in short selling.

 3.3 Participating in discussions and giving input to 

amendment of the anti-money laundering law. Legislation in 

the process of amendment or hearing was as follows:

  The Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon  

of Mass Destruction Financing Act The key points raised by the 

Association were: for actions taken in connection with assets 

freezing, securities companies should be ordered to carry out the 

task under provisions of other laws, such as the Securities and 

Exchange Act, and the rules should cover all products of the 

capital market (only money transferring is currently covered).

  The Notification Re: Guidelines for Customer  

Identification and Ultimate Beneficial Owner Identification 

The Association expressed a view that the identification  

procedure should be consistent with that prescribed by the 

Office of the SEC in order to reduce the compliance burden 

of the reporting entities, and costs of businesses should be 

taken into consideration. 

  Ministerial Regulation on CDD B.E. 2563 (2020) 

which came into force on August 12, 2020 introduced several 

material changes, major ones being: enhanced CDD  

measures to be applied to politically exposed persons (PEP’s) 

to cover family members or close associates of such persons 

(e.g. biological siblings, de facto partner, an individual who 

controls or manages assets or other benefit of a PEP and an 

individual who has close relationship).  The Association has 

been following the development in this matter and expressing 

opinions about promulgation of subordinate legislation and 

operation guidelines to be enacted.

  Notification Re: Training Rules, which has been in 

force since May 20, 2020 and prescribes training formats, sub-

mission of an intention to organize training as well as testing 

criteria. Such training shall be legally enforceable from the 

date the AMLO announces its approval of the contents and 

systems procedures have been completed. 

 3.4 Input was given towards the Draft Royal Decree 

on Supervision of Services related to Digital Identity Proofing 

and Authentication Systems and the Draft Notification  

Re: Criteria for Participation in the Digital Sandbox Among the 

key opinions expressed were: (1) Licenses should not have an 

expiry date but should be subject to complementary on-going 

monitoring and supervision instead (2) Qualifications other than 

the paid-up registered capital; e.g., preparedness for business 

operation, should be added and (3) State agencies should be 

assigned to serve as Authoritative Sources (AS) and individuals’ 

data should be legally disclosed to the private businesses once 

digital identity proofing and authentication have been carried 

out through an authorized system. 

 3.5 Participating in and providing input to 

implementation of the Common Reporting Standard (CRS) 

The Revenue Department and the Office of the SEC held  

discussions with the private sector in preparation for Exchange 

of Financial Account Information under the CRS and to listen 

to information about business operations. The major points 

of discussions included categorization of reporting financial 

institutions, reportable accounts, information reporting and 

CDD undertakings. The Revenue Department will proceed with 

legislation and prescription of relevant rules and operation 

guidelines for enforcement.

 3.6 Participating in discussions on preparation of an 

MOU for the Digital Infrastructure (DIF) Project to be signed 

by the Office of the SEC, the ASCO, the SET and the TBA  

as the platform operators of the Thai Capital Market Digital 

Infrastructure of the Office of the SEC. 

 3.7 Participating in discussions to provide input to 

Investor Profile Platform development, under which redundant

KYC procedures for account opening which are to be  

performed by every business operator are minimized through 

the use of a common platform and a database from the Single 

Platform which serve as the medium between investors and 

business operators in account opening and KYC.  The Office 

of the SEC has included this project, which will be further  

developed at a later stage, in the DIF Project.
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 3.8 Ensuring understanding of and making  

preparations for using technologies in KYC undertakings  

Existing guidelines were updated and transactions added;  

e.g., securities trading including IPO subscriptions/ money 

depositing, withdrawal and transfer and issuing a binding 

signature requires Authentication Assurance Level (AAL)  

2.1 which can be attained when logging into the website or a 

mobile app of a securities company (only once) until logging 

off. Transaction confirmation after login is subject to individual 

companies’ consideration.

4. Attending meetings to make preparations for 

compliance with laws and regulations

 4.1  Attending a meeting to hear views about making 

arrangements for establishing witness protection measures  

The Office of the SEC is in the process of amending legislation 

within its jurisdiction to accommodate witness protection.  

Opinions were expressed at the meeting.  For example, more 

details of the measures such as the model and period of  

protection time should be specified and consideration of  

living allowances should also include cases where the  

occupation is lost.

 4.2  A focus group on Servicing Vulnerable Customers 

The Office of the SEC collected data from securities companies 

and prepared  clear and suitable guidelines as it was found that 

the number of complaints on frauds from vulnerable customers 

had increased and that supervision of investment consultants 

was still not good enough.  The meeting exchanged views on 

random callbacks.  In this regard, the Office of the SEC expects 

more random checks for products in which customers have 

not invested or which carry different risks.

 4.3 Hearing on the Draft Notification on Standards 

for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means 

of the Ministry of Digital Economy and Society  Following  

promulgation of the Emergency Decree on Electronic Meetings, 

which came into force on April 16, 2020, a draft notification 

was prepared to set standards of electronic meetings. 

Key points of the notification were, for example, (1) attendee 

identification and retention of the information and evidence 

of the meeting (2) using a service provider and (3) the service 

provider may request ETDA to examine and certify conformity 

with the standards or use certification from abroad. The  

Standards have been in force since May 26, 2020.

 4.4  Compliance Meeting held by the Office of the SEC. 

Key items on the agenda were: ensuring understanding of  

the NC work system/guidelines for supervision and giving  

advice via media/ statistics of penalty and offences, including 

complaints and detected frauds, unprofessional practices/

expectations regarding services to vulnerable customers.

Research Section

 ASCO’s Research Section has been established since 

June 2016 with a primary mission to strengthen knowledge 

relevant to the overall securities business, covering collection 

of important data, information and statistics related 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 2020.

Development of the research function/
monitoring of developments beneficial
to the securities business and the capital 
market
 1. Participation in several working committees on 

behalf of the Association; e.g., the Working Committee on 

Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) Project both at 

the Committee and workshop levels , the Meetings under the 

National Digital ID (NDID) Project, the Working Committee on 

Industry Landscape , and the Domestic Investor Database 

Development Project. 

 2  Writing up four articles:

  Investment in foreign securities: continued  

growth following relaxation of rules by the BOT

  Sustainable investment trend: growth both at  

home and abroad

   Online securities trading account opening through 

the Digital ID System
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  Depository Receipt (DR): another alternative for 

investment in foreign securities

Development of databases of important
statistics related to the securities business
and the capital market.
 1. Developing and updating databases/adding new 

information (The number of customers opening accounts - no 

double counting).

 2. Preparation and dissemination of reports on  

important information and statistics via newsletters and  

websites, consisting of market performance and securities  

industry statistics, and financial performance of securities 

industry.

Provision of information in support of 
executives and other functions.
 1. Provision of information in support of executives 

and meetings, such as those of the Industry Position Working 

Committee/ Industry Landscape Working Committee/ DLT 

Operator Working Committee.

