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สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 25602

2516

2519

2524

2535

กอต้ังสมาคมไทยเงินทุน
และจัดจําหนายหลักทรัพย

สมาคมไทยเงินทุน
และหลักทรัพย

กอต้ังสมาคมสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย

 สมาคมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพยไดมีการกอต้ังข้ึน
เปนคร้ังแรกในป 2516 โดยใชช่ือวา “สมาคมไทยเงินทุนและจัด
จําหนายหลักทรัพย” ตอมาไดมีการแกไขขอบังคับและเปล่ียนช่ือ
สมาคมเปน “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย” ในป 2519  
หลังจากนั้นในป 2524 สมาชิกบางสวนไดขอลาออกเพื่อตั้ง
สมาคมการคาที่มีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย โดยใชชื่อวา
“สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย”  ในป 2535 เม่ือมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
เพ่ือการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ สมาคมสมาชิก
ตลาดหลักทรัพยจึงไดย่ืนขออนุญาตและจดทะเบียนเปนสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยสมาคมแรกในประเทศไทยโดย
ใชช่ือวา “สมาคมบริษัทหลักทรัพย” ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนตาม
ทะเบียนเลขที่ 1/2535  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสมาคมเปนศูนยรวมของบริษัทหลักทรัพย
ทุกประเภท เพื่อสงเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย 
เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนของวงการธุรกิจหลักทรัพย 
ตลอดจนเพ่ือการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง
เพ่ือรวมมือกับหนวยงานทางการในการออกกฎระเบียบเก่ียวกับ
ธุรกิจหลักทรัพย  เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาด
ทุนไทย  ตอมาในป 2554 ไดมีการแกไขขอบังคับและเปล่ียนช่ือ
สมาคมเปน “สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย” (Association of 
Thai Securities Companies)  สมาคมไดปรับปรุงโครงสราง
องคกรเพื่อใหมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย และใหบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
ซึ่งทําใหในปจจุบันสมาคมไดมีสายงานหลัก  3 สายงาน ไดแก 
สายงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันฝกอบรม และสายงานกํากับดูแล
สมาชิก

 สมาคมไดเขาไปมีบทบาทในการกอตั้งองคกรตางๆ 
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทสมาชิก
โดยตอเนื่อง ในป 2537 สมาคมไดกอตั้ง สถาบันฝกอบรม 
(ASCO Training Institute) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดวยการเตรียมพรอมเพื่อดําเนินงานใน
ธุรกิจหลักทรัพย และเผยแพรความรู ความเขาใจดานหลักทรัพย
ตอสาธารณชน โดยไดมุงเนนในการจัดฝกอบรมและทดสอบ
เจาหนาท่ีการตลาดหลักทรัพย  นอกจากน้ี ยังไดจัดต้ัง ชมรมผูคา
ตราสารหน้ี (Bond Dealers Club) ข้ึนเพ่ือเปนองคกรกลางใน
การสรางระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจการคาตราสารหน้ี
ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวมตอไป
ในอนาคต  ในป 2538 เพ่ือเปนการขยายตลาดทุนใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น สมาคมไดจัดตั้ง ศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ 
(Bangkok Stock Dealing Center) ขึน้เพ่ือประโยชนทีจ่ะชวยให
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพ่ือนํามาใช
พฒันากจิการไดอยางมปีระสทิธภิาพขึน้ (อยางไรกต็าม ดวยปจจยั
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานภาษี Capital Gain
ทาํใหศนูยซือ้ขายหลักทรัพยกรงุเทพตองปดการดําเนินงานเม่ือปี
2542)  และตอมาในป 2539 กไ็ดมกีารจัดตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย์

2537

2538

2539

จัดต้ังสถาบันฝกอบรมและ
ชมรมผูคาตราสารหนี้

จัดต้ังศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
กรุงเทพฯ

จัดต้ังบริษัทหลักทรัพย
เพื่ อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 

และชมรมวานิชธนกิจ

ประวัติสมาคม
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2554

2555

2559

แกไขขอบังคับเปลี่ยนชื่ อเปน 
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย และ
ชมรมผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย

สถาบัน

จัดต้ังสวนวิชาการ

จัดต้ังชมรมบริหารทรัพยากร
บุคคลบริษัทหลักทรัพย 

และสายงานกํากับดูแลสมาชิก

2540

2542

2548

จัดต้ังชมรมผูดูแลการปฏิบัติงาน
ดานหลักทรัพย

จัดต้ังชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดต้ังชมรมเปฏิบัติการ
หลักทรัพยและชมรมผูประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (TFSC Securities Limited) ขึ้น 
เพือ่ชวยเสรมิสรางสภาพคลองของการประกอบธรุกิจหลกัทรพัย
ในประเทศไทย  ในป 2547 สมาคมไดรวมมือกับองคกรท่ี
เกีย่วของในตลาดทุนและตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยจัดตัง้ 
“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหองคกร และผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรพัยในตลาดทนุไทยมกีารสรางมาตรฐานการกาํกบั
ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใส ยุติธรรม 
ตลอดจนประสานความรวมมือระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับ
ธรุกจิหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
เพ่ือพฒันาตลาดทุนไทยใหเจรญิเติบโตอยางยัง่ยนืและมเีสถยีรภาพ
  
 ในป 2555 สมาคมไดเพ่ิมหนวยงาน “กํากับดูแลสมาชิก” 
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมสมาชิกใหประกอบธุรกิจตามหลัก

ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ มาตรฐานและแนวทางปฏิบตังิานทีด่ี
ประสานงานแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอปุสรรคตอการทําธรุกจิและให้
ความเห็นตอกฎหมายและกฎระเบียบใหม และในป 2559 กไ็ด
เพิม่หนวยงาน “วชิาการ” เพือ่จดัทาํฐานขอมูลสถติอิตุสาหกรรม 
ศึกษารวบรวมขอมูลท้ังในและตางประเทศท่ีเปนประโยชนตอ
ธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงเผยแพรงานวิชาการตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณะ 

 นอกจากน้ี สมาคมยงัไดขยายการดําเนนิงานใหครอบคลมุ
ถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานดานตางๆ ของบริษัทสมาชิก
โดยไดจดัต้ัง ชมรมวาณชิธนกจิ (Investment Banking Club) ขึน้
ในเดือนธนัวาคม 2539 เพือ่สงเสรมิและพฒันาธุรกจิในตลาดแรก
(Primary Market)  ในป 2540 ไดจดัตัง้ ชมรมผูดแูลการปฏิบตังิาน
ดานหลักทรัพย (Compliance Club) เพื่อใหการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพยพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพไปสู

มาตรฐานสากล ในป 2542 สมาคมไดกอตั้ง ชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Club) ขึ้นเพื่อรองรับ
การพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพยซึ่งกําลังกาวไปสูแนวทางการ
ประกอบธุรกิจในเชิง E-Commerce เพื่อรวมสรางความเจริญ
เติบโตอยางมีเสถียรภาพใหแกตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวตอไป ในป 2548 สมาคมไดจัดตั้ง ชมรม
ปฏิบัติการหลักทรัพย (Back office Operation Club) ขึ้น เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานดานปฏิบัติการหลักทรัพย 
เพื่อเผยแพรการศึกษาวิจัย กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับงาน
ปฏิบัติการหลักทรัพย ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความรูประสบการณ และวิธีการเก่ียวกับงาน
ปฏิบัติการหลักทรัพย  ตอมาในเดือนธันวาคม 2548 ไดจัดตั้ง 
ชมรมผู ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures 
Industry Club) ขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ

งานการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาท้ังดานหลักการ
และดานปฏิบัติ ประสานงานความรวมมือระหวางสมาชิกใน
การแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
รวมท้ังการประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือกับบุคคล
ภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา ตลอดจนสงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร
ขาวสารทางวิชาการและขาวสารเก่ียวกับธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และในป 2555 ไดจัดตั้ง ชมรมบริหารทรัพยากร
บุคคลบริษัทหลักทรัพย (Human Resources Club) ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ประสบการณ วิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนเพ่ือเผยแพรงานวิชาการ ผลการวิจัย และกิจกรรม
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกสมาชิก 



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 25604

เรียน ทานสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

 ป 2560 นับเปนปที่นวัตกรรมดานเทคโนโลยีทางการเงินและการลงทุนไดเกิดผลเปนรูปธรรมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด เชน 
การศึกษาความเปนไปไดของการนํา Blockchain Technology มาใชในธุรกิจหลักทรัพย ความสนใจใน Cryptocurrency ทั้งในดาน
การระดมทุนและการลงทุน ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก นวัตกรรมเหลานี้แมจะยังไมได
เกิดข้ึนในประเทศไทยอยางแพรหลาย แตคงจะมีพัฒนาการอยางกาวกระโดดในระยะเวลาอันใกลนี้

 ดานปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศ ดวยนโยบายตางๆ  ของภาครัฐโดยเฉพาะดานการลงทุนในระบบขนสง การจัดทํา
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ไดกระตุนภาคเอกชนใหมีการลงทุนมากขึ้น อีกท้ัง
การฟนตัวของกําลังซ้ือภาคประชาชนและการสงออกท่ีมีแนวโนมดีข้ึน สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
อยางไรก็ตามปจจัยดานการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะการคาดการณเกี่ยวกับหมายกําหนดการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง 
รวมถึงนโยบายของประเทศมหาอํานาจและการเมืองระหวางประเทศ ลวนเปนปจจัยที่จะสรางความผันผวนในตลาดการเงินและ
การลงทุน ทําใหนักลงทุนตองมีกลยุทธการลงทุนที่สามารถกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนใหอยูในระดับที่เหมาะสม

 เพื่อใหสมาคมสามารถสงเสริมและสนับสนุนสมาชิกในการประกอบธุรกิจตามพันธกิจของสมาคม ทางสมาคมไดจัดทํา
ยุทธศาสตร 3 ป สําหรับป 2560 - 2562 เพื่อเปนกรอบในการดําเนินการ ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดานคือ ดานสินคา
และบริการ ดานเทคโนโลยี ดานการพัฒนาบุคลากร ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานจรรยาบรรณและมาตรฐานการทํางาน และดาน
การรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งในป 2560 ทางสมาคมไดมีการดําเนินการที่สําคัญของแตละยุทธศาสตรดังนี้

 ดานสินคาและบริการ ไดเสนอสํานักงาน ก.ล.ต. ถึงแนวทางการใหบริการแนะนําการลงทุนในหลักทรัพยที่เจาหนาที่ของ
บรษิทัหลกัทรพัยสามารถตัดสนิใจไดในขอบเขตจํากดั (Securities Investment Advisory Service) ซึง่จะเปนสวนสําคญัในการขยาย
ธุรกิจดาน Wealth Management และการขยายขอบเขตของธุรกิจการใหสินเชื่อโดยมีหลักทรัพยเปนหลักประกันเพิ่มเติม รวมถึง
การผลักดันใหบริษัทหลักทรัพยสามารถทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปล่ียน  โดยใหสามารถถือครองเงินตราตางประเทศได
ระดับหนึ่ง ซึ่งคาดวาจะเร่ิมใหบริการไดทั้งหมดในคร่ึงปแรกของป 2561

สารจากนายกสมาคม
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 ดานเทคโนโลยี ทางสมาคมไดเขาไปมีสวนรวมและเปนผูรวมกอตั้งโครงการ National Digital ID Platform เพื่อสนับสนุน
การทําธุรกิจทาง Electronic ของประเทศ โดยเฉพาะในสวนของสถาบันการเงินที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับกอนการทํา
ธุรกรรม เชน กฎหมาย ปปง. นอกจากนี้ยังมีโครงการ Digital Subscription ซึ่งไดถูกริเริ่มขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับนักลงทุน
ในการจองซื้อหลักทรัพยทั้ง IPO PO Right off ering การใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ ซึ่งคาดวาทั้ง 2 โครงการจะสามารถเร่ิม
ดําเนินการไดภายในป 2561

 ดานการพัฒนาบุคลากร นอกจากการอบรมใหกับผูปฏิบัติงานดานตางๆ แลว ทางสมาคมไดใหความสําคัญกับการให
ความรูกับผูบริหารในโครงการ Executive Advancement Program (EAP) ซึ่งในป 2560 ทางสมาคมมีการจัดสัมนาทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
และ Workshop 1 ครั้ง การดําเนินการที่สําคัญของสมาคมอีกประการหน่ึงคือ การพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อใหบุคลากรของ
บรษิทัสมาชกิสามารถเขาอบรมท้ังหลกัสตูรความรูทัว่ไปและหลักสูตรอบรมภาคบังคับไดทาง On line โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของการอบรมใหกับสมาชิก

 ดานโครงสรางพื้นฐานในการทําธุรกิจ สมาคมไดรวมกับสมาคมธนาคารไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ
พัฒนาระบบ Payment for Capital Market โดย Phase 1 ไดเร่ิมดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2561 และ มีแผนงานท่ีจะดําเนินการ
ให Phase 2 แลวเสร็จในปลายป 2561 ทางสมาคมไดริเริ่มจัดทําโครงสรางสถาปตยกรรมของระบบ Back Offi  ce สําหรับบริษัท
หลักทรัพย เพ่ือใหผูพัฒนาระบบสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสมาชิกท่ีมีความหลากหลาย 
นอกจากน้ีสมาคมไดประสานงานกับกรมการปกครองเพ่ือใหสมาชิกสามารถเขาตรวจสอบขอมูลบนบัตรประชาชนของลูกคาท้ังแบบ 
On line และ Off  line ไดสะดวกมากข้ึน

 ดานจรรยาบรรณและมาตรฐานการทํางาน ทางสมาคมมีแผนรวบรวมกฎระเบียบของแตละประเภทธุรกิจเพื่อเปนคูมือ
ใหกับบุคลากรของสมาชิกในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางสมาคมจะไดจัดทําและเผยแพรใหสมาชิก นอกจากนี้ทางสมาคมไดทบทวน
ประกาศและเกณฑของสมาคมท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจของสมาชิก ไดแก การปรับปรุงเกณฑ Incentive สําหรับผูแนะนํา
การลงทุน การยกเลิกการทํา Company Report รวมถึงไดจัดทําแนวทางการจัดเตรียมขอมูลตามกฎหมาย FATCA เพื่อนําเสนอ
ตอกรมสรรพากร

 ดานการรบัผิดชอบตอสังคม ทางสมาคมไดจัดทํา Application “อิทธิ Rich” เพื่อสงเสริมความรูดานการเงินแกเยาวชน 
โดยมวีดิโีอใหความรู รวมถงึเคร่ืองมอืชวยเกบ็ขอมลูรายรบัรายจาย และสมาคมอยูระหวางการปรับปรุงและพฒันา Application นี้
เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีขอมูลท่ีมีประโยชนมากข้ึน สมาคมยังคงจัดการอบรมใหความรูกับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยเครือขายซ่ึงไดทํามา
อยางตอเนื่อง รวมทั้งไดจัดสัมมนาความรูการลงทุนใหกับนักลงทุน จํานวน 3 ครั้งท่ีจังหวัด เชียงราย กรุงเทพฯ และระยอง

 ในป 2560 ทางสมาคมโดยหนวยงานวิชาการไดมีการเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับตราสารหน้ีในฐานขอมูลธุรกิจหลักทรัพย
และไดเผยแพรใหกับสมาชิกเปนรายไตรมาสใน Newsletter และในเว็บไซตของสมาคม และไดจัดทําบทวิจัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับ
ตลาดทุนเพื่อประโยชนกับสมาชิกในการเรียนรูพัฒนาการใหมๆ และเพื่อเผยแพรใหกับประชาชนทั่วไป เชน บทบาทตลาดทุน
ตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ความสําคัญของ e-KYC ประโยชนของการจัดตั้งทรัสต เปนตน

 ดิฉันขอขอบคุณกรรมการสมาคม กรรมการชมรม และคณะทํางานทุกชุด ท่ีไดเขารวมใหความคิดเห็นและชวยดําเนินงาน
ในดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจหลักทรัพย และขอแสดงความขอบคุณตอสมาชิกของสมาคมและชมรม ท่ีไดใหการสนับสนุน
การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของสมาคมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทําใหสมาคมมีความเขมแขง็และไดรับการยอมรับจากผูที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกธุรกิจหลักทรัพย  ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกทุกทานจะสามารถเปนกลไกสําคัญที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหยั่งยืนตอไป

ภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ
นายกสมาคม 



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 25606

ผลการดําเนินการป 2560 ตามยุทธศาสตร 3 ป (2560-2562)

พันธกิจ

วิสัยทัศน

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร

สงเสริมและพัฒนาการบริการการลงทุนใหตอบสนอง
ความตองการของนักลงทุน และตอบรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ท่ีพรอมดวยจรรยาบรรณ เพื่ อการเติบโตอยางยั่งยืนของตลาดทุน

และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

“Moving towards Broker 4.0” : ยกระดับมูลคาเพิ่มของการบริการ 

   Loan Against Securities: ไดเสนอแนวทางการปรับปรุงเกณฑการใหสินเชื่อเพ่ือซื้อหลักทรัพย 
   และแนวทางการใหสินเชื่ออ่ืนๆ โดยมีหลักทรัพยเปนหลักประกันตอ สนง. กลต เพื่อพิจารณา
   Foreign Currency Exchange: ไดเสนอแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทหลักทรัพยใหธนาคารแหงประเทศไทย   
   เรื่องอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย ทํา FX โดยเรื่องดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
   Securities Investment Advisory: ไดเสนอรูปแบบให สํานักงาน ก.ล.ต. พรอมเสนอปรับปรุงประกาศ 
   เรื่อง การบรกิารซื้อขายผลิตภัณฑในตลาดทุนโดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จํากัด
   Trust: ไดเปนแกนนําในการนําเสนอรางกฎหมายการจัดตั้งทรัสตเพื่อใชในการบริหารทรัพยสินสวนบุคคล
   กับกระทรวงการคลัง อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงรางตามความเห็นของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
   Depository Receipt: สนับสนุนสมาชิกในการทําธุรกิจและศึกษาการออก DW ของหลักทรัพยตางประเทศ
   Non - Cash Collateral for TFEX: ไดเสนอใหสามารถนําหลักทรัพยมาเปนหลักประกันเพิ่มเติม
   ในบัญชีซื้อขายสัญญาลวงหนา อยูระหวางการพิจารณาของ สํานักงาน ก.ล.ต.

1 Product & Service : ดานสินคาและบริการ

   Digital ID: เขารวมโครงการ National Digital ID และใหสมาชิกเขารวมลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ 
   เพื่อจัดตั้งบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด
   FinTech: หารือกับสมาคมฟนเทคประเทศไทยในเร่ือง Initial Coin Off ering และ Social Trading
   e-KYC: เขารวมในคณะราง พรบ.สงเสริมการประกอบธุรกิจดวยเทคโนโลยีทางการเงิน
   Digital subscription:จัดทําขอมูลมาตรฐานสําหรับใบจอง IPO  ประสานงานกับ TSD ในการพัฒนาระบบ 
   electronic subscription สําหรับ RO  Exercise Warrant และ Tender off er

2 Technology : ดานเทคโนโลยี
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   จัดทํา Application ใหความรูดานการเงินกับประชาชน “อิทธิ Rich”
   จัดการอบรมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือขายและโครงการ New feed ของ ศูนยสงเสริมการพัฒนา
   ความรูตลาดทุน (TSI)
   จัดงานสัมมนาใหนักลงทุนทั้งหมด 3 คร้ัง ที่เชียงราย กรุงเทพฯ และระยอง

6 CSR : ดานความรับผิดชอบตอสังคม

   Updating and revising existing  guidelines: รวบรวมกฎระเบียบตางๆ ของธุรกิจนายหนาเสร็จเรียบรอยแลว  
   ปรับปรุงเกณฑ incentive ยกเลิกการทํา company report จัดทําคูมือ Due diligence ของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
   และจัดทํา IT Framework สําหรับ IT securities
   Preparing guidelines for new business: จัดทํารางสําหรับ Securities Investment Advisory
   ใหความเห็นตอรางประกาศและกฎหมายท่ีทํา public hearing ที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 
   และเขารวมคณะอนุกรรมการของ สาํนักงาน ก.ล.ต.
   FATCA procedure: จัดทําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA สําหรับธุรกิจหลักทรัพยและรวมในการราง  
   พรบ. พรก. กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ พรอมจัด workshop การสงขอมูลใหกับสมาชิก
   TFRS practice และการคํานวณ NCR: จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี  
   TFRS และศึกษาแนวทางการปรับปรุงการคํานวณ NCR เพื่อเสนอตอ สํานักงาน ก.ล.ต.

5 Best Practice & Ethics : ดานจรรยาบรรณและการปฏิบัติงานที่ดี

   Payment for Capital Market: ไดรวมกับธนาคาร และตลาดหลักทรัพยฯ พัฒนาระบบซึ่งเฟสแรก จะเริ่มใช 
   ภายในไตรมาส 1 ป 2561 และ เฟส 2 ภายในไตรมาส 2 ป 2562
   New Back Offi  ce System: อยูระหวางการศึกษารูปแบบเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
   ขอมูลระบบทะเบียนราษฎร: ประสานงานกับกรมการปกครอง เพื่อใหสมาชิกสามารถใชขอมูล
   บนบัตรประชาชนได
   ขอมูลกรมบังคับคดี: ไดหารือกับกรมบังคับคดีถึงแนวทางในการตรวจสอบขอมูลลูกคากับฐานขอมูลของ
   กรมบังคับคดี อยูระหวางการทดสอบกับระบบที่กรมบังคับคดีมีอยูในปจจุบัน

4 Common Infrastructures : ดานโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรม

   Executive Advancement Program(EAP): ไดจัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง ในหัวขอ CLMV, 
   Key Driver to SET Growth, Post Trade Service, ฐานขอมูลกรมการปกครอง และกฎหมายใหมที่ควรรู
   e-Learning: จัดทําระบบ e-learning เพื่อใชในการอบรมและทดสอบ คาดวาจะใชไดในไตรมาสแรกป 2561
   การพัฒนาหลักสูตรใหบุคคลากร หลักสูตรที่สําคัญที่พัฒนาในป 2560 ไดแก IC complex, IP, 
   Wealth Management และไดมีการจัดอบรมใหกับบุคลากรดานปฏิบัติการและดาน Human Resources
   หลักสูตร สํานักงาน ปปง: ไดยื่นขอเปนศูนยอบรมพนักงานตามประกาศของ สํานักงาน ปปง. 
   ซึ่งอยูในระหวางการพจิารณาของ สํานักงาน
   Provincial Manager & IC: จัดอบรม 1 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแกน

3 HR Development : ดานการพัฒนาบุคลากร
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คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ

คุณชาญชัย  กงทองลักษณ

คุณสุชาย สุทัศนธรรมกุล

คุณโปรดเกลา  เรืองนิติวิทย

ม.ล. ทองมกุฎ  ทองใหญ

คุณพิเชษฐ  สิทธิอํานวย

คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ

คุณภาคภูมิ  ภาคยวิศาล

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

คุณปริญญ  พานิชภักดิ์

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

คุณณรงค  โรจนคุณารักษ

คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย

คุณเผดิมภพ  สงเคราะห

นางเบญจวรรณ แวนไดน

คุณคนางค  ดวงมณี

นายกสมาคมและกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองเลขาธิการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองเลขาธิการ

กรรมการสมทบ

กรรมการ

กรรมการ

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ

กรรมการ

กรรมการ

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการสมาคม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)

