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	 มาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้มีการก่อตั้งขึ้นเป็น	

	 ครั้งแรกในปี	2516	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมไทยเงินทุนและ 

จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์”	 ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อ 

สมาคมเป็น	 “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์”	 ในปี	2519	 

หลงัจากนัน้ในปี	2524	สมาชกิบางส่วนได้ขอลาออกเพือ่ตัง้สมาคมการ

ค้าท่ีมีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์”	 ในปี	2535	 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	 เพื่อการก�ากับดูแลและ

พฒันาตลาดทนุของประเทศ	สมาคมสมาชกิตลาดหลักทรัพย์จงึได้ยืน่

ขออนญุาตและจดทะเบยีนเป็นสมาคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกัทรพัย์

สมาคมแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์”	 

ซ่ึงได้รบัการจดทะเบยีนตามทะเบยีนเลขที	่1/2535	เมือ่วนัที	่17	กนัยายน	

2535	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของบริษัท 

หลักทรัพย์ทุกประเภท	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลัก

ทรพัย์	เพือ่คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของวงการธรุกจิหลกัทรพัย์	 

ตลอดจนเพือ่การพฒันามาตรฐานในการประกอบธรุกจิ	รวมทัง้เพ่ือร่วมมอื

กับหน่วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรพัย์

เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย	ต่อมาในปี	2554	

ได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลีย่นชือ่สมาคมเป็น	“สมาคมบรษิทัหลัก

ทรัพย์ไทย” (Association of Thai Securities Companies)	สมาคม 

ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม	 และสามารถ 

ปฏบิตังิานได้ตามเป้าหมาย	และให้บริการสมาชกิได้อย่างมีประสทิธภิาพ

อยูเ่สมอ	ซึง่ท�าให้ในปัจจบัุนสมาคมได้มีสายงานหลัก	3	สายงาน	ได้แก่	 

สายงานพฒันาธุรกิจ	สถาบนัฝึกอบรม	และสายงานก�ากบัดแูลสมาชกิ

	 สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรต่างๆ	 เพื่อ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกโดยต่อเน่ือง	

ในปี	2537	 สมาคมได้ก่อตั้ง	 สถาบันฝึกอบรม (ASCO Training  

Institute)	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้วยการเตรียมพร้อมเพื่อด�าเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์	และเผยแพร่

ความรู้	 ความเข้าใจด้านหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน	 โดยได้มุ่งเน้น 

ในการจัดฝึกอบรมและทดสอบเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์	

นอกจากนี้	ยังได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ค้าตราสารหนี ้(Bond Dealers Club) 

ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบมาตรฐานของการประกอบ

ธรุกจิการค้าตราสารหนี	้ซึง่จะมผีลต่อการพฒันาตลาดเงนิของประเทศ

โดยรวมต่อไปในอนาคต	 ในปี	2538	 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุนให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น	 สมาคมได้จัดตั้ง	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ 

(Bangkok	Stock	Dealing	Center)	 ขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อน�ามาใช้พัฒนา

กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น	(อย่างไรก็ตาม	ด้วยปัจจัยหลาย

ประการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านภาษี	Capital	Gain	ท�าให้ศูนย์

ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพต้องปิดการด�าเนินงานเมื่อปี	2542)	 และ 

ต่อมาในปี	2539	กไ็ด้มกีารจดัตัง้	บรษิทัหลกัทรพัย์เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์ 

จ�ากัด	(TFSC	Securities	Limited)	ขึ้น	เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง

ของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย	ในปี	2547	สมาคม

ได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัดตั้ง	“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร	 และผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยมีการสร้างมาตรฐาน

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมรีะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส	ยตุธิรรม	

ตลอดจนประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิหลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่พัฒนาตลาด

ทุนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ	

	 ในปี	2555	สมาคมได้เพิ่มหน่วยงาน	 “ก�ากับดูแลสมาชิก” 

เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิสมาชกิให้ประกอบธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล	

จรรยาบรรณ	มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี	 ประสานงาน

แก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจและให้ความเห็น 

ต่อกฎหมายและกฎระเบียบใหม	่ และในปี	2559	ก็ได้เพิ่มหน่วยงาน	 

“วชิาการ”	เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูสถติอิตุสาหกรรม	ศกึษารวบรวมข้อมลู

ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์	รวมถึงเผย

แพร่งานวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ	

	 นอกจากนี้	สมาคมยังได้ขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุม 

ถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทสมาชิก 

โดยได้จัดตั้ง	 ชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club) 

ขึ้นในเดือนธันวาคม	2539	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก	 

(Primary	Market)	ในปี	2540	ได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน 

ประวติัสมาคม

ส
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ด้านหลกัทรพัย์ (Compliance	Club)	เพือ่ให้การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน

ของธุรกิจหลักทรัพย์พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่มาตรฐานสากล	

ในปี	2542	สมาคมได้ก่อตัง้	ชมรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 

Technology	Club)	 ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพย์

ซึ่งก�าลังก้าวไปสู่แนวทางการประกอบธุรกิจในเชิง	E-Commerce	 

เพ่ือร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุน

และระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป	 ในปี	2548	 สมาคมได ้

จัดตั้ง	ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย ์(Back	office	Operation	Club)	 

ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย	์ 

เพ่ือเผยแพร่การศึกษาวิจัย	 กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติ

การหลักทรัพย์	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

ความรู้ประสบการณ์	 และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย	์

ต่อมาในเดือนธันวาคม	2548	ได้จัดตั้ง	ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า	(Futures	Industry	Club)	ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท้ัง

ด้านหลกัการและด้านปฏิบัต	ิประสานงานความร่วมมอืระหว่างสมาชิก

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	เกีย่วกบัธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	รวมทัง้ 

การประนอมข้อพพิาทระหว่างสมาชกิ	หรอืกบับคุคลภายนอกอันเกีย่ว

เนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตลอดจนส่งเสริม

การศึกษา	 วิจัย	 และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสาร

เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	และในปี	2555	ได้จัดตั้ง	ชมรม

บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย ์(Human Resources Club) 

ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นศูนย์กลางในการพฒันาทรพัยากรบคุคล	 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ความรู ้	 ประสบการณ์	 วิธีการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล	 รวมทั้ ง ให ้ค� าปรึกษาเกี่ ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ	 ผลการวิจัย	 

และกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้แก่สมาชิก	

จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย

เพ�อธุรกิจหลักทรัพยจำกัด 

และชมรมวาณิชธนกิจ

จัดตั้งสถาบันฝกอบรม

และชมรมผูคาตราสารหนี้

จัดตั้งศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย กรุงเทพฯ

สมาคมบริษัท

หลักทรัพย

สมาคมไทยเงินทุน

และหลักทรัพย

กอตั้งสมาคมสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย

กอตั้งสมาคมไทยเงินทุน

และจัดจำหนายหลักทรัพย

จัดตั้งชมรมผูดูแล

การปฏิบัติงานดาน

หลักทรัพย

จัดตั้งชมรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดตั้งชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย

และชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา

แกไขขอบังคับเปลี่ยนช�อเปนสมาคม

บริษัทหลักทรัพย ไทยและชมรม

ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยสถาบัน

จัดตั้งชมรมบริหารทรัพยากร

บุคคลบริษัทหลักทรัพย และสายงาน

กำกับดูแลสมาชิก

จัดตั้ง

สวนวิชาการ 

2516

2519

2524 2537

2535 2538

2539

2540

2542

2548

2554 2559

2555
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	 ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ	 สมาชิกสมาคมที่ได้ให้ความ

ไว้วางใจเลือกผมเป็นนายกสมาคม	 และขอขอบคุณคณะกรรมการ

สมาคม	ชมรมต่างๆ	และเจ้าหน้าที่ในสมาคม	ที่ได้ให้การสนับสนุน	

ซ่ึงผมเชือ่ว่า	พวกเราทกุคนกจ็ะพยายาม	ทีจ่ะท�างานเพ่ือให้การท�างาน

ของสมาคมสามารถที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ของเรา 

ให้ก้าวหน้าต่อไป

	 นอกเหนอืจากท่ีสมาชกิต้องเผชญิกบัความท้าทายทางธรุกจิ

ท้ังในด้านการแข่งขัน	 และความผันผวนของเศรษฐกิจ	 ทั้งในและ 

ต่างประเทศ	ปี	2563	จะเป็นปีที่มีความท้าทายอื่นๆ	อีกมาก	ไม่ว่าจะ

เป็นการเพิ่มเติมของเกณฑ์การก�ากับดูแล	ในด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ	หรือ	การคุม้ครองข้อมลู

ส่วนบุคคล	นอกจากนี้	เรายังต้องเรียนรู้การก้าวเข้ามาของนวัตกรรม

ใหม่ๆ	อย่างเรื่อง	Distributed	Ledger	Technology	ที่ก�าลังจะก้าว 

เข้ามาในกระบวนการท�างานของพวกเราในอนาคต	 จึงเป็นเรื่อง 

ท่ีจ�าเป็นทีส่มาชกิจะต้องท�าความเข้าใจกบัความท้าทายต่างๆ	ทีจ่ะก้าว

เข้ามาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

	 ในด้านการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบับรกิารของสมาชิก	ในปี	2563

สมาคมจะสนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาการให ้บริการแบบ	 

Wealth	Management	อย่างต่อเนือ่ง	หลงัจากทีส่มาคมได้ผลกัดนัให้

ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ออกกฎเกณฑ์เกีย่วกบั	การให้บรกิารแบบ	Portfolio	

Advisory	และ	Program	Trading	 เพื่อขยายและต่อยอดจากการให้

บรกิารนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์แบบดัง้เดมิซึง่ไม่สามารถตอบสนอง

แนวโน้มความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้	

	 อีกแนวโน้มท่ีส�าคัญท่ีเกิดขึ้นมาในช่วง	3-4	ปีหลังคือการ

ใช้บริการแบบ	on	line	ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ	ของสมาชิก	

อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าผู ้ท่ีมาท�าธุรกรรมกับผู้ประกอบการ

เป็นตัวตนที่แท้จริงหรือไม่	 จึงได้มีการก�าหนดมาตรฐานทั้งในระดับ

ประเทศและระดับอุตสาหกรรมเพื่อการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน 

ในการท�าธุรกรรมซึ่งบางส่วนจะมีผลในทางปฏิบัติในปี	2563	 

ทางสมาคมได้ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้กฎเกณฑ์ท่ีออกมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติโดยสามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์	และไม่เป็นอปุสรรคกบัการท�าธรุกจิ	การสนบัสนุน

เรียน สมาชิกสมาคม

บริษัทหลักทรัพย์ ไทย

สารจาก
นายกสมาคม 
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สมาชิกเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ส�าคัญอีกเร่ืองหนึ่งคือเร่ืองการสนับสนุน

สมาชิกในการเพิม่ทนุ	บรษัิท	แอสโก้	ส่งเสรมิธรุกจิ	จ�ากัด	เพือ่ไปซ้ือหุ้น

เพิ่มทุนในบริษัท	เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี	จ�ากัด	ที่เป็นผู้จัดท�า	Platform	

ในการยืนยันตัวตนลูกค้าทางดิจิทัล	

	 ตามทีเ่กริน่ไว้ข้างต้น	พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล	จะท�าให้

สมาชิกต้องปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูล	การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า	

และบคุคลทีเ่กีย่วข้องตามกฎหมาย	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ทางสมาคม

ได้ว่าจ้างทีป่รกึษาเพือ่ให้ค�าแนะน�า	ในการด�าเนินการในเรือ่งดังกล่าว	

รวมถึงการที่จะผลักดันแนวทางที่สมาชิกเห็นร่วมกันเป็นมาตรฐาน 

ของอตุสาหกรรม	เพือ่ให้การปฏิบัตงิานของสมาชกิเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

และลดความเสี่ยงต่อการด�าเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย

	 ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่อง	 

Cybersecurity	ทางสมาชกิต้องให้ความส�าคญัเนือ่งจาก	ระดับความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากมีเหตุการณ์	 และมีกฎเกณฑ์ท่ีสมาชิก 

ต้องปฏิบัติตาม	ในปี	2562	ที่ผ่านมาสมาคมได้ร่วมมือกับหน่วยงาน

ก�ากับในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ 

ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	 และสมาคมมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมด้าน	

Cybersecurity	ต่อเนื่องในปีนี้

	 ด้านการพัฒนาบคุลากร	เพิม่เตมิจากให้ความรูก้บัผูบ้รหิาร 

ในโครงการ	Executive	Advancement	Program(EAP)	ในปี	2562	

ทางสมาคมได้จดัให้มโีครงการ	NEXT	เพือ่เสรมิสร้างความรูแ้ละทักษะ

ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ของสมาชิก	 ส�าหรับการอบรมให้ความรู้กับ 

ผู้แนะน�าการลงทุนในต่างจังหวัด	และพนักงานสนับสนุนของสมาชิก	

ก็ได้มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาตลอดหลายปี	และจะด�าเนนิการ

ต่อไปในปี	2563

	 การด�าเนินการและกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมท่ีผ่านมา

ประสบความส�าเรจ็ได้ด้วยการสนบัสนุนเป็นอย่างด	ีจากกรรมการสมาคม	

กรรมการชมรม	 รวมถึงผู้บริหารของสมาชิก	 ผมขอขอบคุณทุกท่าน

ที่เสียสละให้การสนับสนุน	 และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความ

สนับสนุนจากทุกท่านส�าหรับการด�าเนินการและกิจกรรมของสมาคม

ต่อไปในอนาคต	

                 (พิเชษฐ สิทธิอ�านวย) 

                    นายกสมาคม 
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วิสัยทัศน์        

“Moving	towards	Broker	4.0”:	ยกระดับมูลค่าเพิ่มของการบริการ

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาการบริการการลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและตอบรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี	

ที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณ	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

   Portfolio Advisory และ	Program	Trading	:	จดัท�าสญัญามาตรฐานตามประกาศ	ก.ล.ต.ทีป่รบัปรงุและจดัท�าแนวทางปฏบิตังิาน

  Loan	Against	Securities	:	เสนอธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ให้อนุญาตใช้ตราสารหนี้ที่	ธปท.	เป็นนายทะเบียนจดเป็น

หลักประกันในระบบ	scripless	 และหารือกับสมาคมตลาดตราสารหนี้	 และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนท�าแนวทางรับ

ตราสารหนี้และหน่วยลงทุนเป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกัน

  Digital	Asset	Business	:	ติดตามและเข้าร่วมการด�าเนินการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และของส�านักงาน	ก.ล.ต.

 การท�าธรุกรรม	on	line	:	สนบัสนนุสมาชกิในการเข้าร่วมระบบ	NDID	รวมถงึสนบัสนนุการเพิม่ทนุบรษิทั	แอสโก้ส่งเสรมิธรุกจิ	จ�ากดั	

ของสมาชิก

 การน�าลูกค้าลงทุนต่างประเทศ:	ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานและเสนอปรับเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับเพื่อให้สมาชิกสามารถ

ให้บริการลูกค้าได้เท่าเทียมกรณีนักลงทุนไปลงทุนโดยตรง

  High	Yield	Bond	:	หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงาน	ก.ล.ต.	ในการพัฒนา

  Stapled	Securiities	:	หารือกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	ในการพัฒนา	

  การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	:	ICSA	และ	ASF

 1  Product&Service

 2  Technology 

  Cyber	security	:	เข้าร่วมคณะท�างาน	TCM-CERT		จัดกิจกรรม	Capital	Market	Cyber	Exercise	2019

  Digital	ID	:	ร่วมกับ	ก.ล.ต.ในการก�าหนดมาตรฐานการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าของตลาดทุน

  ผู้บริหาร	:	จัดอบรมโครงการ	EAP	4	ครั้ง	และโครงการ	NEXT	2	ครั้ง

  Provincial	Manager	&	IC	Training	:	จังหวัดอุดรธานี	

  การดูงาน	:	ของสมาคม	(USA) FI club(India) IB club(Australia)	และ HR club(CP training center) 

  การอบรมบุคลากรของชมรม	:	ทุกชมรม

 3  HR Development

ผลการดำาเนินการที่สำาคัญ ปี 2562
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4  Common Infrastructures 

5  Best Practice & Ethics 

6  CSR

  Payment	for	Capital	Market	:	live	phase2	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2562

  การปรับปรุงระบบ	Back	office	:	ให้แนวทางการพัฒนากับ	Vendor

  การจัดท�า	Data	Center	ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลเศรษฐกิจ	:	ร่วมจัดท�ารายการข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

			ด�าเนินการแล้ว	3	sector	ได้แก่	Property,	Banking	และ	Energy	

  การรวบรวมกฎระเบียบ	:	ธุรกิจ	SBL	และการก�ากับดูแลและควบคุมภายใน	และอยู่ระหว่างการจัดท�า	e-book	คู่มือผู้แนะน�าลูกค้า

 	พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	:	จ้างที่ปรึกษาเพื่อการด�าเนินการตามกฎหมายและจัดท�าแนวทางปฏิบัติให้กับสมาชิก

  กรมบังคับคดี	:	MOU	ในการรับส่งข้อมูลกับสมาชิก	และจัดท�าแนวทางการปฏิบัติ

  ให้ความเห็นกับกฎหมายและหลักเกณ์ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญได้แก	่หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าธรรมเนียม	การประกอบกิจการตามที่ได ้

			รับอนุญาต	ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ		แนวทางปฏิบัติในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�าความรู้จัก 

			ลูกค้า	พรบ.	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

  ให้ความรู้กับประชาชน	:	4	กิจกรรม	ที่กรุงเทพมหานคร	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดขอนแก่น	และจังหวัดสงขลา

  ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย	6	แห่ง	และสนับสนุนโครงการ	YFS	

    บทความวิชาการ	:	จัดท�า 4	บทความ	ได้แก่	10	ปี	ธุรกิจหลักทรัพย์ไทย		Portfolio	Advisory&Program	Trading		ESG	ปัจจัยส�าคัญ 

				สู่แนวทางการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน	และSecurities	Token	Offering	(STO)	ทางเลือกของการออก	

  โครงการเฉลิมพระเกียรติ	:	การส่งเสริม	ESG	ให้กับตลาดทุนทั้งในส่วนของสมาชิก	นักลงทุน	และนักศึกษามหาวิทยาลัย

  บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยปาบึก
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คณะกรรมการสมาคม (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

ผู้บริหารสมาคม
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   สรุปภาวะเศรษฐกิจ

ตลาดทุนและธุรกิจ
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 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจาก

การเติบโตที่ร้อยละ 4.2 ในปีก่อนหน้า (ตารางที่ 1) และเป็นการขยาย

ตวัท่ีต�า่ท่ีสดุนบัจากปี 2557  อนัเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิ

โลก ความไม่แน่นอนของทศิทางมาตรการกดีกนัทางการค้า การแข็งค่า

ของเงินบาท ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ และผลกระทบ

จากปัญหาภัยแล้ง

	 ในส่วนของภาคเอกชน	การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 

ขยายตวัทีร้่อยละ	4.5	 ต่อเน่ืองจากร้อยละ	4.6	ในปีก่อน	โดยได้ปัจจยั

สนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู ่ในระดับต�่า 

และมาตรการภาครัฐ	 ขณะที่การลงทุนในภาคเอกชนขยายตัว 

ท่ีร้อยละ	2.8	 จากปีก่อนท่ีร้อยละ	4.1	ต่อปี	 ด้านมูลค่าการส่งออก 

ในปี	2562	 ลดลงร้อยละ	3.2	 เม่ือเทียบกับขยายตัวร้อยละ	7.5	 

ในปีก่อนหน้า	ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค้่า	ความไม่แน่นอน

ของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าและการแข็งค่าของเงินบาท	

สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2562

ส�าหรบัในส่วนของภาครฐับาล	การบรโิภคภาครฐัขยายตวัร้อยละ	

1.4	ต่อปี	 เม่ือเทียบกับร้อยละ	2.6	ต่อปีในปีก่อน	 ขณะที่การลงทุน 

ภาครัฐขยายตัวร้อยละ	0.2	ต่อปี	 เมื่อเทียบกับขยายตัวร้อยละ	2.9	 

ต่อปีในปีก่อน	จากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ทางด้านเสถยีรภาเศรษฐกจิภายในประเทศ	อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป	

(Headline	Inflation)	ในปี	2562	อยูท่ีร้่อยละ	0.7	ชะลอลงเมือ่เทยีบกบั 

ร้อยละ	1.1	 ในปี	2561	 ส่วนด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ	ดุล

บัญชีเดินสะพัดในปี	2562	 เกินดุล	 อยู ่ท่ีร้อยละ	6.8	 ของ	GDP	 

และดุลการค้าเกินดุลเพิ่มจากปีก่อนโดยอยู่ที่	26.6พันล้านดอลลาร์ฯ	 

จากการน�าเข้าที่ลดลงมาก

ตารางที่ 1 : ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส�าคัญปี 2562 และประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563f

อัตราการขยายตัวของ	GDP(%) 0.8 2.9 3.3 4.1 4.2 2.4 1.5-2.5
การลงทุนรวม	(%) -2.4 4.4 2.8 1.8 3.8 2.2 3.6

ภาคเอกชน(%) -1.0 -2.2 0.5 2.9 4.1 2.8 3.2

ภาครัฐ (%) -7.3 29.3 9.5 -1.4 2.9 0.2 4.8
การบริโภคภาคเอกชน	(%) 0.6 2.2 3.0 3.1 4.6 4.5 3.5
การบริโภคภาครัฐบาล	(%) 2.1 3.0 2.2 0.1 2.6 1.4 2.6
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ	(%) 0.2 0.7 2.8 5.2 3.3 -2.6 0.9

มูลค่าการส่งออกสินค้า (%) -0.3 -5.6 0.1 9.5 7.5 -3.2 1.4
ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการ	(%) -5.3 0.0 -1.0 6.2 8.3 -4.4 3.1

มูลค่าการนำาเข้าสินค้า (%) -7.9 -10.6 -5.1 13.2 13.7 -5.4 2.7
ดุลการค้า	(พันล้านดอลล่าร์ฯ) 17.3 26.8 36.5 32.6 22.4 26.6 24.2
ดุลบัญีเดินสะพัด	(พันล้านดอลลาร์) 15.1 32.1 48.2 44.0 		28.5 37.3 29.5
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	GDP	(%) 3.8 8.1 11.7 9.6 5.6 6.8 5.3
อัตราเงินเฟ้อ	(%) 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 0.4-1.4
f=forecast
ที่มา:NESDB

ภาวะเศรษฐกิจไทย
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1,579.84

309.64

 ท้ังนี	้ในปี	2562	มจี�านวนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์

รวมท้ังสิ้น	556	 บริษัท	 เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่	13	 บริษัท	 

และบรษิทัจดทะเบยีนทีถ่กูเพกิถอน	8	บรษิทั	ส�าหรบัตลาดหลกัทรพัย์	

เอม็	เอ	ไอ	มบีรษัิทจดทะเบียนรวม	169	บรษิทั	ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน

เข้าใหม่	17	บริษัท	 โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน	1	บริษัท	 

ส่งผลให้	ณ	สิน้ปี	2562	จ�านวนบรษิทัจดทะเบียนทัง้ในตลาดหลกัทรพัย์	

และตลาดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ	รวมท้ังสิน้	725	บรษิทั	(รปูที	่2)	

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ ส้ินปี 

2562 ปิดท่ี 1,579.84 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ

สิ้นปี 2561 (รูปท่ี 1)	ดัชนีขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยได้รับแรงกดดัน 

จากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลักเช่นเดียวกับตลาดส่วนใหญ่

ในอาเซียน	 ซึ่งส ่งผลให้มีแรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติ 

เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน	ทั้งนี้	ดัชนีมีจุดสูงสุดอยู่ที่	1,740.91	จุด	ในเดือน

กรกฎาคม	และจดุต�า่สดุอยูท่ี	่1,548.65	จดุ	ในเดอืนธันวาคม	ด้านดชันี 

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	 เอ	 ไอ	(mai	Index)	 ปิดที่	309.64	 จุด	 

ลดลงร้อยละ	13.1	จากสิ้นปี	2561

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	(Market	Capitalization)	 

รวมของ	SET	และ	mai	ณ	สิน้ปี	2562		มีมูลค่ารวม	16,962,61	ล้านบาท 

(รูปที่	1)	 โดยเพิ่มข้ึนร ้อยละ	4.6	 จากสิ้นป ี	2561	 ตามการ 

ปรับขึ้นของดัชนี

Unit:companies

Source: SET
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รูปที่	1:	SET-mai	Index	&	Market	Capitalization

ส�าหรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย	ณ	สิ้นปี	2562	

อยู่ท่ี	19.4	 เท่า	 เพิ่มจากปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี	14.75	 ในขณะท่ี	P/E	Ratio	 

ของตลาด	mai	ปรบัตวัลดลงจากสิน้ปี	2561	ที	่44.3	เท่า	เป็น	23.08	เท่า 

(รูปที่	3)	 ทางด้านอัตราเงินปันผลตอบแทน	(Dividend	Yield)	 

ของไทยปรับตัวลงจากร้อยละ	3.22	ณ	สิ้นปี	2561	มาอยู่ที่ร้อยละ	3.14

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

รูปที่	3:	Dividend	Yield	and	P/E

ในปี	2562	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai  

มีมูลค่ารวม	12,978,854	 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	8.1	 จากปี	2561	 

ซึ่งอยูท่ี่	14,130,078	ลา้นบาท	โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน

อยู่ที	่53,192	ล้านบาท	ลดลงจาก	57,674	ล้านบาท	ในป	ี2561	(รูปที	่4)
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ภาวะตลาดทุน
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รูปที่	4:	Average	Daily	Turnover

เมื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทนักลงทุน

ในปี	2562	 นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ลดลงเป็นร้อยละ	34	 ขณะท่ีนักลงทุนต่างประเทศและ

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	(Proprietary	Trading)	มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ	41	 และร้อยละ	14	 ตามล�าดับ	 โดยสัดส่วนของนักลงทุน

สถาบันในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา	 กล่าวคืออยู ่ท่ี 

ร้อยละ	11	(รูปที่	5)	

หากแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า	 สินค้าท่ีมีการซื้อขายมากท่ีสุด	

ได้แก่	Single	Stock	Futures	 ซึ่งมีการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ	50	 

ของปริมาณการซื้อขายรวม	รองลงมา	 ได้แก่	SET50	Index	Futures		

และGold	Online	ที่ร้อยละ	41	และร้อยละ	4	ตามล�าดับ

ณ	สิ้นปี	2562	TFEX	 มีสถานะคงค้างรวม	3,330,230	สัญญา	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	36.5	จาก	2,440,223	สัญญาในปีก่อน	และมีจ�านวน

บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น	186,813	บัญชี	เพิ่มขึ้น	

18,307	บญัชจีาก	168,506	บญัชใีนปีก่อน	โดยในปี	2562	ผู้ลงทุนท่ัวไป

มีการซื้อขายสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49	 รองลงมาเป็นผู้ลงทุน

สถาบันและผู้ลงทุนต่างประเทศร้อยละ	33	และร้อยละ	18	ตามล�าดับ

ในปี	2562	ทีผ่่านมา	TFEX	ได้พฒันาสนิค้าและบรกิารในหลายด้าน 

เช่น	 การเพิ่มหุ ้นอ้างอิงใหม่ของ	Stock	Futures	 อีก	19	 หุ ้น	 

จากเดิมที่มี	93	หุ้น	ท�าให้มีหุ้นอ้างอิงรวมทั้งหมด	112	หุ้น	โดย	Stock	

Futures	ชดุใหม่เริม่ซือ้ขายไปเมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา	นอกจากน้ัน	

ยังเพิ่มโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย	USD	Futures	 อีก	9	 ราย	และ

ท�าการปรับวิธีค�านวณหลักประกันส�าหรับ	SET50	Options	 ให้เป็น

มาตรฐานและสอดคล้องกับสากลมากข้ึน	 อีกทั้งยังส่งเสริมการให้

ความรู้ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุน 

ผ่านสื่อดิจิทัล	เช่น	รายการ	TFEX	Night	Trade	เป็นต้น

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้

ณ	สิ้นปี	2562	มูลค่าคงค้าง	(Outstanding)	ของตราสารหนี้

ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน	 

13.3	 ล้านล้านบาท	 หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.7 

เมื่อเทียบกับ	12.6	ล้านล้านบาทในปี	2561

ส�าหรบัการซือ้ขายตราสารหนี	้(Outright	Trading)	ในตลาดรอง

ปี	2562	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	21.4	ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าการ 

ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ	87,755	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.3	

เมื่อเทียบกับ	78,834	ล้านบาทในปี	2561
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รูปที่	5:	Market	Turnover	Classified	by	Type	of	Investors

ภาพรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี	2562	 การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในบริษัท	 

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

มปีรมิาณการซือ้ขายรวมทัง้สิน้	104,521,995	สญัญาหรอืเฉลีย่	428,369	

สัญญาต่อวัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.5	จากปี	2561	ซึ่งมีปริมาณการซื้อขาย

เฉลีย่ที	่426,213	สญัญาต่อวนั	ปัจจยัส�าคญัมาจากธรุกรรมของสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นสามัญ	(Single	Stock	Futures)	 และสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี	SET50	(SET50	Index	Futures)	
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พัฒนาการที่ส�าคัญของตลาดทุนในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1. การประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ฉบับท่ี 6	 โดย	พ.ร.บ.ฉบับใหม่น้ีออกมาเพื่อยกระดับการก�ากับดูแล

ตลาดทุนและการก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย ์ให ้ เป ็นไปตาม 

มาตรฐานสากล	เพิม่ความคุม้ครองผูล้งทนุ	และจดัตัง้กองทนุส่งเสรมิ

การพฒันาตลาดทนุ	และได้มผีลบงัคบัใช้ไปเมือ่วนัที	่17	เมษายน	2562	

ทั้งนี้	เนื้อหาที่ส�าคัญจะครอบคลุม	6	ด้าน	ได้แก่

1.1 เพิ่มความยืดหยุ ่นในการการก�ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ 

อาทิ	 ยกเลิกการก�าหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์ไว้ใน

ระดับกฎหมาย	 โดยคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 สามารถใช้ดุลยพินิจใน

การก�าหนดให้เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของธุรกิจ	 และ

ให้คณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 สามารถก�าหนดให้การประกอบกิจการ 

ในบางลักษณะไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์	 เช่น	 การให้บริการต่อคน 

ในวงจ�ากดั	หรอืการท�า	regulatory	sandbox	เป็นต้น	ซึง่เป็นการรองรับ

ธุรกิจและการให้บริการรูปแบบใหม่	ๆ	ที่ใช้เทคโนโลยี

1.2 ด้านการก�ากับดูแลธุรกิจจัดการลงทุน	จะมีการก�าหนดหน้าที่	

(fiduciary	duty)	 ของผู้ประกอบธุรกิจหรือ	 บลจ.	 ไว้ในกฎหมาย	 

เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	 โดย	บลจ.	

จะต้องมีนโยบายป้องกันและติดตามดูแลการกระท�าที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	ไม่เป็นธรรม	หรือท�าให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุเสียประโยชน์	

รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติในการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น	 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

ร้องขอต่อศาลเพือ่เพกิถอนมตไิด้	หากพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอื

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

1.3 ปรับปรุงการก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย	์ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล	โดยจะมีการก�าหนดภารกิจ	(regulatory	objectives)	

และหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิกจิการของตลาดหลกัทรัพย์	และก�าหนด

ให้กระบวนการออกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	

และมีการรับฟังความคิดเห็นจาก	 บล.	 สมาชิก	 ผู้ลงทุน	 หรือผู้ท่ี

เกีย่วข้อง		นอกจากนี	้องค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์	

จะมกีารปรบัปรงุให้ประกอบด้วยบคุคลซึง่	บล.	สมาชกิเลอืกตัง้จ�านวน

ไม่เกนิ	4	คน	และอีก	6	คนมาจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

ซึง่จะคดัเลอืกจากรายช่ือทีก่ลุม่บคุคลหรอืองค์กรทีเ่ป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยีในตลาดทุนเสนอมา	และมผีูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์เป็นกรรมการ

โดยต�าแหน่ง	 รวมถึงขยายวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 

จาก	2	ปี	เป็น	3	ปีเพื่อให้การด�าเนินการมีความต่อเนื่อง

1.4 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน	อาทิ	ให้คณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์มอี�านาจประกาศก�าหนดให้บคุคลทีมิ่ใช่	บล.	สมาชกิ

สามารถท�าการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

ได ้ เป ิดโอกาสให ้ 	 บล.	 สมาชิกสามารถซื้ อขายหลักทรัพย  ์

จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้มากขึ้น	 และส่งเสริมการแข่งขัน 

ที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 โดยศูนย์ 

รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ 

ไร้ใบหลักทรัพย์	(scripless)	 ได้ส�าหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท	 

และสามารถใช้ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้ตลอดกระบวนการ

1.5 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	(กองทุน	CMDF)	

เพือ่เป็นศนูย์กลางในการส่งเสรมิการพัฒนาตลาดทนุ	และแยกบทบาท

หน้าท่ีในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางใน 

การซื้อขายหลักทรัพย์	(exchange	function)	ของตลาดหลักทรัพย์	

เพือ่ให้ตลาดหลกัทรพัย์สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพยิง่ขึน้

1.6 เพิม่ประสทิธภิาพ ความชดัเจน และความโปร่งใสในการด�าเนนิ

งานของ ก.ล.ต.	อาทิ	ก�าหนดให้ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 จัดท�าแผนการ

ด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 และวัตถุประสงค์ในการก�ากับดูแลตลาดทุนตาม

มาตรฐานสากล	 รวมทั้งให้สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ

ตามอ�านาจหน้าท่ีให้แก่หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีหรือสินค้า

หรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

2. การอนุญาตให้ผู ้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถให้บริการ  

Program Trading และ Portfolio Advisory with execution	ส�านกังาน	

ก.ล.ต.ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	

และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สามารถให้บริการซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	โดยมีผลในวันที่	16	พฤษภาคม	2562	

เป็นต้นไป	คือ	

2.1	การส่งค�าสัง่ซ้ือขายผลติภณัฑ์ในตลาดทนุโดยใช้โปรแกรมการ

คดัเลอืกและส่งค�าสัง่ซือ้ขายผลติภณัฑ์ในตลาดทนุโดยอัตโนมัต	ิซึง่ไม่

สามารถถกูแทรกแซงขัน้ตอนการส่งค�าสัง่ได้	ท้ังนี	้เป็นไปตามกลยทุธ์

การลงทนุทีล่กูค้าเลอืกจากการน�าเสนอของบรษิทันายหน้า	(program	

trading)	และ	

2.2	การวเิคราะห์และแนะน�าการลงทนุเพ่ือก�าหนดแผนจดัสรรการ

ลงทุนส�าหรับลูกค้าซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภท

และสัดส่วนการลงทุน	 โดยมีการส่งค�าส่ังซื้อขายตามแผนจัดสรร

การลงทุนดังกล่าว	(portfolio	advisory	with	execution)	รวมทั้งมี

การติดตามและปรับปรุงการลงทุน	(monitoring	&	rebalancing)	 

ให้สอดคล้องกับแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้า	

โดยการให้บริการทั้ง	2	ประเภทได้รับยกเว้นใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	 และใบ

อนญุาตประกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทผูจ้ดัการเงนิทนุ 

พัฒนาการที่สำาคัญในตลาดทุน
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สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	เนือ่งจากเป็นการให้บรกิารทีค่วบคูก่บัการประกอบ

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 และตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า	(incidental	to	broker)	 ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับบริการซื้อขายซึ่ง

เป็นบริการหลัก	ทั้งนี้	ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องท�าความตกลงกับลูกค้า

เกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุน	 รวมถึงเงื่อนไข

ในการซื้อขาย	และต้องมีระบบงานส�าคัญในการประกอบธุรกิจเทียบ

เท่าการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	 เพื่อให้มั่นใจว่า

สามารถให้บริการที่มีมาตรฐานต่อผู้ลงทุน

3. การน�า Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้ใน 

การเป ็นโครงสร ้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)  

ของตลาดทุนไทย	โดยส�านักงาน	ก.ล.ต.ได้เปิดตัวโครงการ	“แนวทาง

การน�า	Distributed	Ledger	Technology	(DLT)	 มาใช้ในการ 

เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย”	 เม่ือเดือนกันยายนที่

ผ่านมา	 โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน	อาทิ	ส�านักงาน

เศรษฐกจิการคลงั	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมาคมบรษัิทหลกั

ทรัพย์ไทย	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

สมาคมธนาคารไทย	สมาคมธนาคารนานาชาติ	รวมถึง	ก.ล.ต.	และ

บรษิทั	Accenture	(ประเทศไทย)	และบรษิทั	Baker	Mckenzie	ซ่ึงเป็น

ทีป่รกึษาโครงการ	ทัง้นี	้โครงการฯมวัีตถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	

ความโปร่งใสในตลาดทุน	 ลดต้นทุน	 รวมท้ังเพิ่มความสะดวกใน

การเข้าถึงตลาดทุนของผู้ลงทุน	ผู้ระดมทุน	และผู้ประกอบธุรกิจทุก 

ภาคส่วน	 ให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยได้มี

การแต่งตั้งคณะท�างาน	Digital	Infrastructure	for	Capital	Market	 

ที่มีเลขาธิการ	ก.ล.ต.	 ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะท�างาน	 และได้มี

การประชุมเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่		6	พฤศจิกายน	2562	เพื่อหารือถึง

แนวทางในการน�าเทคโนโลย	ีDLT	มาประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

และลดต้นทุนในการด�าเนินงาน	 และครอบคลุมทุกกระบวนการ

ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการลงทุนใน 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา

ร่างแผนการด�าเนนิงาน	(Master	Blueprint)	และแนวทางการขบัเคล่ือน

ให้เกิดบรรลุผลเป็นรูปธรรม

ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 มีจ�านวน	44	บริษัท	 ซึ่งในจ�านวนนี้มี	39	บริษัท 

ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในด้านธุรกิจอนุพันธ์	 บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 

จ�านวน	43	บริษัท	ซึ่งเป็นสมาชิกบริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ประเภทตัวแทนทั่วไปจ�านวน	40	บริษัท	

ผลประกอบการ

ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมใน	9	 เดือนแรกของปี	2562	จ�านวน	32,546	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7.4	จากรายได้รวม	35,147	ล้านบาท 

ในช่วงเดียวกันของปีก่อน	ทั้งนี้	รายได้จากการเป็นนายหน้ายังคงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ	โดยรายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	รวมกันเป็นจ�านวน	17,276	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	53	ของรายได้รวมทั้งหมด	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2)	

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์

(unit: mil. baht) 2561 ม.ค.-ก.ย.2561  ม.ค.-ก.ย 2562 % ม.ค.-ก.ย.62/61
Brokerage	-	Securities 23,803 19,154 14,981 -21.8%

Brokerage	-	Derivatives 3,157 2,472 2,295 -7.2%

Underwriting 1,565 599 1,003 67.4%

Financial Advisory 907 747 653 -12.6%

Gains	on	Trading	-	Securities -7,327 -2,894 2,762 195.4%

Gains	on	Trading	-	Derivatives	 11,184 5,579 1,531 -72.6%

Interest and Dividend 4,164 3,410 3,224 -5.5%

Interest on margin loans 3,834 2,915 2,613 -10.4%

Others 4,321 3,166 3,483 10.0%

Total Revenue 45,608 35,147 32,546 -7.4%

Source:	SEC

ตารางที่ 2: Revenue of Securities Industry
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ธุรกิจหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายรวมใน	9	 เดือนแรกของปี	2562	 จ�านวน	25,521	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	2.5	 จากค่าใช้จ่ายรวม	 