 2. Preparation of reports/presentation papers for  

the executives; e.g., CEO Networking.

 3. Preparation of 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 2020,  

a new member - Country Group Advisory Co., Ltd. - was admitted, 

bringing the total number of member companies to 78 

Below is a summary of the activities of the Club in 2020.

Improvement of the operating 
standards
 Draft samples of the Registration Statement for  

Securities Offering and Prospectus in Part Three (subscription, 

underwriting and allocation) for plain vanilla were prepared. 

The Club also worked with the Office of the SEC in preparation 

of a “Pre-consultation Checklist” for members.

Personnel development
 During 2020, the Club organized the following training/ 

seminars:

  Two sessions of  Financial Advisor training and 

examination were held, as follows:

 Session 1/2020, during August 13-14, 19-20 and 25-26 

and September 9-11, 2020

 Session 2/2020 on November 11 and 16, during  

November 19-20 and 25-26 and during December 15-17, 2020

 Required qualifications of examination applicants:

 1. Not less than two years of working experience  

in any field, and

 2. Applicants must undergo all courses in the financial 

advisor training curriculum, except personnel of the Investment 

Banking Club of the member companies who have an option 

to undergo the whole or only part of the curriculum or to attend

no course at all. Out of the 229 financial advisors trained,  

189 were examined, with 95 passing.

Refresher courses were offered on:
 1) mpacts of the COVID - 19 pandemic on financial 

statements (May 8, 2020).

 2) The Personal Data Protection Act and the roles and 

duties of business entities (June 23, 2020).

 3) Preparation for Greenhouse Gas Reporting by listed 

companies (August 4, 2020).

 4) Bond Rules Update (September 14, 2020).
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 5) Internal control systems of companies initiating  

IPO’s (October 15, 2020).

 6) Mergers and Acquisitions: accounting, legal and 

tax issues (November 16, 2020).

 During 2020, 299 financial advisors completed required 

attendance of the 12-hour training courses counted as Refresher 

Courses and were awarded Certificates of Attendance.

 In addition, the Club organized seminars/ lectures and 

sent representatives to participate in panel discussions on the 

following topics:

 1. Seminar on the topic of “Digital Securities”

 2. FA Forum jointly conducted with the Office of the 

SEC and the SET.

 3. Club representative was a panelist on “Merit-Based 

VS Disclosure-Based Regulations: finding the right balance”.

 4. Club representative was a panelist on “Business 

Function - Personal Data Protection and Challenges Faced 

by DPO’s”.

Coordinating with agencies concerned.
 Input was given to regulators regarding the relevant 

regulations as follows:

 Office of the SEC

 1. Draft Notification on Improvement of Disclosure 

Regulations Governing Real Estate Investment Trusts (REIT) and 

Infrastructure Funds (IFF).

 2. The requirement for companies offering shares 

for sale to the public and listed companies to separate the 

Chairman and the CEO/Managing Director positions.

 3. Issuance of criteria for Public Offering (PO) of SME’s 

and startups.

 4.  Revision of Notifications related to bond exchange 

regulation guidelines for investor protection.

 5. Issues and obstacles related to allocation of IPO 

shares to sponsors.

 6. Criteria for revision of regulations governing  

subordinate perpetual bonds.

 7. Harmonizing regulations governing Real Estate 

Investment Trusts (REIT) and Infrastructure Funds (IFF).

 8. Revision of Depository Receipt (DR) rules.

 9. Revision of takeover regulations to cut down 

document submission channels and increase flexibility for  

the tender offeror and related parties. 

        10.  Issuance of criteria to accommodate issuance of 

sustainability-linked bonds.

     11. Proposing principles for amendments of the  

Securities and Exchange Act in relation to bonds.

 The Stock Exchange of Thailand

 1. Revision of regulations in connection with listed 

companies.

 2. Lifting of “C” sign posting in the event a listed 

company’s shareholders’ equity is less than 50% of the paid-up 

capital on a temporary basis.

         3. Revision of the criteria for disclosing the book

closing date or the record date.

 4. Actions to cope with market disruption

 5.  Revision of regulations in connection with delisting 

and disclosure.

 6. Revision of regulations in connection with new 

S-Curve targeted industries.

 The Custodian Club

 Subscription Guidelines for Underwrites, Custodians 

and Registrars were drafted. 

Financial Advisor Refresher Course Seminar on 
the topic of “Bond Rules and Regulation Update” 



63สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Activities and member relations 
 A networking activity “Capital Markets Get Together” 

was held on 6-7 November 2013 at the Royal Cliff  

Beach Hotel, Chonburi.

A networking activity “Capital Markets Get Together”

Compliance Club

 The 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 knowledge and information. Currently, it has 59 

companies as members, with a new company - KPM Securities 

Co., Ltd. - joining in 2020.

The activities of the Club in 2020 are 
summarized below:

Personnel development
   A seminar was organized on January 30, 2020, on 

major changes to the anti-money laundering law which was 

to come into force in 2020.

  The Working Group on Development of  

Compliance Officer Professional Standard Curricula held  

a meeting on February 26, 2020 to consider the structure and 

content framework of the intermediate curriculum for training of  

compliance personnel.

  Knowledge was imparted to the members on 

“Progress of Exchange on Financial Account Information Under 

the Common Reporting Standard (CRS)” on August 28, 2020.

Coordinating with agencies concerned
 Representatives of the Club participated in activities 

and shared opinions with various agencies as follows:

 Anti-Money Laundering Office (AMLO)

  Meetings of the Sub-Committee for Driving 

the Strategies in Relation to Anti-Money Laundering and  

Counter-Terrorism Financing, Session 2/2020, 3/2020 and 4/2020

   A meeting on June 26, 2020 with the AMLO to 

ensure understanding of the Ministerial Regulation on CDD B.E. 

2563 (2020).

   Participation in the discussion with the AMLO on 

July 15, 2020, on questions arising from the Ministerial Regulation 

on CDD B.E. 2563 (2020) and the criteria for organizing training 

in accordance with the AMLO regulation. 

   Participation in a brainstorming session held by 

the AMLO on July 30, 2020, on the findings of the study on the 

trends of foreign trust money laundering in Thailand.

  A discussion on October 7, 2020 with the  

representatives of the AMLO on 1) the Draft Counter-Terrorism 

and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing 

Bill (No……) B.E. ….. 2) the Draft Notification of the AMLO  

Re: Guidelines for Identification of Customers and Ultimate 

Beneficial Owners and 3) Problems/obstacles of and opinions 

towards Ministerial Regulation Number 4 B.E.2543(2000)  

promulgated by virtue of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 

2542 (1999) and the Suspicious Transaction Report Form.

    Participation in the Workshop for a Review of Fiscal 

2021 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing 

Operation Plans on October, 2020.

    Participation in the Workshop for the First ML/FT/PF 

Risk Assessment on November 5, 2020.