ผูบริหารสมาคม
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย
ในป 2560
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพยในป 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2560 ขยายตัวรอยละ 3.9 โดยฟนตัวดีขึ้นจากการเติบโตที่รอยละ 3.3 ในปกอนหนา 
(ตารางที่ 1) โดยไดแรงหนุนจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการสงออกท่ีขยายตัวดีอยางตอเนื่องใน
ตลาดสงออกสําคัญทุกตลาด
 ในสวนของภาคเอกชน การจับจายใชสอยภายในประเทศขยายตัวรอยละ 3.2 จากรอยละ 3.0 ในปกอน จากมาตรการ
กระตุนการใชจายของภาครัฐ และการเพ่ิมขึน้ของความเช่ือมัน่ผูบรโิภค โดยการลงทุนในภาคเอกชนเร่ิมฟนตวัขึน้ ขยายตวัรอยละ 1.7 
จากปกอนที่รอยละ 0.5 ตอป  ขณะท่ีมูลคาการสงออกในป  2560 เรงตัวขึ้นที่รอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับรอยละ 0.1 ในป 2559 
โดยการสงออกขยายตัวเกือบทุกหมวดสินคา และในทุกตลาดสงออกสําคัญท้ัง US  EU ญี่ปุน จีน อาเซียน และตะวันออกกลาง 
 สําหรับในสวนของภาครัฐบาล การบริโภคภาครัฐขยายตัวรอยละ 0.5 ตอป เมื่อเทียบกับรอยละ 2.2 ตอปในปกอน 
ตามอัตราการขยายตัวของการเบิกจายรวมที่ชะลอลงในชวงตนป ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงรอยละ 1.2 ตอป เมื่อเทียบกับ
ฐานที่สูงที่รอยละ 9.5 ตอปในป 2559 เนื่องจากอุทกภัย และการปรับตัวดานการจัดซื้อจัดจาง
 ทางดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline Infl ation) ในป 2560 ปรับเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 0.7 
เม่ือเทียบกับรอยละ 0.2 ในป 2559 สวนดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2560 เกินดุล อยูท่ีรอยละ 10.8 
ของ GDP  และดุลการคาเกินดุลลดลงจากปกอนโดยอยูที่ 31.9 พันลานดอลลารฯ ตามการนําเขาที่ฟนตัวขึ้น

2556 2557 2558 2559 2560 2561 f

อัตราการขยายตัวของ GDP (%) 2.8 0.8 2.9 3.3 3.9 3.6-4.6

การลงทุนรวม (%) -0.8 -2.4 4.4 2.8 0.9 5.5

ภาคเอกชน (%) -0.8 -1.0 -2.2 0.5 1.7 3.7

ภาครัฐ (%) -1.0 -7.3 29.3 9.5 -1.2 11.8

การบริโภคภาคเอกชน (%) 0.8 0.6 2.2 3.0 3.2 3.1

การบริโภคภาครัฐบาล (%) 4.7 2.1 3.0 2.2 0.5 2.7

ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (%) 2.8 0.2 0.7 2.8 5.5 5.3

มูลคาการสงออกสินคา (%) -0.1 -0.3 -5.6 0.1 9.7 5.0

ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (%) 1.4 -5.3 0.0 -1.0 6.8 5.6

มูลคาการนําเขาสินคา (%) -0.1 -7.9 -10.6 -5.1 14.4 7.0

ดุลการคา (พันลานดอลลารฯ) 6.7 17.3 26.8 36.5 31.9 29.4

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารฯ) -5.2 15.1 32.1 48.2 49.3 38.1

ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%) -1.1 3.8 8.1 11.7 10.8 8.1

อัตราเงินเฟอ (%) 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 0.9-1.9

ตารางที่ 1: ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสาํคัญ และประมาณการเศรษฐกิจป 2560

f = forecast
ที่มา: NESDB
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ภาวะตลาดทุน

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ณ สิ้นป 2560 ปดที่ระดับสูงสุดของป 1,753.71 จุด ปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 (รูปที่ 1) โดยดัชนีไดรับปจจัยหนุนจากทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ซึง่มแีนวโนมการเติบโตทีด่ขีึน้ รวมถงึราคาน้ํามนัในตลาดโลกท่ีปรบัตวัสูงขึน้ซึง่เปนผลดตีอราคาหุนกลุมพลงังาน ทัง้นี ้ ดชันมีจีดุต่ําสุด
อยูที่ 1,535.51 จุด ในเดือนมีนาคม ดานดัชนีตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai index) ปดท่ี 540.37 จุด ลดลงรอยละ 12.3 
จากสิ้นป 2559
 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมของ SET และ mai ณ สิ้นป 2560 มีมูลคารวม 
17,926,270 ลานบาท (รปูที ่1)  โดยเพ่ิมขึน้รอยละ 15.6 จากส้ินป 2559 จากการเพ่ิมขึน้ของดัชน ีและจาํนวนบริษทัทีจ่ดทะเบียนเขาใหม

 ทั้งนี้ ในป 2560 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งส้ิน 538 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม 
22 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนท่ีถูกเพิกถอน 7 บริษัท สําหรับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนรวม 150 บริษัท
ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม 17 บริษัท โดยไมมีบริษัทจดทะเบียนท่ีถูกเพิกถอน สงผลให ณ ส้ินป 2560 จํานวนบริษัทจดทะเบียน
ทั้งในตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งส้ิน 688 บริษัท (รูปที่ 2)

 สําหรับ คา P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพยไทย ณ สิ้นป 2560 อยูที่ 19.06 เทา เพิ่มจากปกอน ซึ่งอยูที่ 18.55 
ในขณะท่ี P/E Ratio ของตลาด mai ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2559 ที่ 63.27 เทา เปน 106.13 เทา (รูปที่ 3)  อยางไรก็ตาม 
อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) ของไทยปรับตัวลดลงจากรอยละ 3.04 ณ สิ้นป 2559 มาอยูที่รอยละ 2.7

Market Cap. SET Index mai IndexSource: SET

Unit: point Unit: THB billion
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รูปที่ 1: SET- mai Index & Market Capitalization

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

Unit: companies

Source: SET
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ภาพรวมของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา

 ในป 2560 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ SET และ mai มีมูลคารวม 12,227,748 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.6 
จากป 2559 ซ่ึงอยูท่ี 12,816,259 ลานบาท โดยมูลคาซ้ือขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันอยูท่ี 50,114 ลานบาท ลดลงจาก 52,526 ลานบาท 
ในป 2559 (รูปที่ 4)

 เมื่อพจิารณาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทนักลงทุนในป 2560 นักลงทุนรายยอยยังคงมีสัดสวนของมูลคา
การซ้ือขายหลักทรัพยลดลงเปนรอยละ 48 ขณะท่ีนักลงทุนตางประเทศมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 30 โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย 
(Proprietary Trading) และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมาเล็กนอย กลาวคือ อยูที่รอยละ 10 
และ 11 ตามลําดับ (รูปที่ 5)

 ในป 2560 การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(TFEX) มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 78,990,574 สัญญา หรือเฉล่ีย 323,732 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.5 จากป 2559 
ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 285,148 สัญญาตอวัน ปจจัยสําคัญมาจากธุรกรรมของสัญญาซื้อขายลวงหนาของหุนสามัญ 
(Single Stock Futures) และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

รูปที่ 3: Dividend Yield and P/E

รูปที่ 4: Average Daily Turnover

รูปที่ 5: Market Turnover Classifi ed by Type of Investors
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 2) พฒันาระบบการพิสจูนและยนืยนัตวัตนทางดิจทิลั (Digital ID) สบืเนือ่งจากปญหาและความยุงยากของการทํา KYC 
และความตองการในการทํา e-KYC ของผูประกอบการโดยเฉพาะสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีนโยบายเรื่อง ease 
of doing business ที่จะใหผูที่ทําธุรกิจสามารถยื่นขออนุญาตการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสได จึงไดมีแนวคิดที่จะทํา Platform 
กลางรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อชวยในการยืนยันตัวตนของบุคคลและนิติบุคคล โดยในเดือนตลุาคม 2560 รัฐบาล
ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
ตอมาคณะกรรมการฯ ไดแตงต้ังคณะทํางาน 3 คณะ ประกอบดวย คณะทํางานจัดทําคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล คณะทํางานนํารองการใชระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และคณะทํางานดานกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดิจทิลั โดยท่ีสมาคมฯ ไดสงผูแทนเขารวมประชุมในคณะทํางานตางๆ อยางตอเนือ่ง 
และไดเสนอกระบวนการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยออนไลนเปนโครงการนํารองในการเขาใชงานใน Digital ID Platform ซึ่งมี
การกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานสําหรับโครงการนํารองฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
 3) พัฒนาระบบ FundConnext ซึ่งเปนระบบงานกลางสําหรับจัดจําหนายกองทุนรวม เพื่อขยายชองทางใหประชาชน
เขาถึงกองทุนรวมไดสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีทางเลือกหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งลดภาระดานระบบปฏิบัติการของ
บรษิทัจดัการลงทุน และนายหนาซือ้ขายหนวยลงทุน ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรพัยฯ พรอมหนวยงานในภาคตลาดทุนไดรวมพฒันาระบบ
งานกลาง FundConnext ตั้งแตป 2559 จนแลวเสร็จและใหบริการอยางไมเปนทางการ เมื่อไตรมาส 1/2560 และพัฒนาตอเนื่อง

การสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เขามาใชในตลาดทุนเพิ่มมากข้ึน 
 1) การสนับสนุนผูมสีวนรวมในตลาดทุนใหพรอมและรูเทาทนัพฒันาการของ FinTech ตวัอยางการดําเนนิการในเรือ่ง
ดังกลาว อาทิเชน สํานักงาน ก.ล.ต. ไดจัดสัมมนา FinTech Forum เปนประจําทุกไตรมาสตั้งแตป 2559 เปนตนมา 
 2) การสงเสริมความรูและพัฒนา FinTech ดวยการจัดโครงการ FinTech Challenge ครั้งท่ี 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 
2560 โดยสํานักงาน ก.ล.ต. รวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ รวมถึงสมาคมฟนเทค เพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรมดาน

พัฒนาการที่สําคัญในตลาดทุน

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้

 ณ สิ้นป 2560 TFEX มีสถานะคงคางรวม 2,813,036 สัญญา เพิ่มขึ้นรอยละ 46.5 จาก 1,919,913 สัญญาในปกอน
และมีจํานวนบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนารวมทั้งสิ้น 146,559 บัญชี เพิ่มขึ้นรอยละ 13.4 จาก 129,284 บัญชีในปกอน
โดยในป 2560 ผูลงทุนทั่วไปมีการซื้อขายสูงสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 51 รองลงมาเปนผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนตางประเทศ
รอยละ 38 และรอยละ 11 ตามลําดับ

 TFEX ไดเพิ่มสินคาใหม ไดแก สัญญาซื้อขายท่ีอางองิทองคําแทงท่ีมีความบริสุทธิ์ 99.99% โดยซื้อขายเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรฐั (Gold-D) ซึง่เปนมาตรฐานท่ีซือ้ขายกันในตางประเทศ และไดเริม่ซือ้ขายไปเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 โดยท่ีสญัญา
ดังกลาวใชกลไกเดียวกับการซื้อขายสินคาอื่นใน TFEX และวางหลักประกันเปนเงินบาทประมาณรอยละ 3-5 ของมูลคาสัญญา 
และสามารถรับมอบสงมอบทองคําจริงไดเมือ่ครบอายุสญัญา นอกจากน้ี TFEX ยงัไดขยายเวลาซ้ือขายทองคําลวงหนาทกุประเภท 
จากเดิม 19.30-22.30 น. ไปเปน 19.00-23.55 น. เพื่อชวยใหผูลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและปรับกลยุทธการลงทุนให
สอดคลองกับสภาพการณในชวงที่ตลาดทองคําสําคัญของโลกเปดซื้อขายไดสะดวกขึ้น

 ณ ส้ินป 2560 มูลคาคงคาง (Outstanding) ของตราสารหน้ีท่ีข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มีมูลคารวมท้ังส้ิน 
11.4 ลานลานบาท หรือคิดเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับ 10.86 ลานลานบาทในป 2559
 สําหรับการซ้ือขายตราสารหน้ี (Outright Trading) ในตลาดรองป 2560 มีมูลคารวมท้ังส้ิน 22.05 ลานลานบาทหรือคิดเปน
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 90,355 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับป 2559

 พัฒนาการที่สําคัญของตลาดทุนในป 2560 สรุปไดดังนี้

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญตางๆ ในตลาดทุน

 1) พัฒนาระบบการชําระเงินสําหรับตลาดทุน (Payment for Capital Market) สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย สมาคม
ธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรวมกันพัฒนาระบบการชําระเงินสําหรับตลาดทุน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการชําระเงิน โดยลดตนทุนในการบริหารจัดการเงินและปรับกระบวนการทํางานของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนให
สะดวกข้ึน ลดความเสี่ยงดานการชําระราคา และชวยสรางรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมตอระหวางสถาบันตัวกลางในตลาดทุนและ
ธนาคารพาณิชย สอดรับกับแผนยุทธศาสตร National e-Payment ตามนโยบายรัฐบาล โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งบริษัท 
ฟนเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิรค จํากัด (FinNet) เพื่อทําหนาที่เปนผูใหบริการระบบการชําระเงินสําหรับอุตสาหกรรมตลาดทุน ทั้งนี้ 
ในระยะแรกจะเร่ิมใหบรกิารต้ังแต 12 กมุภาพนัธ 2561 โดยเปนการใหบรกิารท่ีรายการตนทางและปลายทางอยูในธนาคารเดียวกัน 
สวนในระยะตอไปจะพัฒนาการบริการใหสามารถทํารายการขามธนาคาร

 หากแยกตามผลิตภัณฑพบวา สินคาท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุด ไดแก Single Stock Futures ซ่ึงมีการซ้ือขายคิดเปนรอยละ 60 
ของปริมาณการซื้อขายรวม รองลงมา ไดแก SET50 Index Futures  และ Gold Futures ที่รอยละ 33 และรอยละ 5.3 ตามลําดับ
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ภาวะธุรกิจหลักทรัพย

 ณ สิน้ป 2560 บรษิทัหลกัทรพัยทีไ่ดรบัใบอนญุาตการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัย มจีาํนวน 42 บรษิทั ซึง่ในจาํนวนนี้
ม ี39 บรษิทัทีเ่ปนสมาชกิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในดานธรุกจิอนพุนัธ บรษิทัทีไ่ดรบัใบอนุญาตตวัแทนซือ้ขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา จํานวน 44 บริษัท ซึ่งเปนสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประเภทตัวแทนท่ัวไป
จํานวน 40 บริษัท
ผลประกอบการ

 ธรุกจิหลกัทรพัยมรีายไดรวมในชวง 9 เดอืนแรกของป 2560 จาํนวน 31,577 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.1 จากรายไดรวม
จาํนวน 33,257 ลานบาทในชวงเดยีวกนัของป 2559 ทัง้นี ้รายไดจากการเปนนายหนายงัคงเปนรายไดหลกัของธรุกจิ โดยรายไดจาก
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมกันเปนจํานวน 19,349 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 61.3 
ของรายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

(unit: mil. baht) ม.ค.-ก.ย. 2559 ม.ค.-ก.ย. 2560 % Change

Brokerage - Securities 20,187 17,656 -12.5%

Brokerage - Derivatives 1,795 1,693 -5.7%

Underwriting 497 1,197 140.8%

Financial Advisory 543 770 41.8%

Gains on Trading - Securities 2,402 1,291 -46.3%

Gains on Trading - Derivatives 1,275 1,451 13.8%

Interest and Dividend 2,247 2,659 18.3%

Interest on margin loans 2,458 2,589 5.3%

Others 1,853 2,272 22.6%

Total Revenue 33,257 31,577 -5.1%

ตารางท่ี 2: Revenue of Securities Industry

Source: SEC

ผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน การลงทุนและประกันภัย โดยผูที่ไดรับคัดเลือกจะไดรวมอบรมกับผูเชี่ยวชาญ และเสนอผลงาน
เพื่อประกวดชิงเงินรางวัล

 3) การเปดแนวทางเขารวมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) เพ่ือเปดโอกาส
ใหผูประกอบธุรกิจหรือนักพัฒนาทดสอบนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการใหบริการในตลาดทุนไดโดยไมติดกรอบของกฎเกณฑในปจจุบัน 
ท้ังน้ี ผูท่ีเขารวมโครงการจะสามารถนําเสนอการบริการรูปแบบใหมกับผูลงทุนจริงไดโดยยังไมตองไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองอยูภายใตขอบเขตท่ีจํากัด และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ โดยในป 2560 ทางสํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดเสนอโครงการทดสอบ 4 โครงการ ประกอบดวย
    • การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดการกองทุนสวนบุคคล 
    • การใหบริการหลังการซ้ือขายหลักทรัพย (post-trade service ซึ่งไดแก สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
และนายทะเบียนหลักทรัพย)
    • การรวบรวม และประเมินขอมูลของลูกคา (Know Your Client : KYC) 
    • การใหบริการระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย (Regulatory Sandbox for ETP)

การปรับปรุงเกณฑเพื่อชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของ บล.
 สํานักงานก.ล.ต.ไดปรับปรุงเกณฑสําคัญเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ease of doing business อาทิเชน 
 1) การปรับปรุงเกณฑทุนจดทะเบียนชําระแลวสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบและความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจมากขึ้น เอื้อตอการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมๆ โดยไมสรางภาระ
เกินความจําเปนตอภาคธุรกิจ เพื่อใหผู ประกอบการใหมสามารถเขาสูธุรกิจไดงายขึ้นและลดตนทุนผูประกอบการปจจุบัน
 2) การปรับปรงุระบบใบอนุญาตธรุกจิหลกัทรพัย โดยผูประกอบธุรกจิสามารถเลือกขอไดตามรปูแบบการทําธรุกิจของตน 
(at your own choice) ซึ่งจะสามารถรองรับธุรกิจหลักทรัพยที่จะเกิดใหมไดทุกประเภทในอนาคต โดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต upfront 



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256016

สถานะทางการเงิน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE)

 ธุรกิจหลักทรัพยมีคาใชจายรวมในชวง 9 เดือนแรกของป 2560 จํานวน 24,117 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 จากคาใชจายรวม 
จํานวน 23,663 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2559 โดยคาใชจายหลักของธุรกิจ ไดแก คาใชจายดานบุคลากร ซ่ึงในชวง 9 เดือนแรก
ของป 2560  มีจํานวน 12,180 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.5 ของคาใชจายทั้งหมด (ตารางที่ 3)

 สินทรัพยรวมของธุรกิจหลักทรัพย ณ เดือนกันยายน 2560 เทากับ  399,431 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 จากส้ินป 
2559 ซึ่งมีสินทรัพยรวมเทากับ 357,113 ลานบาท ดานแหลงเงินทุนของธุรกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ประกอบดวยหนี้สิน
รวมเทากับ 297,133 ลานบาท และสวนของผูถือหุนเทากับ 102,298 ลานบาท (รูปที่ 6)

 ROE ของธุรกิจหลักทรัพย ในชวง 9 เดือนแรกของป 2560 เทากับรอยละ 7.7 ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2559 ซ่ึงมี ROE 
เทากับ รอยละ 10.5 (รูปที่ 7)

(unit: mil. baht) ม.ค.-ก.ย. 2559 ม.ค.-ก.ย. 2560 % Change

Expenses on Borrowing 1,464 1,819 24.2%

Fee & Service Expenses 3,081 3,051 -1.0%

Provision for Bad Debt / Doubtful Account 3 263 8,666.7%

Personnel Expenses 12,689 12,180 -4.0%

Other Expenses 6,426 6,804 5.9%

Total Expenses 23,663 24,117 1.9%

ตารางที่ 3: Expenses of Securities Industry

 ใน 9 เดือนแรกของป 2560 ธุรกิจหลักทรัพยมีกําไรสุทธิ จํานวน 5,944 ลานบาท ลดลงรอยละ 22.3 จากกําไรสุทธิ 7,647 
ลานบาท ในชวงเดียวกันของปกอนหนา

รูปท่ี 6: สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของผูถือหุนของธุรกิจหลักทรัพย
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รูปที่ 7: Net Profi t and ROE of Securities Industry
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ผลการดําเนินงาน
ในป 2560



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256018

ผลการดําเนินงานในปี 2560

งานดานพัฒนาธุรกิจ

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 • รวมกับตลาดหลักทรัพยฯ สมาคมธนาคารไทย ในการ
พัฒนาระบบการชําระเงินสําหรับตลาดทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการชําระราคาซ้ือขายของบริษัทหลักทรัพยกับลูกคา ซ่ึง Phase 1 
เร่ิมใชงาน 12 กุมภาพันธ 2561 และ Phase 2 จะพัฒนาแลวเสร็จ 
ภายในตนป 2562 
 • หารือรวมกบัผูแทนตลาดหลักทรัพยฯ ผูแทนชมรม
ปฏิบัติการหลักทรัพย และผู พัฒนาระบบ เรื่อง Non-cash 
Collateral for Derivatives และ Pending Settlement/Buy-in 
รวมทั้งโครงการปรับลดระยะเวลาการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยเปน T+2  
 • เขารวมคณะกรรมการพัฒนาระบบพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID Platform) และรวมจัดต้ังบริษัท National 
Digital ID จํากัด เพื่อพัฒนาระบบ
 • รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในการจัดทําราง
กฎหมายทรัสต ซ่ึงคาดวาจะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติได
ภายในครึ่งปแรกของป 2561 
 • จัดอบรมใหแกผูบริหารของบริษัทสมาชิกเพื่อพัฒนา
และเพิ่มพูนความรู ASCO Executive Advancement Program
โดยในป 2560 ไดจับอบรม จํานวน 5 คร้ัง ภายใตหัวขอ “โอกาสและ
ความทาทายทางธุรกิจของ CLMV และ Eastern Economics
Corridor Development (EEC)” “New IPOs: Key driver to SET 
future growth” “Post Trade Services in Global Platform 
และ Depository Receipt” “โอกาสและการใชประโยชนจาก
ขอมูลทะเบียนราษฎรในธุรกิจหลักทรัพย” และ “การเตรียมตัว
รับกฎหมายภาษีทรัพยสินและการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี
สรรพากรอยางไรดี”
 • Workshop สมาชิกรวมกับสมาคมฟนเทคแหงประเทศไทย 
ในหัวขอ “Social Trading Platform และ Initial Coin Off ering 
Portal (ICO)
 • สนับสนุนธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ในภูมิภาค โดยการจัดบรรยายใหกับผูแนะนําการลงทุน ในจังหวัด
ขอนแกน

 • จัดการอบรมหลักสูตร Wealth Management Advisor 
ใหกับบริษัทสมาชิกเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
สมาชิกใหเปน Investment Planner 
 • ประสานงานสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เพ่ือใหสมาชิกไดใชขอมูลบัตรประชาชนของลูกคา และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตร
ประจาํตัวประชาชน 
 • รวมกับกรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
แลกเปล่ียนขอมูลผานระบบ IDES ของ IRS ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตามความตกลง FATCA และจัดทํารางแนวทางการจัดเตรียม
ขอมูลสําหรับสงสรรพากร

 • ใหความเห็นไปยังสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) 
เกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจที่เห็นวาควรไดรับการแกไข 
รวมถึงขอเสนอในการแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอันดับ Ease of 
Doing Business ประเทศไทย
 • จัดทําความเห็นและขอเสนอการดําเนินธุรกิจตลาดทุน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําเสนอ Thailand’s Request List 
สําหรับเจรจาการเปดเสรีการคาภาคบริการ
 • ใหความเห็นไปยังธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับ
การกําหนดวงเงินการทําธุรกรรม FX ของลูกคา Non-Residents 
ที่ลงทุนในหลักทรัพยไทย เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตให
บริษัทหลักทรัพยทําธุรกิจ FX
 • เขาพบสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือหารือเก่ียวกับการแกไข
หลักเกณฑตางๆ เชน การออกและเสนอขายตราสารหน้ี (ระยะส้ัน) 
ท่ีอาจมีผลกระทบตอการทําธุรกิจตราสารหน้ีของบริษัทหลักทรัพย 
การใหบริการซื้อขายผลิตภัณฑในตลาดทุน โดยลูกคายินยอม
ใหตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จํากัด (Discretionary Account) 
และขยายขอบเขตการใหสินเช่ือโดยมีหลักทรัพยเปนหลักประกัน
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ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