จ�านวน	26,166	ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ซึ่งมีจ�านวน	13,042	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	51	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ตารางที่	3)

(unit: mil. baht) 2561 ม.ค.	–	ก.ย.2561 ม.ค.	–	ก.ย.	2562 %ม.ค.-ก.ย.	62/61

Expenses	on	Borrowing 2,718 2,064 1,919 -7.0%
Fee	&	Service	Expenses 4,564 3,567 3,546 -0.6%

Provision	for	Bad	Debt	/	Doubtful	Account 90 114 -4 -103.5%

Personnel	Expenses 18,039 13,591 13,042 -4.0%
Other	Expenses 9,368 6,830 7,019 2.8%
Total	Expenses 34,779 26,166 25,521 -2.5%

ตารางที่ 3: Expenses of Securities Industry

Source:	SEC

ใน	9	 เดือนแรกปี	2562	 ธุรกิจหลักทรัพย์มีก�าไรสุทธิ	 จ�านวน	5,615	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	21.3	 จากก�าไรสุทธิ	7,133	 ล้านบาท	 

ในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของธุรกิจหลักทรัพย์	 ณ	 เดือนกันยายน	2562	

เท่ากับ	 	396,355	 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	1.7	 จากช่วงเดียวกันปี

ก่อนซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	403,283	ล้านบาท	แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ	9	 

จากสิน้ปีซึง่มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั	363,668	ด้านแหล่งเงนิทนุของธรุกจิ	

ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2562	ประกอบด้วยหนี้สินรวมเท่ากับ	290,724	

ล้านบาท	และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	105,631	ล้านบาท	(รูปที่	6)	

ก.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ก.ย. 2562
ยพัรทนิสSource: SEC นิส้ีีนห นุหอืถูผงอขนวส
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16.77%

รูปที่	6:	สินทรัพย์	หนี้สิน	และส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจหลักทรัพย์

รูปที่	7:	Net	Profit	and	ROE	of	Securities	Industry

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity:	ROE)

ก�าไรสุทธิที่ลดลงส่งผลให้	ROE	ของธุรกิจหลักทรัพย์	ใน	9	เดือน

แรกปี	2562	เท่ากับร้อยละ	7.1	(annualized)	ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน	ซึ่งมี	ROE	เท่ากับร้อยละ	8.9	และสิ้นปีก่อนซึ่งมี	ROE	เท่ากับ

ร้อยละ	8.1	(รูปที่	7)

   ผลการดำเน ินงาน

    ในป 2562



   ผลการดำเน ินงาน

    ในป 2562
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ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

	ระบบการพิสูจน์	และยืนยันตัวตนทาง	Electronic	

1.	ตดิตามการด�าเนนิการของบรษิทั	เนชัน่แนลดจิิทลัไอด	ีจ�ากดั	(NDID)

2.	ให้ความเห็น	พ.ร.บ.	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	

3.	สนับสนุนสมาชิกเพิ่มทุนของบริษัท	แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ	จ�ากัด	 

	เพื่อเพิ่มทุน	NDID	

งานด้านพัฒนาธุรกิจ

	จดัต้ังคณะท�างาน	พ.ร.บ.	คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล	โดยคัดเลือก 

ท่ีปรึกษาเพื่อการด�าเนินการตาม	พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของบริษัทสมาชิก

	 จัดท�าสัญญามาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน	 และจัดประชุม 

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการ

ลงทนุ	(Portfolio	Advisory)	และกลยทุธ์การลงทนุ	(Program	Trading)

	ศึกษาต้นทุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 เพื่อจัดท�า	Industry	

Position	ส�าหรับประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	ประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปรับปรุง	

Workflow	การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ให้สนับสนุนแนวทาง

การท�าธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น	

	เข้าร่วมและให้ความเห็นโครงการ	Distributed	Ledger	 

Technology	(DLT)	 ของส�านักงาน	 ก.ล.ต	 และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

ด้านการพัฒนาบุคลากร

		จดัอบรมให้แก่ผู้บริหารของบริษทัสมาชกิภายใต้กจิกรรม	ASCO	

Executive	Advancement	Program	(ASCO-EAP)	หัวข้อ	“การปรับ

ตัวของสถาบันการเงินเพื่อรองรับ	Digital	 และการพิสูจน์และยืนยัน 

ตัวตนตาม	พ.ร.บ.	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”	

	จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แนะน�าการลงทุนในจังหวัดอุดรธานี	

เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภูมิภาค

	จัดอบรม	 เรื่อง	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจ 

หลักทรัพย์	 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัทสมาชิก

	จัดโครงการ	ASCO	NEXT	(New	Executive	Training	Program)	

เพื่อส่งเสริมผู้บริหารระดับสูง	 รุ่นใหม่ของบริษัทสมาชิกให้มีความรู้

ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี	 รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน	

	จัดให้มีการประชุม	TFRS9	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาส�าคัญ

ของมาตรฐานบญัช	ีแนวทางการเตรยีมความพร้อม	รวมถงึแลกเปลีย่น

ความเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างบริษัทสมาชิก

	จดัการบรรยาย	MSCI-New	treatment	of	Thai	Securities	MSCI	

Indexs	ให้กับสมาชิก	

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือ	ดร.อุตตม	สาวนายน	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน�าเสนอข้อเสนอแนะด้านการสร้าง

บทบาทของไทยในเวทีโลกด้านปฏิรูปการออม	การพัฒนาระบบนิเวศ

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	น�าผูบ้รหิารบรษิทัสมาชกิเข้าพบเลขาธกิาร	ก.ล.ต.	เพือ่แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของ 

ผู้ประกอบธุรกิจ

	 หารือกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ ์

การด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการ 

ประกอบธุรกิจ

	จดัพธิลีงนามในบนัทกึข้อตกลงการรบั-ส่งข้อมลูทาอิเลก็ทรอนกิส์	

ระหว่างกรมบังคับคดีและบริษัทหลักทรัพย์	 รวมถึงประสานงาน

ระหว่างองค์กรเพื่อการทดสอบระบบ

	 เสนอปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลใน	SETSMART	 เพื่อเพิ่มความ

สะดวกในการใช้งาน	

	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมภายใต้โครงการ	Economic	Data	Bureau	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	และลดการ	rekey 

ข้อมูล	 โดยจัดตั้งคณะท�างานกลุ่มย่อยเพื่อลงรายละเอียดด้านความ

ต้องการในการใช้ข้อมูลโดยเริ่มจาก	Sector	 ที่มี	impact	 สูง 

ในเชิงเศรษฐกิจ	ได้แก่	Bank	Property	และEnergy

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
ในการขึ้นระบบการช�าระเงินส�าหรับตลาดทุน Phase 2 
(Interbank Model)
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	 ร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และองค์กรในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	

จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล	 

ร ่วมท�าดีเพื่อแผ ่นดิน	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก	 รวมถึงจัดตั้งคณะท�างานเพื่อก�าหนดแนวทาง 

การจัดกิจกรรม	ESG	 ของบริษัทหลักทรัพย์	 จัดสัมมนาเรื่อง	 

ธุรกิจหลักทรัพย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ให้กับบริษัทสมาชิกและ 

จัดบรรยายเรื่อง	 การสร้างแผนการออมการลงทุนสู่คนรุ่นใหม่ใส่ใจ 

ธรรมาภิบาล	ให้แก่นักศึกษา	

		ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยปาบึกร่วมกับองค์กร

ในสภาธุรกิจตลาดทุนไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีร่วม	 รับมอบเงินใน

รายการพิเศษ	รวมน�้าใจไทยช่วยวาตภัยใต้	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2562

	 สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

“Concert	Love	Song	:	 เมื่อรักเราลงตัว”	30	 ปี	TIA	 เมื่อวันท่ี 

	8	มีนาคม	2562	

	 สนับสนุนโครงการ	Young	Financial	Star	Competition 

	(YFS	2019)	และเข้าร่วมพธิเีปิดและปิดโครงการ	เมือ่วนัที	่12	มถินุายน	

2562	และ	4	สิงหาคม	2562	ตามล�าดับ

	 จัดการบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2562

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

	จัดงาน	Investment	Expo	2019	เพื่อเผยแพร่การน�าเทคโนโลยี

มาช่วยสนับสนุนการลงทุน	 ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 

เมื่อวันที่	26	มกราคม	2562	

	 จัดการแข่งขัน	Broker	Badminton	Championship	2019	 

ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

ระหว่างวันที่	2	-	3	มีนาคม	2562

	 จัดการแข่งขันฟุตบอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิกฐา 

ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

สิงห์โบรกเกอร์คัพ	ประจ�าปี	2562	ระหว่างวันที่	22	มิถุนายน	2562	-	 

7	กันยายน	2562	

		จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	“ASCO	Innovation	Trip”	

ณ	เมือง	San	Francisco	และ	เมือง	Palo	Alto	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ระหว่างวันที่	16	-	23	สิงหาคม	2562

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

	 เข้าร่วมประชุมสมาชิก	ICSA	(International	Council	of	 

Securities	Associations)	Meeting	ประจ�าปี	2019

	เข้าร่วมประชุมสมาชิก	ASF	(Asia	Securities	Forum)	ประจ�าปี 

2019	 เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลสภาวะและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

หลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิก

	นายกสมาคมและคณะเข้าเยี่ยม	Lao	Securities	Exchange	

(LSX)	ตามค�าเชิญ	เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์

และวาณชิธนกิจ	ให้กบัผูแ้ทนภาคตลาดเงนิและตลาดทนุประเทศลาว	

ระหว่างวันที่	31	มกราคม	2562	–	1	กุมภาพันธ์	2562

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

	 	 ร ่วมกับศูนย์ส ่งเสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน	(TSI)	 

ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดกิจกรรมห้องเรียน	นักลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม	่

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลา

ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรมห้องเรียน นักลงทุน
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ATI	เป็นศนูย์ฝึกอบรมพฒันาความรู้ด้านวิชาชพีในธรุกจิหลักทรพัย์	

ได้ด�าเนนิการจัดอบรมหลกัสตูรต่าง	ๆ 	ให้แก่บคุลากรในอตุสาหกรรม

และนักลงทุนทั่วไป	 ซึ่งได้จัดอบรมครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ	

และต่างจังหวัด	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า	25,000	คน	ทั้งนี้	ATI	

ได้ด�าเนินการจัดอบรมทุกหลักสูตรอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ

หน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง	และมกีารพฒันาทมีงานให้ปฏบัิตงิาน

อย่างมืออาชีพ	 โดยทาง	ATI	ด�าเนินการจัดอบรมทั้งแบบ	In-House	

ซึ่งหลักสูตรจะเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า	 และPublic	 ท่ี

เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าอบรม	 ซ่ึงหลักสูตร	Public	ที่ส�าคัญใน

ปี	2562	มีดังนี้

 “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Refresher-Course)”	จ�านวน	15	ชั่วโมง	

แบ่งเป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯ	ทั้งหมด	5	รุ่น	,ต่างจังหวัด	4	รุ่น	และรอบ

ภาคภาษาองักฤษ	1	รุน่	ส�าหรบัผูท้ีต้่องการต่ออายใุบอนญุาตผูแ้นะน�า

การลงทุน	(IC)	ผู้วางแผนการลงทุน	(IP)	นักวิเคราะห์การลงทุน	(IA)	

และผู้แนะน�าลกูค้า	(IBA)	เพือ่เป็นการพฒันาและเพิม่เตมิความรูค้วาม

เข้าใจ	อีกทั้งยังเป็นการปรับคุณสมบัติใบอนุญาต	IC,	IP	ตามเกณฑ์

ใหม่ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	-	2563)

 “หลักสูตรการวางแผนการเงิน” Financial Planning Program 

(CFP module 1 -2)”	ส�าหรบัผูท้ีมุ่ง่หวงัในการเป็นผูว้างแผนการลงทนุ

(IP)	และนักวางแผนการเงิน(CFP)	

 “หลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain 1 วัน , 2 วัน และ 4 วัน” 

ส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตผูแ้นะน�าการ

ลงทนุตราสารทัว่ไป	(IC	Plain)	โดยเป็นการทบทวนความรูค้วามเข้าใจ

ในเนื้อหา	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการสอบ

 “หลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Complex(P2) ตราสารหนี ้

และกองทุนรวมซับซ้อน”	 ส�าหรับผู้ท่ีต้องการเตรียมความพร้อม 

ก่อนสอบใบอนุญาต	 เพ่ือให้เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�าการลงทุน 

ในตราสารหนีแ้ละกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซ้อนได้

นอกจากนี้ทาง	ATI	 ยังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้

ตลาดทุน	(TSI)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และชมรมต่าง	ๆ	

ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน

สนับสนุนของบริษัทสมาชิก	ดังนี้	

	ร่วมกับชมรม	HR	Club	จัดอบรมโครงการ	“HR@Brokers 2019” 

จ�านวน	2	รุ่น	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน

ส�าหรับบุคลากรด้าน	HR

		ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์	Back	Office	Operation 

Club	 (BOO)	 จัดอบรมโครงการ	 “St rengthening BOO  

@ Brokers 2019”	จ�านวน	1	รุ่น

	 ร่วมกับ	TSI	 ในการจัดอบรมโครงการ	 “พัฒนา	Experienced	

Staff	สูก่ารเป็นผูแ้นะน�าการลงทุนตราสารทัว่ไป”	จ�านวน	3	รุน่	ให้กบั 

ผู้มีประสบการณ์ในการติดต่อและให้บริการลูกค้าที่ร่วมเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนมาไม่น้อยกว่า	10	ปี	และมีอายุ	50	ปีขึ้นไป	

มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมผ่านระบบ E-Learning ดังนี้

 “หลักสูตร โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค Fintech” เหมาะส�าหรับ 

นกัลงทนุและผูส้นใจทัว่ไปทีต้่องการเพิม่ความรูแ้ละความเข้าใจมากขึน้ 

ได้เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงจากการใช้ระบบและเครื่องมือ 

โครงการ “Strengthening BOO @ Brokers 2019” 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

งานด้านฝึกอบรมและทดสอบ

ในปี	2562	 สถาบันฝึกอบรม	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	(ATI)	

ได้มุ ่งมั่นพัฒนา	 และคัดสรรเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ	 

เพื่อยกระดับการท�างานให้มีความทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	 และ 

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้มากยิง่ขึน้	(เช่น	การพฒันา

และปรับปรุงระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์	(E-Learning),	 

การพัฒนาระบบการตรวจสอบตัวตนผู ้ เข ้าสอบ)	 นอกจากนี้	 

ATI	 ยังให้ความส�าคัญในเรื่องการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์	 และ 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมและการจัด

ทดสอบใบอนุญาต	ผ่านทาง	Website	และ	Social	Media	ตา่งๆ	ของ	 

ATI	ซึ่งช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้บริการหรือผู้ที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว

ผลการด�าเนินงานของ สถาบนัฝึกอบรม (ATI) สมาคมบริษทัหลักทรพัย์ไทย

ด้านการอบรม
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		นครสวรรค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

		ภูเก็ต	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

		สงขลา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

		สุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

		อุดรธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

		ขอนแก่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

		อุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

		นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

		นครศรีธรรมราช	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

		ชลบุรี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศรีราชา

ในการลงทุนต่างๆในยุค	Fintech	และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในการตดัสนิใจลงทนุเพือ่สร้างผลตอบแทนในทางปฏบัิตไิด้

 “หลักสูตร รู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น”	เหมาะส�าหรับผู้ที่

ต้องการเรียนรู้จังหวะในการ	ซื้อ-ขาย		และสอนดูกราฟหุ้น	วิเคราะห์

ทางเทคนิค	(Technical	Analysis)	ตั้งแต่เบ้ืองต้น	พร้อมเจาะลึกใน

เรื่องเส้นแนวโน้ม	เส้นค่าเฉลี่ย	Price	Pattern	และ	Indicator	ต่างๆ

ที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเอง	

 “หลกัสตูรแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัตราสารอนพัุนธ์ (DRG)” 

ส�าหรบัผูท้ีต้่องการขึน้ทะเบยีนเจ้าหน้าทีร่บัอนุญาตของตลาดอนพัุนธ์	

(TFEX	Trader	ID.)	

 “หลักสูตรผู้แนะน�าลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)” 

ส�าหรับผู้แนะน�าลูกค้าหรือเสนอรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์	 หรือท�าหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้า

มาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์	

ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ปี	2562	 ส่วนงานพัฒนาหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและ

พัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งสิ้น	39	 หลักสูตร	 เพื่อให้สอดคล้อง

และตรงกับความต้องการของผู ้เข้าอบรม	 ทั้งยังให้ความส�าคัญ 

ในด้านการจัดวิทยากรที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับหลักสูตรบรรยาย	 

เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ด้านการทดสอบ	

ATI	Digital	Testing	Center	 เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ท่ีได้การ

รับรองมาตรฐานและผ่านตามเกณฑ์ของ	TSI	 โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

ดูแลและให้บริการอย่างมืออาชีพ	พร้อมเปิดให้บริการเข้าทดสอบ

ได้ทุกวัน	(วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)	 และมีศูนย์ทดสอบในต่างจังหวัด 

อีก	12	 จังหวัด	 เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าทดสอบได้อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม	และในปี	2562	ทางศูนย์ทดสอบเริ่มใช้งาน

ระบบ	Scan	 บัตรประชาชนในการลงทะเบียนทดสอบ	และเริ่มใช	้

งานระบบ	Digital	Score	Reporting	ในการแจ้งผลทดสอบ	ซึ่งในปีนี้	 

มผู้ีเข้าใช้บริการศูนย์ทดสอบใบอนุญาตผูแ้นะน�าการลงทนุกบัทาง	ATI	

ทั้งสิ้นกว่า	25,000	คน	

ท้ังน้ี ATI มีศูนย์ทดสอบครอบคลุมทั้งในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ 

ต่างจังหวัด ดังนี้ 

ศูนย์ทดสอบในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

   ATI Digital Testing Center 

ศูนย์ทดสอบต่างจังหวัด 12 จังหวัด ประกอบด้วย 

		เชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

		พิษณุโลก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้านการสนับสนุน	 นักศึกษา	 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	 และ

หน่วยงานต่างๆ

	 อบรม	 “หลักสูตร	 สร้าง-แผนการออม	 การลงทุน	 สู ่คน

รุ ่นใหม่	 ใส่ใจธรรมาภิบาล”	 ให้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างตลาดทุน 

ธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี

บรมราชาภเิษก	สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกร	บดินทรเทพยวรางกรู	

ที่ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 ได้เข้าร่วมกับทางส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	และด�าเนินการ

ให้เป็นหลกัสตูร	E-Learning	เพ่ือให้นิสตินกัศกึษาทัว่ประเทศได้เรยีนรู้

	 ร่วมมือกับ	TSI	 ด�าเนินการจัดทดสอบในโครงการ	Young	 

Financial	Star	Competition	(YFS	2019)	ส�าหรับหลักสูตรผู้แนะน�า

การลงทุนตราสารทั่วไป	(IC	Plain:	Full	Paper)	ให้กับนักศึกษาที่ร่วม

โครงการ	จ�านวน	288	ราย		โดยด�าเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่	17

	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย	6	 แห่ง	 จัดอบรม	 โครงการ	 

“ติวหลักสูตรผู้แนะน�าการลงทุนด้านตราสารทั่วไป	(IC-Plain)	1	วัน”	

โดยสนับสนุนให้	นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย	ได้เข้าใจถึง