  Participation in the Seminar on Dissemination  

of the Final Report on “Research Study on Trends of Money 
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Laundering”on December, 2020, jointly organized by the  

AMLO and the TDRI.

  A Survey of Members’ Opinions Towards the  

Anti-Money Laundering Board’s Training Regulation for  

submission to the AMLO on December 16, 2020.

   A Survey of Members’ Opinions Towards the ….. 

for submission to the AMLO as Follows:

     Problems/obstacles of and opinions in relation to  

Ministerial Regulation Number 4 B.E.2543 (2000) promulgated 

by virtue of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999) 

and the Suspicious Transaction Report Form for submission to 

the AMLO.

      The Draft Notification of the AMLO Re: Guidelines

 for Identification of Customers and Ultimate Beneficial  

Owners for submission to the AMLO.

    The Draft Notification of the AMLO Re: Risk  

Factors of Money Laundering and Terrorism Financing or  

Proliferation of Weapon of Mass Destruction for submission 

to the AMLO.

      The Draft Notification of the AMLO Re: Guidelines 

for Formulation of a Policy and Regulations for Assessment, 

Management and Mitigation of Risks Associated with Money 

Laundering, Terrorism Financing or Proliferation of Weapon 

of Mass Destruction for use within Financial Institutions or by  

Professions under Section 16 of the Anti-Money Laundering  

Act for submission to the AMLO. 

      The Draft Notification of the AMLO Re: Measures  

for Management and Mitigation of Risks Associated with  

Money Laundering, Terrorism Financing or Proliferation of  

Weapon of Mass Destruction to be Taken for Launching of  

New Products, Introduction of New Services and Application  

of New Technology for submission to the AMLO.

 Office of the Securities and Exchange Commission
  Participation in the Focus Working Group on  
Servicing Vulnerable Customers organized by the Office of the 

SEC on May 27, 2020.

  Participation in the Hearing on Taking Witness  

Protection Measures on October 22, 2020.

   Participation in the Focus Group on Securities and 

Exchange Act Amendment Points under the Securities Trading 

Center Chapter on November 24, 2020.

   Attendance of a Compliance Meeting held by the 

Office of the SEC on December 16, 2020.

 Other agencies

   Expressing opinions regarding the Objectives Sec-

tion for storing/using/disclosing personal data and the list of 

parties to whom securities companies shall disclose customers’ 

personal data as part of the preparation of the Privacy Policy.

   Joining the Net Capital (NC) Working Group in the 

discussion on the “Draft Notification Re: Net Capital Rules” on 

June 4, 2020.

   Participating in the meeting with the Office of the 

SEC and the Revenue Department in preparation for Common 

Reporting Standard (CRS) international exchange of financial 

account information. 

  Attending a meeting with the Association of  

Investment Management Companies (AIMC)to discuss  

implementation of the Single Form on June 23, 2020.

   Joining a meeting with the Office of the SEC and 

the Revenue Department on Thailand‘s legal aspects of the 

Common Reporting Standard  (CRS) on July 2, 2020.

   Discussing points for revision of the Single Form with 

exclusive reference to the anti-money laundering law with the 

AMLO and the Office of the SEC on July 13, 2020.

Imparting knowledge to the members on “Progress of  
Exchange of Financial Account Information Under the CRS”
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 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 resolving issues. In 

2020, there were 40 member companies.  The new member 

was Citicorp Securities (Thailand).

The activities of the Club in 2020 are  
summarized as follows:

Improvement of the industry and  
operating standards
   Conducting a URL survey to collect and disseminate 

URL data among the members for their website blocking 

purposes. 

   Participation in the Working Group on the Personal 

Data Protection Act, providing input regarding preparation 

of legal wording, legal guidelines, implementation guidelines, 

standard agreements and industry standards for execution  

of various matters in relation to the Act, including a Template 

Data Retention Policy.

   Preparation of the guideline for the Cyber Exercise 

(CX Guideline) for 2020 for the member companies to adapt 

for use in their respective environment.

   Gathering of data on developers’ security policies 

for computer systems for securities trading.

Coordinating with agencies concerned
 with representatives of the SET on:

  Solving problems encountered in Market Data Use 

thorough co-location. The SET was requested to notify the 

member companies more speedily.

    Development of a new securities trading  

system through establishing an IWG-Trading System  

Upgrade Working Group.

 Discussions with SETTRADE representatives on:

   Operation guidelines for application of SETTRADE 

KYC technologies, with reference made to the Notification 

of the Office of the SEC No. NorPor 2/2562 regarding  

authentication for online transactions which requires  

multi-factor authentication.

    Real time market data delayed.

Discussion with representatives of the Freewill  

Solutions Co., Ltd., on limitation of the iFIS system.

  Representatives were invited to attend a  

presentation on the New SBA System of the Freewill Solutions 

Co., Ltd in order to be informed of benefits which securities 

companies can gain from the system and how they can  

upgrade the present SBA system to the New SBS System in 2021.

  Leading the Working Group for Capital Market 

Cyber Exercise 2020, comprising the Office of the SEC, the 

SET, the AIMC and the ASCO. The objective is to determine 

the direction for organizing the Capital Market Cyber Exercise.   

The Club requested funding from the Capital Market  

Development Fund and the CDMF Board granted three-year 

funding for a period of three years(2021 - 2023) of the Cyber 

Exercise for the capital market.

  Testing and selecting smart card readers with  

appropriate features and seeking Club deal prices for the 

member companies.

  Participating in a Workshop under the Digital  

Infrastructure for Capital Market Project.

Activities and member relations
   The Club and the SET jointly organized a “SET-Broker 

CIO Networking 2020” featuring a presentation and a panel 

discussion under the theme of “The Ways to Digital Mind”

Information Technology Club
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Back Office Operation Club Coordinating with agencies concerned
The Club’s representatives participated in activities and  

provided input to various agencies as follows:

 Office of the Securities and Exchange Commission

Preparation of a summary of outstanding asset in possession 

of securities companies based on a survey result for submission 

to the Office of the SEC.

 The Stock Exchange of Thailand

   A discussion on CCP Offline for the derivative and 

equity markets.

   Input was given on  foreign currency product sales 

and settlement.

   Seeking opinions of the member companies towards 

“ Terms and Conditions of e-Open Account” for the members 

interested in SETTRADE’s e-Open Account service.

 Other agencies

  A study conducted and a request for relaxation 

made to the Revenue Department for issuance of tax  

deduction documents by the member companies; request 

granted; training provided to the members in handling of  and 

answering questions regarding online filing of the phor.ngor.

dor.2 tax form.

  Participation in and giving input to execution of  

the Single Form jointly with the Compliance Club and the  

Association of Investment Management Companies (AIMC)

  Attending a meeting with the Compliance Club,  

the Office of the SEC and the Revenue Department in  

preparation for the Common Reporting Standard (CRS). 