ดานความสัมพันธกับตางประเทศ

ดานกิจกรรมเพื่อสังคม

 • เขารวมประชุมสมาชิก ICSA (International Council 
of Securities Associations) ประจําป 2017 
 • เขารวมประชุมสมาชิก ASF (Asia Securities Forum) 
ประจําป 2017 และ ASF Round Table เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล
สภาวะและการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพยของแตละประเทศ
สมาชิก
 • เขารวมการประชุม ACMF Industry Consultative 
Panel (AICP) ในดาน ASEAN Trading Link รวมกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และผูแทนภาคเอกชนของประเทศ
อาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร 
 • รวมพธิีลงนามบันทึกความรวมมือและแลกเปล่ียน
ขอมูลตลาดทุนระหวางสํานักงาน ก.ล.ต. ไทยและสํานักงาน 
ก.ล.ต. เมียนมา รองรับการเชื่อมโยงตลาดทุนทั้งสองประเทศ 
ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
 • บรรยายในเร่ืองเก่ียวกับความเปนมาและการจัดตั้ง
สมาคม บทบาทของสมาคมท่ีมีตอตลาดทุน ใหกับคณะผูบริหาร
ระดับสูงจาก SECM YSX บริษัทหลักทรัพย และบริษัทที่มี
ศักยภาพในการเขาจดทะเบียนใน YSX จากประเทศเมียนมา 

 • ตอนรับคณะเครือขายหอการคาจังหวัด สมาคมการคา
หอการคาตางประเทศ และผูประกอบการรุนใหม (YEC) กรุงเทพ 
สภาหอการคาไทย เขาพบและรับคําแนะนํา ประสบการณการ
บริหารงานจากนายกสมาคม เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560 
 • จัดการแขงขัน Broker Badminton Championship 
2017 ชิงถ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2560 
 • รวมพิธีเปดและรวมออกบูธงานมหกรรมการลงทุน 
SET in the City 2017 ระหวางวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560 
 • จัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ สิงหโบรกเกอรคัพ ประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 
3 มิถุนายน 2530 - 2 กันยายน 2560

 • จัดกิจกรรมสงเสริมการขยายฐานการลงทุน โดยให
ความรูแกผูลงทุนท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ภายใตช่ืองาน
“Equity Investment Forum 2017 - เสวนาการลงทุนในหุน 2017” 
“มหกรรมการลงทุน เชียงราย” และ “มหกรรมการลงทุน ระยอง” 
 • รวมเปนผูสนับสนุนและเปนกรรมการตัดสิน โครงการ 
Young Financial Star Competition (YFS) 2017
 • รวมกับตลาดหลักทรัพยฯ และ stock2morrow เปน
ผูสนับสนุนโครงการ click2win SET-TFEX Trading Simulation 2017
 • รวมเปดโครงการ “Smile Voice เสียงสรางสุข สราง
หนังสือเสียงเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสรางโอกาสเขาถึงส่ือ
ในการศึกษาแกคนตาบอดผานแอพพลิเคช่ัน Read for the Blind 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 
 • เปนเจาภาพการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั ่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
 • ทูลเกลาถวายเงินจากการแขงขัน Broker Badminton 
Championship 2017 และฟุตบอลสิงห โบรกเกอรคัพ ประจําป
2560 แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 
2560
 • สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือระดมทุนยกระดับธรรมาภิบาล 
“Sharing Concert for TIA” คร้ังท่ี 3 ป 2560 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 
2560 ณ หอประชุมศุกรีย แกวเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพยฯ 
 • จัดบรรยายเสนทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย
ใหแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560

 • รวมใหความเห็นและมุมมองกับผูบริหารระดับสูง
ฝายยุทธศาสตรและวางแผน เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนงานของสํานักงาน ก.ล.ต. ประจําป 2561 

 • จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ระหวาง
วันท่ี 9 - 13 กันยายน 2560 รวมกับชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา 
 • เขารวมงาน “CEO Networking 2017” ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระหวางวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2561 ณ 
จังหวัดเชียงราย 



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256020

 ในป 2560 สถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
(ATI) มีการเติบโตพัฒนาและเพ่ิมนวัตกรรมใหมๆ ในระบบการ
ทํางานใหทันสมัยตามยุค 4.0 มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการบริการ
และตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเดิมและลูกคาใหม
ไดดีกวาเดิม ATI ใชสื่อ Social Media ผานชองทาง Facebook 
ในการประชาสัมพันธอัพเดตขาวสารตางๆ ของการอบรมและ
ศูนยทดสอบ อีกทั้งยังเสริมสรางการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนผานสื่อออนไลน E-Learning เพื่อใหสอดคลองกับยุค
ดิจิตอลในปจจุบัน และเปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ
ลูกคาโดยลูกคาสามารถอบรมหลักสูตรตางๆ ของ ATI ท่ีระบบ 
E-Learning ผานทางคอมพิวเตอร หรือ Smart Phone ได และ
ในสวนของหลักสูตรป 2560 ATI ไดรวมกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิใน
อุตสาหกรรมทางการเงินปรังปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐานกับความตองการของลูกคา พรอมท้ังพัฒนา
หลักสูตรใหมๆ ขึ้นอยางตอเนื่องทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ทั้งนี้ ATI
ยังคงใหความสําคัญกับการเปนศูนยทดสอบความรูที่ไดรับ
มาตรฐานตามเกณฑของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน 
(TSI) ที่ใหบริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความตองการ
ผูสอบทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

ดานการอบรม

งานดานฝกอบรมและทดสอบ

 ATI ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ใหแกองคกร
ท่ีเก่ียวของกับตลาดทุนและบุคคลท่ัวไป ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด แบงเปนรอบ In-House และ Public โดยมีผูเขาอบรม
ทั้งสิ้นกวา 18,300 คน โดยทีมงานจัดอบรมมืออาชีพและมี
คุณภาพที่คอยควบคุมและดูแลตลอดทุกหลักสูตร และพรอม
ใหบริการอยางเต็มที่ โดยทาง ATI ดําเนินการจัดอบรมท่ีสําคัญ 
ดังนี้
 • “หลักสูตรตอใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุนดาน
หลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Refresher-Course)” 
จํานวน 15 ชั่วโมง ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 4 รุน ในตางจังหวัด 
4 รุน และรอบภาษาอังกฤษ 1 รุน สําหรับผูที่ตองการตออายุ

ทะเบียนใบอนุญาตผูวางแผนการลงทุน ผูแนะนําการลงทุน 
นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพื้นฐาน รวมถึงนักวิเคราะหทาง
เทคนิค และผูแนะนําลูกคา (IBA) เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรูความเขาใจ ใหมีความรอบรูอยางตอเนื่อง
 • รวมกับ TSI และชมรมตางๆ ของสมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย ดําเนินการจัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงาน โดยจัดอบรมใน
โครงการ “HR @ Brokers 2017” จํานวน 2 รุน และจัดอบรม
โครงการ “Strengthening BOO @ Brokers 2017” จาํนวน 1 รุน  
 • หลักสูตร Wealth Management ในโครงการ 
“Professional Wealth Advisor” มรีะยะเวลาการฝกอบรมเปนเวลา 
4 วนั (24 ชัว่โมง) โดยไมคดิคาใชจาย ตามนโยบายของสมาคมฯ
ในการสนับสนุนบริษัทสมาชิกใหสามารถทําธุรกิจไดเพิ่มเติม 
และเพือ่พฒันาบคุลากรดาน Investment Planner (IP) ใหมคีวามรู
ที่มากขึ้นในการใหคําแนะนําและวางแผนการลงทุนใหกับลูกคา
 • รวมกับ ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในโครงการทุนอบรม “Junior 
IC @ Brokers 2017” หลักสูตร 6 วัน ใหแกบริษัทหลักทรัพย
ที่เปนบริษัทสมาชิก สําหรับผูแนะนําการลงทุน (IC) รุนใหมที่
อายุงานไมเกิน 2 ป 
 • “หลักสูตรการวางแผนการเงิน” Financial Planning 
Program (CFP module 1-2)” ซ่ึงเหมาะสําหรับผูท่ีมุงหวังในการ
เปนนักวางแผนทางดานการเงินอยางมืออาชีพ และสามารถให
คําปรึกษาดานการวางแผนการเงินไดอยางครบวงจร 
 • “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตราสาร
อนุพันธ (DRG)” สําหรับผูที่ตองการข้ึนทะเบียนเจาหนาที่รับ
อนุญาตของตลาดอนุพันธ (Trader ID.) 
 • “หลักสูตรผูแนะนําลูกคา (Introducing Broker 
Agent : IBA)” จํานวน 3 รุน สําหรับผูแนะนําลูกคาหรือเสนอ
รายช่ือลูกคาเพ่ือเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 
หรือทําหนาที่ติดตอชักชวนใหลูกคามาเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย
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ดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

 ป 2560 ในสวนงานพัฒนาหลกัสตูรไดพฒันาหลักสตูรใหม
จํานวนท้ังหมด 9 หลักสูตร โดยมีการพัฒนาและออกแบบ
หลกัสตูรใหมอยางตอเน่ืองใหตรงกับความตองการของตลาดทุน
และผูประกอบการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับปรุง
เน้ือหาของหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับปจจุบัน และยังให
ความสําคัญในการจัดหาวิทยากรที่มีคุณภาพใหเหมาะสมกับ
หลักสูตรบรรยาย และเหมาะสมกับลูกคาเพื่อประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน

 ATI ไดใชหองสอบ ATI Digital Testing Center เปนศนูย
ทดสอบหลัก โดยในป 2560 ทางศูนยทดสอบไดขยายวันใน
การจัดทดสอบเปนทุกวัน (จันทรถึงอาทิตย) และมีศูนยทดสอบ
ในตางจงัหวดัอกี 17 จงัหวดั เพือ่รองรบัความตองการของผูเขา
ทดสอบซ่ึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
ซึง่ ATI เปนศนูยทดสอบความรูทีไ่ดมาตรฐานตามเกณฑของ TSI
มกีารบริการท่ีมคีณุภาพและไดรบัความพึงพอใจจากองคกรและ
บคุคลทัว่ไป และในปนี ้มผีูเขารบัการทดสอบใบอนุญาตผูแนะนาํ
การลงทุนกับทาง ATI ทั้งหมดกวา 37,000 คน โดย ATI มี
ศูนยทดสอบทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดังนี้

ดานการทดสอบ

 ศูนยทดสอบในกรุงเทพฯ ประกอบดวย 
 • ATI Digital Testing Center 
 ศูนยทดสอบตางจังหวัด 17 จังหวัด ประกอบดวย 
 • เชียงใหม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
 • สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 • ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นครราชสีมา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา
 • นครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
 • นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 • อุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 

 • นครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • พระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานสนับสนุน นักศึกษา สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ และหนวยงานตางๆ

 • รวมมือกับ TSI ดําเนินการจัดทดสอบในโครงการ 
Young Financial Star Competition (YFS 2017) สําหรับหลักสูตร 
Single License (paper 1)  Derivatives License (paper 2) และ 
DRG (paper 14) ใหกับนักศึกษาท่ีรวมโครงการ จํานวน 256 ราย 
โดยดําเนินการจัดตอเนื่องมาเปนปที่ 15

 • ในป 2560 งานดานระบบ IT ไดเร่ิมพัฒนาและสนับสนุน
องคกรดวยเทคโนโลยี เพ่ือกาวสูยุค Digital โดยจัดทําและพัฒนา 
Application “อิทธิ Rich” บน Smartphone เพื่อใหความรูดาน
การเงิน อีกท้ังยังจัดทําระบบการเรียนการสอนผานส่ือออนไลน 
E-Learning  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการลูกคา โดยลูกคา
สามารถอบรมหลักสูตรตางๆ ของ ATI ที่ระบบ E-Learning
ผานทางคอมพิวเตอร หรือ Smart Phone ท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ต
ไดดวยตนเอง

 • รวมมือกับมหาวิทยาลัยเครือขาย จัดทดสอบหลักสูตร 
“ผูแนะนําการลงทุนดานหลักทรัพย” และหลักสูตร “ผูแนะนํา
ดานสัญญาซื้อขายลวงหนา (ดานอนุพันธ)” ในโครงการ “New 
Breed @ U-Net 2017 ดานหลักทรัพย และ ดานอนุพันธ” เพ่ือ
เพิ่มพูนความรูดานการเงนิ การลงทุนดวยตัวเอง และเปนการ
สนับสนุนนักศึกษาท่ีอยูระหวางระดับช้ันปท่ี 3-4 หรือปริญญาโท 
ที่อยูในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือขาย ใหมีใบอนุญาตผูแนะนํา
การลงทุน
 • รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน สนับสนุนการจัดอบรม
หลักสูตร “ติวตะลุยโจทยผูแนะนําการลงทุนดานหลักทรัพย 1 วัน” 
เพื่อเปนการสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาเขาใจเนื้อหา และเตรียม
ความพรอมกอนการสอบใบอนุญาตหลักสูตรผูแนะนําการลงทุน
ดานหลักทรัพย



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256022

สายงานกํากับดูแลสมาชิก

 ในป 2560 ที่ผานมา สายงานกํากับดูแลสมาชิกมีการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

สวนท่ี 1: การจัดทํา และทบทวนหลักเกณฑของสมาคมเพ่ือสราง
มาตรฐานการดําเนินงานของสมาชิก

 1.1 การออกแนวทางปฏิบตัใินการจายคืนเงนิคาจองซ้ือ
หลักทรัพย โดยในกรณีเปนลูกคาที่ใชระบบ ATS เขาบัญชี
ลกูคาภายใน 5 วนัทาํการ นบัแตวนัปดการเสนอขาย และกรณี
บคุคลทัว่ไปทีไ่มใชลกูคา ใหโอนเงนิผานบญัชทีีร่ะบภุายใน 7 วนั
ทําการ หรือสั่งจายเช็คในนามผูจองซ้ือภายใน 10 วันทําการ 
นับตั้งแตวันที่ปดการเสนอขาย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2560
 1.2 การยกเลิกการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย
ที่นักลงทุนสนใจ (Company Report) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 10 
กมุภาพันธ 2560 เนือ่งจากปจจบุนัมีแหลงขอมลูเผยแพรเปนการ
ทัว่ไป และเพือ่ลดภาระการจัดทาํขอมูลของสมาชิก อยางไรก็ตาม 
สมาชกิควรจดัใหมกีารเผยแพรขอมลู หรอืแจงแหลงอางอิงท่ีมี
ขอมูลหลักทรัพยใหลูกคาทราบ เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนตอไป

 1.3 การกําหนดผูปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการซื้อขาย
ผลิตภัณฑในตลาดทุน โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนใน
ขอบเขตที่จํากัด เพื่อกําหนดใหผูแนะนําการลงทุน (Investment 
Consultant) และผูวางแผนการลงทุน (Investment Planner) เปน
ผูปฏิบัติหนาที่ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560
 1.4 การปรับปรุงประกาศ เรื่อง การจายผลตอบแทน
ใหแกผูแนะนําการลงทุน ผูจัดการสาขา และหัวหนาทีมการตลาด 
โดยปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนข้ันตนพนักงานใหมระบบ Incentive 
เปนไมเกิน 18,000 บาท และปรับเงื่อนไขจาย Profi t Sharing
ใหบริษัทสามารถพิจารณาจายโบนัสได ภายใตเง่ือนไขท่ีสมาคม
กําหนด ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 1.5 การเผยแพรคูมือกฎเกณฑสําหรับผูประกอบธุรกจิ
ซึ่งรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ของ ตลาดหลักทรัพย 
สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคม เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหกับสมาชิก 
โดยประกอบดวย จรรยาบรรณ การประกอบธุรกิจนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย และการสงเสริมการขาย และจะขยายขอบเขตไปยัง
ธุรกิจหลักทรัพยอื่นๆ ตอไป 
 1.6 การเผยแพรกฎเกณฑฉบับภาษาอังกฤษ โดยเบ้ืองตน
ไดแปลกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการใหบริการ
ในผลิตภัณฑสกุลเงินตราตางประเทศ และการใหคําแนะนําท่ีไม
ถือเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีปรึกษาการลงทุน 
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สวนท่ี 2: การสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของสมาชิก

สวนที่ 3: การรวมเปนคณะทํางานและหารือกับหนวยงานกํากับ
ดูแลในการรางกฎหมายและกฎเกณฑ

 2.1 การสนับสนุนการนําขอมูลกรมการปกครองมาใช
ประโยชนในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบันทึกขอมูลลูกคาในกระบวนการ KYC พรอมการตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูลบัตรประชาชนลูกคา
 • การประสานงานใหสมาชกิไดศกึษาดงูานทีส่าํนกับรหิาร
การทะเบียน และเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูแกผูบริหาร
บริษัทสมาชิกเกี่ยวกับโอกาสในการใชประโยชนจากขอมูล
ทะเบียนราษฎรในการประกอบธุรกจิหลกัทรัพย
 • การทําขอตกลงกับกรมการปกครองเพ่ือขอใชโปรแกรม
สําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน 
 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม
สําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน
 2.2 การจัดทําแนวทางรวมลงทุนเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อ
พัฒนาระบบ Digital ID โดยสมาคมไดเขารวมหารือเพื่อหา
แนวทางรวมลงทุนจัดต้ังองคกรดังกลาว
 2.3 การเขารวมใหความเห็น รวมกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ   หนวยงานภาคธุรกิจการเงินและหนวยงานกํากับดูแล
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทํามาตรฐาน
และคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ Compliance สําหรับเปนเกณฑกําหนด
ระดับความสามารถบุคลากร และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตอไป 
 2.4 การพัฒนาระบบข้ึนทะเบียนผูแนะนําลูกคา (Introducing 
Broker Agent) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูลงทะเบียน

 3.1 การรวมเปนคณะทํางานเพ่ือรางกฎหมายและกําหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามขอตกลง FATCA 
เพ่ือใหความเห็นตอการรางกฎหมาย รวมถึง IGA Local Guidance 
และการกําหนดขอมูลที่ตองรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • การราง พรบ. FATCA ซึ่งมีผลบังคับใชนับจากวันที่
18 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 • การรางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ พรบ. FATCA 
ไดแก การจัดทําราง พรฎ.เพ่ือกําหนดผูมีหนาท่ีรายงาน คือ ผูไดรับ
ใบอนุญาตนายหนาและคาหลักทรัพย และกฎกระทรวงเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการนําสงขอมูล 
 • การจัดทํา IGA Local Guidance โดย PWC ซ่ึงสมาคม
ไดหารือรวมกับชมรม Compliance และ BOO 
 • การทดลองรับสงขอมูลในระบบ IDES โดยสมาคม
ประชาสัมพันธถึงการเปดระบบ IDES ของ IRS ใหทดลองรับ-สง
ขอมูลจําลอง รวมถึงไดประสานงานกับกรมสรรพากรเพื่อจัด 
Workshop การรับสงขอมูลตาม โดยความรวมมือกับชมรม IT 

เพื่อซักซอมความเขาใจและเตรียมความพรอมใหกับสมาชิก
สําหรับการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
 3.2 การเขารวมเปนคณะทํางานจัดทําราง พรบ.ทรัสต
คณะทํางานสมาคมไดนาํเสนอผลการศึกษาและราง พรบ.ทรสัต 
ตอ สศค. เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 3.3 การรวมหารือและใหความเห็นตอกฎหมายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและอาวุธรายแรง ไดมีการหารือรวมกัน 3 ฝาย
ระหวางผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย สํานักงาน ก.ล.ต. และสํานักงาน 
ปปง. เพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายฟอกเงนิในประเด็นตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้
 • การกําหนดระยะเวลาการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย (STR)
 • การทํา CDD ผูทําธุรกรรมครั้งคราวท่ีมีความเส่ียงสูง 
สําหรับการจองซื้อ IPO การรับซื้อ Tender Off er 
 • แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การรายงานธุรกรรมและ KYC 
CDD และ ปกอ. 
 3.4 การหารือกับคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด
 • การปรับปรุงหลักเกณฑการใหบริการลูกคาในการลงทุน
ในตางประเทศ โดยผอนคลายคุณสมบัตินักลงทุน (Qualifi ed 
Investor) ใหครอบคลุมกลุมท่ีมีเงินลงทุน/เงินฝากต้ังแต 50-100 
ลานบาทขึ้นไป (จากเดิมกําหนด 100 ลานบาทขึ้นไป)
 • การใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับดําเนินการในงานท่ีเก่ียวของ
กับการประกอบธุรกิจ (Outsourcing) โดยเพ่ิมบทบาทการกํากับ
ดูแลและแบงประเภทงานเปน (1) งานท่ัวไปท่ีไมจํากัดผูใหบริการ 
ซึ่งกํากับดูแลตามหลักการตัวแทน และ (2) งาน Central Utility 
Function ซึ่งผูใหบริการตองไดรับความเห็นชอบและอยูภายใต
การกํากับดูแลจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยตรง
 • แนวทางการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ LBDU โดย
กําหนดทุนจดทะเบียนของ บลน. ที่ไมมีการเก็บรักษาทรัพยสิน
ของลูกคาท่ี 1 ลานบาท เพ่ิม Owner’s Equity จาก 1 ลานบาท
เปน 3 ลานบาท และเพ่ิมคาธรรมเนียมรายปของ Independent 
LBDU เปน 50,000 บาท ตอป เปนตน 
 • การปรับปรุงหลักเกณฑ NCR โดยกําหนดระดับ NC 
ข้ันตํ่าสําหรับผูประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียงตํ่าท่ี 1 ลานบาท โดย
ยังคง NCR ท่ี 7% ตามเดิม และยกเลิกการกําหนดอายุคงเหลือ
ขั้นตํ่าของหน้ีสินดอยสิทธิพรอมกับจํากัดปริมาณ Qualified 
Sub-Debt เพ่ือเพิ่มระดับ NC ไวไมเกินมูลคาของสวนของ
ผูถือหุน เปนตน 
 • การเปดทางให ท่ีปรึกษาการลงทุน (IA) สามารถ Pass 
on orders ได เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยสามารถแตงตั้ง IA เปน
ตัวแทนท่ีทําหนาท่ีรับคําขอเปดบัญชีและสงคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพย
ใหบริษัทหลักทรัพย
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สวนที่ 4: การใหความเห็นและขอเสนอแนะตอกฎหมายและ
กฎเกณฑที่อยูในระหวางจัดทําใหมหรือทบทวนปรับปรุง

สวนท่ี 5: การเขารวมประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนิน
การใหเปนไปตามกฎเกณฑ

 4.1 การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะตอการรับฟง
ความเห็นในการแกไขกฎหมายและกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.
 • การแกไข พรบ. หลักทรัพยเพ่ือรองรับการจัดต้ังกองทุน
CMDF ซ่ึงสมาคมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ เก่ียวกับ
การปรับปรุงคณะกรรมการ CMDF
 • การแกไข พรบ. หลักทรัพยเก่ียวกับบทนิยามการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย โดยสมาคมไดแสดงความเห็นวาการยกเวน
ลักษณะธุรกิจบางประเภททําใหไมมีการกํากับดูแล และสงผล
ตอความนาเช่ือถือของตลาดทุน และควรมีการผอนปรนในเร่ือง
การขออนุญาตและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และกําหนด
กรอบการกํากับดูแลใหเหมาะสม 
 • การแกไขหลักเกณฑรองรับการใหหรือโอนยายขอมูล
ลูกคา (Data Portability) ซ่ึงสมาคมไดใหความเห็นท่ีสําคัญ อาทิ 
การกําหนดใหโอนขอมูลลูกคาไปยังผูประกอบธุรกิจรายอื่น
เปนการสรางความไมเปนธรรมใหกับผูสงขอมูลซึ่งรับภาระใน
การจัดเก็บขอมูลลูกคา และการปรับปรุงระบบเพื่อใหบริการ
เปนการเพ่ิมภาระตนทุนใหกับผูประกอบการและอุตสาหกรรม 
 • การเปดทางให Investment Advisor (IA) อํานวยความ
สะดวกในการซื้อขายไดมากขึ้น สมาคมไดใหความเห็นวาควร
พิจารณาถึงผลกระทบตอความเช่ือม่ันและภาพลักษณของธุรกิจ
หลักทรัพยจากการกําหนดทุนจดทะเบียน ของ IA เพียง 1 ลานบาท 
และการกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยกํากับ IA เร่ือง การ Churning 
หรือ Front Running ไมอยูในวิสัยที่ดําเนินการได 
 • การแกไขกฎกระทรวงเพื่อขจัดอุปสรรคในการขอใบ
อนุญาต ความเห็นสําคัญ คือ การกํากับดูแลของผูประกอบธุรกิจ