เนื้อหาโดยสรุปและเทคนิคการเตรียมตัวสอบของหลักสูตรผู้แนะน�า

ร่วมกิจกรรมในงาน “Investment EXPO 2019 : 
Digital Transformation by Securities Industry”
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การลงทุนด้านตราสารทั่วไป	(IC	Plain)	 และจัดอบรม	 โครงการ

บรรยายหัวข้อพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์	 เพื่อให้

ความรูใ้นหวัข้อ	กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องและการให้ค�าแนะน�าการลงทนุ

ที่เหมาะ	,ตราสารทุน	รู้ให้ครบเพื่อเตรียมพร้อมลงทุน	และการลงทุน

ในหุ้นสามัญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี	2562	งานด้านระบบ	IT	ได้ก้าวสู่ยุค	Digital	Economy	ได้พัฒนา

และหานวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบการท�างานให ้

มคีวามทันสมยัและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ	ในปีนี้ 

ได้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์	E-Learning 

	 เพิ่มเติมใน	Phase	2	 ให้ผู้เรียนสามารถ	Interact	 กับระบบได้,	 

มีการพัฒนาและปรังปรุงระบบลงทะเบียนทั้งส่วน	Front	 และ	

Back	Office	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น 

และพัฒนาระบบการ	Import	 ข้อมูลใบเสร็จจากระบบลงทะเบียน 

เข้าระบบ	SAP	โดยอัตโนมัติ	เพื่อทดแทนการท�างานแบบ	Manual

ในปี	2562	ทีผ่่านมา	งานก�ากบัดแูลสมาชกิมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	

ดังนี้

1.	 ด้านการจัดทำาและทบทวนหลักเกณฑ์ของสมาคมเพ่ือสร้าง

มาตรฐานการดำาเนินงานของสมาชิก

1.1 การให้บรกิาร Portfolio Advisory & Program Trading (PA/PT) 

สืบเนื่องจากการอนุญาตให้	บล.	 ให้บริการแบบ	Portfolio	Advisory	

และ	Program	Trading	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ซึ่งได้ออกประกาศ

และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่	16	 พ.ค.	62	 สมาคมได้จัดประชุม 

ซักซ้อมความเข้าใจการด�าเนินธุรกิจกับสมาชิก	 และประกาศ 

ใช้แนวทางปฏิบัติ	 เรื่อง	 การให้บริการ	PA/PT	 โดยความเห็นชอบ 

ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท	

ตั้งแต่วันที่	25	พ.ย.	62	เป็นต้นไป

1.2 การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดท�าบทวิเคราะห์และคุณสมบัติ

นักวิเคราะห	์ในประเด็นส�าคัญ	ได้แก่	(1)	การก�าหนดให้	Outsource	

การจัดท�าบทวิเคราะห์ได้	(2)	 อนุโลมให้นับจ�านวนนักวิเคราะห ์

ทางเทคนิครวมเป ็นจ�านวนนักวิ เคราะห ์หลักทรัพย ์ได ้	 และ	 

(3)	ก�าหนดระยะเวลาการจัดหานักวิเคราะห์ให้ครบภายใน	6	 เดือน	

กรณีมีเหตุจ�าเป็นที่ท�าให้มีนักวิเคราะห์ไม่ครบ	 โดยมีผลบังคับใช ้

ตั้งแต่วันที่	9	 เม.ย.	2562	ทั้งนี้	สมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักการ

เพื่อผ่อนผันเพิ่มเติม	เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่ 

หลากหลาย	 และการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดท�า 

บทวิ เคราะห ์หลักทรัพย ์	 ซึ่ งอยู ่ ระหว ่างหารือในหลักการกับ 

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	

1.3 การก�าหนดอัตราดอกเบ้ียส�าหรับการให้บริการลูกค้าในการ 

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Block Trade	 ไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	

MOR	ของธนาคารพาณิชย์	4	แห่ง	คือ	BBL	KTB	KBANK	และ	SCB	 

ลบ	2	%	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับเงินให้กู้ยืมส�าหรับ	Credit	Balance	

เพ่ือให้สอดคล้องการด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม	 โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่	25	พ.ย.	62	เป็นต้นไป

1.4 การก�าหนดลักษณะการกระท�าความผิดเพื่อประกอบการ

พิจารณาแต่งตั้ง Trader	ตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งก�าหนด

ให้ผูท่ี้ขอแต่งตัง้	Trader	ต้องไม่มีการกระท�าความผดิด้านจรรยาบรรณ

หรอืมคีวามเสยีหายต่อลกูค้าตามท่ีสมาคมก�าหนดโดยความเห็นชอบ

ของตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งสมาคมได้จัดท�าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่

ระหว่างหารือกับตลาดหลักทรัพย์ก่อนการประกาศใช้ต่อไป	

1.5 การเผยแพร่คู่มือกฎเกณ์ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจและผู้แนะน�า

การลงทุน	สมาคมได้สรุปกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลเพิ่มเติม

ในส่วนของธุรกิจจัดจ�าหน่าย	 ธุรกิจการยิืมและการให้ยืมหลักทรัพย	์

(Securities	Borrowing	and	Lending	-	SBL)	และการก�ากับดูแลและ

ควบคุมภายใน	พร้อมกับเผยแพร่คู่มือส�าหรับผู้แนะน�าการลงทุนใน

การให้บรกิารกบัลกูค้า	เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูในการศึกษาภาพรวมการ 

ให้บริการ	โดยสมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่	Website	ของสมาคม

ในช่องทางเฉพาะส�าหรับสมาชิก	

เข้าร่วมโครงการงานเฉลิมพระเกียรติ “หลักสูตร สร้าง-
แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล”

งานกำากับดูแลสมาชิก



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
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2.	 ด้านการผลักดันกฎหมายและกฎเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ

หลักทรัพย์

2.1 ติดตามการแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์	 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

ตั้งแต่วันที่	17	เม.ย.	62	โดยการแก้ไขที่ส�าคัญ	อาทิ	(1)	ยกเลิกการ

ก�าหนดทุนจดทะเบียนให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 

(2)	 เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการตลาด	 เป็นส�านักงาน	

ก.ล.ต.	แต่งต้ัง	6	คน	และสมาชกิเลอืกตัง้	4	คน	(3)	เปิด	Direct	Access	

ของตลาดหลักทรัพย์	(4)	การจัดตั้งกองทุน	CMDF	โดยได้รับเงินโอน

จากตลาดเป็นจ�านวน	5,700	ล้านบาท	และเงินน�าส่งรายปีอีก	90%	

ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	ภาษี	และเงินส�ารอง	เป็นต้น	

2.2 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการตลาดฝั่งสมาชิก  

สบืเนือ่งจากการแก้ไข	พรบ.หลกัทรพัย์	ซึง่เปลีย่นองค์ประกอบและการ

คดัเลอืกกรรมการตลาดฝ่ังสมาชกิ	สมาคมได้ให้ความเห็นต่อการแก้ไข

ข้อบังคับของตลาด	และก�าหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง	อาทิ	ก�าหนด

ให้มีคณะกรรมการสรรหาพร้อมก�าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการสรรหา	 และก�าหนดคุณสมบัติกรรมการตลาดฝั่ง

สมาชิกเพิ่มเติม	รวมถึงมีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดให้มีการ

เลือกตั้งกรรมการตลาด	ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่	26	มิ.ย.	62

2.3  การน�าหน่วยลงทนุและตราสารหนีม้าเป็นหลกัประกนัในบญัชี

กู้ยืมซื้อขายหลักทัพย์ (Credit Balance)	 โดยร่วมหารือกับ	AIMC	

และ	ThaiBMA	 เพื่อวางแนวทางการน�าหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ 

มาเป็นหลักประกันในบัญชี	Credit	Balance	 อาทิ	 การจดจ�าน�า	 

บังคบัจ�าน�า	และขายทอดตลาด	ซึง่อยูร่ะหว่างน�าแนวทางเข้าหารือกบั	

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ต่อไป

2.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล	 โดยเผยแพร่สรุปสาระส�าคัญเกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคล	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่28	พ.ค.	62	และร่วมกบัคณะ

ท�างานและทีป่รกึษา	Baker&Mckenzie	ในการจดัท�า	Data	Mapping	 

จากการรวบรวมข้อมลูบริษทัสมาชกิเพือ่ศกึษาวตัถปุระสงค์การใช้ข้อมลู	

และฐานกฎหมายที่รองรับและวิเคราะห์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล	

เพือ่เตรยีมจดัท�า	Industry	Standard	เกีย่วกบัการเกบ็	ใช้	และเผยแพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล	รวมถึง	Privacy	Policy	และ	Guideline	ของภาค

อุตสาหกรรม	

2.5 บรหิารจดัการการด�าเนนิการบริษทั แอสโก้ส่งเสริมธรุกจิ จ�ากดั 

เพื่อสนับสนุนการโครงการ	National	Digital	ID	ประกอบด้วยการ

ด�าเนินการต่าง	ๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เช่น	การจัดประชุม	

AGM	ประจ�าปี	2562	 เมื่อวันที่	22	มี.ค.	62	การเลือกตั้งกรรมการ	 

และการจดทะเ บียนเพิ่ มทุนบ ริษัทจาก	 10 ,785 ,600	 บาท	 

เป ็น	27,015,680	 บาท	 เพื่อน�าไปซ้ือหุ ้นเพิ่มทุนบริษัท	NDID	 

เป็นจ�านวน	14.5	 ล้านบาท	 ซึ่งจะส่งผลให้	ASCOBP	 ถือหุ้นรวม	 

24.5	 ล้านบาท	 ภายหลังการเพิ่มทุน	 หรือคิดเป็น	7%	 ของทุน 

จดทะเบียนทั้งหมดของ	NDID	ด�าเนินการแล้วเสร็จในวันที่	13	ส.ค.	62	

3	ด้านการเข้าร่วมจัดทำาและทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสิ่ง

เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

3.1 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต.

	 	ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน	 เพื่อสนับสนุน	Information	Flow	 

โดยยกเว้นการก�ากับดูแลการให้ค�าแนะน�าระบบ	Crowdsourcing	

แบบ	General	Advise	ที่ไม่มีการพิจารณาความเหมาะสมในการ

ลงทุน	ซึ่งสมาคมให้ความเห็นว่าควรมีกลไกตรวจสอบและก�ากับดูแล	 

เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การประกอบธุรกิจหรือมีการด�าเนินการอื่นใดที่เข้าข่ายต้องได้รับ

อนุญาตและต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลในอนาคต

	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขาย	โดยสมาคมได้จัด

ทั้งคณะท�างานและให้ข้อมูลในประเด็นต่าง	ๆ	อาทิ	การจัดโปรโมชั่น 

ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม	 การสนับสนุนงบประมาณหรือเป็น	

Sponsor	 ให้กับการจัดโปรโมชั่นของบริษัทหลักทรัพย์อื่น	 เป็นต้น	 

ซึ่งส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ก�าลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

หลักเกณฑ์ต่อไป

	 หลักการการน�าแบบฟอร์มมาตรฐาน	(Single	Form)	 มาใช้

ส�าหรับธุรกรรมในตลาดทุน	เพื่อลดภาระการกรอกข้อมูลของผู้ลงทุน	

ซึ่งสมาคมได้แสดงความเห็น	 อาทิ	 ร่างแบบฟอร์มยังไม่สอดคล้อง 

กับการประกอบธุรกิจของแต่ละภาคธุรกิจซึ่งมีผลิตภัณฑ์และข้อ

ก�าหนดทางกฎหมายทีต่่างกนั	การเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มไม่สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อกฎหมายที่ออกใหม่	 โดยสมาคม 

และสมาคม	บลจ.	 อยู่ระหว่างรอหารือร่วมกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 

เพื่อร่าง	Single	Form	และแนวทางการใช้	ต่อไป	

	 	หลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	 เพื่อให้การด�ารง	NC	 

สะท้องฐานะทางการเงินที่แท้จริงและไม่เป็นภาระเกินความจ�าเป็น	

โดยสมาคมได้เข้าหารอืกบัส�านกังาน	ก.ล.ต.	เพือ่ชะลอการมผีลบังคับ

ใช้ของหลักเกณฑ์ท่ีอาจส่งผลกระทบเชงิลบ	ในการนี	้ส�านกังาน	ก.ล.ต.	

ได้ประกาศหลักเกณฑ์ท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกให้มีผลบังคับใช ้

วันท่ี	1	ม.ค.	63	 ได้แก่	ปรับปรุงองค์ประกอบหนี้สินรวมและหนี้สิน

พิเศษ	 และการรายงาน	NC	 ส่วนหลักเกณฑ์ท่ีชะลอการปรับปรุง

เพื่อรอการหารือเพิ่มเติมได้แก่	 การด�าเนินการกรณี	NC	 ต�่ากว่า 

เงินกองทุนข้ันต�่า	 และ	Early	Warning	และการใช้วงเงินกู้ด้อยสิทธิ

มาค�านวณ	NC	เป็นต้น	
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		 การแต่งตั้ง	 IC/IP	 อิสระหรือสังกัดผู ้ประกอบธุรกิจอ่ืน

กรณีบริษัทอื่นแต ่งตั้ง	 IC/IP	 ที่สังกัด	 บล.	 เป ็นตัวแทนและ

เสนอจ่ายผลตอบแทนให้โดยตรง	 โดยสมาคมให้ความเห็นว่า 

การกระท�าดงักล่าวโดยต้นสงักดัไม่ได้รับทราบและยนิยอมอาจเข้าข่าย

ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจรรยาบรรณ	ส่งผลให้ต้นสังกัดเสียหาย 

ทางธุรกจิ	และอาจเกดิความเสยีหายต่อลกูค้า	และเสนอให้การด�าเนนิ

การดงักล่าวอยู่ภายใต้ความตกลงระหว่างบรษัิท	หรอืได้รบัความยนิยอม

จากต้นสังกัดก่อนด�าเนินการทุกครั้ง

3.2 เข้าร่วมหารือและให้ความเห็นต่อการแก้ไขกฎหมายฟอกเงิน 

ซึ่งมีความคืบหน้าในการปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้	

			การปรบัปรงุแก้ไข	พรบ.ฟอกเงนิ	ซึง่ส�านกังาน	ปปง.	มกี�าหนด

ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปี	2564	 โดยมีประเด็นปรับปรุงท่ีส�าคัญ	

อาทิ	 การเพิ่มผู้มีหน้าท่ีรายงานให้ครอบคลุมส�านักงานกฎหมายและ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี	การให้อ�านาจส�านักงาน	ปปง.	เข้าถึงข้อมูลธุรกรรม

ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และขยายอ�านาจ

การก�ากับดูแลไปยังสาขาหรือบริษัทในเครือ	 สมาคมได้ให้ความเห็น	

เช่น	ควรก�าหนดอ�านาจ	ปปง.	 ในการเข้าถึงข้อมูลธุรกรรม	 ข้อมูล 

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะกับหน่วยงานราชการ	 และในการ

ตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานเฉพาะต่อผู้มีหน้าที่รายงานและสาขา	 

ไม่รวมถึงบริษัทในเครือทั้งในหรือนอกประเทศ	 ซ่ึงส�านักงาน	ปปง.	 

ได้ปรับปรุงร่าง	พรบ.	เป็นคร้ังท่ีสอง	โดยตดัข้อความในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

กับการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานออก	แต่ยังคงการก�าหนด

อ�านาจในการตรวจสอบ

	 	แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน	 โดยส�านักงาน	

ปปง.	 ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน	 เร่ือง	 รายงานธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยและการท�าความรู้จักลูกค้า	 โดยสมาคมได้ร่วมกับ 

คณะท�างาน	Compliance	ให้ความเห็น	อาทิ	(1)	การขอปรับการนับ

ระยะเวลาส่งรายงาน	STR	จาก	7	วัน	เป็น	7	วันท�าการ	(2)	การเก็บ

รักษาข้อมูลการรายงาน	STR	อย่างน้อย	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าท�า

ธุรกรรม	เป็นตั้งแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน	

(3)	การเพิ่มที่อยู่จัดส่งเอกสาร	และ	(4)	การเพิ่มการจัดจ�าหน่ายเป็น

ธุรกรรมครั้งคราว	 เป็นต้น	ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว

เมื่อตุลาคม	2562

	 แผนแผนปฏบิตักิารขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	 ปี	พ.ศ.	2560-2564	 

(ฉบับทบทวนปี	2562)	 ในการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ด้าน	AML/CFT)	ซึง่มโีครงการทีส่�าคญั	อาท	ิการจดัท�าฐาน

ข้อมูลผูร้บัผลประโยชน์ท่ีแท้จรงิของนติบิคุคลของกรมพฒันาธรุกจิการ

ค้า	มีก�าหนดแล้วเสร็จในปี	2564	และโครงการสนับสนุนข้อมูล	PEPs	

ของ	ปปช.	ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปี	2562	 เป็นต้น	 โดยมีตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์	คือ	ยุทธศาสตร์ 

ด้านการเสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงิน	 โดยพิจารณา 

จากการจดักจิกรรมและตวัชีว้ดัเกีย่วกบัการจดัอบรมสร้างความเข้าใจ

		การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

ท่ีแท้จรงิของนติบุิคคลและบุคคลท่ีมมีกีารตกลงกนัทางกฎหมาย	โดย

ความร่วมมอืระหว่างส�านกังาน	ปปง.	และธนาคารพฒันาเอเซยี	(ADB)	

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุข้อมูล	BO	และให้ข้อเสนอ

แนะที่ส�าคัญ	 อาทิ	 การระบุ	BO	ควรค�านึงถึงการมีอ�านาจควบคุม

หน่วยงาน	(Ultimate	Control)	 เพิ่มเติมจากการดูสัดส่วนการถือหุ้น

ด้วย	 และเสนอแก้ไขกฎหมายให้นิติบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ระบุ	BO	ของตนเอง	เป็นต้น

	 	 การสมัมนาผูเ้กีย่วข้องกบัการปฏบัิตติาม	พรบ.	ปปง.	โดยมเีน้ือ 

หาครอบคลุมแนวทางการพัฒนาผลการประเมิน	FATF	 ซ่ึงมี

ก�าหนดเข้าประเมินครั้งถัดไปในปี	2566	 การปรับปรุงรายงาน 

การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ	(National	Risk	Assessment-NRA)	 

ซึ่งมีก�าหนดจัดท�าแล้วเสร็จในปี	2563	 เป็นต้น	ซึ่งผู้มีหน้าท่ีรายงาน 

ได้ร่วมแลกเปล่ียนความเห็น	โดยมีประเด็นท่ีส�าคัญ	อาทิ	ความเป็นไปได้ 

การปฏิบัติตามร่างระเบียบอบรมที่ก�าหนดให้ต้องอบรมไม่น้อยกว่า	 

6	ชัว่โมง	และพนกังานใหม่ต้องอบรมภายใน	30	วนั	การเชือ่มต่อระบบ	 

(AMLO’Person	Screeing-APS)	 ส�าหรับตรวจสอบรายชื่อบุคคล 

ที่มีความเสี่ยงของส�านักงาน	ปปง.	เป็นต้น	

4	 	ด้านการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำาเนิน

การให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

4.1 การต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perception Index: CPI)	เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ	 

ซึ่งป ัจจุ บันอยู ่ ในระยะท่ี	3	 มี เป ้าหมายในการยกระดับดัชน ี

การรบัรูท้จุรติ	(CPI)	ให้สูงกว่า	50	คะแนน	(ปี	2561	อยูท่ี่	36	คะแนน)	

โดยมีแนวทางประกอบด้วย	 การสร้างพลังเครือข่าย	 การบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 การสร้างระบบแจ้งเตือน	 และ

การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ให้บริการและความโปร่งใส	

4.2 พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เพ่ือเผยแพร่

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั	พรบ.	ซึง่ก�าหนดให้มหีน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐาน

ส�าคัญทางสารสนเทศ	(Critical	Information	Infrastructure	–	CII)	 

7	ด้าน	 อาทิ	 การบริการของรัฐ	 และการเงินการธนาคาร	 เป็นต้น	

ท้ังนี	้กฎหมายได้ประกาศใช้แล้วเมือ่พฤษภาคม	2562	และมผีลบงัคบั 

ใช้ทันที	 โดยในส่วนของการปฏิบัติต้องรอกฎหมายล�าดับรองและ

แนวทางปฏิบัติของแต่ละ	CII	 ซึ่ง	CII	 แต่ละด้านจะเป็นผู้จัดท�า	 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการประเมินและบริหารความเสี่ยง	 การตรวจ

สอบและป้องกนัภยัคกุคาม	และมาตรการเมือ่เกดิเหตุคกุคาม	เป็นต้น
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การซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการให้บริการ
(Portfolio Advisory & Program Trading (PA/PT)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้จัดให้มีส่วนงานวิชาการขึ้นตั้งแต่

เดือน	 มิถุนายน	2559	 โดยมีพันธกิจท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การเสริมสร้าง

งานด้านวชิาการท่ีเกีย่วกบัภาพรวมธรุกจิหลกัทรพัย์	ครอบคลมุถงึการ

รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ	ที่ส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาด

ทนุเพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของสมาคมและสมาชกิ	โดยปี	2562	

ส่วนงานวิชาการมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 การพัฒนางานวิชาการ / ติดตามพัฒนาการที่เป็นประโยชน ์

แก่ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

1.	ร่วมประชมุในคณะท�างานต่างๆในนามสมาคมฯ	เช่น	คณะท�างาน 

พิจารณาเปิดเสรีฯ,	คณะท�างานในโครงการ	Digital	ID,	คณะท�างาน	

DLT,	คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับ	Digital	Exchange	เป็นต้น

2.	จัดท�าและเผยแพร่บทความวิชาการ	ได้แก่

	 10	ปีท่ีผ่านมาธุรกิจหลักทรัพย์ไทยภายใต้สภาพแวดล้อม 

	 ที่เปลี่ยนแปลงไป

 Portfolio Advisory (PA) & Program Trading (PT)… 

	 บริการใหม่ของบล.ไทย

	 ESG...ปัจจัยส�าคัญสู ่แนวทางการประกอบธุรกิจตาม 

	 หลักความยั่งยืน

	 Securit ies	Token	Offering	(STO)	 ทางเลือกของ 

	 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ยุคดิจิทัล

 การพัฒนาฐานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และ

ตลาดทุน 

1.	พฒันาฐานข้อมลูรวมถงึปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบัุน	รวมถงึได้

เพิ่มข้อมูล	ได้แก่	TFEX	Block	trade/	Foreign	Investment/	จ�านวน	

IP	และ	IC	Complex

2.	จัดท�าและเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญทาง	Newsletter	

และเว็บไซต์	 ประกอบด้วย	Market	Performance	&	Securities	 

Industry	Statistics	และ	Financial	Performance	of	Securities	Industry

 การสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารและสายงานอื่นๆ

1.	สนบัสนุนข้อมลูส�าหรบัการประชมุ	อาทเิช่น	คณะท�างาน	Digital	

Exchange/	คณะท�างาน	Industry	position/	ข้อมูล

ประกอบ	ICSA	EMC	Survey

2.	จัดท�ารายงาน/เอกสารบรรยายให้ผู้บริหาร	อาทิเช่น	

ASF	Panel	/Country	Report/CEO	Networking

3.	จดัท�าข้อมลูสรปุภาวะเศรษฐกจิ/ตลาดทนุ	และธรุกจิหลักทรัพย์

ใน	annual	report	

งานด้านวิชาการ
4.3  การสมัมนาแนะน�ากฎหมายและส�านกังานคุม้ครองข้อมลูส่วน

บุคคล	 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้ในหลักกฎหมายและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ซึ่งมี

ความเห็นที่ส�าคัญ	อาทิ	การมี	Transition	Period	ของการใช้สิทธิของ

เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลเนือ่งจากต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันาระบบ	

การท�าธุรกิจแบบ	Partner	ระหว่าง	บล-บลจ-ธนาคาร	และ	Liability	

ของการขอข้อมูลส่วนบุคคล	และการจดัท�า	Guideline	ของแต่ละภาค

ธุรกิจโดยส�านักงานยินดีที่จะตรวจสอบและให้ความเห็น	

4.4  เตรยีมความพร้อมตลาดทนุสู ่KYC ยคุดจิิทัล	จดัโดยส�านกังาน	

ก.ล.ต.	 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

ระบบ	NDID	 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการด�าเนินงานของ	NDID	และ	

NDID	Proxy	Service	 ของ	FinNet	 ตัวอย่างการด�าเนินการของผู้

ประกอบธุรกิจภายใต้	Privacy	Law	และแผนผลักดันให้เกิด	Ease	of	

Switching	ในตลาดทุนไทย	รวมถึงการยกระดับมาตรฐาน	KYC	ตาม

แนวทางปฏิบัติของส�านักงาน	ก.ล.ต.	

4.5 การสัมมนาอนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน	 จัดโดยสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ	 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติของการ

ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและหาแนวทางพัฒนาการ

อนุญาโตตลุาการในประเทศไทย	โดยมปีระเดน็พจิารณาทีส่�าคญั	อาทิ	

การให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่าประโยชน์สาธารณะ	ซึง่ปัจจบัุนยงัไม่มี

การให้ค�าจ�ากัดความทีเ่ฉพาะเจาะจงในกฎหมายไทย	และความจ�าเป็น

ของการใช้อนุญาโตตุลาการที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากการท�า

ธุรกรรมออนไลน์โดยคู่สัญญาอยู่คนละประเทศและอยู่ภายใต้อ�านาจ

ของกฎหมายที่แตกต่างกัน
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ชมรมวาณชิธนกิจจัดตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เป็นตวัแทน

สมาชิกในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจ 

หลักทรัพย์โดยรวม	 ในปี	2562	 ชมรมฯ	 มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	 

79	 บริษัท	 โดยมีสมาชิกใหม่ในปี	2562	 จ�านวน	4	 ราย	 ได้แก	่ 

บ.	ไพโอเนีย	แอดไวเซอรี่	จก.	บล.	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จก. 

บ.	โกลบอล	อัลไลแอนซ์	แอดไวเซอรี่	จก.	และ	บ.	แคปปิตอล	วัน	

พาร์ทเนอร์	จก.

การดำาเนินงานของชมรมปี	2562	สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชมรมฯ	 มีการจัดท�าตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ ้นสามัญ	 

รวมทัง้	อยู่ระหว่างจัดท�าเอกสารต่างๆ	เพือ่ให้สมาชกิใช้เป็นตวัอย่าง/

มาตรฐานในการปฏิบัติงานดังนี้

1.	คู่มือและรายงานต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

2.	ร่างข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืใบส�าคญั

แสดงสิทธิอนุพันธ์	-	กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิง

3.	ร่างข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืใบส�าคญั

แสดงสิทธิ	(Warrant)	ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

4.	 ร่างตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

และหนังสือชี้ชวน	ส่วนที่	3	การจอง	การจ�าหน่าย	และการจัดสรร

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในปี	2562	ชมรมฯ	ได้จัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง	ๆ	ดังนี้

		หลกัสตูรท่ีปรกึษาทางการเงนิและทดสอบความรูส้�าหรับผูป้ฏบิตัิ

งานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้

-	ครั้งที่	1/2562	:	ระหว่างวันที่	16-17,	23-24,	30-31	พฤษภาคม	

และ	12-14	มิถุนายน	2562

-	ครัง้ท่ี	2/2562	:	ระหว่างวนัที	่12-13,	19-20,	26-27	กนัยายน	2562 

และ	9-11	ตุลาคม	2562

ซ่ึงคุณสมบตัผิูเ้ข้ารบัการทดสอบจะต้องมปีระสบการณ์ด้านการเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินไม่น้อยกว่า	2	ปี	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน

รวมทั้งสิ้น	219	คน	และมีผู้เข้ารับการทดสอบจ�านวนรวมทั้งสิ้น	135	

คน	และมีผู้ผ่านการทดสอบจ�านวนรวมทั้งสิ้น	69	คน	

	หลักสูตร	Refresher	Course	ในหัวข้อต่าง	ๆ	ได้แก่	

1)	Challenge	and	issue	in	financial	reporting	for	going	public	

companies	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562

2)	การท�าหน้าที่คัดเลือก	วิเคราะห์ข้อมูล	และเปิดเผยข้อมูลของ

ผู้ออกตราสารหนี้	(product	screening)	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562

3)	ประเดน็บญัชีในภาคปฏิบตักิบั	IPO	เมือ่วนัที	่29	สิงหาคม	2562

4)	การวเิคราะห์และประเมนิมลูค่าหุน้ของกจิการในธรุกจิเทคโนโลยี

และการสือ่สาร	และพลังงานทดแทน	เมือ่วนัที	่23	กนัยายน	2562

5)	 ประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ	 เมือ่วันที	่ 

29	ตลุาคม	2562

6)	ผลกระทบของมาตรฐานการบญัชใีหม่	เมือ่วนัท่ี	26	พฤศจิกายน	

2562

	ร่วมกับบริษัท	ลิ้งค์เลเทอร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จัดสัมมนา

เรื่อง	 “Thailand’s	Merger	Control	Regulations”	 เมื่อวันที่	 

12	กุมภาพันธ์	2562

ทั้งนี้	ในปี	2562	มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	12	ชั่วโมง

ในหัวข้อวิชาที่นับเป็น	Refresher	Course	และได้รับหนังสือรับรองใน

การเข้ารับการอบรมจ�านวน	536	คน	

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	ชมรมฯ	 ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์

ด้านวาณิชธนกิจต่อหน่วยงานทางการ	ดังนี้

การเสนอความคิดเห็นต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

	ชมรมฯ	ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	หลักการและร่างประกาศปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การเสนอขายแบบ	

crowdfunding	และการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรอง

2.	การแก้ไขหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการรายงานการได้มาหรอืจ�าหน่าย

หลักทรัพย์	และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ	และยกเลิก

การส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์

3.	 การปรับปรุงร ่างข ้อมูลสรุป	 (Execut ive	Summary)	 

ของหนังสือชี้ชวน

การประชุมสมาชิกสามัญประจ�าปี 2562 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 262 

ชมรมวาณิชธนกิจ	
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4.	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทนุและตราสารหนี้

5.	 การออกประกาศก�าหนดเหตุการณ์ส�าคัญที่บริษัทจดทะเบียน

ต้องรายงานต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.

6.	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การท�ารายการที่มีนัยส�าคัญ	(MT)	 

และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	(RPT)	 ของบริษัทจดทะเบียน	 

รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง

7.	หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า

สรปุข้อมลูส�าคัญของตราสารส�าหรบัการเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิ

อนุพันธ์	(แบบ	Factsheet	DW)

8.	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือ

หุ้นและการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของ

บริษัทจดทะเบียน

9.	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบ

กิจการตามที่ได้รับอนุญาต

10.	การปรบัปรงุแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 

(แบบ	56-1	One	report)	 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ 

ขายหลักทรัพย์	(แบบ	69-1)

11.	 หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลตลาดตราสารหนี้ 

เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

12.	 การแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ต่อประชาชนและการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิหลกัโดย

การถือหุ้นในบริษัทอื่น	(holding	company)

13.	การขยายระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี

การเสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องหมาย	C	

การเสนอความคดิเหน็ต่อสภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถมัภ์

ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องข้อยกเว้นส�าหรับการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 กรณีการน�ามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์	

 ชมรมฯ	 จัดกิจกรรมดูงานเพ่ือศึกษาการพัฒนาตราสาร

ประเภท	Stapled	Securit ies	 รวมทั้งศึกษาแนวทางการท�า	 

Due	Diligence	ในระหว่างวันที่	28	เมษายน	-	3	พฤษภาคม	2562	 

ณ	นครซิดนีย์	 ประเทศออสเตรเลีย	 โดยเข้าดูงานที่	Macquarie	

Group,	Bank	of	America	Merrill	Lynch,	Baker	McKenzie,	Citigroup	

และ	Allens	Linklaters	

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย	์

ชมรมผู ้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์	 จัดตั้งขึ้น	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ

งานด้านหลักทรัพย์	 และธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน

หลักทรัพย์ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบ	

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกรวมถึงการเป็น

ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูล	ข่าวสาร	 และมีสมาชิกรวม

ทั้งสิ้น	58	บริษัท	โดยมีสมาชิกใหม่ในปี	2562	จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต	 จก.	(มหาชน)	 และบริษัทหลักทรัพย	์	 

ไทยพาณิชย์	จูเลียส	แบร์	จ�ากัด

การดำาเนินงานของชมรมในปี	2562	สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาบุคลากร

	 ให้ความรู ้แก่สมาชิกเรื่อง	 “แนวทางในการก�ากับดูแลเรื่อง	 

IT	Security”	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2562

ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่อง “แนวทางในการก�ากับดูแลเรื่อง 
IT Security” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

	จัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นการจัดอบรมหลักสูตร	Head	of	

Compliance

	 จดัอบรมหลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัการก�ากบัดูแลการปฏบิตังิาน 

(ASCO	Compliance	Training	Program)	 เมื่อวันที่	2,	4	 และ	 

6	กันยายน	2562

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม และเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน 

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	และการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	ครัง้ที	่1/2562	เมือ่วันที	่15	มกราคม	2562
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	 เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่..)	 พ.ศ.	....	ประจ�าป ี

งบประมาณ	พ.ศ.	2562	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2562

	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน 

การป้องกนัและปราบปราม	การฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	คร้ังที	่2/2562	เม่ือวนัที	่26	มิถนุายน	2562

	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราช

บัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(ฉบบัที.่.)	พ.ศ.	....	ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2562	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2562

	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน 

การป้องกนัและปราบปราม	การฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	ครัง้ที	่3/2562	เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2562

	 เข้าร ่วมหารือแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากลด้าน	

AML/CFT	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2562

	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน 

การป้องกนั	และปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	ครัง้ที	่1/2563	เมือ่วนัที	่20	ธนัวาคม	2562

 ร่วมโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	2542	 	 จัดโดย	

ส�านักงาน	ปปง.	เมื่อวันที่	23	-	25	ธันวาคม	2562	ณ	จังหวัดชลบุรี

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

	 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องแนวทาง	Board	Governance	

ของบริษัทหลักทรัพย	์ ร่วมกับผู้แทนส�านักงาน	ก.ล.ต.	 เมื่อวันที่	14	

มกราคม	2562

	 เข้าร่วมประชุม	Compliance	Meeting	ครั้งที่	1/2562	กับ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เมื่อ

วันที่	19	มิถุนายน	2562

	 เข้าร่วมประชุม	Compliance	Meeting	ครั้งที่	2/2562	กับ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เมื่อ

วันที่	24	กันยายน	2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	เข้าร่วมประชุม	Compliance	&	SET	Meeting	ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2562

	 เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ	 “การส่งค�าสั่งซื้อขายท่ีไม่เหมาะสม”	 

จดัโดย	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เมือ่วนัท่ี	23	กรกฎาคม	2562

	 เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเน้ือหา

หลักสูตร	CISA	วิชามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

ส�าหรับนักวิเคราะห์การลงทุน	 จัดโดย	 ศูนย์ส่งเสริม	 การพัฒนา

ความรู้ตลาดทุน	(TSI)	ตลาดหลักทรัพย์	 แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที	่

11	ธันวาคม	2562

	 รวบรวมผลส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุง

แก้ไขข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอื่น

	 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรษัฎากร	(ฉบบัที.่.)	พ.ศ.	....	(การแลกเปลีย่นข้อมลูตามค�าขอ

ระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)	

ร่วมกับกรมสรรพากร	เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2562

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

	 เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม	 

compliance	สมัพนัธ์	ครัง้ท่ี	16	เพือ่ให้สมาชกิมีกจิกรรมกระชบัความ

สัมพันธ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย์	เมื่อวันที่		7	–	8	กันยายน	2562	

ณ	จังหวัดสมุทรสงคราม

	 เข้าร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์จัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับสมาชิก	 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับหน่วยงานก�ากับ	เมื่อวันที่	8	–	9	พฤศจิกายน	2562	

ณ	จังหวัดกาญจนบุรี้าู
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ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมการพัฒนาด้านหลักการและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีมาตรฐาน	 รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตาม

ระเบียบ	ข้อบังคับ	 และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	นอกจากนี้	

ชมรมฯ	 ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ

ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในปี	2562	 ชมรมฯ	 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	 

39	บริษัท	

การดำาเนินงานของชมรมในปี	2562	สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

	 จัดท�าแบบส�ารวจข้อมูล	URL	 เพื่อรวมรวมและเผยแพร่	URL	

ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อน�าไปปรับปรุงการ	Block	Web	การ

เข้าใช้งาน

	หารือกับผู้แทนกรมบังคับคดี	ในหัวข้อเรื่อง	แนวทางการเชื่อม

ต่อระบบ	Web	Service	ของกรมบงัคบัคดแีละสอบถามความพร้อมใน

การทดสอบระบบ	Web	Service	ของกรมบงัคบัคด	ีและบรษิทัสมาชกิ

ที่พร้อมทดสอบได้เริ่มทดสอบระบบในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	สมาคมบริษทัจดัการลงทุตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 เอซี	 อินโฟเทค	 จ�ากัด	 จัดกิจกรรม 

ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์	Capital	Market	Cyber	Exercise	2019	

เมื่อวันที่	19	-20	พฤศจิกายน	2562	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	237	คน	

จาก	51	บริษัท

ร ่วมกับบริ ษัท เอซี อินโฟเทค จ�ากัด จัดกิจกรรม 
Capital Market Cyber Exercise 2019

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	
 จัดงาน	Capital	Markets	IT	Day	2019	ภายในงานมีบริษัท 

ผู้พัฒนาระบบร่วมน�าเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 จ�านวน	11	บริษัท	 

และผู ้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 

บริษัทหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	ส�านักงาน	

ก.ล.ต.	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2562

 ร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาระบบให้ความรู้สมาชิก	

   	 ร่วมกับบริษัท	KGiSL	 ผู้พัฒนาระบบจากประเทศอินเดีย	 

	 น�าเสนอระบบ	Back	Office	 ให้สมาชิกได้รับทราบ	 

	 เมื่อวันที่	31	มกราคม	2562

	 ร่วมกับบริษัท	Unbound	จากประเทศอิสราเอล	 จัดงาน 

	 สัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยี	Multi	–	Party	Computing	 

	 (MPC)	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในการรักษาความ 

	 ปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร์	เมือ่วนัที	่6	มถินุายน	2562

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 หารือร่วมกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์	ฯ	

	 เรื่อง	ความคืบหน้า	SET	Connect	

	 เรื่อง	แผนงาน	IT	ของตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้บริษัทหลัก 

	 ทรัพย์น�าแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาการด�าเนินงานของ 

	 บริษัทต่อไป	

	 เรื่อง	โครงการ	Cyber	Trust	-	Engagement	Model	

	 เรื่อง	โครงการ	Common	Infrastructure	for	Back	Office

 หารือร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	

	 เรือ่ง	ประกาศว่าด้วยเรือ่งข้อก�าหนดในรายละเอยีดเกีย่วกบั 

	 การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ในประเด็นปัญหา 

	 อุปสรรคในการด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ

	 เรือ่งแลกเปลีย่นข้อมลู	ได้แก่	case	study	และ	Best	Practice	 

	 เกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

	 โครงการเพิ่มความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ส�าหรับ 

	 ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน	 โดย 

	 ส่งเสริมให้เกิดบริการกลาง	(pool	service)	 เกี่ยวกับ	 

	 Incident	Response	(CSIRT	:	Computer	Security	Incident	 

	 Response	Team)	ซึ่งจะให้บริการด้าน	technical	ในการ 

	 แก้ไขและกู้คืนเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

	 ร ่วมหารือกับผู ้แทนของผู ้พัฒนาระบบ	4	 บริษัท	 ได้แก่	 

บริษัท	ฟรีวิลล์	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	บริษัท	ดีเอสที	เวิล์ดวายด์	เซอร์วิส	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	บรษิทั	เซท็เทรด	ดอทคอม	และ	บรษิทั	อไีฟแนนซ์ 

เสนอแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

ส�าหรับระบบการซื้อขาย
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ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

	ร่วมจัดกิจกรรมสัมพันธ์	“SET-Broker	IT	Networking”	เพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีและกระชับความร่วมมือระหว่าง	ผู้บริหารและ

พนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน	IT	ของบริษัทสมาชิก	บริษัทผู้พัฒนาระบบ	

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เม่ือวนัท่ี		21-22	กนัยายน	2562	

	 ร่วมกับบริษัท	 ซิมโฟนี่	 คอมมูนิเคชั่นส์	 จ�ากัด	(มหาชน)	 

เกี่ยวกับงาน	ASCO’s	Business	Solutions	Symphony	2019	ระหว่าง

วันที่	26	–	27	ตุลาคม	2562	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ให้มีมาตรฐาน	 และ

เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู ้ประสบการณ์ 

อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์	 รวมทั้งการท�าหน้าที่

เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

ในปี	2562	ชมรมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	41	บริษัท	 โดยมีสมาชิกใหม ่

ในปี	2562	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	บล.	ไทยพาณิชย์	จูเลียส	แบร์	จก.