  Discussions and joint preparation of Guidelines  

for Accepting and Enforcing Debt Securities as Collateral  

together with the Office of the SEC and the Thai BMA.

  Discussions with the Office of the SEC and the  

Association of Investment Management Companies (AIMC) 

on registration of pledge and enforcing investment units  

used as collateral.

  Preparat ion of PDPA data on the data  

categorization part for use in indicating customers’ rights  

and how to exercise their rights.

 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 2020, with  

Citicorp Securities (Thailand) Limited joining, the Club had 42  

companies as members.

The activities of the Club in 2020 are 
summarized as follows:

Improvement of the industry and operating 
standards
  The Club’s representatives joined the PDPA  

Working Group and provided input to the preparation of  

legal documents and guidelines by Baker & McKenzie hired  

by the Association. The Working Group also prepared  

Implementation Guidelines, hiring Baker Tilly as a consultant,  

as a move to follow the requirements of the Private Data  

Protection Act in order to ensure that the members act in 

the same direction in this matter and adhere to the industry 

standard.

Personnel development
  In cooperation with the ASCO Training Institute (ATI)

 and the Thailand Securities Institute (TSI) of the Stock Exchange 

of Thailand, training under the Strengthening BOO @ Brokers 

2020 Project was offered to back office operation staff members 

on September 12 and 19, 2020.

  In cooperation with the Revenue Department,  

a demonstration of the withholding personal income  

(phor.ngor.dor.2) online tax filing was organized.
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Activities and member relations
  A Networking Day 2020 Activity, organized in  

Ayutthaya, together with the Thailand Securities Depository 

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

Futures Industry Club

 The Futures Industry Club was established with the 

objectives of promoting development and setting operating 

standards of the futures industry, both in principle and practice. 

It also serves as the center for coordination and cooperation 

among the members in solving problems related to futures 

trading and represents the members in coordinating and  

cooperating with agencies concerned. The Club had 41  

companies as members in 2020.

The activities of the Club in 2020 are  
summarized as follows:

Improvement of the industry and operating 
standards
  Conducting reviews of the margin multipliers  

applicable to general clients for all types of commodities for 

greater appropriateness

  Preparing a Notification Re: Commission Rates 

for Two New Futures Products Launched for Trading in 2020  

(Japanese Rubber Futures and Silver Online Futures)

Coordinating with agencies concerned
  Input was given to the Thailand Futures Exchange 

(TFEX) and the Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH) on 

various issues as follows:

      Development of new products and the project 

to promote trading of Rubber Futures and Silver Online Futures.

      Actions to be taken regarding current products; 

e.g., increasing the SSF underlying shares, increasing the  

Contract Series of  Gold Online Futures, adjustment of  

Corporate Action of Mint Futures and adjustment of the  

position limit of USD Futures.

    Reviewing the fixing of margins and imposing  

the super margin.

      Upgrading the Options Wizard program.

     Actions to take in case of trade disruption and 

TCH’s actions in case of CCP Offline.

   Organizing such activities as the TFEX Trading  

Challenge.

     The Club worked on behalf of the member  

companies regarding requests for CMDF funding of the hiring

 of new graduates by capital market business operators.

Activities and member relations
     A TFEX Networking 2020 event was organized  

jointly with the TFEX during November 27, 2020.

A TFEX Networking 2020 event was organized  
jointly with the TFEX
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Human Resources Club

 The Human Resources Club was established with 

primary objectives of serving as a center for development  

of member companies’ human resources management  

professionals for the maximum benefit of the securities industry 

as a whole, and for sharing views, knowledge, experience, 

and HR management expertise among the members. In 2020, 

there were 34 members.

The activities of the Club in 2020 are  
summarized below:

Improvement of the industry and operating 
standards
  Conducting a 2019 salary increase and 2018  

bonus survey.

Personnel development
  A presentation on “Thailand’s Personal Data  

Protection Act B.E. 2562 (PDPA) from HR Perspective” was 

conducted by Associate Professor Kanathip Thongrawewong 

of Graduate School, Faculty of Laws, Kasem Bundit University

  A presentation on “Knowledge Sharing - HR  

Analytics” by Khun Nantanat Pichsakul and Khun Thachasha 

Phuangpornsri, Directors of the Human Resources Club

 -  HR @ Brokers 2020 Project, topic: “HR Capability 

Development”  by Khun Tasporn Chantree.

  Presentations on “The Direction of Personnel  

Development in the Securities Business in 2021” and “The  

P ro ject to F inance Deve lopment o f Inves tment  

Consultants (IC)”.

Coordinating with agencies concerned
   Product ion of a Di rectory of Member  

Representatives for use by the members.

The HR @ Brokers 2020 Project, topic: 
"The Mindset of HR New Normal”, Wednesday 

November 4, 2020, Bangkok

  Training sessions jointly organized with the  

Thailand Securities Institute  (TSI) as follows:

 - HR @ Brokers 2020 Project, topic:  “The Mindset of 

HR New Normal”, by Khun Potchanart Seebungkerd. 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
(Advisor)

คุณโยธิน อารี
Mr. Yothin Ari

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
ประธานคณะที่ปรึกษา
Mrs.Pattera Dilokrungthirapop

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
Mr. Pakhawat
Kovithvathanaphong

คุณสุเทพ พีตกานนท์
Mr. Suthep Peetakanont

คุณยุทธ วรฉัตรธา
Mr. Yuth Vorachattarn

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
Mr. Chaipatr Srivisarvacha

ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
List of Representative Member Companies 

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
Krungthai Zmico Securities Company Limited (KTZ) 
หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่
M.L. Thongmakut Thaonyai
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer 
Web Site : www.ktzmico.com

บล. กสิกรไทย จก. (มหำชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited (KS)
คุณธิติ ตันติกุลานันท์
Mr.Thiti Tantikulanan  
ประธานกรรมการบริหาร / Executive Chairman
Web Site : www.kasikornsecurities.com

บล. กรุงศรี จก. (มหำชน)
Krungsri Securities Public Company Limited (KSS)
คุณวราลักษณ์ พฤติวรมงคล
Mrs.Varaluck Prutthiworamongkon 
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Acting Managing Director
Web Site : www.krungsrisecurities.com

บล. เกียตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited (KKPS)
คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต 
Mr.Suphachoke Supabundit
กรรมการผู้จัดการใหญ่ / President
Web Site : www.kkpfg.com
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บล. โกลเบล็ก จก. 
Globlex Securities Company Limited (GBS)
คุณธนพิศาล คูหาเปรมกิจ
Mr. Thanapisal Koohapremkit
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.globlex.co.th

บล. คิงส์ฟอร์ด จ�ากัด (มหาชน)
KINGFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (Kingsford)
คุณประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
Mr.Prajuab Siriratbunkajorn
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Acting Chief Exective Officer
Web Site : www.kingsfordsec.com