ท้ังระบบอยางเหมาะสมและเทาเทียม และการกําหนดการเยียวยา
ผลกระทบตอผูที่ชําระคาใบอนุญาตตามอัตราปจจุบัน ไมควรมี
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาการนํามูลคาคงเหลือของใบอนุญาตมา
ชําระแทนคาธรรมเนียมรายป ไมเกิน 10 ป 
 • กรอบ Professional Mobility Framework สมาคมได
รวบรวมความเห็นของสมาชิก ในประเด็นสําคัญ อาทิ ประโยชน
ของการเคลื่อนยายบุคลากรในการใหขอมูลซื้อขายหลักทรัพย 
และการขึ้นทะเบียนหรือใหใบอนุญาตของ ASEAN เปนตน 
 4.2 ใหความเห็นสํานักงาน ปปง. เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย สมาคมไดรวบรวมประเด็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
หลักทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายฟอกเงิน 
 4.3 การใหความเห็นตอราง พรบ. สงเสริมการประกอบ
ธุรกิจดวยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... อาทิ ขอมูลทะเบียนราษฎร 
ควรเปนขอมูลท่ีสามารถเขาถึงไดสําหรับการทํา KYC/CDD ตาม
กฎหมาย และควรกําหนดเพดานคาธรรมเนียมที่หนวยงานรัฐ
อาจเรียกเก็บ หรือมีหนวยงานควบคุมเพื่อไมใหเกิดตนทุนตอ
ภาคธุรกิจจนเกินควร เปนตน 

 5.1 สัมมนาเผยแพรผลการประเมิน FATF รอบท่ี 3 ป 2559 
ซ่ึงพบวาประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน โดยมีขอสังเกตท่ีสําคัญ 
เชน ยังไมไดทําการเผยแพรผลการประเมินความเส่ียงระดับชาติ
ใหกับภาคธุรกิจเพ่ือนําไปใชในการประเมินความเสี่ยง สงผลให
ภาคธุรกิจยังไมมีมาตรการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมาตรการ
หรือหลักเกณฑในการทํา CDD ยังไมชัดเจน
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งานดานวิชาการ

การพัฒนาฐานขอมูลสถิติที่สําคัญเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย
และตลาดทุน

การสนับสนุนขอมูลใหผูบริหารและสายงานอื่นๆ

การพัฒนางานวิชาการ/ติดตามพัฒนาการท่ีเปนประโยชนแก
ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดทุนในประเทศ

 5.2 การอบรมมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลทาง
ภาษีระหวางประเทศตามมาตรฐานสากล (Common Reporting
Standard - CRS) ซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิก และมีพันธสัญญา
ในการแลกเปล่ียนขอมูลตามท่ีรองขอ (EIOR) กับประเทศสมาชิก 
141 ประเทศ โดยยังไมมีกําหนดในการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ
อัตโนมัติ (AIOR) 
 5.3 การสัมมนาโครงการ Regulatory Reform Methodology
เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑในประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน
จากกฎระเบียบ โดยมีสรุปผลการศึกษาท่ีสําคัญ อาทิ การกําหนด
ใหเปดเผยขอมูล (Disclosure) เปนหลักการกํากับท่ีเหมาะสมกวา
การควบคุม (Control) และควรมีกฎเกณฑที่เนนหนาที่การสราง
ความเช่ือมั่นและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เปนตน 
 5.4 สัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประเมิน FSAP
เกีย่วกบัภาพรวมของโครงการประเมิน หลกัการกํากบัดแูลตาม
มาตรฐานสากล โดยกรอบการประเมินทีเ่กีย่วของกบัผูประกอบ
ธุรกิจประเภทตัวกลาง ไดแก การขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับทุน และการบริหารจัดการภายใน เปนตน 
 5.5 การประชุม Focus Group เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการคุมครองสิทธิผูลงทุนให
สอดคลองกับ IOSCO Standard เก่ียวกับการเปดเผยคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหารรายคน โดยท่ีประชุมเห็นวาอาจสงผลให
เกิดการแยงชิงตัวและความขัดแยงภายใน และเสนอใหพิจารณา
เปดเผยเฉพาะผูบริหาร 5 ลําดับแรก หรือเฉพาะเมื่อผูถือหุน
รองขอ เปนตน 
 5.6 การเขารวมหารือ Focus Group เกี่ยวกับแนวทาง
การกํากับดูแล Initial Coin Off ering (ICO) เพื่อเปดใหระดมทุน
ดวยการเสนอขาย Digital Token ตอสาธารณชนสําหรับหลักทรัพย
ประเภทใหม คือ สวนแบงรวมลงทุน โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ไดเปด
รับฟงความเห็นอยางเปนทางการ เพื่อปรับปรุงหลักการใหมี
ความเหมาะสมตอไป

 สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยไดจัดใหมีสวนงานวิชาการ
ขึ้นตั้งแตเดือน มิถุนายน 2559 โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ไดแก 
การเสริมสรางงานดานวิชาการท่ีเก่ียวกับภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย 
ครอบคลุมถึงการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดทุน เพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของ
สมาคมและสมาชิก โดยป 2560 สวนงานวิชาการมีการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้

 1. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพยเปนรายไตรมาส และมีการเพิ่มขอมูล ไดแก ขอมูล
ตลาดตราสารหน้ี อัตราคาคอมมิชช่ันเฉล่ียรายไตรมาสตามประเภท
ผูลงทุน และจํานวนบุคลากรในตลาดทุน ไดแก IP CFP FA

 1. ศึกษา รวบรวมขอมูล และติดตามประเด็นท่ีนาสนใจ
ท่ีมีผลตอพัฒนาการของธุรกิจหลักทรัพยในประเทศ ไดแก FinTech 
Central KYC e-KYC Aging population และ Liquidity
 2. จัดทําและเผยแพรบทความวิชาการผานชองทาง 
ASCO Newsletter หนงัสอืพมิพ Aspen NewsCenter และเวบ็ไซต 
ประกอบดวยเรื่อง 
 • ประเทศไทยควรอนุญาตใหมีการประกอบธุรกิจทรัสต
ที่เปดกวางขึ้น
 • e-KYC กับการชวยลดความยุงยากจาก KYC ในปจจุบัน
 • บทบาทตลาดทุนกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทย
 • สภาพคลอง...หน่ึงในองคประกอบสําคัญตอพัฒนาการ
ของตลาดหุน
 3. รวมประชุม จัดทํา และรวบรวมขอมูลและความเห็น
จากสมาชิก เพื่อเปนขอมูลใหกับการประชุมตางๆ อาทิเชน 
 • คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ในโครงการ 
Digital ID ประกอบดวย คณะทํางานนํารองการใชระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และคณะทํางานจัดทําคุณสมบัติ
ทางเทคนิคของระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 • คณะอนุกรรมการดาน FinTech และคณะทํางานยอย
ดาน e-KYC และคณะทํางานยอยดาน Open Data ของสนช.
 • การเขาถึงขอมูลของสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน
ดาน KYC
 • ความเห็น/ขอเสนอการดําเนินธุรกิจตลาดทุนในอาเซียน
 • ขอเสนอในการแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ
ที่เกี่ยวของเพ่ือเพ่ิมอันดับ Ease of Doing Business

 1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ Loan against securities 
ในตางประเทศเพ่ือประกอบการหารือกับสํานักงาน ก.ล.ต.
 2. จัดทําเอกสารการบรรยาย และเอกสารการประชุม
ในตางประเทศใหผู บริหารสําหรับการประชุมตางๆ ไดแก 
Thai - Korea Financial Forum, MOU Signing Ceremony 
between SEC Thailand and SEC Myanmar และ 22nd Asia 
Securities Forum
 3. จัดทําขอมูลสรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจ
หลักทรัพยในรายงานประจําป

 2. จัดทําและเผยแพรรายงานขอมูลสถิติที่สําคัญทาง 
Newsletter และเว็บไซต ประกอบดวย Market Performance & 
Securities Industry Statistics และ Financial Performance of 
Securities Industry



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256026

ดานการพัฒนาบุคลากร

 ในป 2560 ชมรมฯ ไดจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทาง
การเงนิและทดสอบความรูสาํหรบัผูปฏบิตังิานในสายงานทีป่รกึษา
ทางการเงินจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งคุณสมบัติผู เขารับการทดสอบ
จะตองมีประสบการณดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินไมนอย

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 ชมรมฯ มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน 
ดังนี้
 • จัดทํารางตัวอยางนโยบายการบริหารความเส่ียงดาน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
และรางตัวอยางแบบประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือใหบริษัทสมาชิกชมรมฯ ใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงในเรื่องดังกลาว

 • จัดทําคูมือการทํา Due Diligence สําหรับที่ปรึกษา
ทางการเงินฉบับใหม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให
บริษัทสมาชิกชมรมฯ ใชเปนแนวทางในการทํา Due Diligence 
สําหรับบริษัทมหาชนซ่ึงประสงคจะออกและเสนอขายหุนสามัญ
ตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Off ering) รวมทั้ง เพื่อ
ใหการทํา Due Diligence สอดคลองกับมาตรฐานสากล

กวา 2 ป โดยมผีูเขารบัการอบรมจํานวนรวมท้ังสิน้ 264 คน และมี
ผูเขารับการทดสอบจํานวนรวมท้ังส้ิน 184 คน และมีผูผาน
การทดสอบจํานวนรวมทั้งส้ิน 113 คน 
 สวนการอบรมหลักสูตร Refresher Course น้ัน ชมรมฯ 
ไดจัดสัมมนาในหัวขอตาง ๆ ไดแก 
 1) สาระสําคัญของจรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงิน
และแนวทางการปฏิบัติงานภายใตกรอบจรรยาบรรณของท่ีปรึกษา
ทางการเงิน - ฉบับปรับปรุง 
 2) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการบัญชี และ
ผลสํารวจการใชรายงานผูสอบบัญชีแบบใหม 
 3) Update หลักเกณฑการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ 
 4) การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใตกรอบจรรยาบรรณ 
 5) การวิเคราะหและประเมินมูลคาหุนของกิจการใน
ธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อ และธุรกิจรับเหมากอสราง
 นอกจากน้ัน ชมรมฯ ไดจัดอบรมเร่ือง “การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปปง. และกรณีศึกษาในตางประเทศ” และจัดสัมมนา
รวมกับบริษัท ล้ิงคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด เร่ือง “Thailand’s 
New Competition Law Regime” 
 ในป 2560 มีผูผานการอบรมตามเกณฑที่กําหนด 12 
ชั่วโมง ในหัวขอวิชาที่นับเปน Refresher Course และไดรับ
หนังสือรับรองในการเขารับการอบรมจํานวน 260 คน

ชมรมวาณิชธนกิจ

 ชมรมวาณิชธนกิจจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
เปนตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการใหความรวมมือ
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิช
ธนกิจและธุรกิจหลักทรัพยโดยรวม โดยในป 2560 ชมรมฯ มี
สมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 76 บริษัท ซึ่งไดมีการรับสมาชิกเพิ่มเติม
จํานวน 1 ราย ไดแก บ. พรีเม่ียม พลัส แอดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส จก. 
ผลการดําเนินงานของชมรมฯ ในป 2560 สรุปไดดังนี้

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑดาน
วาณิชธนกิจตอหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เร่ือง “การปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรหุนท่ีออกใหม
ตอประชาชนเปนครั้งแรก ใหกับผูมีอุปการคุณและบุคคลที่มี
ความสัมพันธของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย” 
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 • เรื่อง “หลักการและรางประกาศเพ่ือปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยและ
การกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย” 
 • เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดย
อาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ (whitewash)” 
 • เร่ือง “หลักการแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ และการทําหนาที่ของตัวกลาง” 
 • เร่ือง “การเปดเผยขอมูลการนํา CG Code ไปปรับใช
ในแบบแสดงรายการขอมูล” 
 • เร่ือง “หลักการและรางประกาศเพ่ือการเสนอขายหุน
ที่ออกใหมใหแกผูลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone 
Investor : CI) และยกเลิกหลักเกณฑที่กําหนดใหตองนําหุนที่
เสนอขายไปกอนหนาในราคาตํ่ากวาราคาหุนเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย
ตอประชาชนเปนการทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนมา lock-up” 
 • เรื่อง “แนวทางการกํากับดูแล Initial Coin Off ering 
(ICO)”  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • เรื่อง “การปรับปรุงเกณฑเพิกถอนหลักทรัพย” 
 • เรื่อง “มาตรการเตือนผูลงทุน” 

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย

 ชมรมผูดแูลการปฏบิตังิานดานหลักทรพัย จดัตัง้ขึน้โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีการเปนผู ดูแล
การปฏบิตังิานดานหลกัทรพัย และธรุกจิอืน่ทีไ่ดรบัอนญุาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อให
การปฏิบัติงานดานหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามกฎระเบียบ ตลอดจนเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ระหวางสมาชิกรวมถึงการเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนความรู
ขอมลู ขาวสาร มสีมาชิกรวมทัง้สิน้ 59 บรษิทั โดยมีสมาชกิใหม
ในป 2560 จํานวน 2 ราย ไดแก บล. โซซิเอเต เจเนเรล 
(ประเทศไทย) จก. และบล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. ผลการ
ดําเนินงานของชมรมฯ ในป 2560 สรุปไดดังนี้

 ชมรมฯ ไดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดาน
กระบวนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน เชน การทํา
Due Diligence การควบรวมกิจการ (M&A) การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย IPO ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ Autorité 
des Marchés Financiers, ICMA, Linklaters London และ 
Deutsche Bank London

ดานการพัฒนาบุคลากร

 • ใหความรูแกสมาชิกเรื่อง แนวทางการกํากับดูแล 
FINTECH ในธุรกิจหลักทรัพย และการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยกรณีผิดนัด (Pending Settlement) และการปรับลด
ระยะเวลาการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยเปน T+2 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2560
 • จัดอบรมหลักสูตรความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ใหกับ
ผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 
5, 6 และ 8 กันยายน 2560 

 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สงผูแทนเขารวมประชุมเพ่ือหารือจัดทําหลักสูตรตาม
โครงการจัดทําหลักสูตรอบรมมาตรฐานดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 เขารวมหารือและเสนอความคิดเห็นกับหนวยงานตางๆ 
ดังนี้



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256028

 • สงผูแทนเขารวมสัมมนาโครงการสัมมนาสรางความรู
ความเขาใจใหผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม พรบ.ปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 
 • สงผูแทนชมรมฯ เขารวมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สําหรับผูมีหนาที่รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันท่ี 20 เมษายน 2560
 • สงผูแทนรวมเปนวิทยากร บรรยายโครงการฝกอบรม 
“หลักสูตรมาตรฐานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย” 
เมื่อวันท่ี 11-13 กันยายน 2560
 • สงผูแทนชมรมฯ เขารวมโครงการสัมมนาสรางความรู
ความเขาใจใหผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม พรบ.ปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 14-16 กันยายน 
2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • สงผูแทนเขารวมสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมเขารับ
การประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) 
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • ประชุมหารือรวมกับตลาดหลักทรัพยฯ เร่ืองแนวทาง
การจัดทํา Check List ระบบซ้ือขายหลักทรัพย  คือ ระบบซ้ือขาย
ปกติ, Internet Trade, DMA, Program Trade เพื่อใหสมาชิก
ตองมีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมและปองกันการสง
คําสั่ง ที่ทําใหหรืออาจทําใหการซื้อขายหลักทรัพย หรือสภาพ
การซื้อขายโดยรวม ผิดไปจากสภาพปกต ิ (False Market) เมื่อ
วันท่ี 12 ธันวาคม 2560

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

 • รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยจัดกิจกรรมสัมพันธใหกับสมาชิกเพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับหนวยงานกํากับ เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 
2560 ณ จังหวัดชลบุรี
 • รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดกิจกรรม 
compliance สัมพันธ คร้ังท่ี 14 เพ่ือใหสมาชิกมีกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันอันจะเปน
ประโยชนตอบริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย เม่ือวันท่ี 16 -17 
กันยายน 2560 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

 หนวยงานอื่น
 • ประชมุหารอืรวมกบัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องคการ
มหาชน) เพื่อจัดทําโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
อาชีพผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนเกณฑในการกําหนดระดับความสามารถของบุคคล
ในอาชีพใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ และเปน
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหสามารถปฏบิติังาน
ไดอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2560
 • ประชุมหารือร วมกับคณะทํางานสมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย ใหความเห็นเก่ียวกับปรับปรุงราง FATCA Local 
Guidance ใหสอดคลองกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของ
ภาคธุรกิจ
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ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานการพัฒนาบุคลากร

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 ในป 2560 ชมรมฯ มีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 39 บริษัท โดยมี
สมาชิกใหมในป 2560 จํานวน 3 ราย ไดแก บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม
(ประเทศไทย) จก. บล.เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน) และ 
บล. เอเอสแอล จก. การดําเนินงานของชมรมฯ ในปี 2560 
สรุปไดดังนี้

 • จดัทาํ IT Security Framework เพือ่เปนแนวทางในการ
ปฏบิตังิานตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ขอกําหนดใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • จัดอบรม เร่ือง Incident Response and Digital Evidence 
Acquisition เพ่ือสรางความเขาใจในกระบวนการรับมือเหตุละเมิด
ความม่ันคงปลอดภัยและความสําคัญของข้ันตอนการเก็บรักษา
พยานหลักฐานดิจิทัลของบริษัทสมาชิก
 • รวมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ  Workshop เพ่ือเตรียมความพรอมใหสมาชิกกอน
ทดลองรับสงขอมูลผานระบบ IDES ภายใตความตกลง FATCA 
 • รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดงานสัมมนา 
พรบ.คอมพิวเตอรฉบับใหมกับอุตสาหกรรมตลาดทุน 

 • หารือเรื่อง หลักการและขอบเขตการพัฒนาระบบ
Non-Cash Collateral ของผูพัฒนาระบบ รวมกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย และชมรมผูประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 • จัดใหมีการสํารวจขอมูลเก่ียวกับ Report ท่ีใชงานอยูใน
ระบบ SBA รวมถึงการคํานวณและการแสดงขอมูล Settlement 
Date, Due Date เพ่ือใหผูพัฒนาระบบประเมินระยะเวลาในการ
พัฒนาระบบปรับลดระยะเวลาชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย
เปน T + 2 และหารือรวมกับผูแทนของผูพัฒนาระบบและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • หารือเร่ือง แนวคิดการทําระบบ Digital Subscription 
สําหรับการจองซ้ือหลักทรัพย RO รวมกับผูแทนชมรมปฏิบัติการ
หลักทรัพย ผูแทนชมรมวาณิชธนกิจ และผูแทนบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

 • รวมเปนคณะทํางาน Capital Market CERT เพื่อ
ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณภัยคุกคาม
ทางไซเบอรระหวางกันในอุตสาหกรรมตลาดทุน
 • หารือเรื่อง ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
ใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติตาม สธ. 37/2559  
กับผูแทนสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดทําแบบสอบถามพรอมทั้ง
สรุปความเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับปญหา และ อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามประกาศ รวมทั้ง หารือกับผูแทนบริษัทผูพัฒนา
ระบบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บและ
บันทึกหลักฐาน (Application Logs) 
 • จัดสํารวจ เร่ือง ผลการทดสอบระบบ FATCA ท่ีพัฒนา
ขึ้นโดยกรมสรรพากร 
 • รวมเปนคณะทํางานศึกษาการรับ - สง ขอมูลกับ
กรมบังคับคดี เพื่อรับ - สง ขอมูลของผูถูกพิทักษทรัพย โดยได
หารือ Flow การรับสงขอมูล และประเด็น Technical ของระบบ
รวมกับกรมบังคับคดี
 • รวมเปนคณะทํางานดานเทคนิคของระบบพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
 • จัดตั้งคณะทํางานสรรหาผูใหบริการ Back Offi  ce 
System เพื่อเปนทางเลือกใหแกอุตสาหกรรม 
 • รวมหารือกับผูพัฒนาระบบ
   - หารือประเด็นการดําเนินงานตางๆ ของบริษัท ฟรีวิลล 
โซลูชั่นส จํากัด 
   - หารือ เร่ือง การพัฒนาแบบรายงาน ในสวน Pending 
Settlement รวมกับผูแทนบริษัทสมาชิกชมรมที่ใชบริการของ 
บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด และ ผูแทนจาก บริษัท ฟรีวิลล 
โซลูชั่นส จํากัด
  - หารือ เร่ือง โครงการปรับลดระยะเวลาการชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพยเปน T+2

 • จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ ประเทศไตหวัน ระหวางวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2560
 • รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดกิจกรรม
สัมพันธ SET-IT Networking 2017 ณ Bounce Thailand



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256030

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย

 ในป 2560  ชมรมฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 40 บริษัท 
โดยมีสมาชิกใหม จํานวน 2 ราย ไดแก บล. จีเอ็มโอ - แซด คอม 
(ประเทศไทย) จก. และ บล. เอเอสแอล จก. การดําเนินงานของ
ชมรมในป 2560 สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

ดานการพัฒนาบุคลากร

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 • จดัทาํตวัอยางขอความส่ือสารใหลกูคาทราบในหลักการ
Pending Settlement และคาปรบักรณผีดินดัการสงมอบหลกัทรพัย 
ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนําไป
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม
 • หารือกับผูแทนของสํานักงาน ก.ล.ต. และ TSD เร่ือง 
“ประเด็นที่เปนอุปสรรคในการจองซื้อหุนทางอิเล็กทรอนิกส” 
 • หารือเร่ือง แนวคิดการทําระบบ Digital Subscription
สําหรับการจองซ้ือหลักทรัพย RO รวมกับผูแทนชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูแทนชมรมวาณิชธนกิจ และผูแทนบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผูแทนกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะทํางานคัดเลือก
ผูพัฒนาระบบ Back Offi  ce ไดหารือเพื่อระดมความคิดเห็น 
เก่ียวกับแนวทาง ข้ันตอน วิธีการ ในการคัดเลือกผูพัฒนาระบบ 
Back Offi  ce

 • รวมกบัสถาบนัฝกอบรม สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไทย
(ATI) และศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดอบรมสําหรับบุคลากร 
Back Office ดาน Operation โครงการ Strengthening BOO @ 
Brokers 2017

 • ผูแทนกรรมการชมรมฯ เขารวมหารือเกี่ยวกับ Flow 
การรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับการเช่ือมตอฐานขอมูล
ผูถูกพิทักษทรัพย/บุคคลลมละลาย เพ่ือไปหารือกับกรมบังคับคดี
 • หารือรวมกับผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ผูแทนชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูพัฒนาระบบ เร่ือง Non-cash 
Collateral for Derivatives และ Pending Settlement/Buy-in
 • รวมเปนคณะทํางานในการพัฒนาระบบ Payment for 
Capital Market
 • รวบรวมขอมูล Unclaimed Property ที่อยูในการ
ครอบครอง เก็บรักษาของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย ใหกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อนําสงไปยัง “คณะอนุกรรมการพิจารณา
เสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับประโยชนของประชาชน” 
 • หารือกับผูแทนของตลาดหลักทรัพย เรื่อง Pending 
Settlement ในประเด็นขอติดขัดของ Custodian ท่ีเก่ียวกับ Pending 
Receive

 • รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดกิจกรรม
สัมพันธ “Thanksgiving on The Cruise”



ANNUAL REPORT 2017

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

31

ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานการพัฒนาบุคลากร

ดานการเปนตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

 ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาจัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งดานหลักการและดานปฏิบัติ อีกทั้ง
เปนศูนยกลางของการประสานความรวมมือระหวางสมาชิก
ในการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา และ
การเปนตัวแทนของสมาชิกเพ่ือใหความรวมมือและประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในป 2560 ชมรมมีสมาชิกจํานวนท้ังส้ิน 
43 บริษัท การดําเนินการของชมรมในป 2560 สรุปไดดังนี้

 • จัดทําประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราทด
ความเสี่ยงของหลักประกันและอัตราคานายหนาแนะนําของ 
RSS3 Futures, RSS3D Futures และ Gold-D Futures
 • จัดทําหลักการเร่ือง Non-Cash Collateral ในรูปแบบ 
Presentation และนําสงสมาชิกเพื่อซักซอมความเขาใจ
 • ทบทวนหลักการการกําหนด Margin Multiplier สําหรับ
สินคาทุกประเภทท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TFEX)
 • จัดใหมีการประชุมหารือเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บ Regulatory Fee ในสวนของสัญญาซื้อขายที่มีการ
โอนยายสถานะไปโบรกเกอรอ่ืน ณ ส้ินวัน (Give up - Take up) 