การดำาเนินงานของชมรมในปี	2562	สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

	ร่วมให้ความเห็นเกีย่วกบัการปรับปรุงชดุข้อมลูขัน้ต�า่ทีใ่ช้ในการ

จัดท�า	Single	Form	 เพื่อให้สมาคมรวบรวมความคิดเห็นไปปรับปรุง

ส�าหรับเป็นข้อมูลในการประชุมคณะท�างานร่วมกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

ด้านการพัฒนาบุคลากร

	 ร่วมกับส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 จัดการบรรยาย	 เร่ือง	 แนวทาง

การก�ากับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์	(Crowd	Funding)	และ	แนวทางการก�ากับดูแล	Initial	

Coin	Offering	(ICO)	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2562

	 ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	(ATI)	

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	(TSI)	 ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	จดัอบรมส�าหรบับุคลากรด้าน	Back	Office	โครงการ	

Strengthening	BOO	@	Brokers	2019	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2562	

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	หารือกับ	FINNET	 เรื่อง	 ระบบ	Payment	Phase	2	 ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับส�านักหักบัญชี	(TCH)

	หารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เกี่ยวกับแผน

พัฒนา	Platform	 เพ่ือรองรับการจัดสรรหุ้นที่	 บลจ.	 สั่งซื้อขายผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์เข้ากองทุนแต่ละกอง	(Trade	Allocation)	ตลอดจน

การส่งข้อมูลเบื้องต้น	(Preliminary	data)	ให้	Broker	และ	Custodian	

เพื่อใช้ประกอบการจัดท�า	Settlement	Instruction	(SI)

	 หารือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	(TSD)	

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 สมาคมตราสารหนี้ไทยและสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน	 เรื่อง	การน�าตราสารหนี้	 และหน่วยลงทุนมาเป็นหลักประกัน	

รวมถึงแนวทางการบังคับหลักประกัน	

	 จัดท�าแบบสอบถาม	2	ครั้ง	1)	 ความต้องการทดสอบระบบ	

Digital	Subscription	(DSS)	ในบทบาท	Broker	และ	บทบาท	Agent	

2)	อุปสรรค	และปัญหาในการใช้ระบบ	Digital	Subscription	(DSS)	

โดยรวบรวมน�าส่ง	TSD	และได้หารอืร่วมกบัผูแ้ทนจาก	TSD	ในประเดน็

อุปสรรค	และปัญหาการใช้งานร่วมกัน	

	 จัดท�าแบบส�ารวจเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการใช้งานระบบ	

FundConnext	 เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ	 และน�าส่งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

พิจารณาต่อไป

	เสนอความเหน็ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	ร่างแนวทาง

วธิกีารแปลงหรอืการแก้ไขรายการซือ้ขายหลักทรพัย์ประเภทหุน้สามญั	

(Local)	และหลักทรัพย์ประเภท	NVDR

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ ์

	 ชมรมฯ	 ร่วมกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	และบริษัท	ส�านักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และชมรมคัส

โตเดียน	จัดกิจกรรมสันทนาการ	Networking	Day	2019	 ระหว่าง 

วันที่	30	พฤศจิกายน	-	1	ธันวาคม	2562	ณ	จังหวัดชลบุรี

การบรรยาย เรือ่ง แนวทางการก�ากบัดแูลการเสนอขายหลกั
ทรพัย์ผ่านระบบหรอืเครอืข่ายอิเลก็ทรอนกิส์ (Crowd funding) 
และ แนวทางการก�ากบัดแูล Initial Coin Offering (ICO)
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ชมรมผู ้ประกอบธุ รกิ จสัญญา ซ้ือขายล ่ วงหน ้ าจัดตั้ งขึ้ น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้า	 และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ	 อีกท้ังยัง

เป็นศูนย์กลางของการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน 

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าการ 

เป็นตวัแทนของสมาชกิเพ่ือให้ความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในปี	2562	ชมรมฯ	มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	41	บริษัท	 

โดยมีสมาชิกใหม่ในปี	2562	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	บล.	เอเอสแอล	จก.

การด�าเนินการของชมรมในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

	ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่	(Block	Trade)	

ส�าหรับ	Single	Stock	Futures	ให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากขึ้น

		ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบั	Market	Maker	เพือ่สนบัสนนุ

ให้	Potential	Market	Maker	ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามสนใจท้ังในและ

ต่างประเทศสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

	 ปรับปรุงสูตรการค�านวณหลักประกันส�าหรับ	SET50	Options 

และสนิค้าใน	TFEX	เพ่ือให้หลกัประกนัของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าทีเ่รยีก 

เก็บสอดคล้องกับสถานะความเสี่ยงของพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมถึงปรับโครงสร้างสูตรการค�านวณให้ไม่ซับซ้อนและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลของตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศ	

	 จัดท�ามาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

ฉบับเดือนธันวาคม	2562	 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

ให้เป็นปัจจุบัน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

		คณุชาญชยั	กงทองลกัษณ์	และคณุกณัฑรา	ลดาวลัย์	ณ	อยธุยา	

เป็นผู้แทนชมรมฯ	บรรยายให้ความรูแ้กผู่้แนะน�าการลงทุนในภมูิภาค	

เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2562	ณ	จังหวัดอุดรธานี

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

		ให้ความเห็นกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	และส�านัก

หักบัญชี	(TCH)	 เก่ียวกับแนวทางการซื้อขายและการค�านวณหลัก

ประกัน	SSF	ในกรณีหุ้นอ้างอิงถูก	SP	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	เปิดให ้

มีการซื้อขายช่ัวคราว	 แนวทางการ	Delist	 หุ ้นอ้างอิงของ	SSF 

การปรับปรุงการค�านวณหลักประกันส�าหรับลูกค้าทั่วไป	 รวมถึง

แนวทางพัฒนาบริการซื้อขายในช่วง	Night	Session	

	ให้ความเห็นในเบ้ืองต้นเกีย่วกบัปัญหา	อุปสรรค	รวมถงึข้อเสนอ 

แนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 

เรื่อง	กิจกรรมส่งเสริมการขาย	

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

	 ร่วมกับ	TFEX	 จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 

ณ	เมืองมุมไบ	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	9	–	14	มกราคม	2562	

เพือ่ศกึษาพฒันาการของ	Currency	Futures,	SSF	รวมถงึสนิค้าประเภท

อื่นที่น่าสนใจ	โดยได้เข้าเยี่ยมชม	National	Stock	Exchange	(NSE),	

Securities	Exchange	Board	of	India	และ	Reserve	Bank	of	India	

	ร่วมกับ	TFEX	จัดกิจกรรม	TFEX	Networking	2019	ระหว่างวันที่	

30	พฤศจิกายน	-	1	ธันวาคม	2562	ณ	จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมกับ TFEX จัดกิจกรรม TFEX Networking 2019

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

	คุณชาญชัย	 กงทองลักษณ์	 เป็นผู ้แทนชมรมฯ	 บรรยาย

ให้ความรู ้แก่นักลงทุนในกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน	@สงขลา	 

เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2562
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ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เป็นศูนย์กลางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ

บรษิทัสมาชกิให้มศีกัยภาพในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคลอย่างมือ

อาชีพ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม	รวมทั้ง	

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	ประสบการณ์	

และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิก	ในปี	2562	ชมรมฯ	

มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	34	บริษัท	

การดำาเนินงานของชมรมในปี	2562	สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตราฐานการปฏิบัติงาน

 ส�ารวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	2019	 และโบนัสประจ�า

ปี	2018

 จัดโครงการ	Salary	Survey	 ส�าหรับสมาชิก	 ประจ�าปี	2562	 

โดยบริษัท	AON	Hewitt

ด้านพัฒนาบุคลากร

 จัดอบรมหลักสูตร	 “ทิศทาง	ICO	&	Cryptocurrency	 

ในปัจจุบัน”	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2562

 ร่วมกับ	TSI	จัดอบรมหลักสูตร	“Design	Thinking	Workshop”	

เมื่อวันที่	26	เมษายน		2562

 ร่วมกับ	TSI	จัดอบรมหลักสูตร	“Change	Mindset	Shift	your	

performance”	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2562

 จัดการบรรยาย	 เรื่อง	 “Maximizing	Your	SELF	for	Results”	 

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์
โดยคุณชฏาวรรณ	 คังคะเกตุ	 ต�าแหน่ง	Executive	Director	 

บริษัท	People	Link	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2562

 จัดการบรรยาย	 เรื่อง	 “พรบ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 

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

ของงาน	HR”	โดย	รศ.คณาธปิ	ทองรววีงศ์	ต�าแหน่ง	รองศาสตราจารย์

ประจ�าหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบัณฑติ	คณะนติศิาสตร์	มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2562

 จัดบรรยาย	 เรื่ อ ง	 “Succes s ion	 Management“ 

โดย	คณุไพรชั	ธนาชัยแสง	ผูอ้�านวยการ	หวัหน้าฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

บุคคล	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 

5	พฤศจกิายน	2562

 จัดบรรยาย	เรื่อง	Agile	Working	for	HR	โดย	ดร.	บวรนนัท์	 

ทองกลัยา	ต�าแหน่ง	นายกสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย	

เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2562

 จดับรรยาย	เรือ่ง	“ทศิทางการพฒันาบคุลากรในธรุกจิหลักทรพัย์	

ปี	2020”	 โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	และการพัฒนาที่

ยั่งยืนโดยยึดหลัก	ESG	โดย	คุณสินีนาฎ	แจ่มศรี	ฝ่ายพัฒนาบรรษัท

ภิบาล	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2562

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

 จดัสมัมนา	เรือ่ง	Leadership	Development	&	Action	Learning 

จากสถาบนัพัฒนาผูน้�าเครอืเจรญิโภคภณัฑ์	(CPLI)	ณ	จงัหวดันครราชสีมา

สัมมนา เรื่อง Leadership Development & Action Learning
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About ASCO

The Association involved with the securities business 

was established for the first time in 1973 under the name 

“Thai Finance and Securities Trading Association”. After 

some changes in its rules and regulations in 1976 the 

name became “Thai Finance and Securities Association”. 

In 1981 a group of 30 securities companies left to form 

their own organization and the name changed again to 

“The Association of Members of the Securities Exchange”. 

When the Securities Exchange Act became law in 1992 

the Association requested the Regulator to register it as 

the first organization to deal with the securities business 

in Thailand, its main purpose being the development of 

the Thai capital market and securities industry. The request 

was approved on September 17, 1992 under registration 

number 1/2535 with the name “Association of Securities 

Companies” (ASCO) The Association had the following 

objectives: To develop and promote the country’s capital 

and securities market, to protect and safeguard member 

companies, to improve the standard of business operations, 

to cooperate with regulatory agencies in drafting rules 

and regulations in order to develop the infrastructure of 

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

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

Securities Companies” has been adopted. The Association 

has been restructured for greater appropriateness and to 

ensure accomplishment of its mission as well as consistently 

efficient ability to render services to the members. As a 

result of the restructuring, it now has three major Groups; 

namely, Business Development, ASCO Training Institute and 

Member Supervision.

The Association participated in establishing several  

organizations to support the operations of securities 

business of member companies. In 1994, it set up the 

ASCO Training Institute with the objective of improving 

the caliber of personnel and prepare them for work in 

the field of securities through the training and testing of 

securities staff. The Bond Dealers Club was also founded 

and was to become the Central Organization that would 

�ในส่วนเนื้อหาที่ตัวอักษรทำาตัวหนา คือ ไม่ทำาสีดำา นะคะ”

work out a standard system for the operation of bond 

dealers’ business. It was expected that the development 

of the financial market will be affected by this move in 

the future. In 1995 in order to expand the capital market 

the Association set up the Bangkok Stock Dealing Center 

to help small and medium-sized businesses raise capital 

in a more efficient manner. (However, due to several 

factors in particular capital gains tax, the Bangkok Stock 

Dealing Center had to close its doors in 1999). In 1996, 

TSFC Securities Limited was established as a specialized 

financial intermediary providing funds for both the primary 

and secondary securities markets in Thailand. In 2004 The 

Association cooperated with the organizations that are 

involved with the capital market as well as The Stock 

Exchange of Thailand (SET) in establishing the Federation of 

Thai Capital Market Organizations (FeTCO). Its mission was 

to ensure good corporate governance and cooperation  

among these organizations in developing the capital 

market in Thailand. 

“Member Supervision function” was added in 2012 

to promote good corporate governance, ethical standards 

and good practices, as well as coordination aimed at 

removing rules and regulations imposing business obstacles, 

and giving input to new legislation and regulations. During 

2016, a “Research Section” was introduced to prepare 

industrial data bases, conduct studies of domestic and 

foreign data for the benefit of the securities business, as 

well as disseminate research works to relevant agencies 

and the public.

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 
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Club was founded to facilitate the development of the 

securities business as it was moving closer in the direction 

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

the capital market and hence the economy. The Back 

Office Operation Club established in September 2005, 

was assigned the task of promoting and developing 

the standard of operations for the securities business, to  

disseminate research information and activities in this 

respect, to be the center for exchanging information, 

knowledge, experience and techniques on the operations  

of the securities business. The Futures Industry Club  

established in December 2005, was to promote and 

develop the standard of running the Futures business in 

both principle and operations, coordinate the collaboration 

between the members in resolving the Futures business’s 

problems, compromise the dispute between members or 

third party in relation to running the Futures business, 

and to supporting the education, research, and the  

dissemination of information related to Futures business. 

And, in 2012, the Human Resources (HR) Club was  

established with primary objectives of serving as a center  

for human resources development, sharing views, knowledge,  

experience and HR management expertise, coordinating 

with the members in finding solutions to HR problems, 

providing advice in HR matters, as well as disseminating 

technical knowledge and HR research results and technical 

activities among the members.
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I would like to thank the members of the Association 

for electing me as the Chairman, and I also would like 

to thank the Board of Directors, ASCO’s Clubs as well as 

Association staff members for their support.  It is my belief 

that all of us will do our best to place our Association 

in the best position to support the securities business and 

bring about its continuous success.

The Year 2020 will not only impose business challenges 

both in terms of competition and economic volatility in 

the country and abroad, but also see numerous other 

challenges, including additional regulatory requirements in 

various areas, such as cybersecurity and personal data 

protection.  In addition, we all need to catch up with 

emerging innovations, particularly the Distributed Ledger 

Technology which is stepping into our work processes.  Our 

members therefore need to ensure that they understand 

these challenges and are well prepared for the changes 

that will come along.

To keep adding value to member services, the 

Association will in 2020 continue providing support to the 

members’ wealth management services, following our efforts 

made that resulted in the Office of the SEC’s issuance 

of regulations governing Portfolio Advisory and Program 

Trading services.  The endeavor was meant to build on 

the traditional securities brokerage services which can no 

longer adequately meet the requirements of most present 

portfolio investors. 

Another important trend seen during the past 3-4 

years is the increasing use of online services, which offers 

business expansion opportunities to the members.  However, 

there is concern as to whether the individuals performing  

transactions with the companies truly represent their 

identities.  Standards have therefore been established at 

both national and industrial levels for authentication and 

verification, some of which will be put into practice in 

2020.  We have been working closely with parties involved 

towards practicality of the regulations to be laid down, 

to ensure that they meet their respective objectives but 

do not impose unnecessary business obstacles.  Another 

supportive activity conducted in this area was encouraging 

the members to contribute to the capital increase of the 

ASCO Business Promotion Company Limited, in order for 

Message 
from the Chairperson

Dear ASCO members

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES
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the company to subscribe new shares of the National 

Digital ID Company Limited - the developer of a platform 

for digital ID verification.

As briefly mentioned above, the Personal Data  

Protection Act will require the members to upgrade their 

methods of collecting and keeping personal data of their 

customers and relevant individuals specified by law, in 

order to ensure their compliance.  The Association hired 

a consultant to give advice in the matter and will push 

for adoption of approaches commonly agreed upon 

by the members as the industry’s standard, in order to  

ensure the members’ smooth and proper operations and 

to minimize the risks of non-compliance.

When it comes to risk management, cybersecurity 

is among the high priority issues to which the members 

inevitably attach a great deal of importance, considering 

the magnitude of damage in the event of an incident 

and the regulations to which we have to comply.  During 

2019, the Association cooperated with the regulatory 

agencies in conducting activities to instill awareness and 

to ensure understanding.  Continuation of activities in this 

area has also been planned for this year.

In terms of personnel development, in addition to the 

Executive Advancement Program (EAP) designed to provide 

a variety of  knowledge to executives, the Association in 

2019 launched the NEXT Program to strengthen knowledge 

and skills of new generation executives of the members.  

Up-country training of the members’ investment consultants 

and support staff members has been conducted on a 

continuous basis for several years and, of course, will be 

continued well into 2020.

Obviously, the Association’s past successful operations 

and activities cannot be achieved if there isno support 

from the Directors, Club Members and executives of 

the member companies.  I am highly grateful for their 

strong dedication and support, and do look forward to  

continuing support from you all to the Association’s future 

operations and activities. 

    

(Pichet Sithi-Amnuai)

Chairman
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Vision        

“Moving towards Broker 4.0”: enhancing value added services 

Mission

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

 Portfolio advisory and program trading : preparation of standard contracts based on the revised Notification  

 of the SEC and preparation of an operating guideline

 Loan Against Securities : A proposal was made to the Bank of Thailand (BoT) to permit the use of bonds  

 for which the central bank is the registrar as collateral in the scripless system. Discussions were also held  

 with the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) and the Association of Investment Management Companies  

 (AIMC) regarding preparation of a guideline for accepting bonds and investment funds as collateral and  

 collateral enforcement.

 Digital Asset Business : The Association followed up on, and participated in, undertakings in this area of the  

 Stock Exchange of Thailand and the Office of the SEC. 

 On line transactions : The Association encouraged the member companies to participate in the NDID system  

 and supported the increase of the capital of the ASCO Business Promotion Co. Ltd.

 Servicing clients investing abroad : The Association revised the operating guideline and proposed adjustment  

 of the criteria set forth by the regulators to ensure that the members can provide competitive services in  

 cases where investors invest directly.