บล. เคทีบีเอสที จก. (มหาชน)
KTBST Securities Public Company Limited (KTBST)
คุณณัฐพงศ์ ณ ระนอง 
Mr.Nattapong Na Ranong
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.ktbst.co.th

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

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

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited(KGI)
คุณจื้อ-หง หลิน
Mr. Chih-Hung Lin
กรรมการอ�านวยการ / Chief Operating Officer
Web Site : www.investorrelations@kgi.co.th

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

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

ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
List of Representative Member Companies 
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
List of Representative Member Companies 

บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ากัด  
SCB-Julius  Bear Securities Company Limited (SCBJB)
คุณลลิตภัทร ธรณวิกรัย
Ms.Lalitphat Toranavikrai
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.scbjuliusbaer.com

บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.  
Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)
คุณสิทธิโชค เตชะศิรินุกูล 
Mr.Sitthichoke Tachasirinugune
กรรมการ / Managing Director

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. 
CLSA Securities (Thailand) Limited (CLSA)
คุณนันทนา ทวีรัตนศิลป์
Ms.Nuntana Taveeratanalilp
กรรมการผู้จัดการ / Country Head
Web Site : www.clsa.com

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

บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited (TISCO)
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
Mr. Paiboon Nalinthrangkurn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.tiscosec.com

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

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Co., Ltd.
คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
Mr. Charnchai Kongthongluck
กรรมการอ�านวยการ / President
Web Site : www.trinitythai.com

บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited (SCBS)
คุณกัมพล จันทวิบูลย์
Mr. Kampol Jantavibool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.scbs.com
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
List of Representative Member Companies 

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

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)
คุณอุดมการ อุดมทรัพย์
Mr.Udomkarn Udomsab
กรรมการผู้จัดการ / President
Web Site : www.tsfc.co.th

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

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited (TNS)
คุณพิมพ์ผกา นิจการุณ
MS. Pimpaka Nichgaroon
กรรมการผู้จัดการ / Managing Director
Web Site : www.tnsitrade.com

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

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)
คุณช่วงชัย นะวงศ์
Mr. Chuangchai Nawongs
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Office
Web Site : www.fnsyrus.com

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (MBKET)
คุณมนตรี ศรไพศาล
Mr. Montree Sornpaisarn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.maybank-ke.co.th

คุณสุเทพ พีตกานนท์
Mr. Suthep Peetakanont
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Board of Directors and 
Chairman of the Board of Executive Directors 
Web Site : www.nomuradirect.com

บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company Limited (MERCHANT)
คุณถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์
Mr. Thanomphong Pathomsak
กรรมการบริหาร / Executive Director
Web Site : www.merchant.co.th
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
List of Representative Member Companies 

บล. เอเชีย เวลท์ จก. 
Asia Wealth Securities Company Limited  (AWS)
คุณตริณญ์ อินทรโอภาส                          
Mr.Trin Indra-Opas
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.asiawealth.co.th 

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

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.(UOBKH)
คุณชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม
Mr. Chaipat Nakmontanakum
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer 
Web Site : www.utrade.co.th

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited (Yuanta)
คุณเผดิมภพ สงเคราะห์
Mr. Padermpob Songkroh
ประธานสายธุรกิจรายย่อย / Chief Retail Business Officer
Web Site : www.yuanta.co.th

บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก.
Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited (ML)
คุณศลิษา อังศรีประเสริฐ
MS. Salisa Angsriprasert
กรรมการ / Director
Web Site : www.bofa.com

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

บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน)
Land and Houses Securities Public Company Limited (LHS)
คุณกานต์ อรรถธรรมสุนทร
Mr. Kart Athatamsunton 
กรรมการผู้อ�านวยการ / President
Web Site : www.lhsec.co.th

บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited (RHBS)
คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร
Mr. Tharatporn Techakitkachorn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.osk188.co.th
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ผู้แทนบริษัทสมาชิก  (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
List of Representative Member Companies 

บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก.
SBI Thai Online Securities Company Limited (SBITO)

บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited (ASL)
คุณชนะชัย  จุลจิราภรณ์ 
Mr.Chanachai Joonjiraporn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.aslsecurities.com

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

บล. เอเซีย พลัส จก.
Asia Plus Securities Company Limited (ASPS)
คุณรัชต์ โสดสถิตย์
Mr. Ratch Sodsatit
กรรมการบรหิาร / Executive Director
Web Site : www.asiaplus.co.th

บล. เออีซี จก. (มหำชน)
AEC Securities Public Company Limited (AECS)
คุณรัสม์ชญา คันธมธุรพจน์
Mrs.Rachaya Kantamaturapod
กรรมการ (มีอ�านาจจัดการ) และกรรมการบริหาร
Authorized Director and Executive Officer
Web Site : www.aecs.com

บล. ไอร่ำ จก. (มหำชน)
AIRA Securities Public Company Limited  (AIRA)
คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
Mr. Pairoj Laungthaleongpong
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer
Web Site : www.aira.co.th

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

คุณคาซึนาริ โอกาวะ
Mr. Kazunari Ogawa
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
Chief Executive Officer and Authorized Director
Web Site : www.sbito.co.th



คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม
และ คณะท�างานเฉพาะกิจ
Club’s Board of Directors, AIT’s Board of
Directors And Working Group
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Club’s Board of Directors, AIT’s Board of
Directors And Working Group

1. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ

Mr. Somphop Keerasuntonpong Finansia Syrus Securities PCL. Chairman

2. คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) รองประธานกรรมการ

Mr. Anuwat Ruamsuke Kiatnakin Phatra Securities PCL. Vice Chairman

3. คุณประเสริฐ ดีจงกิจ ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก

Mr. Prasert Deejongkit Bangkok Bank PCL. Director / Treasurer

4. คุณกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Konthee Prasertwongse CIMB Thai Bank PCL. Director

5. คุณกำาพล ทรวงบูรณกุล บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Kumpon Suangburanakul RHB Securities (Thailand) PCL. Director 

6. คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Prasert Tantayawit Maybank Kim Eng Securities PCL. Director

7. คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Pongsak Phrukpaisal Kasikorn Securities PCL. Director

8. คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Patchpon Sankaburanuruk KGI Securities (Thailand) PCL. Director 

9. คุณพัชร เนตรสุวรรณ บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก. กรรมการ

Mr. Patchara Netsuwan Capital  Advantage Co., Ltd. Director

10. คุณยอดฤดี สันตติกุล บล. เอเซีย พลัส จก. กรรมการ

Mrs. Yodrudee Santatikul Asia Plus Securities Co., Ltd. Director 

11. คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ บล. เคทีบี เอสที จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Ratachai Teratanavat KTB ST Securities (Thailand) PCL. Director

12. คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จก. กรรมการ

Mr. Vuthichai Tumasaroj Discover Management Co., Ltd. Director

13. คุณสรวิศ ไกรฤกษ์ บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Soravis Krairiksh Bualuang Securities PCL. Director

14. คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก. กรรมการ

Mr. Somsak Sirichainarumitr Asset Pro Management Co., Ltd. Director

15. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขาธิการ

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director and Secretary

คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
IB Club’s Board of Directors
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1. คุณณากร ลัมภเวช บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก. ประธานกรรมการ

Mr. Nakorn Lampaves CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. Chairman

2. คุณอารีย์ เติมวัฒนาภักดี บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จก. รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าบุคคล)

Mrs. Aree Termwattanapakdee Krungthai ZMICO Securities Co., Ltd. Vice Chairperson

3. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้า

สถาบัน)

Ms. Napaporn O-suwankul Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. Vice Chairperson

4. คุณอภิชาต จงสงวนประดับ ธ. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) รองประธานด้านธนาคาร

Mr. Aphichart Chongsanguanpradab  Kiatnakin Phatra Bank PCL. Vice Chairman

5. คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก

Mrs. Patchanee Sinwattanacharoen KGI Securities (Thailand) PCL. Director / Treasurer

6. คุณกอบเกียรติ ผดุงกิตติมาลย์ ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ กรรมการ

Mr. Kobkiat Padungkittimal Deutsche Bank AG, Filiale Bangkok Director

7. คุณกัญญภัทร รังกุพันธ์ บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) กรรมการ

Mrs. Kanyaphat Runguphan Kiatnakin Phatra Securities PCL. Director

8. คุณกานดา กาญจนวสุธา บล. โซซิเอเต้ เจเนเรล (ประเทศไทย) จก. กรรมการ

Ms. Kanda Kanchanavasutha Societe Generale Securities (Thailand) Ltd. Director

9. คุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ บล. เอเซีย พลัส จก. กรรมการ

Mr. Chirasak Ongpaibool Asia Plus Securities Co., Ltd. Director

10. คุณดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์ ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน) กรรมการ

Mrs. Dujhathai Somboonitaya Siam Commercial Bank PCL. Director

1. คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)

Mr. Norachet Sangruji Kiatnakin Phatra Securities PCL.

2. คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

Mr. Andy Jenwipakul Investment Analysts Association

3. คุณคมกฤช เกียรติดุริยกุล บ. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จก.

Mr. Komkrit Kietduriyakul Baker & McKenzie Co., Ltd.

4. คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ บลจ. กสิกรไทย จก.

Mr. Chajchai Sarit-apirak Kasikorn Asset Management Co.,Ltd.

5. คุณธาดา พฤฒิธาดา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

Mr. Tada Phutthitada The Thai Bond Market Association

6. คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Ms. Pensri Suteerasarn Thai Listed Companies Association 

7. คุณรุทร เชาวนะกวี บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.

Mr. Ruth Chaowanagawi EY Corporate Services Limited 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

IB Club’s Advisor

Compliance Club’s Board of Directors
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คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (ต่อ)

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Compliance Club’s Board of Directors

IT Club’s Board of Directors

11. คุณรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Rungthip Kittanaseree Capital Nomura Securities PCL. Director

12. คุณสกรรัตน์ มานุวงศ์ บล. ทิสโก้ จก. กรรมการ

Ms. Sakornrat Manuwong TISCO Securities Co., Ltd. Director

13. คุณสกุณา รักธรรม บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. กรรมการ

Ms. Sakuna Rcktham Yuanta Securities Co., Ltd. Director 

14. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน บล. ทรีนีตี้ จก. กรรมการ

Ms. Suwannee Limpanavongsaen Trinity Securities Co., Ltd. Director

15. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขาธิการ

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director / Secretary

1. คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ

Mr. Tharatporn Techakitkachorn RHB Securities (Thailand) PCL. Chairman

2. คุณวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) รองประธานกรรมการ

Mr. Vichet Pornsinsirirak Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL. Vice Chairman

3. คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช บล. ไทยพาณิชย์ จก. กรรมการและเหรัญญิก

Mrs. Aroonthip Trakoolrittidech SCB Securities Co., Ltd. Director / Treasurer

4. คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. กรรมการ

Mr. Rashane Boonyawairote Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. Director

5. คุณชาคร ทองหุ่น บล. ไอร่า จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Chakhorn Tonghoon AIRA Securities PCL. Director

6. คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์ บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Natthapon Lohachitpitak Capital Nomura Securities PCL. Director

7. คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช บล. เอเซีย พลัส จก. กรรมการ

Mr. Prasert Eiamsakulpanich Asia Plus Securities Co., Ltd. Director

8. คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ บล. โกลเบล็ก จก. กรรมการ

Mr. Torwong Sereephap Globlex Securities Co.,Ltd. Director

9. คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จก. กรรมการ

Mr. Kiatchaitat  Oucharoen Krungthai ZMICO Securities Co., Ltd. Director

10. คุณพิสิษฐ์ พรตั้งจิตลิขิต บล. กรุงศรี  จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Pisit Porntangjitlikit Krungsri Securities PCL. Director

11. คุณวายุ วิริยะนันท์ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. กรรมการ

Mr. Wayu Wiriyanun Yuanta Securities (Thailand) Ltd. Director

12. คุณสมชัย อารยะพิพัฒน์กุล บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Somchai Arayapipatkul Country GroupSecurities PCL. Director

13. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขาธิการ

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director / Secretary
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1. คุณศรัญญา หลากสุขถม บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ

Ms. Saranya Larksukthom KGI Securities (Thailand) PCL. Chairperson

2. คุณอัญชนา ไกรสอาด บล. ทิสโก้ จก. กรรมการและเหรัญญิก

Ms. Aunchana Girsa-ard TISCO Securities Co., Ltd. Director / Treasurer 

3. คุณกุลนดา รุจจนเวท บล. ทรีนีตี้ จก. กรรมการ

Mrs. Kulnada Rujjanavate Trinity Securities Co., Ltd. Director

4. คุณทอมมี่ นนท์อาสา บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Tommy Nondhasa Phillip Securities (Thailand) PCL. Director

5. คุณปรารถนา เมฆเกรียงไกร บล. โกลเบล็ก จก. กรรมการ

Ms. Prathana Mekkriangkrai Globlex Securities Co., Ltd. Director

6. คุณอารีวรรณ ยางทัด บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms.  Areewan Yangtad Kiatnakin Phatra Securities PCL. Director

7. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขาธิการ

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director / Secretary

1. คุณประกฤต ธัญวลัย บล. จีเอ็มโอ-แซคคอม (ประเทศไทย) จก.

Mr. Prakrit Thanwalai GMO-Z Com Securities (Thailand) Limited

1. คุณกฤษณา หลิ่ว บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)

Mrs. Chrisana Leiw Capital Nomura Securities PCL.