 • คุณชาญชัย กงทองลักษณ และคุณกัณฑรา ลดาวัลย 
ณ อยุธยา เปนผูแทนชมรมฯ บรรยายในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
   - บรรยายใหความรูแกผูแนะนําการลงทุนในภูมิภาค
ที่จังหวัดขอนแกน 
   - บรรยายเสนทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพยใหแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
   - บรรยายใหความรูแกนักลงทุนในงาน “มหกรรม
การลงทุน” ที่จังหวัดเชียงรายและระยอง
 • จัดอบรมประจําปใหแกบุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาของบริษัทสมาชิก 

 • ใหความเห็นกับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX)
และสํานักหักบัญชีในเรื่องตางๆ เชน หลักเกณฑการกําหนด 
Final Settlement Price ของ SSF และการดําเนินการท่ีเก่ียวของ
กรณีหุนอางอิงถูก Suspend หรือตลาดปด แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการหยุดทําการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Trading 
Disruption) การคํานวณอัตราหลักประกัน 
 • ดําเนินการเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Non-Cash 
Collateral เชน ใหความเห็นไปยัง TFEX เขาพบสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมกับสํานักหักบัญชีเพื่อชี้แจงเรื่องการวางหลักประกัน หารือ
เร่ืองแนวทางในการดําเนินการกรณีหุนท่ีนํามาวางเปนหลักประกัน
เกิน Concentration Limit รวมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช้ีแจงประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของใหกับบริษัทสมาชิกและผูพัฒนา
ระบบ
 • จัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก 
และใหความเห็นไปยังสํานักหักบัญชี เพื่อขอปรับปรุงสัญญา
มอบหมายงานฯ Gold-D Futures
 • จัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก และ
ใหความเห็นไปยังสํานักงาน ปปง. เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ เร่ือง 
การรายงานธุรกรรมและการจัดใหลูกคาแสดงตน ในสวนของ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 • ผูแทนชมรมฯ เขารวมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สําหรับผูมีหนาที่รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • นําสงรายช่ือผูผานเขารอบโครงการ TFEX Derivatives 
Star ใหกับบริษัทสมาชิกเพื่อประโยชนในการสรรหาบุคลากร
ใหกับอุตสาหกรรม

 • รวมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย จัดกิจกรรมดูงาน
ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ณ นครซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลีย
 • รวมกับ TFEX จัดกิจกรรม TFEX New Year Party 2018



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256032

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย

 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษทัหลักทรัพยจดัตัง้ขึน้
โดยมีวตัถปุระสงคหลกัเพือ่เปนศนูยกลางในการพัฒนาทรัพยากร
บคุคลของบรษิทัสมาชกิใหมศีกัยภาพในการบรหิารงานทรพัยากร
บคุคลอยางมอือาชีพ เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอธุรกจิหลกัทรพัย
โดยรวม รวมทั้งเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรู  ประสบการณ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระหวางสมาชิก โดยในป 2560 ชมรมฯ มีสมาชิกจํานวนทั้งส้ิน
35 บรษิทั ซึง่เปนสมาชิกใหมจาํนวน 1 บรษิทั ไดแก บล. จเีอม็โอ-
แซด คอม (ประเทศไทย) จก. การดําเนินงานของชมรมในป 
2560 สรุปไดดังนี้

ดานการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานพัฒนาบุคลากร

ดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ

 • จัดใหมีโครงการสํารวจคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการ
ระหวางบริษัทสมาชิก
 • จัดใหมีการสํารวจประเด็นคําถาม เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพ่ีอรวบรวมคําถามใหสํานักงาน 
ก.ล.ต.
 • จัดใหมีการบรรยายเพ่ือรับฟงและสอบถามประกาศ 
เร่ือง การจายผลตอบแทนใหแกผูแนะนําการลงทุน ผูจัดการสาขา 
และหัวหนาทีมการตลาด (ฉบับที่ 4)

 • จัดอบรมรวมกับศูนยสงเสริมการพัฒนาความรู
ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสถาบัน
ฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย ในหัวขอดังนี้
    - โครงการ HR @ Brokers 2017 รุนที่ 1 หลักสูตร 
“ผูนํากับความทาทายในศตวรรษที่ 21”
    - โครงการ HR @ Brokers 2017 รุนที่ 2 หลักสูตร 
“ปรับความคิดพชิิตเปาหมายสูการเปน HR มืออาชีพ”

 • จัดกิจกรรม Focus Group ในหัวขอ ดังนี้
   - Performance Management เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางสมาชิก
   - แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับ Flexi Benefi t
   - แผนงาน ป 2561
 • เย่ียมชมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือให
สมาชิกไดรับฟงแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
 • เย่ียมชมบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
เพื่อรับฟงแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital
 • จัดกิจกรรมดูงานโรงเรียนกําเนิดวิทย และสถาบัน
วิทยสิริเมธี จ.ระยอง เพ่ือใหสมาชิกไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการเรียน 
การสอน และการพัฒนาบุคคลในแนวสมัยใหมและไดมีโอกาส
กระชับสัมพันธระหวางสมาชิก

 • จัดการบรรยายหัวขอ ทศิทางการพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจหลักทรัพย 2018 โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
 • จัดอบรมหลักสูตร เรื่อง Leadership Code และ 
Leadership 4.0 เพื่อเพ่ิมความรูและทักษะใหแกพนักงาน HR
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Association of
Thai Securities Companies



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256034

 The Association involved with the securities business 
was established for the fi rst time in 1973 under the name 
“Thai Finance and Securities Trading Association”. After 
some changes in its rules and regulations in 1976 the name 
became “Thai Finance and Securities Association”. In 1981 
a group of 30 securities companies left to form their own 
organization and the name changed again to “The 
Association of Members of the Securities Exchange”.  
When the Securities Exchange Act became law in 1992 
the Association requested the Regulator to register it as 
the fi rst organization to deal with the securities business in 
Thailand, its main purpose being the development of the 
Thai capital market and securities industry. The request 
was approved on September 17, 1992 under registration 
number 1/2535 with the name  “Association of Securities 
Companies” (ASCO) The Association had the following 
objectives: To develop and promote the country’s capital 
and securities market, to protect and safeguard  member 
companies, to improve the standard of business operations, 
to cooperate with regulatory agencies in drafting rules and 
regulations in order to develop the infrastructure of the Thai 
capital market. In 2011, the Articles of Association were 

 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 fi nancial market will 
be aff ected by this move in the future. In 1995 in order
to expand the capital market the Association set up the 
Bangkok Stock Dealing Center to help small and medium-sized 
businesses raise capital in a more effi  cient manner. (However,
due to several factors in particular capital gains tax, the
Bangkok Stock Dealing Center had to close its doors in 
1999).  In 1996, TSFC Securities Limited was established 
as a specialized fi nancial intermediary providing funds for both 
the primary and secondary securities markets in Thailand.  
In 2004 The Association cooperated with the organizations 

1994

1995

1996

ASCO Training Institute, 
Bond Dealers Club

Bangkok Stock 
Dealing Center

TSFC Securities Limited, 
Investment Banking Club

1973

1976

1981

1992

Thai Finance and Securities 
Trading Association

Thai Finance and 
Securities Association 

Thai Association of Members 
of the Securities Exchange 

Association of Securities 
Companies  

About ASCO

changed and a new name, the “Association of Thai 
Securities Companies” has been adopted. The Association 
has been restructured for greater appropriateness and to 
ensure accomplishment of its mission as well as consistently 
effi  cient ability to render services to the members. As a 
result of the restructuring, it now has three major Groups; 
namely, Business Development, ASCO Training Institute 
and Member Supervision.
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 “Member Supervision function” was added in 2012 
to promote good corporate governance, ethical standards 
and good practices, as well as coordination aimed at removing 
rules and regulations imposing business obstacles, and giving 
input to new legislation and regulations. During 2016, a 
“Research Section” was introduced to prepare industrial
data bases, conduct studies of domestic and foreign data 
for the benefi t of the securities business, as well as disseminate 
research works to relevant agencies and the public.

 The Association further expanded its network to cover all 
levels of operations and activities of member companies 
by establishing the Investment Banking Club in December 
1996. The objective was to promote investment banking 
business from the standpoint of policy as well as operations. 
In 1997, the Association formed the Compliance Club to 
ensure that control and compliance of securities companies 
in accordance with international standard is enforced. In 
1999 the Information Technology Club was founded to 
facilitate the development of the securities business as it was 

2011
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2016

Association of Thai Securities 
Companies, Institution 

Brokers Club

Human Resources Club, 
Member Supervision Function

Research Section

1997

1999

2005

Compliance Club 

Information Technology Club

Back Office Operation Club, 
Futures Industry Club

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.

moving closer in the direction of E-Commerce.  Inevitably
this will lead to the growth of the capital market and hence 
the economy. The Back Offi  ce Operation Club established 
in September 2005, was assigned the task of promoting 
and developing the standard of operations for the securities 
business, to disseminate research information and activities 
in this respect, to be the center for exchanging information,
knowledge, experience and techniques on the operations 
of the securities business. The Futures Industry Club 
established in December 2005, was to promote and develop 
the standard of running the Futures business in both 
principle and operations, coordinate the collaboration between
the members in resolving the Futures business’s problems,
compromise the dispute between members or third party in 
relation to running the Futures business, and to supporting the 

education, research, and the dissemination of information 
related to Futures business. And, in 2012, the Human 
Resources (HR) Club was established with primary objectives 
of serving as a center for human resources development, 
sharing views, knowledge, experience and HR management 
expertise, coordinating with the members in fi nding solutions 
to HR problems, providing advice in HR matters, as well as
disseminating technical knowledge and HR research results 
and technical activities among the members.
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Message from the Chairperson

Dear ASCO members 

 2017 was a remarkable year in terms of innovations in financial and investment technology. We saw 
concrete evidence of a variety of new things, such as a feasibility study of application of blockchain technology in the securities 
business. A great deal of attention has been paid to cryptocurrency for both fund mobilization and investment purposes. 
All these will defi nitely lead to an immense change in our industry. Although these innovations have not yet widely happened 
in Thailand, we can expect leaping development in the near future.  

 In terms of domestic economic factors, the Thai economy continued to grow, thanks to the Government’s stimulus
measures, particularly the spending in transportation systems and the Eastern Economic Corridor Development Project
which have induced private sector investment. The recovery of people’s purchasing power and improvement of the export
trend also support the continued economic growth. However, the general election schedule, the forecast election results and 
superpower countries policies as well as international politics are among the factors which can potentially cause fi nancial 
market and investment volatility.  Investors, therefore, have to adopt investment strategies which ensure adequate risk 
diversifi cation to keep the impact of volatility at an appropriate level.

 In order to accomplish its mission of promoting and supporting the members’ business undertaking, the Association 
has formulated a three-year strategy (2017-2019) as guideline for use as its operational framework. The strategy covers 
six areas; namely, products and services, technology, personnel development, infrastructure, ethics and operating standards, and 
social responsibility. Major activities conducted in 2017 in each area are as follows:

 For products and services, we submitted a proposal to the Offi  ce of the SEC regarding securities investment 
advisory services which can play an important role in the expansion of wealth management and the scope of loan against 
securities. Eff orts were also made to push for permission for securities companies to undertake FX businesses, with the ability 
to hold a certain amount of foreign currencies. All these services are expected to be launched in the fi rst half of 2018.



ANNUAL REPORT 2017

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

37

 On the technology front, our Association has played a part in and is a co-founder of a National Digital ID Platform 
in order to support the country’s e-business, particularly on the part of fi nancial institutions which are required to comply 
with numerous laws e.g. those dealing with anti-money laundering. A digital subscription project has also been initiated 
to facilitate investors’ subscription of various securities, be it IPO, PO or rights off ering, as well as warrant exercises.  
Commencement of both projects is expected within 2018.

 As for personnel development, apart from provision of training in various areas, the Association also places 
importance to the Executive Advancement Program (EAP) which is designed for executives’ education. In 2017, fi ve 
seminars and one workshop were organized. Another major step taken was development of e-learning to allow personnel of 
the member companies to undergo training online in both general and compulsory courses, in order to provide convenience to 
the members and to deliver more effi  cient training.

 As for infrastructure for business operations, the Association has cooperated with the Thai Bankers’ Association 
(TBA) and the Stock Exchange of Thailand (SET) in developing a Payment System for Capital Market. Phase 1 of the project 
is scheduled for commencement in February 2018 and the plan calls for completion of Phase 2 later in the year. A system 
architecture for securities company back offi  ce systems has been initiated and developed to allow systems developers
to develop and modify the systems for the member companies to suit diverse requirements. Coordination has also been 
made with the Department of Provincial Administration to provide the member companies with more convenient on-line 
and off -line access to data contained in customers’ ID cards.

 With regard to ethics and operating standards, the Association has mapped out a plan to consolidate rules and 
regulations governing each line of business to be used as a reference by personnel of the member companies in their operation. 
The document will be produced and distributed to the member companies. We have also reviewed some Notifi cations 
and Rules which may impose obstacles to the member companies’ business undertaking; i.e., the rules on incentives for 
investment consultants and stoppage of Company Report production. Approaches for information preparation according to 
the FATCA law have also been identifi ed for submission to the Revenue Department.

 To demonstrate our social responsibility, we have developed “Ithi Rich”, an application for promotion of fi nancial 
literacy among youths. The application contains educational video fi les and tools for keeping records of earnings and 
expenditure. The application is being further developed to enhance its usefulness. And, as in previous years, we continued 
to provide training for students of network universities. Three public investment seminars were also organized in the 
provinces - Chiang Rai, Bangkok and Rayong, for the benefi t of investors in the provinces.

 In 2017, the Association, by the Research Section has added information about bond market in the securities 
business database, which is distributed to the member companies on a quarterly basis via the Newsletter and the Association 
website. Research articles on topics related to the capital market were also written up to keep the member companies 
informed of new developments and for public knowledge. Examples of the topics are: the roles of the capital market in 
Thailand’s becoming an aging society, the importance of e-KYC and the usefulness of trust establishment.

 I would like to thank the Directors of both the Association and the Clubs and all the Working Groups for contribution 
and input given to work in all areas, which has greatly benefi ted the securities industry. My thanks also go to the member 
companies and the members of the Clubs for continued support rendered which has led to the Association’s successful 
achievement of its mission. As a result of your contribution, our Association has become strong and is well accepted by 
parties concerned, both within and outside the securities circle. I do hope that the Association of Thai Securities Companies 
will continue to enjoy cooperation from all the member companies and will continue to be an important contributor to the 
country’s sustainable economic and social development.

Pattera  Dilokrungthirapop
Chairperson
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Vision Mission and Strategies

2017 Operating Results According to Three-Year Strategy (2017-2019)

Mission

Vision

 Promoting and developing ethical investment services 
in response to investors’ demands and technological innovations 

for sustainable growth of the capital market and in support 
of the Thai economy

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

   Digital ID: The Association joined the National Digital ID project and encouraged the member companies 
   to co-invest in setting up an entity, National Digital ID Co., Ltd.
   FinTech: Discussions were held with the Thai Fintech Association on Initial Coin Off ering and Social Trading.
   e-KYC: The Association joined the Working Group for Drafting a Fin-Tech Act.
   Digital subscription: Standard Forms were prepared for IPO subscriptions. The Association coordinated  
   with the TSD in developing an electronic subscription system for Right Off ering, Warrant Exercise, 
   and Tender Off ers. 

2 Technology

   Loan Against Securities: recommendations were made to the Offi  ce of the SEC for consideration regarding 
   extension of credit for securities buying and extension of other credits with securities pledged as collateral.
   Foreign Currency Exchange: Recommendations were made to the Bank of Thailand regarding guidelines for  
   operations of securities companies in response to the Notifi cation Permitting securities companies to do FX 
   business.The matter is under consideration by the Ministry of Finance.
   Securities Investment Advisory: A model was proposed to the Offi  ce of the SEC, as well as amendment  
   to the Notifi cation on Standard Conduct of Business regarding to providing services to clients with limited  
   discretion.
   Trust: the Association acted as the core leader in proposing a legislation to the Ministry of Finance to establish 
   trusts for management of private property. A draft bill is being improved based on input provided by 
   government agencies concerned.
   Depository Receipt: The member companies were encouraged to be engaged in the DW business and to 
   study Foreign Securities DW issuance.
   Non - Cash Collateral for TFEX: recommendations were made for the use of securities as additional collateral 
   for futures accounts. The matter is currently under consideration of the Offi  ce of the SEC.

1 Product & Service
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   An application for mobile devices, “อิทธิ Rich”, to promote fi nancial literacy among the people.
   Training was off ered to students of network universities and the New Feed Project of the Thailand Securities 
   Institute (TSI).
   Three seminars for investors were held in three locations: Chiang Rai, Bangkok and Rayong.

6 Corporate Social Responsibility 

   A Payment System for Capital Market was jointly developed with commercial banks, and SET. The fi rst 
   phase is scheduled to be up and running in Q1/2018 and the second phase in Q2.
   A New Back Offi  ce System is being explored for development.
   Data from the Civil Registration system. The Association is working with the Department of Provincial 
   Administration to allow the member companies access to information contained in people’s ID cards.
   Data of the Legal Execution Department. The Association held talks with the Legal Execution Department  
   on the possibility of verifying customer information by crosschecking with the database of the Legal 
   Execution Department. Currently, the Department’s system is being examined and tested.

4 Common Infrastructures

   Executive Advancement Program (EAP): Five training sessions were held on CLMV, Key Drivers to SET Growth, 
  Post Trade Service, Department of Provincial Administration’s Database and Relevant New Legislations. 
   An e-learning platform has been developed for use in training and testing. The system is expected to be 
   ready for use by Q1/ 2018.
   Development of HRD Courses. Key courses developed in 2017 were IC complex, IP and Wealth Management.  
   Training was also organized for back-offi  ce operation and HR personnel.
   Anti-Money Laundering Training.  The Association submitted an application for appointment as a Personnel 
   Training Center as outlined in an AMLO Notifi cation. The application is currently under AMLO’s consideration.
   A Provincial Manager & IC training session was held in Khon Kaen Province.

3 Human Resources Development 

   Updating and revising existing guidelines: relevant rules and regulations of the broker business have been  
   collated; incentive criteria have been revised; company reports will no longer be produced; a Financial 
   Advisor Due Diligence Checklist has been developed; and an IT Framework has been developed for IT 
   securities.
   Preparation of guidelines for new business: Guidelines for Securities Investment Advisory have been drafted.
   Input was given towards the draft notifi cations and legislations requiring public hearing relevant to the 
   securities business. The Association was also represented in sub-committees appointed by the Offi  ce of 
   the SEC.
   FATCA procedure: operating guidelines for the securities business for FATCA compliance were developed. 
   The Association also took part in the drafting of relevant legislations. A workshop was also organized for 
   the member companies to facilitate their information submission.
   A Working Group has been appointed to consider operating guidelines based on the TFRS. A study was 
   also conducted to revise the NCR calculation method for submission to the Offi  ce of the SEC.

5 Best Practice & Ethics
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Review of the Economy, Capital Market and Securities Business in 2017

Overview of Thailand’s economy

2013 2014 2015 2016 2017 2018 f

GDP growth (%) 2.8 0.8 2.9 3.3 3.9 3.6-4.6

Investment (%) -0.8 -2.4 4.4 2.8 0.9 5.5

Private (%) -0.8 -1.0 -2.2 0.5 1.7 3.7

Public (%) -1.0 -7.3 29.3 9.5 -1.2 11.8

Private Consumption (%) 0.8 0.6 2.2 3.0 3.2 3.1

Public Consumption (%) 4.7 2.1 3.0 2.2 0.5 2.7

Export volume of goods & services (%) 2.8 0.2 0.7 2.8 5.5 5.3

Export value of goods (%) -0.1 -0.3 -5.6 0.1 9.7 5.0

Import volume of goods & services (%) 1.4 -5.3 0.0 -1.0 6.8 5.6

Import value of goods (%) -0.1 -7.9 -10.6 -5.1 14.4 7.0

Trade balance (Bil. USD) 6.7 17.3 26.8 36.5 31.9 29.4

Current Account balance (Bil. USD) -5.2 15.1 32.1 48.2 49.3 38.1

Current Account to GDP (%) -1.1 3.8 8.1 11.7 10.8 8.1

CPI (%) 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 0.9-1.9

Table 1: Major Economic indicators

f = forecast
Source: NESDB

 Thailand’s overall economic growth in 2017 was registered at 3.9%, an improvement from the previous 
year of which expansion rate was at 3.3% (Table 1). The growth was driven mainly by consumption and private sector 
investment. Another key driver was the export sector which grew consistently in all major export markets.
 Domestic spending in the private sector grew by 3.2%, an increase from 3.0% in the previous year, resulting mainly 
from the government’s economic stimulus measures and improvement of consumer confi dence. Private sector investment 
showed signs of recovery, growing by 1.7%, an increase from 0.5% in the previous year. The value of exports in 2017 
jumped at a high rate of 9.7%, compared to 0.1% in 2016.   Exports grew in practically all categories of goods and in all 
major export markets, namely the US, EU, Japan, China, ASEAN and the Middle East.
 As for the public sector, government spending increased by 0.5% per year, compared to 2.2% per year of the 
previous year. This was in line with the slowdown of budget disbursement earlier in the year. Meanwhile, public sector 
investment decreased by 1.2% per year, compared to the high base of 9.5% per year recorded for 2016 induced by the 
major fl ooding and changes in procurement.
 In terms of domestic economic stability, headline infl ation in 2017 increased by 0.7%, compared to 0.2% in 2016. 
For external stability, the current account in 2017 had a surplus of 10.8% of the GDP. The trade balance had a surplus of 
$ 31.9 billion, a drop from the previous year, in line with import recovery.
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Figure 1: SET- mai Index & Market Capitalization

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

Capital Market Situation

Overview of the Stock Exchange of Thailand

 SET index ended 2017 at the year’s highest closing: 1,753.71 points, increasing by 13.7% from the end of
2016 (Figure 1). The positive factors were the global economic trend and the favorable growth trend of the Thai economy,
coupled with the upward movement of oil prices in the world market, positively aff ecting the prices of stocks in the energy sector. 
The Index hit the bottom at 1,535.51 points in March.  The mai Index closed at 540.37 points, decreasing from the end of 
2016 by 12.3 %.

 Combined market capitalization of the SET and the mai at the end of 2017 totaled 17,926,270 million Baht 
(Figure 1), increasing from the end of 2016 by 15.6 %, due to the Index increase and the number of newly listed companies.

 During 2017, there were 538 companies listed on the SET. 22 new companies were listed and 7 companies 
were delisted. As for the mai, 150 companies were listed, 17 of which were new companies, and none of which was delisted. 
Hence, as at the end of 2017, a total of 688 companies were listed on either the SET or the mai (Figure 2).

 The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2017 went up from 18.55 times at the end of 2016 to 19.06 times, and 
the mai P/E ratio increased from 63.27 times at the end of 2016 to 106.13 times (Figure 3). However, the Thai dividend 
yield dropped from 3.04 % at the end of 2016 to 2.7%.
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Figure 3: Dividend Yield and P/E

Overview of the derivatives market

Figure 4: Average Daily Turnover

Figure 5: Market Turnover Classifi ed by Type of Investors

 In 2017, the combined turnover of the SET and the mai totaled 12,227,748 million Baht, decreasing from 
12,816,259 million Baht of 2016 by 4.6 %. The average daily turnover was 50,114 million Baht, dropping from 52,526 million 
Baht in 2016 (Figure 4).

 In terms of securities turnover in 2016 categorized by investor type, retail investors still had a decreasing share of 
48% of the total turnover. The share of foreign investors rose to 30% while the shares of proprietary trading and institutional 
investors slightly changed from the previous year, at 10% and 11 %, respectively (Figure 5).