 High yield bonds : discussions were held with the Bank of Thailand and the Office of the SEC for  

 development purposes

 Stapled securities : discussions were held with the Office of the SEC for development purposes.

 Strengthening relationships with foreign counterparts : ICSA and ASF

 Cyber security : participation in the TCM-CERT Working Group in organizing the Capital Market Cyber Exercise 2019

 Digital ID : The Association cooperated with the SEC in specification of standards for capital market client  

 identification.

 Executives : Four training sessions under the EAP and two under the NEXT programs were organized.

 Provincial Manager & IC Training : Udon Thani Province

 Study visits : Association (USA), IB Club (Australia) and HR Club (CP Training Center)

 Training of Club personnel : all clubs

2019 important operating results

1  Products & Services

2  Technology

3  HR Development
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 Payment for Capital Market : live phase2 on November 11, 2019

 The back office system upgrade : giving a project brief to the vendor

 Development of Listed Company and Economic Data Centers ; working jointly with the Stock Exchange of Thailand  

 in preparing data entries, with three sectors having been completed (Property, Banking and Energy)

 Compilation or laws and regulations for the SBL business, as well as 0supervision and internal control. Development of  

 an e-book Manual for Introducing Broker Agents is under way.

 Personal Data Protection Act : a consultant has been contracted for compliance with the law and preparation  

 of operation guidelines for the member companies.

 The Legal Execution Department : an MOU on information reception and transmission with the members and  

 preparation of operation guidelines 

 Expression of opinions towards major laws and rules; e.g., criteria for fixing fees for operating licensed businesses,  

 the Notification on the Net Capital Rule, operating guidelines for e-kyc, the Cybersecurity Act and the Anti-Money  

 Laundering Act

 Knowledge imparting : four activities were conducted in Bangkok, Chiengmai,  Khon Kaen and Songkhla Provinces  

 Imparting knowledge to students of six universities and providing support to the YFS Project 

 Production of four articles : The past decade of the Thai securities business, Portfolio Advisory and Program Trading,  

 ESG: a key to sustainable business operation, and  Securities Token Offering (STO)

 A project in Honor of HM the King : Promotion of ESG Among the Capital Market on the parts of the members,  

 investors and university students

 Donations for the victims of floods and Tropical Storm Pabuk

4  Common Infrastructure

5  Best Practices & Ethics 

6  CSR

1  Products & Services
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Capital Market

and Securities Business

in 2019
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Overall economic growth in 2019 was registered 
at 2.4%, a drop from the previous year of which 
expansion rate was at 4.2% (Table 1). The growth 
rate - the lowest since 2014 - resulted mainly from the 
global economic slowdown, uncertainty of the directions 
of trade restriction measures, appreciation of the Baht, 
the budget delay and the drought.  

Domestic spending in the private sector grew at 
4.5%, a continuation of the growth rate of 4.6% in the 
previous year. The relatively high growth rate resulted 
from favorable factors – low interest and inflation 
rates and the Government’s measures.  Private sector 
investment, meanwhile, grew at a   rate of 2.8%, a 
decrease from 4.1% in the previous year. The value of 
exports in 2019 dropped at a rate of 3.2%, as against 
the positive growth rate of 7.5% of the preceding year, 

Review of the Economy, Capital Market and

Securities Business in 2019

Overview of Thailand’s economy

Table 1: Major Economic indicators for 2019 and economic forecast for 2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

GDP growth (%) 0.8 2.9 3.3 4.1 4.2 2.4 1.5-2.5
Investment (%) -2.4 4.4 2.8 1.8 3.8 2.2 3.6

Private (%) -1.0 -2.2 0.5 2.9 4.1 2.8 3.2

Public (%) -7.3 29.3 9.5 -1.4 2.9 0.2 4.8
Private Consumption (%) 0.6 2.2 3.0 3.1 4.6 4.5 3.5
Public Consumption (%) 2.1 3.0 2.2 0.1 2.6 1.4 2.6
Export volume of goods & service (%) 0.2 0.7 2.8 5.2 3.3 -2.6 0.9

Export value of goods (%) -0.3 -5.6 0.1 9.5 7.5 -3.2 1.4
Import volume of goods & service (%) -5.3 0.0 -1.0 6.2 8.3 -4.4 3.1

Import value of goods (%) -7.9 -10.6 -5.1 13.2 13.7 -5.4 2.7
Trade balance (Bil. USD) 17.3 26.8 36.5 32.6 22.4 26.6 24.2
Current Account balance 15.1 32.1 48.2 44.0   28.5 37.3 29.5
Current Account to GDP (%) 3.8 8.1 11.7 9.6 5.6 6.8 5.3
Inflation rate (%) 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 0.4-1.4
f=forecast
Source: NESDB

in line with the economic slowdown of trading partners, 
uncertainty of the directions of trade restriction 
measures, and appreciation of the Baht.

Consumption in the public sector increased 
by 1.4% per year, compared to 2.6% per year of the 
previous year. Meanwhile, public sector investment 
increased by 0.2% per year, compared to 2.9% per 
year recorded for 2018, due mainly to slow budget 
disbursement.

In terms of domestic economic stability, headline 

inflation in 2019 decreased to 0.7%, compared to 1.1% 

in 2018. For external stability, the current account in 

2019 showed a surplus of 6.8% of the GDP. The trade 

balance surplus was at $26.6 billion, an increase from 

the previous year due to significant import reduction.

   Review of the Economy

Capital Market

and Securities Business

in 2019
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During 2019, there were 556 companies listed on the 

SET. 13 new ones were listed and 8 were delisted. As for the 

mai, 169 companies were listed, 17 of which were new ones, 

and 1 of which was delisted. Hence, as at the end of 2019, 

a total of 725 companies were listed on either the SET or the 

mai (Figure 2).

Overview of the Stock Exchange of Thailand

SET index ended 2019 at 1,579.84 points, increasing by1.0 

% from the end of 2018 (Figure 1). Like other ASEAN exchanges, 

the slight increase of the index is attributed to pressure from 

external factors, which led to foreign investors’ net-sell volumes 

for three consecutive years. The Index reached its highest level 

at 1,740.91 points in July and hit the bottom at 1,548.65 points in 

December. The mai Index closed at 309.64 points, decreasing 

from the end of 2018 by 13.1 %.

Combined market capitalization of the SET and the mai 

at the end of 2019 totaled 16,962,612 million Baht (Figure 1), 

increasing from the end of 2018 by 4.6 %, along with the rise 

of the indices.
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Figure 1: SET-mai Index & Market Capitalization

 The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2019 

went up from 14.75 times at the end of the previous year to 

19.4 times, and the mai P/E ratio decreased from 44.3 times 

at the end of 2018 to 23.08 times (Figure 3). The Thai dividend 

yield dropped from 3.22 % at the end of 2018 to 3.14%.

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

Figure 3: Dividend Yield and P/E

The combined turnover of the SET and the mai in 2019 

stood at 12,978,854 million Baht, decreasing from 14,130,078 

million Baht of 2018 by 8.1 %. The average daily turnover was 

53,192 million Baht, dropping from 57,674 million Baht in 2018 

(Figure 4).
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Capital Market Situation
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Figure 4: Average Daily Turnover

In terms of securities turnover in 2019 categorized by 
investor type, retail investors still had a decreasing 
share of 34%. The share of foreign investors and that 
of proprietary traders rose to 41 and 14%, respectively; 
while domestic institutional investors’ share remained 

unchanged at 11 % (Figure 5).

Categorized by underlying product, the most traded was 

the Single Stock Futures, which constituted 50% of the total 

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

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

As of the end of 2019, the TFEX had open interest of 

3,330,230 contracts, increasing from 2,440,223 contracts in the 

previous year by 36.5 %. There were 186,813 trading accounts 

in total, increasing from 168,506 accounts in the previous year 

by 18,307 accounts. During 2019, retail investors accounted 

for the highest percentage of 49%, followed by institutional  

and foreign investors, who accounted for 33% and 18%,  

respectively. 

Development of goods and services by the TFEX  

happened in various areas.  An example was the addition 

of 19 underlying stocks for stock futures, effectively increasing 

the number of underlying stocks from 93 to 112.  Trading of 

the new batch of stock futures commenced in June.  Also, 

another 9 brokers for the trading of USD Futures were added.  

In addition, the method for calculation of the margin for SET 

50 Options was adjusted to be more in line with international 

standards.  The exchange also actively promoted knowledge 

imparting activities and provided information and tools for use 

in investors’ trading through digital media, such as the TFEX 

Night Trade video clips.

Overview of the bond market

As at the end of 2019, the outstanding value of bonds 

registered with the Thai Bond Market Association was 13.3 trillion 

Baht, increasing from 12.6 trillion Baht in 2018 by 5.7%. 

Outright trading on the secondary market in 2019 totaled 

21.4 trillion Baht, or an average of 87,755 million Baht per day, 

which represented an increase of 11.3 % from 78,834 million 

Baht in 2018.
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 Figure 5: Market Turnover Classified by Type of Investors 

Overview of the derivatives market

During 2019, the volume of trading of the Thailand  

Futures Exchange (TFEX) totaled 104,521,995 contracts, or a 

daily average of 428,369 contracts, rising by 0.5% from 2018, 

during which the daily average was 426,213 contracts. The 

main reason was the trading of the Single Stock Futures and 

the SET 50 Index Futures. 



ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

46

The following summarizes major developments in the 

capital market in 2019:

1. Promulgation of the Securities and Exchange Act (No.6) 

The new Act was enacted to raise the level of supervision of 

the capital market and securities exchanges to international 

standards, to increase protection of investors and to establish 

the Capital Market Development Fund (CMDF).  The law came 

into force on April 17, 2019 and its contents essentially cover 

six areas as follows:

1.1 Enhancing flexibility of securities business  

supervision: for example, repeal of the minimum requirement 

of paid-up registered capital of securities companies, allowing 

the SEC Board to use discretionary power to prescribe required 

paid-up capital suitable for the business nature and risks  

instead. The SEC Board also has the power to exempt a certain 

business undertaking from being classified as securities business, 

such as provision of services to a specific group of persons and 

regulatory sandbox. This is to accommodate undertaking of 

new types of business and technology-driven services.

1.2 Enhancing supervision of mutual fund management 

Asset management companies (AMC’s) shall have fiduciary 

duty to protect the interest of unitholders. In so doing, AMC 

shall lay out a policy for preventing and monitoring any act 

that may impose a conflict of interest, unfairness or damage 

to unitholders’ interest. In addition, the fund voting provisions 

have been revised to increase efficiency in practice whereby 

unitholders are entitled to seek the court’s order to revoke the 

resolution found to be in contravention of the law or governing 

regulations;

1.3 Enhancing supervision over the SET in line with  

international standards The SET shall comply with the regulatory 

objectives and the operating rules of securities exchanges. In 

issuing, revising or modifying its rules and regulations, the SET 

must conduct a hearing session with the member securities  

companies, investors or stakeholders and such rules and  

regulations must be approved by the SEC Board. In addition, 

the composition of the SET Board of Directors and appointment 

procedure have been revised whereby the SET members shall 

elect not more than four persons and the SEC shall appoint not 

more than six persons from the list proposed by juristic persons 

or groups of persons involved with the capital market to ensure 

Major developments in the capital market
protection of the market’s best interest, and the SET manager 

shall be ex officio board member. The directors, except the SET 

manager, shall hold office for a term of three years, instead 

of the previous two-year term to ensure continuity of the SET 

operation;

1.4 Enhancing competitiveness of the capital market 

For example, the SET Board of Directors has the power to allow 

direct access for a person other than the SET’s member to 

purchase or sell listed securities, grant additional exemption to 

members to trade listed securities outside the SET, and promote 

fair competition for undertaking depository center business 

through scripless system for all types of securities throughout 

the whole process.

1.5  Establishing the Capital Market Development Fund 

(CMDF) as a center to promote capital market development; 

and the development function shall be separated from the 

exchange function to increase efficiency of the SET operation.

1.6 Enhancing effectiveness, clarity and transparency 

of the SEC’s operation For example, the SEC strategic plan 

shall be consistent with the National Strategy, the National  

Economic and Social Development Plan as well as the  

objectives of capital market supervision in line with  

international standards. In addition, the SEC may disclose 

confidential information acquired in line of powers and duties 

to regulators of auditors, or regulators of underlying goods or 

variables of derivatives contracts.

2. Permitting securities brokers and derivatives agents to 

offer program trading and portfolio advisory with execution 

The SEC issued a Notification allowing securities brokers and 

derivatives agents to offer ”program trading” and “portfolio 

advisory with execution” for trading of capital market products 

which better respond to investors’ demand, with effect from 

May 16, 2019, details of which are as follows:

2.1 Program trading, which refers to automated  

selection and transmission of capital market product buy/sell 

orders, without possibility of  the procedure being intervened, 

based on investment strategies proposed by the broker  and 

chosen by the client and,

2.2 Portfolio advisory with execution, which refers to 

analyses and advice given to determine the client’s investment  

allocation plan which reflects the categories of capital  

market products and their respective proportions in the portfolio.   

Trading orders are transmitted in accordance with the  
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investment allocation plan. There is also monitoring and  

rebalancing of the investment to ensure consistency with the 

client’s investment allocation plan.

Both services are exempted from obtaining a license 

to undertake securities business in the category of private fund 

management, or a license to undertake derivatives business 

in the category of derivatives fund manager, as they are  

incidental to the core trading service brokerage business. In this 

regard, the operators of the businesses are required to make 

an agreement with their clients concerning  the investment  

allocation plan, the investment strategy and the buy/sell 

conditions, as well as to have in place a main work system 

for business operation equivalent to that of the private fund 

management business in order to ensure that they are capable 

of delivering standardized services to investors.

3.Introduction of the Distributed Ledger Technology 

(DLT) as the digital infrastructure of the Thai capital market In  

September 2019, the Office of the SEC launched the “Distributed  

Ledger Technology (DLT) as the Digital Infrastructure of the 

Thai capital market Project”. The launch was attended 

by representatives of various agencies, such as the Fiscal  

Policy Office, the Stock Exchange of Thailand, the Association 

of Thai Securities Companies, the Association of Investment  

Management Companies, the Thai Bond Market Association, 

the Thai Bankers Association and the Association of International 

Banks, as well as the project advisors: Accenture Solutions Co., 

Ltd. and BakerMckenzie Co., Ltd. The objectives of the project 

are to increase efficiency and transparency of the capital 

market, to reduce costs and to facilitate access to the capital 

market of investors, fund mobilizers, and business operators to 

pave way for their driving of a digital Thai economy.  For this 

purpose, a steering Committee for the Digital Infrastructure for 

Capital Market Project, chaired by the Secretary-General of the 

SEC, has been appointed.  The first meeting of the Committee 

was convened on November 6, 2019 to discuss approaches 

to application of the DLT technology to increase efficiency 

and reduce operating costs, covering all stages, upstream to  

downstream, in connection with fund mobilization and  

investment in securities and derivatives. The meeting also 

considered the Master Blueprint and how concrete results can 

be achieved.

At the end of 2019, there were 44 securities companies with brokerage licenses. Of this total, 39 were SET members. As for 

the derivatives business, 43 companies were licensed as derivatives agents, 40 of which were TFEX general members.

Performance

The total revenue of the securities industry in the first nine months of 2019 was 32,546 million Baht, a decrease of 7.4 % 

from 35,147 million Baht of the corresponding period of the previous year. Brokerage fees remained the main revenue of the 

securities business. Combined brokerage revenues from securities and futures trading totaled 17,276 million Baht, or 53% of the 

total revenue (Table 2).

Securities industry

(unit: mil. baht) 2018 Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2019  % Jan-Sep 2019/2018
Brokerage - Securities 23,803 19,154 14,981 -21.8%

Brokerage - Derivatives 3,157 2,472 2,295 -7.2%

Underwriting 1,565 599 1,003 67.4%

Financial Advisory 907 747 653 -12.6%

Gains on Trading - Securities -7,327 -2,894 2,762 195.4%

Gains on Trading - Derivatives 11,184 5,579 1,531 -72.6%

Interest and Dividend 4,164 3,410 3,224 -5.5%

Interest on margin loans 3,834 2,915 2,613 -10.4%

Others 4,321 3,166 3,483 10.0%

Total Revenue 45,608 35,147 32,546 -7.4%

Table 2: Revenue of Securities Industry

Source: SEC
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The expenses of the securities industry in the first nine months of 2019 totaled 25,521 million Baht, a decrease of 2.5 % 

from 26,166 million Baht of the same period of 2018. The major item was personnel expenses, which totaled 13,042 million Baht, 

accounting for 51% of total expenses (Table 3).

In the first nine months of 2019, the securities industry recorded net profit of 5,615 million Baht, a decrease of 21.3 % from 

7,133 million Baht of the corresponding period of the preceding year.

(unit: mil. baht) 2018 Jan-Sep 2018  Jan-Sep 2019 % Jan-Sep 2019/2018

Expenses on Borrowing 2,718 2,064 1,919 -7.0%
Fee & Service Expenses 4,564 3,567 3,546 -0.6%

Provision for Bad Debt / Doubtful Account 90 114 -4 -103.5%

Personnel Expenses 18,039 13,591 13,042 -4.0%
Other Expenses 9,368 6,830 7,019 2.8%
Total Expenses 34,779 26,166 25,521 -2.5%

Table 3: Expenses of Securities Industry

Source: SEC

Financial position

Total assets of the securities industry as of September 2019 

stood at 396,355 million Baht, a decrease of 1.7% from the same 

period of 2018, when total assets stood at 403,283 million Baht, 

yet the amount represented an increase of 9% from the end 

of the previous year when assets totaled 363,668 million Baht. 

The sources of funds, at the end of September 2019, comprised 

liabilities totaling 290,724 million Baht and shareholders’ equity 

of 105,631 million Baht (Figure 6).

Return on Equity: ROE 

As a result of the decrease in net profit, (annualized) ROE 

of the securities industry for the first nine months of 2019 was 

7.1 %, decreasing from 8.9 % of the same period of 2018 and 

8.1 at the end of the year (Figure 7).
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Training in the Personal Data Protection Act. 

Improvement of the industry and operating standards

 Digital Platform ID 

1. Following up on the operation of the National Digital 

ID Co., Ltd. (NDID)

2. Giving input on the Electronic Transactions Act 

3. Encouraging the members to contribute to the capital  

increase of the ASCO Business Promotion Company Limited, 

in order for the company to increase the capital of the NDID

 The Association worked with agencies concerned  

in making preparations for the launching of the Payment  

for Capital Market System, Phase 2 (Interbank Model) on  

November 11, 2019.

 A Working Group on the Personal Data Protection 

Act was set up and a consultant was selected to ensure the 

members’ compliance with the Act.

 The Association prepared a standard agreement for  

the operating procedure for, and held meetings to ensure 

understanding of, the Portfolio Advisory and Program Trading 

services.

 A study was conducted on the cost structure of the 

securities business in order to establish an industry position for 

use in discussions with agencies concerned.

 The Association coordinated with the regulatory  

agencies concerned in a move to request revision of the  

offshore portfolio investment workflow to allow greater diversity 

of business undertakings.

 The Association participated in and gave input on the 

Distributed Ledger Technology (DLT) Project of the Office of 

the SEC and the SET.

Personnel development

 Training of executives of the member companies was 

conducted under the ASCO Executive Advancement Program 

(ASCO-EAP).  The topic was “Adaptation of financial institutions 

in response to the digital economy and digital ID in accordance 

with the Electronic Transactions Act”.

 A lecture was given to investment consultants in 

Udon Thani Province to promote the upcountry securities and  

derivative business. 

 Training in the Personal Data Protection Act for the 

securities business was organized for high-level executives and 

relevant line managers of the member companies.

Business development

 The ASCO NEXT (New Executive Training Program) was 

launched to arm new generation executives of the member 

companies with knowledge useful for their performance 

of duties and to strengthen the relationships among the  

participants and high-level executives of various agencies 

related to the capital market.