2. คุณสุปวาสา สุวรรณรัต บล. ธนชาต จก. (มหาชน)

Ms. Supavasa Suwanarat Thanachart Securities PCL.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Club’s Advisors 

BOO Club’s Advisors 

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
BOO Club’s Board of Directors
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คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
FI Club’s Board of Directors

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ บล. ทรีนีตี้ จก. ประธานกรรมการ

Mr. Charnchai Kongthongluck Trinity Securities Co., Ltd. Chairman

2. คุณนภดล นิมมานพิภักดิ์ บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) รองประธานกรรมการ

Mr. Nopadon Nimmanpipak Kiatnakin Phatra Securities PCL. Vice Chairman

3. คุณกฤษณา หลิ่ว บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก

Mrs. Chrisana Leiw Capital Nomura Securities PCL. Director / Treasurer

4. คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Kuntra Ladavalya Na Ayudhya Finansia Syrus Securities PCL. Director

5. คุณสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จก. กรรมการ

Mrs. Suntree Kiattipongthaworn Krungthai ZMICO Securities Co., Ltd. Director

6. คุณกิดาการ สุวรรณธรรมา บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Kidakan Suwanathama Phillip Securities (Thailand) PCL. Director

7. คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. กรรมการ

Mr. Viroj Samutthananon DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. Director

8. คุณอติ อติกุล บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. กรรมการ

Mr. Ati Atikul Yuanta Securities (Thailand)  Co., Ltd. Director

9. คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Napaporn Osuwankul Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. Director

10 คุณชาตรี โรจนอาภา บล. เคทีบีเอสที จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Chatree Rojana-arpa KTB Securities (Thailand) PCL. Director

11. คุณสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ บล. ธนชาต จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Somboon Wattanaarsakit Thanachart Securities PCL. Director

12. คุณณภัทร์ ภัทรานิตฐ์ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Nabhat Bhattaranit Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL. Director

13. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขาธิการ

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director / Secretary
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1. คุณอินทร์ชญาน์ ชาติเชิดศักดิ์ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ

Ms. Inchaya Chatcherdsak KGI Securities (Thailand) PCL. Chairperson

2. คุณไพรัช ธนาชัยแสง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ

Mr. Pairat Thanachaisang The Stock Exchange of Thailand Vice Chairman

3. คุณวัจน์จรีย์ สุวรรณพิมพ์ บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จก. กรรมการและเหรัญญิก

Ms. Wajaree Suvanapim Krungthai ZMICO Securities Co., Ltd. Director / Treasurer

4. คุณวัศกร เทพทิม บล. ทิสโก้ จก. กรรมการ

Mr. Watsakorn Thepthim TISCO Securities Co., Ltd. Director

5. คุณนันทนัช พิชญ์สกุล บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Nantanat Pichsakul Bualuang Securities PCL. Director

6. คุณศิริวัฒน์ วิวัฒน์สกุลเจริญ บล. ทรีนีตี้ จก. กรรมการ

Mr. Siriwat Wiwatsakulcharoen Trinity Securities Co., Ltd. Director

7. คุณพจนีย์พร ชำานาญภักดี บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Podchaneeporn Chamnanpukdee   Kasikorn Securities PCL. Director

8. คุณกุลนิษฐ์ เจริญสม บล. เคทีบีเอสที จก. (มหาชน) กรรมการ

Ms. Kulanit Charoensom KTB Securities (Thailand) Securities PCL. Director

9. คุณทชฌา  พวงพรศรี บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จก. กรรมการ

Ms. Thachasha Phuangpornsri SCB-Julius Baer Securities Co., Ltd. Director

10. คุณเรืองสิทธิ์ วัฒนารมย์ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) กรรมการ

Mr. Rueangsit Wattanarom Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL. Director

11. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขาธิการ

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director /Secretary

1. ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Dr. Krisada Sektrakul Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand

2. คุณณิยะดา  จ่างตระกูล บล. ทรีนีตี้ จก.

Ms. Niyada Changtrakul Trinity Securities Co., Ltd.

3. คุณสุณีย์ อาชวนิยุต บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.

Mrs. Sunee Archawaniyut DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.

คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

HR Club’s Board of Directors

HR Club’s Advisors 
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1. คุณพิเชษฐ  สิทธิอำานวย บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) ประธานกรรมการ

Mr. Pichet Sithi-Amnuai Bualuang Securities PCL. Chairman

2. คุณภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ                บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. ที่ปรึกษา ATI

Mrs. Pattera Dilokrungthirapop     DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. ATI’’s Advisors 

3. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ บล. คันทรี่ กรุ๊ป จก. (มหาชน) กรรมการ

Dr.Veeraphat Phetcharakupt           Country Group Securities PCL. Director

4. คุณปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ              บล.ฟิลลิป (ปทท.) จก.(มหาชน)                        กรรมการ 

Mr.Prachaya Kulvanichpisit Phillip Securities(Thailand) Public Company Limited Director

5. คุณณฤทธิ์  โกสาลาทิพย์           บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)   กรรมการ

Mr. Narit Kosalathip Kiatnakin Phatra Securities PCL. Director

6. คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์             สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย                                   กรรมการ 

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director

7. ดร.กฤตินี  พงษ์ธนเลิศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรรมการ

Dr.Kritinee Pongtanalert Chulalongkorn University Director

8. อ.ดร. รัฐชัย  ศีลาเจริญ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรรมการ

Dr. Ruttachai Seelajaroen             Chulalongkorn University Director

9. คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ - กรรมการ

Mr. Sansern Nilrat - Director

10. คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการและเลขานุการ 

Mr. Parkpoom Pakvisal Association of Thai Securities Companies Director / Secretary

คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

คณะท�างานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

ATI’s Board of Directors

Working Group 
1. คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน

Investor Development Fund Committee 

2. คณะทำางานด้านธุรกรรมต่างประเทศ

Foreign Investment Working Group     

3. คณะทำางานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลักทรัพย์

Working Group for the Development of Products and Services of Securities Business           

4. คณะทำางาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Working Group on the Personal Data Protections Act.