 During 2017, the volume of trading of the Thailand Futures Exchange (TFEX) totaled 78,990,574 contracts, 
or a daily average of 323,732 contracts, rising by 13.5 % from 2016, during which the daily average was 285,148 contracts. 
The main reason was the trading of the Single Stock Futures and the SET 50 Index Futures.
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 Categorized by underlying product, the most traded was the Single Stock Futures, which constituted 60% of 
the total trading volume, followed by the SET50 Index Futures, and the Gold Futures, which accounted for 33% 
and 5.3%, respectively.
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 2) Development of Digital ID Systems. Because of the intricacies of KYC and the need for e-KYC of business 
operators, particularly fi nancial institutions, coupled with the government’s policy to improve ease of doing business
by permitting businesses to apply for business license on line, an idea has emerged to provide a common platform for 
both the public and private sectors for identifi cation of individuals and legal entities. In October 2017, the government 
appointed a Digital ID Development Committee, with members coming from the public and private sectors. The Committee 
subsequently appointed three Working Groups: the Working Group for Development of Technical Specifi cations of the Digital ID 
Systems, the Working Group for pilot projects of Digital ID Systems, and the Working Group for Legal Issues Related to 
Digital ID.
 The Association dispatched representatives to participate in the meetings of the Working Groups on a continuous 
basis. It also proposed on-line securities trading account opening as a pilot project in using the Digital ID Platform. Completion 
of the pilot project has been scheduled for June 2018.

 3) Development of the FundConnext System, a fund service platform which provides people with convenient, 
speedy and effi  cient access to mutual funds with added alternatives. The platform also lessens the operation systems 
burden on the part of investment management companies and mutual fund brokers.
 The SET and agencies in the capital market started working together on development of the system since 2016. 
The platform was completed and unoffi  cially launched in the fi rst quarter of 2017. It still continues to be developed. 

Regulatory revisions to raise securities companies’ competitiveness

 1) Encouraging participants in the capital market to be prepared for and able to catch up with FinTech 
development  An example of actions taken in this area is the FinTech Forum which has been organized by the Offi  ce of 
the SEC on a quarterly basis since 2016.

Major developments in the capital market

Overview of the bond market

Development of major capital market infrastructure

 As at the end of 2017, the outstanding value of bonds registered with the Thai Bond Market Association was 
11.4 trillion Baht, increasing from 2016 by 4.9 %.
 Outright trading on the secondary market in 2017 totaled 22.05 trillion Baht, or an average of 90,355 million Baht per 
day, which represented a decrease of 1.6% from 2016.

 The following summarizes major developments in the capital market in 2017:

 1) Development of a Payment for Capital Market System. The Association, the Thai Bankers’ Association (TBA)
and the Stock Exchange of Thailand (SET) jointly developed a payment system for the capital market in order to enhance the 
efficiency of the payment procedures, mitigate risks associated with payment and set a standard model for linkage 
between the intermediaries in the capital market and commercial banks, in line with the government’s policy outlined 
in the National e-Payment Strategy. The SET established the Finnet Innovation Network Co., Ltd. (FinNet) to act as 
a provider of payment systems for the capital market. In the initial stage, services are scheduled for commencement from 
February 12, 2018 and will be for transactions with the origin and the destination being within the same bank. The system 
will subsequently be developed to cover interbank transactions.

 As of the end of 2017, the TFEX had open interest of 2,813,036 contracts, increasing from 1,919,913 contracts in 
the previous year by 46.5 %. There were 146,559 trading accounts in total, increasing from 129,284 accounts in the previous year 
by 13.4%. Retail investors accounted for 51% of the trading in 2017, followed by institutional and foreign investors, who 
accounted for 38% and 11%, respectively.
 A new product -, Gold Bullion with a purity of 99.99 % as Underlying Asset - has been added by TFEX. It is 
traded in US$ (Gold-D), the standard used in trading in foreign markets. Trading of this product began on September
4, 2017, based on the same trading mechanisms as other products on TFEX. A margin of 3-5% of the contract value is 
required in Thai Baht. Physical delivery of gold can be executed at maturity. Trading hours of trading of all gold futures were also 
increased from 19.30-22.30 hrs. to 19.30-22.30 hrs., a move made to assist investors in managing risks and adjusting their  
investment strategy to suit the circumstance during the trading hours of major gold markets of the world. 
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Promotion of more extensive adoption of FinTech in the capital market

Performance

 To be in line with the policy to enhance ease of doing business, the Offi  ce of the SEC revised several important rules:
 1) Revising the registered capital requirement for operators of securities and derivatives businesses. 
In order to cater for the nature and risks of the operators and to be conducive to development of new business models 
without overburdening the businesses. The new minimum registered capital requirements have been revised to allow new 
comers to easier to entry in the market and to reduce cost of the existing players.
 2) Revising the licensing system for the securities business. Operators are allowed to choose to apply for 
licenses in accordance with their particular business model (at your own choice). This change will help accommodate all 
types of securities business that will emerge in the future.  No upfront license fees will be collected.

Securities industry

(unit: mil. baht) Jan.-Sep. 2016 Jan.-Sep. 2017 % Change

Brokerage - Securities 20,187 17,656 -12.5%

Brokerage - Derivatives 1,795 1,693 -5.7%

Underwriting 497 1,197 140.8%

Financial Advisory 543 770 41.8%

Gains on Trading - Securities 2,402 1,291 -46.3%

Gains on Trading - Derivatives 1,275 1,451 13.8%

Interest and Dividend 2,247 2,659 18.3%

Interest on margin loans 2,458 2,589 5.3%

Others 1,853 2,272 22.6%

Total Revenue 33,257 31,577 -5.1%

Table 2: Revenue of Securities Industry

Source: SEC

 At the end of 2017, there were 42 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 whom were TFEX general members.

 The total revenue of the securities industry in the fi rst nine months of 2017 was 31,577 million Baht, a decrease of 
5.1% from 33,257 million Baht of the same period of 2016. Brokerage fees remained the main revenue of the securities 
business. The combined brokerage revenues from securities and futures trading totaled 19,349 million Baht, or 61.3% of 
the total revenue (Table 2).

 2) FinTech knowledge enhancement and development. The Second FinTech Challenge was held in June 
2017 by the Offi  ce of the SEC and other regulators, including the Thai FinTech Association, to promote innovations in 
fi nancial products and services, investment and insurance.  The winners will undergo training by experts and can submit their 
work to a contest for cash prizes.
 3) Launching of opportunities to participate in a capital market regulatory sandbox. Business operators 
and developers are given an opportunity to test innovations supporting capital market services without being limited by 
prevailing rules and regulations. Participants are allowed to off er new models of services to real investors without having to 
obtain a license from the Offi  ce of the SEC for a period.  However, they are subject to certain limits and conditions. 
For 2017, the Offi  ce of the SEC proposed testing of four projects, namely, 
     • Acting as an Investment Consultant and private fund management
     • Provision of post-trade services, i.e. a clearing house, a securities depository and a securities registrar
     • Know Your Client (KYC)
     • A Regulatory Sandbox for ETP
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(unit: mil. baht) Jan.-Sep. 2016 Jan.-Sep. 2017 % Change

Expenses on Borrowing 1,464 1,819 24.2%

Fee & Service Expenses 3,081 3,051 -1.0%

Provision for Bad Debt / Doubtful Account 3 263 8,666.7%

Personnel Expenses 12,689 12,180 -4.0%

Other Expenses 6,426 6,804 5.9%

Total Expenses 23,663 24,117 1.9%

Table 3: Expenses of Securities Industry

Figure 6: Assets, Liabilities and Equity of Securities Industry Figure 7: Net Profi t and ROE of Securities Industry

 The expenses of the securities industry in the fi rst nine months of 2017 totaled 24,117 million Baht, an increase of 
1.9% from 23,663 million Baht of the same period of 2016. The major item was personnel expenses, which, in the fi rst 
nine months of 2017, totaled 12,180 million Baht, accounting for 50.5 % of total expenses (Table 3).

 In the fi rst nine months of 2017, the securities industry recorded net profi t of 5,944 million Baht, a decrease of 
22.3% from 7,647 million Baht of the same period of the preceding year.

Financial position

Return on Equity: ROE

 Total assets of the securities industry as of September 2017 stood at 399,431 million Baht, an increase of 11.9% from 
the end of 2016, when total assets stood at 357,113 million Baht. The sources of funds, at the end of September 2017, 
comprised liabilities totaling 297,133 million Baht and shareholders’ equity of 102,298 million Baht (Figure 6).

 The ROE of the securities industry for the first nine months of 2017 was 7.7%, decreasing from 10.5% of 
the same period of 2016 (Figure 7).
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Operational
Highlights

2017
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Operational Highlights 2017

Business Development

Improvement of the industry and operating standards

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned

 • The Association, in cooperation with the SET and 
the Thai Bankers’ Association, developed capital market 
payment systems in order to improve the effi  ciency of securities 
companies’ settlement for customers’ trading. Phase 1 has 
been operational since February 12, 2018 and development 
of Phase 2 is scheduled for completion in early 2019.
 • Discussions were held with representatives of 
the SET, the Back Office Operation Club and systems 
developers on Non-cash Collateral for Derivatives and Pending 
Settlement/Buy-in, as well as the planned reduction of the 
settlement cycle to T+2.
 • The Association was represented in the Digital 
ID Platform Development Committee and co-founded the 
National Digital ID Co., Ltd. to facilitate development of the 
platform.
 • The Association and the Fiscal Policy Offi  ce jointly 
drafted a Trust Bill, which is expected to be tabled before 
the National Legislative Assembly within the fi rst half of 2018.
 • Five training sessions under the ASCO Executive 
Advancement Program were off ered to executives of the 
member companies. The topics covered were “CLMV 
Business Opportunities and Challenges and the  Eastern 
Economic Corridor Development (EEC)”, “New IPOs: A Key 
Driver to SET Future Growth”, “Post Trade Services in Global 
Platform and Depository Receipts”, “Opportunities and the 
Use of Civil Registration Data in the Securities Business” 
and “Making Preparations for the Property Tax Law and 
Changes in the Taxation Laws”. 
 • A workshop for the members was organized jointly 
with the Thai Fintech Association on the “Social Trading 
Platform and Initial Coin Off ering Portal (ICO)”.

 • Support was rendered to upcountry securities and 
futures businesses in the form of lectures given to Investment 
Consultants in Khon Kaen Province.
 • A Wealth Management Advisor Training Course 
was organized for the member companies to support their 
eff orts to groom their personnel into investment planners.
 • The Association worked with the Bureau of 
Registration Administration (BORA) of the Department Of 
Provincial Administration in order to enable the member 
companies to have access to data contained in customers’ 
ID cards.  A workshop was also held on development of 
a program for reading ID card data.
 • A workshop was organized in cooperation with 
the Revenue Department on FATCA Data Exchange via the 
US IRS’ International Data Exchange Service (IDES); and 
Guidelines for Preparation of Data for Submission to the 
Revenue Department were drafted.

 • Opinions were expressed to the Federation of Thai 
Capital Market Organizations (FETCO) regarding obstacles 
to doing business in Thailand which should be resolved.  
Recommendations were also made towards legislation 
changes to improve the country’s ranking in ease of doing 
business.
 • Opinions were expressed and recommendations 
made regarding doing capital market business in ASEAN 
member countries for inclusion on Thailand’s Request List 
for free-trade agreement negotiations.
 • Input was presented to the Bank of Thailand 
regarding setting FX transaction limits for non-resident 
customers investing in Thai securities. The measure is part 
of the consideration for licensing securities companies to 
engage in FX business.
 • Meetings were made with the Offi  ce of the SEC 
to discuss changes to certain rules and regulations, e.g., 
(short-term) bond issuance and off er for sale which might 
aff ect securities companies’ bond business, discretionary 
account trading and extension of loan against securities.
 • Opinions and perspectives were expressed to 
top-executives of the Offi  ce of the SEC involved with strategies 
and plans as input for formulation of the Offi  ce’s strategies 
and plans.
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Foreign relations

Activities and member relations

Social Contribution Activities

 • Attendance of the 2017 International Council of 
Securities Associations (ICSA) Annual General Meeting
 • Attendance of the 2017 Asia Securities Forum 
(ASF) Annual General Meeting and the ASF Round Table to 
exchange information about the situation and development 
of the member countries’ securities business.
 • Attendance of the ACMF Industry Consultative 
Panel (AICP) in Singapore on the ASEAN Trading Link jointly 
with the Offi  ce of the SEC, the SET and representatives of 
the private sectors of ASEAN member countries.
 • Attendance of the ceremony for the signing 
of a Memorandum of Understanding on Capital Market 
Cooperation and Information Exchange between Thailand’s 
Offi  ce of the SEC and its Myanmar counterpart in Yangon, 
Myanmar.  The move was meant to facilitate the linking of 
the capital markets of the two neighboring countries.
 • A briefi ng was presented to the visiting high-level 
executives of the Securities and Exchange Commission of
Myanmar (SECM), Yangon Stock Exchange (YSX), securities 
companies and companies with potential to be listed on the 
YSX, on the history and the founding of the Association, as 
well as its roles in the Thai capital market. 

 • Visitors from the Thai Chamber of Commerce 
and its network, namely, provincial chambers of commerce, 
trade associations, foreign chambers of commerce and 
the Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC), were 
welcomed on the occasion of their call on the Association’s 
Chairperson to hear her recommendations and experience 
in running the Association.
 • The Broker Badminton Championship 2017 
Competition for a trophy from H.R.H. Princess Maha Chakri 
Sirindhorn was held during February 25–26, 2017
 • Attendance of the opening ceremony of the SET 
in the City 2017 event, held during March 23-26, 2017 where 
an Association’s booth was also held.

 • Conducting activities to expand the investment base, 
mainly by educating investors both in Bangkok and the 
provinces.  The themes of the events were: “Equity Investment 
Forum 2017–Discussions on Portfolio Investment 2017”, 
“Chiang Rai Investment Fair” and “Rayong Investment Fair”.
 • Co-sponsoring and serving as a judge for the Young 
Financial Star Competition (YFS) 2017 Project.
 • In cooperation with the SET and stock2morrow, 
supporting the click2win SET-TFEX Trading Simulation 2017 
Project.
 • Participating in the opening of the “Smile Voice” 
Project designed to help educate the blind by creating 
audio books through the use of the application “Read for 
the Blind”.  The event took place on January 12, 2017.
 • Co-hosting the royal funeral rites of the late 
King Bhumibol Adulyadej at Dusit Maha Prasat Throne Hall 
in the Grand Palace on February 8, 2017.
 • Presenting proceeds from the “Broker Badminton 
Championship 2017. and the “Singha Broker Cup 2017” 
competitions to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn  
for charity at the discretion of Her Royal Highness.
 • Co-sponsoring the 3rd “Sharing Concert for 
TIA” held on August 28, 2017 at Sukree Kaewcharoen 
Auditorium, the Stock Exchange of Thailand, to raise funds 
for improvement of corporate governance standards.
 • A lecture on careers in the securities business was 
given to students of Khon Kaen University on November 3, 
2017.

 • A soccer competition “Singha Broker Cup 2017” 
for a trophy from H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 
was held during June 3 - September 2, 2017.
 • A study visit to Sydney, Australia, during September 
9-13, 2017, was organized jointly with the Futures Industry 
Club to observe securities and futures businesses.
 • Participation in the “CEO Networking 2017” event 
held in Chiang Rai Province by the SET during November 
10-12, 2017.
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Training and Examination

 In 2017 there was signifi cant improvement of the ASCO 
Training Institute (ATI) in terms of growth and innovations 
to be in line with the 4.0 era. New services have been added 
to better satisfy the needs of both old and new customers. 
Social media (e.g. Facebook) are now used to provide 
updates about training and the Examination Center. E-learning 
has been further developed to fi t the digital age, allowing 
customers to undergo ATI training online by using their pc 
or smartphone.  During the year, ATI and professionals in 
the fi nancial industry worked together to improve the contents 
of the courses to ensure standardization and to respond to 
customers’ requirements. Nine new courses were developed, 
as a result.  The Institute has maintained its determination
to be a standardized examination center as required by 
the Thailand Securities Institute (TSI), rendering quality 
services that meet the requirements of those in Bangkok 
and the provinces wishing to take exams.
Training

 The ATI off ers training courses to agencies related 
to the capital market and the general public both in Bangkok
and upcountry, classifi ed as “in-house” and “public” sessions.  
Over 18,300 trainees have undergone training at the Institute.  
The courses are run and supervised by professional and 
qualifi ed training teams who are always at hand to provide 
professional services. Major training courses provided are:
 • The 15-hour “Refresher Course” was off ered to
four classes in Bangkok, four upcountry and one in English.  
It is designed for those wishing to renew their investment 
planner, investment consultant, fundamental and technical
analyst as well as introducing broker agent licenses. The course 
enhances their knowledge and understanding through 
continuous learning. 

 • The Institute, in cooperation with the TSI and 
the various ASCO Clubs, provides training to enhance 
important and necessary knowledge and skills important 
and necessary for operation. Two classes were offered 
under the “HR @ Brokers 2017” project and one under 
the “Strengthening BOO @ Brokers 2017” project.
 • The four-day (24 hours) Wealth  Management 
course under the “Professional Wealth Advisor” project was 
off ered free-of-charge to enable the member companies 
to expand their business lines and to enhance knowledge 
of Investment Planner (IP) personnel in order to strengthen 
their capacity in providing clients with professional advice 
and planning. 
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Training course development

 A total of nine new courses were developed in 2017 
to serve short and long term needs of the capital market
and business operators. Existing courses were also revised 
and updated. Sourcing of trainers was carefully carried out 
to suit the courses and customers’ requirement in order to
ensure maximum effi  ciency.
Examination

Information technology

Support for students, educational institutes nationwide and 
agencies

 The ATI Digital Testing Center served as the main 
examination venue. The examination days were extended 
to cover from Monday to Sunday. There are 17 provincial 
testing centers in accommodate the number of people taking 
exams which has been increasing every year. As examination 
centers meeting the TSI standards, the ATI Testing Centers 
deliver quality services to the satisfaction of relevant agencies 
and the general public. More than 37,000 people took the 
Investment Consultant Test provided by the ATI this year. 
ATI has examination centers at locations in Bangkok and 
upcountry as follows:

 Examination center in Bangkok:
 • ATI Digital Testing Center 
 Upcountry examination centers in 17 provinces; namely,
 • Chiang Mai, Chiang Mai University
 • Phitsanulok, Naresuan University
 • Phayao, University of Phayao
 • Songkhla, Prince of Songkla University
 • Surat Thani, Suratthani Rajabhat University
 • Khon Kaen, Khon Kaen University
 • Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani University
 • Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University 
 • Chon Buri, Kasetsart University Sriracha Campus
 • Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Rajabhat University

 • For the 15th year, the ATI, in cooperation with 
the TSI, conducted testing under the Young Financial Star 
Competition. This year, for the YFS 2017, testing for the Single 
License (paper1), the Derivatives License (paper 2) and the 
DRG (paper 14) was conducted for the 256 participants.
 • The ATI cooperated with network universities in
providing testing under the “New Breed @ U-net 2017 
(Securities and Derivatives)” Project launched to enhance 
knowledge in fi nance and investment, and to encourage 
juniors and seniors as well as post-graduate students of 
the universities to hold an investment consultant License. 
 • The Institute provided support to Khon Kaen 
University in conducting training: “One Day Tutoring for 
Securities Investment Consultant”, to help the students of 
the university in their understanding of the contents and to 
prepare them for the securities IC license examination.

 • 2017 marked significant improvement in the 
organization’s IT development to take it to the digital era.  
An application, “อิทธิ Rich”, was developed for promoting
fi nancial literacy via smartphones. E-learning was also 
developed to enable customers to have access, through 
Internet connection, to ATI training by using their pc or 
smartphone.

 • In cooperation with the TSI of the SET, a six-day 
“Junior IC @ Brokers 2017” training course was off ered to
new Investment Consultants of the member companies with 
service time not exceeding two years.
 • The Financial Planning Program (CFP modules 1 –2) 
which is designed for those wishing to be a professional 
planner capable of providing complete fi nancial planning advice.
 • The “Practice Guide on Derivatives (DRG)” 
course was off ered to those wishing to apply for a derivative 
market Trader ID.
 • Three classes of the “Introducing Broker Agent 
(IBA)” course were conducted. The trainees were individuals
introducing or referring customers for opening accounts 
with a securities company or persuading customers to open 
a securities trading account.

 • Nakhon Si Thammarat: Walailak University
 • Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University
 • Nakhon Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat 
University
 • Phra Nakhon Si Ayutthaya: Phranakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University
 • Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University
 • Nakhon Phanom: Nakhon Phanom University
 • Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256054

Member Supervision

 The following outlines major activities conducted by 
the Member Supervision Function in 2017:

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

Section 2: Promotion of the member companies’ improvement 
of business effi  ciency

 1.1 Issuing guidelines for refunding subscription 
money For clients using ATS, the refunding is to be credited to 
clients’ accounts within fi ve business days from the closing day 
of the offer. For non-clients, the refund money is to be 
transferred to the specifi ed bank account within seven business 
days or checks are to be issued to the subscribers in their 
names within 10 business days. The guidelines have been 
eff ective since February 28, 2017.
 1.2 Stoppage of company report production, with 
eff ect from February 10, 2017, as information is now available
publicly. The move also helped reduce the member companies’ 
burden. However, the member companies are advised to 
make arrangements for dissemination of information or to 
notify their clients of sources of information so that they can 
make informed investment decisions.
 1.3 Designation of professionals providing services 
for limited discretionary accounts. With eff ect from January 
4, 2017, investment consultants and investment planners 
have been designated as professionals.
 1.4 Revision of the Notifi cation on Remuneration
of Investment Consultants, Branch Managers and Marketing 
Team Leaders. The starting salary for new recruits under 
the Incentive Scheme has been increased to 18,000 Baht.  
The profi t sharing conditions have also been adjusted; the 
member companies may consider paying bonuses subject 
to conditions set forth by the Association. The changes 
have taken eff ect since October 1, 2017.

 1.5 Distribution of Regulation Manuals for Business 
Operators Laws, rules and regulations of the SET, the Offi  ce 
of the SEC and the Association were compiled and produced 
as a manual for use as a reference by the member companies.  
The contents include the Code of Ethics, operation of the 
securities brokering business and sales promotion. The scope 
of the manual will be subsequently expanded to cover other 
aspects of the securities business.
 1.6 Distribution of English versions of rules and 
regulations As an initial step, the rules of the Offi  ce of the 
SEC regarding providing services to clients for investment 
in capital market products denominated in foreign currency 
and advising to the public which is not deemed as undertaking 
securities business in the category of investment advisory 
services were translated into English.

 2.1 Support provided for the use of data of the 
Department of Provincial Administration in the securities 
business in order to enhance the effi  ciency in recording 
customers’ identity information as part of the KYC process 
and to verify data contained in customers’ ID cards.
       • Coordination for a visit by the member companies. 
The visit was made to the Bureau of Registration Administration 
(BORA). 
      • MOU was made wi th the Department 
of Provincial Administration for using an application to read 
ID card data.  
      • A workshop was organized on development 
of an application for reading ID card data. 
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Section 3: Participation in Working Groups and discussions 
with the regulators for the drafting of laws and regulations

 3.1 Participation in the Working Group for Drafting 
of Laws and Specifi cation of Details of Actions to be Taken Under 
FATCA in order to provide input for the drafting of relevant laws, 
including the IGA Local Guidance and specification of 
information to be included in the reports. Details are as follows:
      • The drafting of the Foreign Account Tax 
Compliance Act, which has been eff ective since October 
18, 2017.
      • Drafting of other legislations related to the Foreign 
Account Tax Compliance Act; i.e., drafting of a Royal Decree to 
specify entities with the duty to report. 
      • Preparation of IGA Local Guidance, carried 
out by PWC with input from the Association, the Compliance 
Club and the Back Offi  ce Operation Club.
      • Simulation of data exchange on the International
Data Exchange Service (IDES) The Association worked with 
the Revenue Department in organizing a workshop for data 
exchange, with cooperation from the Information Technology 
Club.  The exercise was initiated to ensure understanding 
and to prepare the member companies for effi  cient operation in 
compliance with the laws.
 3.2 Participation in the Working Group for Drafting 
a Bill on Trusts The Working Group submitted the study 
results and the Draft Bill to the National Economic and 
Social Development Board (NESDB) for consideration and 
for forwarding to the Secretariat of the Cabinet.

 3.3 Participation in discussions and expression 
of opinions towards the anti-money laundering and the 
counter-terrorism and proliferation of weapons of mass 
destruction fi nancing laws. Tri-partite discussions were held 
among securities business operators, the Offi  ce of the SEC 
and the AMLO to reach agreements on operating guidelines in 
complying with the anti-money laundering laws on following 
matters.  
      • Fixing time for suspicious transaction reporting 
(STR) 
      • CDD action against occasional clients conducting 
high-risk transactions for IPO subscriptions and tender off ers.
      • Operating guidelines for transaction reporting, 
KYC/CDD and CFT/WMD 
 3.4 Discussions with the Sub-Committee on 
Consideration of Regulations on Intermediaries and Exchanges
      • Revision of rules for provision of service 
to clients in off shore investment The defi nition of “qualifi ed 
investors” has been relaxed to cover those with investments/
deposits totaling 50-100 million Baht or more. (The original 
rule set a lower limit of 100 million Baht). 
     • Outsourcing The supervisory role has been 
strengthened and outsourced functions are divided into 
(1) general functions for which there are no restrictions on 
contracted service providers and supervision is carried out 
based on representative principles; and (2) central utility 
functions, where service providers must be approved and 
are under direct supervision of the Offi  ce of the SEC.
       • Support for the LBDU business. The registered 
capital of mutual fund brokerage securities companies without 
custody of clients’ assets has been fi xed at one million Baht 
while the Owner’s Equity has been increased from one to 
three million Baht. The independent LBDU annual fee has 
been increased to 50,000 Baht.
       • NCR Adjustment The minimum NC for business 
operators with low risks has been set at 1 million Baht and 
the NCR has been kept unchanged at 7%. The requirement for 
the minimum remaining time of impaired liabilities has 
been lifted and the amount of qualifi ed sub-debt to increase 
the NC level has been limited to the amount of shareholders’ 
equity.
       • Paving the way for Investment Advisors’ (IA’s) 
to pass on trading orders. The move was made to enable 
securities companies to designate IA’s as representatives 
receiving account opening applications and allow IA’s to pass 
on securities trading orders to the Securities companies.

 2.2 Conceptualization of an approach to co-invest is
setting up a platform for development of a digital ID system. 
The Association took part in the discussions to determine 
an appropriate approach to the establishment of such an 
entity.  
 2.3 Participation in a brainstorming session held 
with the Thailand Professional Qualifi cation Institute (Public 
Organization) and agencies in the fi nancial sector as well as 
the regulators to determine the scope and approach for 
development of occupational standards and professional 
standards for compliance offi  cer. The move is aimed at 
determining personnel competency and expected to provide 
guidance for HR development.
 2.4 Development of a system for registering Introducing 
Broker Agents (IBA) for greater effi  ciency and to provide 
convenience for those involved in the registration.



สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

รายงานประจําป 256056

 4.1 Making observations and recommendations 
during hearings organized by the Offi  ce of the SEC regarding 
amendments of laws and regulations 
        • Amendment of the Securities Act to accommodate 
establishment of a Capital Market Development Fund (CMDF) 
Key opinions voiced and recommendations made were 
about the CDMF Board.
       • Amendment of the Securities Act regarding 
the defi nition of the undertaking of the securities business.  
The Association voiced its opinions that exempting certain 
businesses leads to the lack of supervision and aff ects the 
credibility of the capital market, that relaxation should be 
made to requests for approval and business conduct 
standards, and that the scope of supervision should be 
appropriately specifi ed.
      • Revision of the regulation  to accommodate 
data portability The Association places importance on the 
issue, considering it unfair to require that customer data 
be transferred to another company as the transferor has to 
bear the burden of data storage and system improvement 
to provide service. The requirement would increase costs 
of business operators and the industry as a whole.
      • Paving the way for Investment Advisors’ (IA’s) 
to pass on trading orders The Association expressed its 
opinion that the impact on the credibility and the image of 
the securities business should be taken into consideration 
as IA’s registered capital of only 1 million Baht is required.  
Also, the requirement for securities to manage IA’s regarding 
churning or front running is beyond the securities companies’ 
capability.
       • Amendment of the Ministerial Regulation to 
remove obstacles to license application Key concerns of 
the Association were: the levels of supervision of business 
operators throughout the system should be rectified for 
appropriateness and fairness, and, in determining a remedy 

for those who have paid the license fee at the current rate, 
there should not be a requirement that the remaining value of 
the license be used as payment in lieu of the annual fee for 
a maximum of 10 years.
       • The Professional Mobility Framework Opinions 
were gathered from the members on key issues; e.g., 
benefi ts from personnel mobility in provision of securities 
trading information and the ASEAN registration or licensing.
 4.2 Opinions presented to the AMLO for legislation 
amendments. The Association collated issues related to 
compliance with the anti-money laundering laws that impose 
obstacles to securities business operation.
 4.3 Opinions expressed towards the FinTech Bill 
B.E…….. The Association made recommendations that 
civil registration information should be accessible for KYC/
KDD purposes for compliance with the laws and ceilings 
should be imposed on fees charged by government agencies 
or fees should be controlled by an agency so as not to 
cause unreasonable costs to businesses.

Section 5: Attendance of meetings to make preparations 
for compliance

 5.1 A seminar to disseminate the result of 3rd Round 
FATF Assessment in 2016. Thailand was found to have 
improved. Major observations included the absence of 
dissemination of national risk assessment results to the 
business sector for use in risk assessment. Consequently, 
the business sector still has not taken appropriate risk 
mitigation measures and the CDD measures or principles 
are still unclear.
 5.2 Common Reporting Standard (CRS) training 
Thailand has become a member and has an obligation to 
exchange information with the 141 member countries on 
request although it has not been scheduled to implement 
automatic information exchange (AIOR).
 5.3 A seminar under the Regulatory Reform 
Methodology Project for amendment of rules and regulations 
to rectify issues related to confl ict of interest resulting from 
rules and regulations. Major study fi ndings were: disclosure

Section 4: Expressing opinions and making recommendations 
towards laws and regulations which are in the process of 
enactment or being revised.
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Research Section

 A section has been established since June 2016 
with a mission of strengthening academic knowledge for 
the securities business, covering collection of important data, 
information and statistics relevant to the securities industry
and the capital market for the benefi t of the operation of 
the Association and the members. The section is also 
responsible for dissemination of academic works benefi cial 
for the securities business to outside agencies and the public.
The following describes major activities conducted in 2017.

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

Supporting executives and other functions

Developing academic works and monitoring developments 
benefi cial to the securities business and the domestic capital 
market

 1. Compiling and developing important data bases 
of the securities industry with quarterly updating. New data 
have been added, namely, Bond Market Data, the Average 
Quarterly Commission Rates categorized by investor type 
and the number of licensed individuals in the capital market 
(IP’s, CFP’s and FA’s).
 2. Preparing and publicizing important statistics 
(Market Performance & Securities Industry Statistics and 
Financial Performance of the Securities Industry) via newsletters 
and websites.

 1. Conducting studies, collecting information and 
monitoring interesting issues with potential impact on the 
development of the country’s securities business, e.g., 
FinTech, Central KYC, e-KYC, aging population and liquidity.
 2. Writing up and publicizing articles via ASCO 
Newsletter, Aspen newspaper, NewsCenter and websites. 
The topics of the articles include: 
 • The business scope of the trust business in Thailand 
should be broadened.
 • E-KYC: a solution to the current KYC intricacy.
 • The roles of the capital market in Thailand’s 
becoming an aging society
 • Liquidity: an essential element for development of 
a stock market.
 3. Participating in meetings and collating input from 
the members for use at various meetings, e.g.,
 • The Committees and Sub-Committees under the 
Digital ID Project (the Working Group for Pilot Project of 
Digital ID Platform, and the Working Group for Development 
of Technical Specifi cations of the Digital ID Platform) 
 • The FinTech Sub-Committee and the National 
Legislative Assembly’s Sub-Working Groups on e-KYC and 
on Open Data 
 • Access to data of the Offi  ce of the SEC for KYC 
purposes
 • Opinions/recommendations towards doing business 
in ASEAN capital markets
 • Proposals for amendment of relevant laws, rules 
and notifi cations to improve the country’s Ease of Doing 
Business ranking

 1. Collecting information about loans against securities 
in other countries for use in discussions with the Offi  ce of 
the SEC.
 2. Preparing briefi ng notes and meeting papers for 
use by executives during meetings abroad (the Thai–Korea
Financial Forum, the signing ceremony of the MOU between 
Thailand’s Securities and Exchange Commission and the 
Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM), 
and the 22nd Asia Securities Forum).
 3. Preparing information for the Review of the Economy, 
Capital Market and Securities Business section of the Annual 
Report.

requirements are a better regulatory tool than control and there 
should be rules and regulations focusing on the duties to 
strengthen credibility and improve business standards.
 5.4 A seminar to impart knowledge in the Financial 
Sector Assessment Program (FSAP) assessment with an 
overview of the program, supervisory and regulatory standards. 
The assessment framework related to intermediary businesses 
involves application for licenses, capital requirements and 
internal management, etc.
 5.5 A Focus Group Meeting on Revision of Regulations 
Related to Information Disclosure and Protection of Investors’ 
Rights to Comply with IOSCO Standards in connection with 
disclosure of the remuneration of directors and individual
executives. The meeting was of an opinion that the requirements 
might result in poaching and internal confl ict and proposed 
that disclosure be executed only for the top fi ve executives or 
upon shareholders’ request. 
 5.6 Participation in a Focus Group Discussion on 
Approaches to Regulate Initial Coin Off ering (ICO) to allow 
fund mobilization through off ering for sale of digital tokens 
to the public as a new type of securities. The Offi  ce of the 
SEC staged a formal public hearing in an attempt to come 
up with appropriate regulation revisions.
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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 2017, 
1 new member - Premium Plus Advisory Services Company
Limited - was admitted, bringing the total number of member 
companies to 76. The activities of the Club in 2017 are 
summarized below:

Improvement of the industry and operating standards

Personnel development

 Operating guidelines were developed to raise the 
standards of the performance of the fi nancial advisor function 
as follows:
 • Draft Policy Towards Management of Money 
Laundering and Terrorist Financing Risks was prepared, 
along with a Sample Form for Assessment of Financial 
Advisor Money Laundering and Terrorist Financing Risks. 
The draft was meant to serve as guidelines for the member 
companies in their policy formulation and assessment of 
such risks.
 • Due Diligence Guidelines for Financial Advisors 
was prepared in both Thai and English for use as guidelines 
by the member companies in their Initial Public Off ering Due 
Diligence Review for their client public companies to ensure 
compliance with international standards.

 During 2017, the Club organized fi nancial advisor 
training courses and examination of knowledge of personnel 
operating in fi nancial advisor areas. Two of such training
and examination sessions were held. A total of 264 trainees 
underwent the training and 184 took the examinations, with 
113 passing. 
 As for Refresher Course Training, seminars on several 
topics were organized, as follows:
 1) Concept Updated : FA Code of Conduct and 
Working Procedures.
 2) Impact of the Accounting Changes and Survey 
Results on application of the New Auditor’s Report.
 3) Rules and Regulations governing issuance and 
off ering of bonds and operating standards.
 4) Financial Advisors’ Quality Control under Code 
of Conduct. 
 5) Analysis and Share Valuation : Leasing and Hire-
Purchase, and Construction Businesses. 
  In addition, the Club organized training in “Compliance 
with the AMLO Laws and Foreign Case Studies”.  A seminar was 
also held jointly with Linklaters (Thailand) Ltd. on “Thailand’s 
New Competition Law Regime”  
 During 2017, 260 fi nancial advisors completed the 
12-hour training attendance of courses counted towards 
Refresher Courses and were awarded Certificates of 
Attendance.
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Representing the members in coordinating with agencies 
concerned

Activities and member relations

Personnel development

 Input was given to regulatory agencies regarding 
revisions of investment banking regulations as follows:
 Offi  ce of the SEC
 • “Revision of the Initial public off ering (IPO) rules 
with regard to share allocation to patrons and related person 
of the issuer”
 • “Principles and Draft Notifi cation on Revision of
Fees Relating to Issuance and Off ering of Securities and 
Supervision of Professionals Related to Issuance and Off ering 
of Securities” 
 • “Revision of the Criteria and Processes of Tender 
Off er on white wash”
 • “Revision of Regulations Governing Issuance and 
Off ering of Bonds and Intermediaries Functioning” 
 • “Disclosure of good corporate governance 
compliance through the Registration Statement”
 • “Draft Rules Governing Initial Public Off erings (IPOs) 
to Cornerstone Investors (CI) and the repeal of the trading 
lock-up rules whereby and off er for sale of shares that have 
been sold at a lower price than SPO price are prohibited” 
 • “Guidelines for Regulating Initial Coin Off ering (ICO)
 The Stock Exchange of Thailand
 • “Revision of Delisting Criteria”
 • “Investor Alert Measures”

 A study trip was arranged to Paris and London to
observe fi nancial advisor operations, e.g. due diligence, M&A, 
issuance and off er for sale of securities, and IPO. Among 
the places visited were Autorité des Marchés Financiers, 
ICMA, Linklaters London and Deutsche Bank London.

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 effi  cient, and are in full
compliance with relevant regulations. The Club is also 
committed to fostering cooperation among its members, 
serving as a center for exchange of ideas, knowledge, and 
information. In 2017, 2 new members - Societe Generale 
Securities (Thailand) Limited and Merchant Partners Securities 
Public Company Limited - joined the Club. Currently, it has 
59 companies as members. The following summarizes the 
Club’s achievements in 2017:

 • Knowledge was provided to the members on 
approaches to regulate fi ntech in the securities business, 
pending settlement and the shortening of the settlement 
cycle to T+2 on March 27, 2017.
 • An ASCO Compliance Training Program was 
launched to train the top compliance executives on September 
5,6 and 8, 2017.
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 Stock Exchange of Thailand (SET)
 • A discussion was held with the SET on approaches 
to developing securities trading checklists, covering regular
trading, Internet trading, Direct Market Access (DMA) trading 
and program trading, in order to ensure that the members
have in place a risk management system to control and 
prevent transmission of orders which causes or may cause 
a false market.  The discussion took place on December 
12, 2017.
 Other agencies
 • Participation in a discussion with the Thailand 
Professional Qualifi cation Institute (Public Organization) to 
develop occupational standards and professional standards 
in order to determine competency of personnel as required 
by business operators and to provide guidance for quality 
HR development at internationally accepted level. The discussion 
was held on December 6, 2017.
 • Participation in a discussion with the Association’s 
Working Group to give input to the revision of the draft FATCA 
Local Guidance.

Activities and member relations

 • A relation strengthening activity was organized 
jointly with the Offi  ce of the SEC during May 20-21, 2017 
in Chonburi Province for the members to exchange views 
with the regulator.
 • The 14th Compliance Relation Activity was held 
jointly with the Stock Exchange of Thailand to strengthen
the relationships among the members and to off er a venue 
for view sharing which would be benefi cial to both the members 
and the securities industry as a whole. The event took place 
during September 16-17, 2017, in Prachinburi Province.

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned

 Discussions were held with, and input was given to, 
several agencies as follows:
 Anti-Money Laundering Offi  ce (AMLO)
 • The Club’s representative attended a discussion 
on development of courses under the Project to Develop 
Standard Training Courses in Anti-Money Laundering and 
Counter-Terrorist Financing on March 9, 2017. 
 • The Club’s representative attended a seminar
under the Seminar Project to Ensure Understanding Among 
Individuals Concerned with Compliance with the Anti-Money 
Laundering Act B.E.2542 for Fiscal 2017 on March 30, 2017. 
 • The Club’s representative attended a seminar on 
Reporting Entities’ Approaches in Compliance with the 
Anti-Money Laundering Act B.E.2542 for Fiscal 2017 on 
April 20, 2017.
 • The Club’s representative was among the speakers
under the Standard Training Courses in Anti-Money Laundering 
and Counter-Terrorist Financing Project during September 
11-13, 2017.
 • The Club’s representative attended a seminar
under the Seminar Project to Ensure Understanding Among 
Individuals Concerned with Compliance with the Anti-Money 
Laundering Act B.E.2560 during September 14-16, 2017 in 
Petchaburi Province.
 Offi  ce of the SEC
 • The Club’s representative attended a seminar 
held to prepare for the Financial Sector Assessment Program 
(FSAP).
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Information Technology Club

 In 2017, the Club had a total of 39 members with 
three new members joining: GMO-Z com Securities (Thailand) 
Limited, Merchant Partners Asset Management Limited, 
and ASL Securities Co., Ltd. The following summarizes the 
activities conducted by the Club during the year.

Improvement of the industry and operating standards

Personnel development

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned

Activities and member relations

 • An IT Security Framework was developed to be
used as operating guidelines in accordance with the Notifi cation 
of the Offi  ce of the Securities and Exchange Commission 
No. Sor Thor. 37/2559. Rules in Detail on Establishment of 
Information Technology System

 • A training session on Incident Response and Digital 
Evidence Acquisition was organized to ensure understanding 
of the procedures among the member companies.
 • The Club and the ASCO jointly held a workshop 
to prepare the members for data exchange via the IDES 
under the FATCA agreement.
 • The Club and the SET jointly organized a seminar 
on the new computer act and the capital market.

 • A discussion was held on the concept and scope 
of development of the non-cash collateral with the systems 
developer. The event was jointly held with the SET, the Back 
Offi  ce Operation Club and the Futures Industry Club.
 • A survey was conducted to gather information 
regarding the reports currently used in the SBA system, 
including the calculation and display of the settlement date 
and due date information to allow the systems developer 
to assess the time required for systems development to 
accommodate the reduction of the settlement cycle to T+2.  
A discussion was also held with the representatives of the 
systems developer and the SET.
 • A discussion was held on the concept of launching 
a system for digital rights off ering (RO) subscription. The 
discussion was held with representatives of the Back Offi  ce 
Operation Club, the Investment Banking Club and the Thailand 
Securities Depository Co., Ltd. 

 • The Club participated in the Capital Market CERT 
Working group for exchange of information and cyber threat 
experience in the capital market.
 • A discussion was held on rules in detail on 
establishment of information technology systems to comply with 
the Notifi cation of the Offi  ce of the Securities and Exchange 
Commission No. Sor Thor. 37/2559. A questionnaire was 
distributed and member opinions were gathered as regards
problems and obstacles encountered in complying with the 
Notifi cation. A discussion was also held with the systems 
developer representatives on issues concerning application 
logs.
 • A survey was conducted on the results of the 
testing on the FATCA system developed by the Revenue 
Department.
 • The Club participated in the working group to 
study data exchange with the Legal Execution Department 
for exchange of data of persons placed in receivership. The 
fl ow of the data exchange, as well as technical issues of the 
systems, was discussed with the Department.
 • The Club participated in the Technical Working 
Group for the Digital ID System.
 • A Back Offi  ce Systems Sourcing Working Group 
was appointed to provide alternatives for the industry. 
 • Discussions with systems developers
    - Operational issues with the Freewill Solutions 
Company Limited
    - Development of reports for pending settlement.  
The discussion was held with representatives of users of 
service provided by the Freewill Solutions Company Limited 
and representatives of the company.
    - The Project to reduce the settlement cycle to T+2

 • A study visit to Taiwan to observe information 
technological advancement during May 28-31, 2017
 • SET-IT Networking 2017, organized jointly with 
the Stock Exchange of Thailand at Bounce Thailand
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Back Office Operation Club

 In 2017, the Club had 40 companies as members.  
There were two new members: GMO-Z com Securities 
(Thailand) Limited and ASL Securities Co., Ltd. Below is a 
summary of the Club’s activities in 2017.
Improvement of the industry and operating standards

Activities and member relations

Personnel development

 • A sample message to customers was prepared 
to inform them of the principles of pending settlement and 
the penalty for fails in delivery. The message was in both Thai 
and English and it was intended for adaptation for use by 
the securities companies in forms deemed appropriate.
 • A discussion was held with representatives of the 
Offi  ce of the SEC and the Thailand Securities Depository 
Co., Ltd (TSD) on “Issues imposing obstacles to electronic 
stock subscription”.
 • A discussion was held on development of a system 
for Rights Off ering (RO) digital subscription. It was joined by 
representatives of the Information Technology Club, 
the Investment Banking Club and the Thailand Securities 
Depository Co., Ltd. (TSD).
 • The Club’s representative joined the Working Group 
for Sourcing of Back Offi  ce Systems Developers. Brainstorming 
discussions were held to fi nd approaches, procedures and 
methods of selecting systems developers.

 • Back offi  ce personnel were trained under the 
Strengthening BOO @ Brokers 2017 Project organized 
jointly with the ASCO Training Institute (ATI) and the Thailand 
Securities Institute (TSI), the Stock Exchange of Thailand.

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned

 • The Club’s representatives joined the discussion 
on the fl ow of the data exchange for linking databases of 
persons placed in receivership/bankruptcy. The results of 
the discussion were to be used in a discussion with the 
Legal Execution Department. 
 • A discussion was held with the representatives of 
the SET, the Information Technology Club and the Systems 
Developers on non-cash collateral for derivatives and pending 
settlement/buy-in.
 • The Club participated in the Working Group for 
development of the Payment for Capital Market Systems.
 • Information about unclaimed property in the custody 
of operators of the securities business was gathered and 
forwarded to the Offi  ce of the SEC for further forwarding to 
the “Sub-Committee for Proposing Legislation Related to 
People’s Benefi ts”.
 • The Club had a discussion with representatives 
of the SET on the custodian’s pending receive problems.

 • A relationship-strengthening event, “Thanksgiving 
on The Cruise”, was organized together with the SET.
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Futures Industry Club

Improvement of the industry and operating standards

Representing the members in coordinating with agencies 
concerned

 The Futures Industry Club was established with the 
objectives of promoting development and setting operating 
standards of the futures industry, in both principle and 
practice. It also serves as the center for coordination and 
cooperation among the members in solving problems related 
to futures trading and represents the members in coordinating 
and cooperating with agencies concerned. In 2017, it had 
43 member companies. The Club’s activities during 2017 
are summarized below:

 • Making a Club Notifi cation on Margin Multipliers 
and Commission Rates for RSS3 Futures, RSS3D Futures 
and Gold-D.
 • A presentation fi le on Non-Cash Collateral 
was prepared and distributed to the members to ensure 
understanding.
 • The criteria for determining the margin multipliers 
for all kinds of products traded on the TFEX were reviewed.
 • A meeting was called to fi nd a conclusion on collection 
of Regulatory Fees for Give Up –Take Up transactions.

Personnel development and educating individuals involved 
for business development

Activities and member relations

 • Khun Charnchai Kongthongluck and Khun Kuntra 
Ladavalya Na Ayudhya represented the Club in giving lectures 
in various events as follows
    - Lectures for regional investment consultants in 
Khon Kaen Province
    - Lectures on careers in the securities business 
for students of Khon Kaen University
    - Lectures for investors in the “Investment Expo” 
events in Chiang Rai and Rayong Provinces/
 • Annual training for the member companies’ personnel 
in the futures business.

 • Opinions were presented to the Thailand Futures 
Exchange (TFEX) and the Thailand Clearing House toward 
several issues; e.g. the criteria for setting the SSF fi nal settlement 
prices and actions to be taken in case the underlying stocks 
are suspended or the market is closed; operating guidelines 
in connection with trading disruption and margin calculation.
 • Actions were taken in relation to non-cash collateral; 
e.g. presenting opinions to the TFEX, paying a call on the 
Offi  ce of the SEC and the Thailand Clearing House to clarify 
the collateral issues; holding a discussion on approaches to 
take in case of pledging stocks as collateral exceeding the 
concentration limit; and, jointly with the Information Technology 
Club, making clarifi cations on related issues to the member 
companies and the system developer.
 • A member opinion survey was launched and 
opinions were presented to the Thailand Clearing House in 
order to request revisions to the Gold-D Futures assignment 
contract.
 • A member opinion survey was launched and opinions 
were presented to the AMLO regarding operating guidelines 
for transaction reporting and customer identifi cation.
 • A representative of the Club attended a seminar 
on operating guidelines for reporting entities’ compliance to 
the anti-money laundering laws.
 • A list of fi nalists of the TFEX Derivatives Star Project 
was forwarded to the members for industry recruitment 
purposes.

 • The Club, in cooperation with ASCO, organized 
a study visit on futures and securities businesses to Sydney, 
Australia.
 • The Club and the TFEX jointly organized an event - 
TFEX New Year Party 2018.
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Human Resources Club

 The Human Resources Club was established with 
primary objectives of serving as a center for development 
of member companies’ human resources management 
professionals for the maximum benefi t of the securities 
industry as a whole, and for sharing views, knowledge, 
experience and HR management expertise among the 
members. In 2017, there were 35 members, with one new 
member joining: GMO-Z com Securities (Thailand) Limited. 
The activities of the Club in 2017 are summarized below:
Improvement of the industry and operating standards

Activities and member relations

Personnel development

 • Arrangements were made to have a survey of 
salaries and employee benefi ts among the member companies.
 • Points were gathered for the questionnaire on 
capital market personnel criteria for forwarding to the Offi  ce 
of the SEC. 
 • A presentation plus Q&A session was held on 
the Association’s Notifi cation Re: Remuneration of Investment 
Consultants, Branch Managers and Marketing Team Leaders 
(No.4).