5. คณะทำางานศึกษาและกำาหนดแนวทางการกำากับดูแล High Frequency Trading (HFT)

Working Group for Conducting Studies and Determining Approaches for Supervision of High Frequency Trading (HFT)

6. คณะทำางานการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)

Working Group for DMA (Direct Market Access) Trading
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7. คณะทำางานเพื่อพิจารณาการประเมินค่าธรรมเนียม IDP

Working Group for Consideration of IDP Fee Fixing

8. คณะทำางานศึกษาแนวทางการดำาเนินการเรื่อง DLT Operator

Working Group for Conducting Studies of Approaches for Handling DLT Operators 

9. คณะทำางานศึกษาและจัดทำาข้อมูล Industry Position สำาหรับธุรกิจหลักทรัพย์

Working Group for Conducting Studies and Preparation of Industry Position Documents for the Securities Business

10. คณะทำางานศึกษาและจัดทำาข้อมูล Industry Landscape สำาหรับธุรกิจหลักทรัพย์

Working Group for Conducting Studies and Preparation of Industry Landscape Documents for the Securities Business

11. คณะทำางานศึกษาแนวทาง Work from Home สำาหรับ IC

Working Group for Studying Approaches for IC’s Working from Home

12. คณะทำางาน Short Selling ของลูกค้าสถาบัน

Working Group for Institutional Client Short Selling

13. คณะทำางานศึกษาและจัดทำาข้อเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ที่เป็นอุปสรรค

Working Group for Conducting Studies and Preparation of Recommendations for Removal of NC-Related Obstacles
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Directory of Member Companies
รายนามบริษัทสมาชิกชมรม

No  บริษัทหลักทรัพย์
Companies

ชมรม IB
IB Club

ชมรม CC
CC Club

ชมรม IT
IT Club

ชมรม FI
FI Club

ชมรม BOO
BOO Club

ชมรม HR
HR Club

1 บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จก.  
Krungthai ZMICO Securities Company Limited

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

4 บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) 
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

1 1 1 1 1 1

5 บล. โกลเบล็ก จก. 
Globlex Securities Company Limited

1 1 1 1 1

6 บล. คิงส์ฟอร์ด จก. (มหาชน)
Kingsford Securities Public Company Limited

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

9 บล. เคทีบีเอสที จก. (มหาชน)
KTBST Securities Public Company Limited

1 1 1 1 1 1

10 บล. เคพีเอ็ม จก.
KPM Securities Company Limited

1

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

1 1 1 1

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

1 1 1 1

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

1 1 1 1 1

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

1 1 1

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

1

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

1 1 1 1 1

17 บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited

1 1 1 1 1

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

1

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

1 1 1 1 1 1

20 บล. ทรีนีตี้ จก. 
Trinity Securities Company Limited

1 1 1 1 1 1

21 บล. ทิสโก้ จก.  
TISCO Securities Company Limited

1 1 1 1 1 1

22 บล. ไทยพาณิชย์ จก. 
SCB Securities Company Limited

1 1 1 1 1
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23 บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จก. 
SCB Julius Baer Securities Company Limited

1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1

28 บล. ฟินันซ่า จก.
Finansa Securities Limited

1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1

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

1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

40 บล. เอเชีย เวลท์ จก.
Asia Wealth Securities Company Limited

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

44 บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited

1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1

No  บริษัทหลักทรัพย์
Companies

ชมรม IB
IB Club

ชมรม CC
CC Club

ชมรม IT
IT Club

ชมรม FI
FI Club

ชมรม BOO
BOO Club

ชมรม HR
HR Club
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No  บริษัทตัวแทนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
TFEX Full License Members

ชมรม IB
IB Club

ชมรม CC
CC Club

ชมรม IT
IT Club

ชมรม FI
FI Club

ชมรม BOO
BOO Club

ชมรม HR
HR Club

1 บลป. คลาสสิก ออสสิริส จก.   
Classic Ausiris Investment Advisory Securities Company Limited

1 1 1

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

1 1

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

1 1

4 บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

1 1

No  ธนาคารพาณิชย์
Banks

ชมรม IB
IB Club

ชมรม CC
CC Club

ชมรม IT
IT Club

ชมรม FI
FI Club

ชมรม BOO
BOO Club

ชมรม HR
HR Club

1 ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
Bangkok Bank Public Company Limited

1 1

2 ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

1 1

3 ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน) 
Bank of Ayudhya Public Company Limited

1 1

4 ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน) 
Kasikorn Bank Public Company Limited

1 1

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

1

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

1

7 ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch

1 1

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

1 1

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

1

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

1 1

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

1

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

1

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

1

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

1
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No  หน่วยงานอื่นๆ
Other Companies

ชมรม IB
IB Club

ชมรม CC
CC Club

ชมรม IT
IT Club

ชมรม FI
FI Club

ชมรม BOO
BOO Club

ชมรม HR
HR Club

1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

1

2 บ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.
Grant Thornton Services Limited

1

3 บ. โกลบอล อัลไลแอนซ์ แอดไวเซอรี่ จก. 
Global Alliance Advisory Company Limited

1

4 บ. คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จก. 
Country Group Advisory Co., Ltd.

1

5 บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.
Capital Plus Advisory Company Limited

1

6 บ. แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Capital Link Advisory Company Limited

1

7 บ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
Capital One Partners Company Limited

1

8 บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.
Capital Advantage Company Limited

1

9 บ. เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จก.
Jay Capital Advisory Limited

1

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

1

11 บ. เซจแคปปิตอล จก.
Sage Capital Limited

1

12 บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จก.
Discover Management Company Limited

1

13 บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Company Limited

1

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

1

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

1

16 บ. บียอนด์แอดไวเซอร์ จก.
Beyond Advisor Company Limited

1

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

1

18 บ. พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จก.
Premium Plus Advisory Services Company Limited

1

19 บ. พีเจเค แคปปิตอล จก.
PJK  Capital Company Limited

1

20 บ. เพลินจิต แคปปิตอล จก.
Ploenchit Capital Company Limited

1

21 บ. ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จก.
Pioneer Advisory Company Limited

1

22 บ. ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Finnex Advisory Company Limited

1
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No  หน่วยงานอื่นๆ
Other Companies

ชมรม IB
IB Club

ชมรม CC
CC Club

ชมรม IT
IT Club

ชมรม FI
FI Club

ชมรม BOO
BOO Club

ชมรม HR
HR Club

23 บ. เวลแคป แอดไวเซอรี่ จก.
Welcap Advisory Company limited

1

24 บ. เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จก. 
Wealth Plus Advisory Company Limited

1

25 บ. สยาม อัลฟา แคปปิตอล จก.
Siam Alpha Capital Company Limited

1

26 บ. สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จก.
Silom Advisory Company Limited

1

27 บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.
Avantgarde Capital Company Limited

1

28 บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก. 
OptAsia Capital Company Limited

1

29 บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
EY Corporate Services Limited

1

30 บ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก.
S14 Advisory Company Limited

1

31 บ. แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จก. 
Advance Capital Services Company Limited

1

32 บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.
Advisory Plus Company Limited

1

33 บ. แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จก. 
Advisory Alliance and Partners Company Limited

1

34 บ. แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จก. 
Absolute Advisory Company Limited

1

35 บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
Asset Pro Management Company Limited

1

36 บ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ จก.
AIRA Advisory Company Limited

1

37 บ. กรุงเทพประกันชีวิต จก. (มหาชน)
Bangkok Life Assurance Public Company Limited

1

78 59 40 41 42 34
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