 • Training was organized jointly with the Thailand 
Securities Institute (TSI) and the ASCO Training Institute 
(ATI) on the following:
    - The HR @ Brokers 2017 Class 1 “Leaders and 
Challenges of the 21st Century” 
    - The HR @ Brokers 2017 Class 2: “Change Your 
Attitude to Achieve Your Goal of Becoming Professional 
HR Offi  cers.”
 • A talk was organized on “Personnel Development 
Direction in the Securities Business in 2018” by the Chairperson 
of the Association.

 • Focus group activities were organized as follows:
    - Performance Management for an exchange of 
views among the members
    - Approaches to Flexi Benefi ts
   - 2018 Work Plan
 • A visit was made to the Siam Commercial Bank 
Public Company Limited to off er the members an opportunity 
to learn the bank’s HRM concepts.
 • A visit was made to the Ananda Development 
Public Company Limited to have exposure to digital age 
HRM concepts.
 • A study visit was made to Kamnoetvidya Science 
Academy and Vidyasirimedhi Institute of Science and 
Technology in Rayong Province for the members to learn 
new school concepts and modern age HR development 
and to strengthen their relationship.

 • HR Training was organized for HR offi  cers on the 
Leadership Code and Leadership 4.0.
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ภาคผนวก
Appendix
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ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ / Advisor

ผูแทนบริษัทสมาชิก (ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560)
List of Representative Member Companies (As of February 20, 2018) 

นายโยธิน อารี
Mr.Yothin Ari

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ
Mr.Pakhawat Kovithvathanaphong

นายยุทธ วรฉัตรธาร
Mr.Yuth Vorachattarn

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
Mr.Somjate Moosirilert

นายสุเทพ พีตกานนท
Mr.Suthep Peetakanont

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

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

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
นายจื้อ-หง  หลิน : กรรมการอํานวยการ
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  (KGI)
Mr.Chih-Hung  Lin : Chief Operating Officer
Web Site : www.kgieworld.co.th

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
นายเผดิมภพ  สงเคราะห : กรรมการผูจัดการ

Kasikorn Securities Public Company Limited (KS)
Mr. Padermpob  Songkroh : Managing Director

Web Site : www.kasikornsecurities.com

บล. คันทร่ี กรุป จก. (มหาชน)
ดร.วีรพัฒน เพชรคุปต : กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

Country Group Securities Public Company Limited (CGS)
Dr.Veeraphat Phetcharakupt : Director and Chief Executive Officer 

Web Site : www. cgsec.co.th
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บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย : ประธานกรรมการบริหาร

KTB Securities (Thailand) Company Limited  (KTBST)
Dr. Win  Udomrachatavanich : Executive Chairman

Web Site : www.ktbst.co.th

บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จก.
นายภากร  บูรณกุล : กรรมการ

JPMorgan Securities (Thailand) Limited (JPM)
Mr. Pakorn  Buranakul : Director
Web Site : www.jpmorgan.com

บล. ซีมิโก จก. (มหาชน)
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ประธานเจาหนาที่บริหาร

Seamico Securities Public Company Limited (ZMICO)
Mr. Chaipatr  Srivisarvacha : Chief Executive Officer

Web Site : www.seamico.com

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
นายพรชัย  ประเสริฐสินธนา : กรรมการผูจัดการ
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited (CS)
Mr. Pornchai  Prasertsintanah : Managing Director
Web Site : www.credit-suisse.com

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

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

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

บ
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 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จก.
นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ : ประธานเจาหนาที่บริหาร

DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited  (DBSV)
Mrs. Pattera  Dilokrungthirapop : Chief Executive Officer 

Web Site : www.dbsvitrade.com

บล. ทิสโก จก.
นายไพบูลย  นลินทรางกูร : กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

TISCO Securities Company Limited  (TISCO)
Mr. Paiboon  Nalinthrangkurn : Director, Chief Executive Officer

Web Site : www.tiscosec.com

บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
นางสาวพิมพผกา  นิจการุณ : กรรมการผูจัดการ

Thanachart Securities Public Company Limited  (TNS)
Ms. Pimpaka  Nichgaroon : Managing Director

Web Site : www.tnsitrade.com

บล. ทรีนีต้ี จก.
นายชาญชัย  กงทองลักษณ : กรรมการอํานวยการ
Trinity Securities Company Limited (TRINITY)
Mr. Charnchai  Kongthongluck : President
Web Site : www.trinitythai.com

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

บล. ไทยพาณิชย จก. 
นายกัมพล  จันทวิบูลย : ประธานเจาหนาที่บริหาร
SCB Securities Company Limited  (SCBS)
Mr. Kampol  Jantavibool : Chief Executive Officer
Web Site : www.scbs.com

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
นายสุชาย  สุทัศนธรรมกุล : ประธานเจาหนาที่บริหาร
CIMB Securities (Thailand) Company Limited  (CIMBS)
Mr. Suchai  Sutasthumkul : Chief Executive Officer
Web Site : www.cimbsecurities.co.th
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บล. เพื่ อธุรกิจหลักทรัพย จก. (มหาชน)
นางอารยา  ยมนา : กรรมการผูจัดการ

TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)
Mrs. Araya  Yommana : President

Web Site : www.tsfc.co.th

 บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
นายปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ : ประธานเจาหนาที่บริหาร

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited  (PST)
Mr. Prachaya  Kulvanichpisit : Chief Executive Officer

Web Site : www.poems.in.th

บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
นายมนตรี  ศรไพศาล : ประธานเจาหนาที่บริหาร

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (MBKET)
Mr. Montree  Sornpaisarn : Chief Executive Officer

Web Site : www.maybank-ke.co.th 

บล. ฟนันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
นางพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ : กรรมการผูอํานวยการ
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)
Mrs. Pornpring  Suksantisuwan : President
Web Site : www.fnsyrus.com

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

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

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

Macquarie Securities (Thailand) Limited (MACQ)
Mrs. Benjawan  Vanduyne : Director

 Web Site : www.macquarie.com

บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
นายชัยพัชร  นาคมณฑนาคุม : ประธานเจาหนาที่บริหาร

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited  (UOBKH)
Mr. Chaipat  Narkmontanakum : Chief Executive Officer

Web Site : www.utrade.co.th

บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก. 
นางบุญพร  บริบูรณสงศิลป : ประธานเจาหนาที่บริหาร

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited (Yuanta)Mrs. 
Boonporn  Boriboonsongsilp : Chief Executive Officer

Web Site : www.yuanta.co.th

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

บล. แอพเพิล เวลธ จก. (มหาชน) 
นายวรากรณ  กุนทีกาญจน : ประธานเจาหนาที่บริหาร
Apple Wealth Securities Public Company Limited (APPLE)
Mr. Warakorn  Kunteekan : Executive Chairman 
Web Site : www.applewealthsecurities.com

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

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

บ
น
M
M
W
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บล. เอเชีย เวลท จก. 
นายกรณ  โชติจิรภาส : ประธานเจาหนาที่บริหาร

Asia Wealth Securities Company Limited (AWS)
Mr. Korn  Chotjiraphat : Chief Executive Officer

Web Site : www.asiawealth.co.th 

 บล. เออีซี จก. (มหาชน)
นายชนะชัย  จุลจิราภรณ : กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

AEC Securities Public Company Limited  (AECS)
Mr. Chanachai  Joonjiraporn : Director and Chief Executive Officer

Web Site : www.aecs.com 

บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)
นางศรีพร  สุทธิพงศ : กรรมการผูอํานวยการ

I V Global Securities Public Company Limited (IVG)
Mrs. Sriporn Sudthipongse : President & Chief Executive Officer

Web Site : www.ivglobal.co.th

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

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

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

บล. อารเอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) 
คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร : ประธานเจาหนาที่บริหาร
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited (RHBS)
Mr. Tharatporn Techakitkachorn : Chief Executive Officer
Web Site : www.osk188.co.th
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 บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จก. 
นายเมกุมุ  โมโตฮิสะ : ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

GMO-Z Securities (Thailand) Limited (Z)
Mr. Megumu  Motohisa : Chief Executive Officer and Authorized Director 

Web Site : https://th.trade.z.com

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
นายญาณศักด์ิ  มโนมัยพิบูลย : เลขาธิการ
Association of Thai Securities Companies
Mr. Yarnsak  Manomaiphiboon : Secretary - General
Web Site : www.asco.or.th

บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน จก.
นางยูกิโกะ  โรเบิรตส : ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
SBI Thai Online Securities Company Limited (SBITO)
Mrs. Yukiko  Roberts : Chief Executive Officer and Authorized Director
Web Site  : www.sbito.co.th
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คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการสถาบันฝกอบรม และ

คณะทํางานเฉพาะกิจ
Club’s Board of Directors,

AIT’s Board of Directors And 
Working Group
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คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
IB Club’s Board of Directors

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
IB Club’s Advisors

1 คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ
Mr. Norachet Sangruji

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณภูมิใจ ขําภโต
Mr. Phumchai Kambhato

ธ. ดอยซแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ
Mr. Somphop Keerasuntonpong

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

รองประธานกรรมการ
Director

4 คุณแมนพงศ  เสนาณรงค
Mr. Manpong Senanarong

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

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

5 คุณพัชร เนตรสุวรรณ
Mr. Patchara Netsuwan

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

กรรมการ
Director

6 คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน
Mr. Ratachai Teratanavat

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

กรรมการ
Director

7 คุณประเสริฐ ดีจงกิจ
Mr. Prasert Deejongkit

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

กรรมการ
Director

8 คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
Mr. Somsak Sirichainarumitr

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

กรรมการ
Director

9 คุณสรวิศ ไกรฤกษ
Mr. Soravis Krairiksh

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

กรรมการ
Director

10 คุณนิมิต  วงศจริยกุล
Mr. Nimit Wongjariyakul

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

กรรมการ
Director

11 คุณประเสริฐ  ตันตยาวิทย
Mr. Prasert Tantayawit

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

กรรมการ
Director

12 คุณวุฒิชัย  ธรรมสาโรช
Mr. Vuthichai Tumasaroj

บ. ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จก. 
Discover Management Co., Ltd.

กรรมการ
Director

13 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary

1 คุณรุทร เชาวนะกวี
Mr. Ruth Chaowanagawi

บ. อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จก.
EY Corporate Services Ltd.

2 คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต
Ms. Pensri Suteerasarn

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Thai Listed Companies Association

3 คุณพีรพงศ  จิระเสวีจินดา
Mr. Peerapong Jirasevijinda

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

4 คุณเกียรติศักดิ์  เจนวิภากุล
Mr. Andy Jenwipakul

บล. ไทยพาณิชย จก.
SCB Securities Co., Ltd.
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คณะกรรมการชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย  
Compliance Club’s Board of Directors

1 คุณอารีย  เติมวัฒนาภักดี
Mrs. Aree Termwattanapakdee

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณพงษพันธุ  สุขยางค
Mr. Pongphan Sukhyanga

ธ. ไทยพาณิชย จก. (มหาชน)
Siam Commercial Bank

รองประธานกรรมการดานธนาคาร
Vice Chairperson

3 คุณสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน
Miss Suwannee Limpanavongsaen

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

รองประธานกรรมการดานหลักทรัพย
Vice Chairperson

4 คุณสกุณา รักธรรม
Miss Sakuna Rucktham

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

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

5 คุณอภิชาติ  จงสงวนประดับ
Mr. Aphichart Chongsanguanpradab 

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

กรรมการ
Director

6 คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล
Miss Napaporn O-suwankul

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

กรรมการ
Director

7 คุณจิรศักดิ์  องคไพบูลย
Mr. Chirasak Ongpaibool

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

กรรมการ
Director

8 คุณอิศรา  กันติรัตนาวงศ 
Miss Isara Kantirattanawong

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

กรรมการ
Director

9
คุณรุงทิพย  กิจธนะเสรี

Miss Rungthip Kittanaseree

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

กรรมการ
Director

10 คุณไพรยง  ธีระเสถียร
Mr. Priyong Teerasathian

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

กรรมการ
Director

11 คุณธัญสินี  ธาราชีพ
Miss Thansini Taracheep

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

กรรมการ
Director

12 คุณเขมชาติ  ทองเต็ม
Mr. Khemachat Thongtem

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

กรรมการ
Director

13 คุณกอบโชค  อัมพรพูลสุข
Mrs. Kobchok Umpornpullsuk

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

กรรมการ
Director

14
คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities 
Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary
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คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Club’s Board of Directors

1 คุณพิเชษฐ  สิทธิอํานวย
Mr. Pichet Sithi-Amnuai

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณประเสริฐ  ไชยศิริ
Mr. Prasert Chaisiri

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

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณอรุณทิพย  ตระกูลฤทธิเดช
Mrs. Aroonthip Trakoolrittidech

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

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

4 คุณราเชนทร  บุณยะไวโรจน
Mr. Rashane Boonyawairote

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

กรรมการ
Director

5 คุณชาคร  ทองหุน
Mr. Chakhorn Tonghoon

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

กรรมการ
Director

6 คุณณัฐพล  โลหชิตพิทักษ
Mr. Natthapon Lohachitpitak

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

กรรมการ
Director

7 คุณประเสริฐ  เอี่ยมสกุลพานิช
Mr. Prasert Eiamsakulpanich

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

กรรมการ
Director

8 คุณวิเชษฐ  พรสินศิริรักษ 
Mr. Vichet Pornsinsirirak

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

กรรมการ
Director

9 คุณอารักษ  ทองเรือง
Mr. Arak Thongreung

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

กรรมการ
Director

10 คุณเฉลิมชัย  สีหะเนิน
Mr. Chalermchai Sihanern

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

กรรมการ
Director

11 คุณตอวงศ  เสรีภาพ
Mr. Torwong Sereephap

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

กรรมการ
Director

12 คุณสมชัย  อารยะพิพัฒนกุล
Mr. Somchai Arayapipatkul

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

กรรมการ
Director

13 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary
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คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
Boo Club’s Board of Directors

1 คุณกฤษณา  หลิ่ว
Mrs. Chrisana Leiw

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณศรัญญา  หลากสุขถม
Miss Saranya Larksukthom

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

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณสุปวาสา  สุวรรณรัต
Ms. Supavasa Suwanarat

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

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

4 คุณอัญชนา  ไกรสอาด
Miss Aunchana Girsa-ard

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

กรรมการ
Director

5 คุณทอมมี่  นนทอาสา 
Mr. Tommy Nondhasa

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

กรรมการ
Director

6 คุณกุลนดา  รุจจนเวท
Mrs. Kulnada Rujjanavate

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

กรรมการ
Director

7 คุณรัตนา  เอกพินิจ
Mrs. Ratana Eakpinij

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

กรรมการ
Director

8 คุณณัฐนารถ  จันทรเปลง
Mrs. Nathanart Chunplang

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

กรรมการ
Director

9 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
Boo Club’s Advisors

1 คุณชวเลิศ  เชาวชวานิล
Mr. Chavalert Chaochavanil

บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities PCL.
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คณะกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
FI Club’s Board of Directors

1 คุณชาญชัย  กงทองลักษณ
Mr. Charnchai Kongthongluck

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณนภดล  นิมมานพิภักดิ์
Mr. Nopadon Nimmanpipak

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

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณกฤษณา  หลิ่ว
Mrs. Chrisana Leiw

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

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

4 คุณมนู  ตังทัตสวัสดิ์
Mr. Manu Tangtatswas

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

กรรมการ
Director

5 คุณกัณฑรา  ลดาวัลย ณ อยุธยา
Mr. Kuntra Ladavalya Na Ayudhya 

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

กรรมการ
Director

6 คุณกิดาการ  สุวรรณธรรมา
Mr. Kidakan Suwanathama

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

กรรมการ
Director

7 คุณสุนทรี  เกียรติพงษถาวร
Mrs. Suntree Kiattipongthaworn

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

กรรมการ
Director

8 คุณชาญศักดิ์  ธนเตชา
Mr. Charnsak Thanataecha

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

กรรมการ
Director

9 คุณวิโรจน  สมุทรธนานนท
Mr. Viroj Samutthananon

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

กรรมการ
Director

10 ดร. สุทธิสิทธิ์  แจมดี
Dr. Sutthisit Jamdee

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

กรรมการ
Director

11 คุณสมบูรณ  วัฒนาอาษากิจ
Mr. Somboon Wattanaarsakit

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

กรรมการ
Director

12 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรม ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
FI Club’s Advisors

1 คุณบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช
Mr. Boonlert Siripatvanich

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

2 คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล
Mss Napaporn O-suwankul

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
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คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย
HR Club’s Board of Directors

1 คุณณิยะดา  จางตระกูล
Ms. Niyada Changtrakul

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณประทีป  จงเจริญสุข
Mr. Prateep Chongcharoensuk

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

รองประธานกรรมการ
Vice Chairperson

3 คุณอินทรชญาน  ชาติเชิดศักดิ์
Miss Inchaya Chatcherdsak

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

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

4 คุณสุณีย อาชวนิยุต
Mrs. Sunee Archawaniyut

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

กรรมการ
Director

5 คุณพรจิรา  ศิวากรณ
Ms. Pornjira Siwakorn

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

กรรมการ
Director

6 คุณวัจนจรีย  สุวรรณพิมพ
Ms. Wajaree Suvanapim

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

กรรมการ
Director

7 คุณวัศกร  เทพทิม
Mr. Watsakorn Thepthim

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

กรรมการ
Director

8 ดร. กองภพ  วัฒนสิน
Dr. Kongpob Watanasin

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

กรรมการ
Director

9 คุณฤทัยนุช  แซโงว
Miss Ruthainuch Saengow

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

กรรมการ
Director

10 คุณพิมลรัตน  รีพัฒนาวิจิตรกุล
Miss Pimonrat Reephattanavijitkul

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

กรรมการ
Director

11 คุณไพรัช  ธนาชัยแสง
Mr. Pairat Thanachaisang

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

กรรมการ
Director

12 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขาธิการ
Director and Secretary

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมรม บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย
HR Club’s Advisors

1 ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล
Dr. Krisada Sektrakul

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand
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คณะกรรมการสถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
ATI’s Board of Directors

คณะทํางานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Working Group

1 คุณภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ
Mrs. Pattera Dilokrungthirapop

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

ประธานกรรมการ
Chairperson

2 คุณบุญพร  บริบูรณสงศิลป 
Mrs. Boonporn Boriboonsongsil

-
-

กรรมการ
Director

3 คุณบรรณรงค  พิชญากร    
Mr. Bannarong Pichyakorn

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

กรรมการ
Director

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
National Institute of Development Administration

กรรมการ
Director

5 อ.ดร. รัฐชัย  ศีลาเจริญ    
Dr. Ruttachai Seelajaroen

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

กรรมการ
Director

6 คุณจิราพร คูสุวรรณ    
Mrs. Jiraporn Koosuwan

บ. อสมท จก. (มหาชน)
MCOT PCL.

กรรมการ
Director

7 คุณสรรเสริญ  นิลรัตน
Mr. Sansern Nilrat

-
-

กรรมการ
Director

8 คุณสาธิต  วรรณศิลปน
Mr. Satit Wannasilpin

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

กรรมการ
Director

9 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการ
Director

10 คุณภาคภูมิ ภาคยวิศาล       
Mr. Parkpoom Pakvisal     

สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทย
Association of Thai Securities Companies

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

1 คณะทํางานการประกอบธุรกรรมดานตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย
Bond Working Group

2 คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผูลงทุน
Investor Development Fund Committee

3 คณะทํางานดานธุรกรรมตางประเทศ
Foreign Investment Working Group

4 คณะทํางาน Digital Subscription
Digital Subscription Working Group

5 คณะทํางานดานบัญชีการเงินและภาษี
Accounting, Finance and Tax Working Group

6 คณะทํางาน Payment System for Capital Market
Payment System for Capital Market Working Group

7 คณะทํางานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจหลักทรัพย
Working Group for the Development of Products and Services of Securities Business
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รายนามบริษัท
สมาชิกชมรม

Directory of Member
Companies
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม
Directory of Member Companies

No. บริษัทหลักทรัพย ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

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

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

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

3 บล. โกลเบล็ก จก. 
Globlex Securities Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 บล. ทรีนีตี้ จก. 
Trinity Securities Company Limited

18 บล. ทิสโก จก.  
TISCO Securities Company Limited
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No. บริษัทหลักทรัพย ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

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

19 บล. ไทยพาณิชย จก. 
SCB Securities Company Limited

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

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

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

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

24 บล. ฟนันซา จก.
Finansa Securities Limited

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

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

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

28
บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) 
Public Company Limited

29 บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company 
Limited

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

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

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

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

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

35 บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 
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No. บริษัทหลักทรัพย ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

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

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

37 เอเชีย เวลท จก.
Asia Wealth Securities Company Limited

38 เอเซีย พลัส  จก.
Asia Plus Securities Company Limited

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

40 บล. เออีซี จํากัด (มหาชน) 
AEC Securities Public Company Limited  

41 บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited

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

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

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

No. บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

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

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

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

3 บ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จก.
YLG Bullion & Futures Company Limited

4 บ. หงตา ฟวเจอรส จก.
Hong Ta Futures Limited

5 บ. ออสสิริส ฟวเจอรส จก.
Ausiris Futures Company Limited

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

7 บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จก.
Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited
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No. ธนาคารพาณิชย ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

Banks IB Club CC Club IT Club FI Club BOO Club HR Club

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

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

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

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

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

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

7 ธ. ดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ
Deutsche Bank AG Bangkok Branch

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

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

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

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

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

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

14
ธ. ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จก.
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited
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No. หนวยงานอ่ืนๆ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

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

1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

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

3 บ. แคปปตอล พลัส แอดไวซอร่ี จก.
Capital Plus Advisory Company Limited

4 บ. แคปปตอล ลิ้งค แอดไวเซอร่ี จก.
Capital Link Advisory Company Limited

5 บ. แคปปตอล แอดแวนเทจ จก.
Capital Advantage Company Limited

6 บ. เจดี พารทเนอร จก.
Jaydee Partners Limited

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

8 บ. เซจแคปปตอล จก.
Sage Capital Limited

9 บ. ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จก.
Discover Management Company Limited

10
บ. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก. 
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory 
Company Limited

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

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

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

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

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

16 บ. บียอนดแอดไวเซอร จก.
Beyond Advisor Company Limited

17

บ. เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จก.
Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) 
Limited

18 บ. พรีเมี่ยม พลัส แอดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส จก.
Premium Plus Advisory Services Company Limited
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No. หนวยงานอ่ืนๆ ชมรม IB ชมรม CC ชมรม IT ชมรม FI ชมรม BOO ชมรม HR

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

19 บ. พีเจเค แคปปตอล จก.
PJK  Capital Company Limited

20 บ. เพลินจิต แคปปตอล จก.
Ploenchit Capital Company Limited

21 บ. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จก.
PricewaterhouseCoopers FAS Limited

22 บ. ฟนเน็กซ แอดไวเซอร่ี จก.
Finnex Advisory Company Limited

23 บ. เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จก.
Wealth Plus Advisory Company Limited

24 บ. เวลธิเอสท บีซีเอ จก.
Wealthiest BCA Company Limited

25 บ. สีลม แอดไวเซอร่ี จก.
Silom Advisory Company Limited

26 บ. อวานการด แคปปตอล จก.
Avantgarde Capital Company Limited

27 บ. ออพทเอเชีย แคปตอล จก.
OptAsia Capital Company Limited

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

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

30 บ. แอดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จก.
Advance Capital Services Company Limited

31 บ. แอดไวเซอร่ี พลัส จก.
Advisory Plus Company Limited

32 บ. แอดไวเซอร่ี วัน จก.
Advisory One Company Limited

33 บ. แอบโซลูท แอ็ดไวเซอร่ี จก.
Absolute Advisory Company Limited

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

35 บ. ไอรา แอดไวเซอร่ี จก.
AIRA Advisory Company Limited

76 60 39 43 40 35
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