 A TFRS9 Meeting was convened to provide knowledge 

about essential elements of the accounting standards and 

required preparations, and to offer an idea exchange venue 

for the member companies. 

 A lecture on MSCI-New treatment of Thai Securities 

MSCI Indexes was given for attendance by the members.

Representing the members in coordinating with 

agencies concerned 

 The Association and the Federation of Thai Capital 

Market Organizations (FETCO) paid a call on Dr. Uttama  

Savanayana, Minister of Finance, and gave input on  

strengthening Thailand’s role on the global stage regarding  

savings reform and development of an ecosystem to  

accommodate the driving of the new economy.

 The Association led the executives of the member 

companies to visit the Secretary-General of the Securities and 

Exchange Commission (SEC), to exchange views on problems 

and obstacles encountered by business operators.

 A discussion was held with the Office of the SEC  

regarding the revision of the rules on maintenance of net liquid 

assets, which might impose business obstacles.
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Organized “Investor Class” activities

 A ceremony was held for the signing of the Agreement 

on Electronic Information Reception and Transmission between 

the Legal Execution Department and Securities Companies.  

The Association also served as a coordinator for system testing.

 Recommendations were made for improvement 

of information dissemination via the SETSMART for greater  

convenience. 

 The Association and the Stock Exchange of Thailand 

prepared industrial databases under the Economic Data  

Bureau Project for use in economic and industrial analyses and 

to reduce the need for data rekeying.  Working Groups were 

set up to work in detail regarding data requirements, starting 

from high economic impact sectors; i.e., Banking, Property 

and Energy. 

Activities and member relations

 The Investment Expo 2019 event was organized to 

promote the use of technologies to support investment for 

enhanced convenience and efficiency.  The event took place 

on January 26, 2019. 

 The Broker Badminton Championship 2019 Competition 

for a trophy from Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn was held during March 2-3, 2019.

 The soccer competition “Singha Broker Cup 2019” for a 

trophy from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

was held during June 22 - September 7, 2019.

 An “ASCO Innovation Trip” to San Francisco and Palo 

Alto, the USA, was organized during August 16-23, 2019.

Foreign relations

 Attendance of the 2019 International Council of  

Securities Associations (ICSA) Annual General Meeting

 Attendance of the 2019 Asia Securities Forum (ASF) 

Annual General Meeting to exchange information about the 

situation and development of the member countries’ securities 

business

 The Chairman and party visited the Lao Securities  

Exchange (LSX) at the Exchange’s invitation to share  

experience in securities and investment banking businesses 

with the representatives of the Lao money and capital markets.   

The visit was made during January 31- February 1, 2019.

Social Contribution Activities

The Association and the Thailand Securities Institute 

(TSI) of the Stock Exchange of Thailand jointly organized  

“Investor Class” activities in Chiang Mai, Khon Kaen and 

Songkhla Provinces.

The Association, the Office of the SEC and relevant capital 

market organizations jointly launched a Capital Market with 

Good Governance Promotion Project in Honor of His Majesty the 

King on the Occasion of His Majesty’s Coronation. A Working 

Group was also set up to determine the concept of securities 

companies’ ESG (Environmental, Social, and Governance)  

activities.  A seminar on “The Securities Business and Sustainable 

Development” was organized for the member companies and 

a lecture on “Structuring Savings and Investment Schemes for 

the New Generation with the Focus on Good Governance” 

was given for attendance by students.

A donation was given to the victims of Storm Pabuk,  

together with the Federation of Thai Capital Market  

Organizations (FETCO).  The donation was received by the 

Prime Minister in a special television program broadcast to 

raise funds for relief of the victims on January 8, 2019.

Support was extended to the fund-raising “Concert Love 

Song” activity organized by Thai Investor Association (TIA) to 

commemorate its 30th anniversary.

Support was extended to the Young Financial Star  

Competition (YFS 2019) Project, with attendance of the  

opening and closing ceremonies on June 12 and August 4, 

2019, respectively.

A lecture on investment was given for attendance by 

students of the University of the Thai Chamber of Commerce 

on June 20, 2019.
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IC-complex license examination to be able to provide consultancy  
for investment in high-risk or complex bonds and mutual funds.

In addition, the ATI cooperated with the Thailand Securities 
 Institute (TSI) of the Stock Exchange of Thailand and the Clubs 
under ASCO in organizing training of personnel in support of the 
members’ operations, as follows:

 Two training classes under the “HR@Brokers 2019” Project 
were conducted together with the HR Club with the objective of 
enhancing knowledge and skills of HR personnel.

The “HR @ Brokers 2019” Project,  
April 26 and May 28, 2019

Training and Exammination

ASCO Training Institute (ATI) in 2019 was on simultaneously  
developing and selecting technologies and innovations to  
upgrade its operation for greater up-to-dateness, efficiency and 
responsiveness to users’ requirements (e.g. development of the 
e-learning system and the system for verification of the identity 
of individuals taking tests). The Institute also attaches importance 
to imparting useful knowledge and disseminating information 
related to training and license examinations via its website  
and social media platforms to allow easy access by users and 
interested individuals.

Operating results of the ASCO Training Institute (ATI) 

Training

The ATI serves as a center for professional training in the 
securities business, offering training courses to industry personnel  
and general investors both in Bangkok and upcountry. Over 
25,000 trainees underwent training at the Institute, which  
delivers all training courses up to standards set forth by regulatory 
 agencies concerned.  Operating teams are developed in 
order to ensure professional operations.  Both in-house courses, 
designed in accordance with the customers’ requirements, and 
public courses for general interested individuals are available.  
The following are major public courses offered in 2019.:

 The 15-hour “Securities and Derivatives Investment  
Consultant License Renewal Refresher Course” Five classes were 
offered in Bangkok and four these were in upcountry. Another class 
was offered in English. The course was designed for investment 
consultants (IC’s), investment planners (IP’s), investment analysts 
(IA’s) and introducing broker agents (IBA) wishing to renew their 
licenses.  The course not only improved their knowledge and 
understanding but also realigned them with the new qualifications 
required by the Office of the SEC (for 2018 – 2020). 

  The “Financial Planning Program (CFP modules 1 -2)” 
This course has been designed for those wishing to work as  
investment planners (IP’s), and certified financial planners (CFP’s).

 The “1-day, 2-day and 4-day Tutoring for IC-Plain 
License Courses”, offering a review of the contents necessary 
for the examination to those making preparations for IC-Plain 
license examination.  

  The ”Tutoring for IC-Complex (P2) (complex bonds and 
mutual funds)  License Course” for those making preparations for 

 A training class was organized in cooperation with the 
Back Office Operation Club (BOO) under the “Strengthening 
BOO @ Brokers2019” Project.

 In cooperation with the TSI, the Institute organized three 
training classes under the “Grooming Experienced Staff Members 
for Investment Consultants – Plain” Project, with the trainees 
being staff members 50 years old or older, with not less than 
10 years’ experience in participating in offering capital market 
products  and dealing and servicing customers.Development 

of e-learning courses:

 The “Investment Opportunities through Fintech Course”   
This is suitable for investors and general interested individuals  
wanting to enhance their knowledge and understanding, to 
explore movement opportunities and recognize risks through the 
use of Fintech systems and tools, and to be capable of applying  
their knowledge in making investment decisions in order to 
achieve returns in real life.

 The “Technical Analysis Course”, designed for those 
wishing to learn proper trading timing and to understand stock 
graphs and basic technical analysis, as well as to have in-depth 
understanding of trend lines, moving averages, price patterns 
and indicators for stock self-analysis.

 The “DRG Practices Course” for those seeking a TFEX 
trader id.
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 The “Introducing Broker Agent (IBA) Course”, for  
individuals introducing clients or providing prospects for  
trading account opening with securities companies or  
persuading clients to open a trading account.

Training course development

A total of 39 new courses were developed or revised 
in 2019 to respond to the needs of trainees.  Importance 
was placed on selecting trainers qualified for the courses for  
maximum training effectiveness.

Testing

The ATI Digital Testing Center is the main testing center, 
certified for TSI standards, with staff members offering quality 
professional services. It is capable of handling testing every 
day of the week. The 12 upcountry testing centers ensure that 
the demands of individuals sitting tests are sufficiently and  
appropriately met. As another move to modernize the process, 
 ID card scanning was used for the first time in 2019 for test 
registration.  Over 25,000 people sat tests for investment  
consultant licenses during the year.

The ATI testing centers in Bangkok and upcountry are listed 
below:

 The ATI Digital Testing Center 
   12 up-country testing centers:
 Chiang Mai, Chiang Mai University
 Phitsanulok, Naresuan University
 Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Rajabhat University
 Phuket, Phuket Rajabhat University
 Songkhla, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus
 Surat Thani, Suratthani Rajabhat University
 Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University
 Khon Kaen, Khon Kaen University
 Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani University
 Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Rajabhat 

   University
 Nakhon Si Thammarat: Walailak University
 Chon Buri, Kasetsart University, Sriracha Campus

Support for students, educational institutes  

nationwide and various agencies

 The” Course for Younger Generations on Savings,  
Investment and Good Governance” was offered to the  
students of Srinakharinwirot University as part of the Good  

Governance Capital Market Promotion Project launched  
to commemorate His Majesty King Maha Vajiralongkorn  
Coronation Ceremony.  ASCO worked with the Office of the  
SEC in conducting this e-learning for students nationwide. 

 In cooperation with the TST, for the 17th consecutive 
year, the Institute conducted IC Plain: Full Paper testing under 
the Young Financial Star Competition (YFS 2019) Project for 288 
participating students.

 ASCO, together with six network universities, organized 
one-day training under the “IC-Plain Tutoring Project”, helping 
students of the universities to understand essential contents of and 
techniques for preparation for the IC-Plain test.  Lectures were 
also given at the request of the universities on relevant regulations, 
how to give appropriate advice, equities, making preparations 
for investment and investing in common stocks.

Information technology

ASCO’s IT systems in 2019 moved towards the digital  
economy age.  The year saw developments and innovations 
put in place to modernize the work processes and to cater 
to users’ requirements.  E-learning was elevated to Phase 2 
whereby learners could interact with the system.  The registration 
processes in both the front and back offices were upgraded 
for greater convenience on the parts of users and operating  
personnel.  System improvement also took place  as data from 
the registration is now automatically imported into the SAP system, 
replacing manual work.

Activities to promote the “Itti-Rich” Application 
during the Set In The City 2019 event during 
November 14-17, 2019
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Member Supervision

The following outlines major activities conducted by the Member 
Supervision Function in 2019:

1. Association rules and regulations preparation 

and review to set members’ operating standards

1.1 Provision of Portfolio Advisory & Program Trading  
(PA/PT) services Following the granting of permission by the  
Office of the SEC for securities companies to offer PA/PT services, 
pursuant to a Notification which has been effective since May 
16. 2019, the Association held meetings with the members to 
ensure understanding of how the business should be carried out.  
An Operation Guideline for PA/PT Business Operation, which 
was endorsed by the Office of the SEC, was announced and 
has been binding on all categories of business operators since 
November 25, 2019.

1.2 Reviewing the rules on analysis preparation and  
analyst qualifications  The focus of the review was on  
(1) permitting outsourcing of analysis preparation (2)  allowing  
the number of technical analysts to be counted towards the 
required number of securities analysts and (3) in case there 
are inevitable causes for not meeting the analyst number  
requirement, analysts had to be recruited the fulfill the  
requirement within six months, effective from April, 2019.   
The Association is currently in the process of seeking further  
leniency for the rules in order to be in line with the more diverse 
business nature and the development of technologies in support 
of analysis preparation.   The principles are being discussed  
with the Office of the SEC.  

1.3 Fixing the interest rate for futures block trading at  
a rate not lower than the average MOR of four commercial  
banks (BBL KTB KBANK and SCB) minus 2%. The rate is the 
same as that charged for the credit balance loans and has 
been fixed, with effect from November 25, 2019, for business  
appropriateness.  

1.4 Specification of offenses for use in consideration of 
trader appointment Pursuant to the condition set forth by the 
Stock Exchange that applicants for trader appointment not have 
committed ethical offenses or caused damage to clients based 
on specifications laid down by the Association and approved 
by the Stock Exchange, It is currently in the process of discussion 
with the Stock Exchange, after which a Notification will be issued 

and enforced. 
1.5 Dissemination of the Manual for Securities Business  

Operators and Investment Consultants  The Association made 
an additional summary of the rules and regulation as set forth 
by the regulators with regard to the underwriting business, the  
Securities Borrowing and Lending (SBL) business and supervision  
and internal control.  A manual for investment consultants 
on customer services was also distributed as a reference for  
understanding overall services.  The members can access the 
information on the Association website through their exclusive 
member channel.  

2. Pushing for legal and regulatory changes in 

support of the securities business

2.1 Following up on the amendment of the Securities Act 
The amendment has come into force since April 17, 2019.   
The major changes include (1) abolishing the prescription of the 
registered capital and the matter now rests in the discretion of 
the Securities and Exchange Commission (SEC) (2) restructuring 
of the SET Board of Directors, with six appointed by the SEC 
and four elected by the SET members (3) direct access of the 
SET is now allowed and (4) a CDMF was established with 57 
Billion Baht transferred from the stock market and an annual 
contribution from the SET at a rate of 90%  of income after 
deducting expenses, taxes and reserves.

2.2 Prescription of the criteria for electing the SET Directors 
on the part of the members As the amended Securities and 
Exchange Act has changed the composition of the SET Board 
of Directors and the election of Directors on the part of the 
members, the Association presented input on revision of the 
SET’s Regulations and prescribed the criteria for the election  
(e.g., establishment of a nomination committee with the  
composition of the committee and qualifications of the  
committee members as prescribed and prescription of  
additional qualifications of the SET Board Members elected by  
the members).  The Association also coordination and help  
arranging for the election, which was completed on June 26, 
2019.   

2.3 Pledging of investment funds and bonds as collateral 
for credit balance accounts  Discussions were held with the 
Association of Investment Management Companies (AIMC) and 
the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) to set guidelines 
for the pledging of investment funds and bonds as collateral 
for credit balance accounts, covering, for example, pledge 
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registration, enforcement and auctions, as well as methods  
for collateral enforcement and bond auctions.  The matter has 
been raised for further discussion with the Office of the SEC.

 2.4 Making preparations for the Personal Data  
Protection Act  The Association disseminated main contents  
of the Act which came into force on May 28, 2019 and worked 
with the Working Group and the legal advisor, Baker & McKenzie, 
in conducting data mapping.  Data were gathered from  
the member companies to determine the objectives of the use 
of the data and the supporting legal bases; the data owners’ 
exercise of rights was analyzed as a step to prepare Industry 
Standards for collecting, usage and disseminating personal 
data, as well as the industry’s privacy policy and guideline.    

2.5 Undertakings the operation of the ASCO Business  
Promotion Company Limited (ASCOBP) to support the  
National Digital ID project. The arrangements included  
various undertakings required for compliance with the laws; 
e.g., holding an Annual General Meeting for 2019 on March 
22,2019, election of the directors and registration of the  
capital increase from 10,785,600 to 27,015,680 Million Baht  
in order to buy new shares of the  National Digital ID Company 
Limited (NDID), at 14.5 Million Baht,  This resulted in ASCOBP 
holding shares worth 24.5 Million Baht in total after the capital 
increase, accounting for 7 % of NDID’s registered capital.   
The task was completed on August 13, 2019.

3 Participation in the drafting and review of 

laws and regulations to improve service efficiency

3.1 Presenting observations and making recommenda-
tions at the hearings on revisions of laws and regulations set 
forth by the Office of the SEC 
  Investment advisory business To promote the flow 
of information, provision of general advice to crowdsourcing 
not feasible for investment is exempted from supervision.  
The Association is of the opinion that there should be  
mechanisms for examination and supervision to ensure that 
the exempted businesses are not in the future changed in terms 
of business model or that in the future other businesses which 
are subject to licensing and supervision are not undertaken.
  Revision of the rules governing sales promotion  
The Association set up a Working Group and provided input 
regarding various issues; e.g., launching of promotional  
campaigns related to fees and funding or sponsoring other 
securities companies’ promotional campaigns.  The Office of 

the SEC is currently gathering input for use in making revisions 
to these rules.
  Principles of using a single form for capital market 
transactions to lessen investors’ burden.  The Association 
expressed opinions in various areas.  For example, the draft 
single form was not applicable to different business sectors 
which have different products and are subject to different legal 
requirements and the single form cannot be revised in time for 
legislation changes.  The Association and the Association of 
Investment Management Companies (AIMC) were waiting for 
discussions with the Office of the SEC in order to draft a single 
form and agree on how it should be used.
  The Net Capital Rule In order to ensure that  
maintenance of the NC reflects the true financial position  
and does not impose unnecessary burden, the Association  
held discussions with the Office of the SEC to postpone  
enforcement of the rules with potential negative impacts.  
In this regard, the Office of the SEC issued a Notification  
containing rules with positive impacts, with effect from January 
1, 2020; namely, revision of the composition of total liabilities 
and special liabilities and the NC reporting procedure.  The 
rules put on hold pending further discussion were action to be 
taken in case the NC is lower than the required minimum, early 
warning and the use of subordinated loans for NC calculation.
  Agreeing on the securities business model in case  
of joint service provision  In an event another company  
appoints IC’s/IP’s of a securities company as its agent 
and offers to pay remuneration directly to the persons, the  
Association is of the opinion that such arrangements made 
without acknowledgement and consent of the securities 
company to which the persons belong could be unlawful  
and unethical, causing business damage and potential  
damage on the part of the clients.  It was therefore proposed 
that all such arrangements be made only with an agreement 
between the relevant companies or only with consent from  
the securities company to which the persons belong. 

3.2 Participation in discussions and expression of opinions 
regarding amendment of the anti-money laundering law,  
with progress in legal amendments and guidelines  
adjustments as follows: 
  Amendment of the Anti-Money Laundering Act  
The Anti-Money Laundering Office has scheduled completion 
of the amendment by 2021. The major points to be revised 
include adding law firms and auditors to the list of report-
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ing entities, empowering the AMLO to access transaction  
information of reporting entities and other relevant agencies 
and expansion of the scope of its supervision to cover branches 
and subsidiaries.  The Association expressed opinions; e.g., 
the power of AMLO to access transaction information about 
mobile telephone use should cover only government agencies, 
and investigation should cover only reporting entities and the 
branches, excluding domestic and overseas subsidiaries.  The 
AMLO resultantly made a second draft of the amendment, 
with deletion of the provision about access to information 
of the reporting entities to submit reports, but maintains the 
investigating power.
  Operating guideline regarding the anti-money  
laundering law  The AMLO has revised the operating  
guideline for reports on suspicious transaction reports (STR’s) 
and KYC.  The Association and the Compliance Working Group 
gave input, such as (1) the basis for counting STR submission 
time should be changed from seven days to seven business 
days (2) the minimum period for STR record keeping should  
be changed from five years of the transaction date to five 
years of the day the reporting entity enters the record in the 
report form  (3) the address for sending documents should 
be added and (4) underwriting should be added to the  
list of occasional transactions.  The revised Operating  
Guideline has been put into effect since October 2019. 
  Operating Plan for Strategy Driving (1997-2021)  
(2019 Revised Version)  The Working Group for Driving 
the AML/CFT Strategy handles important projects such as  
development of databases of true beneficiaries of legal  
entities of the Department of Business Development, scheduled 
for completion by 2021 and the project to provide support 
to the Office of the National Anti-Corruption Commission’s 
database of  Politically Exposed Persons (PEPs) which was 
started in 2019.  An indicator of the Strategy related to the 
Securities Business Group is the Strategy on Strengthening the 
Mechanism for Protection of Financial Institutions, based on 
activity conducting and the indicators related to conducting 
training to enhance understanding. 
  A Workshop on Identification of the Beneficial 
Owners of Legal Entities and Legal Persons The Workshop was 
organized with cooperation between the AMLO and the 
Asian Development Bank (ADB) to enhance knowledge of 
and understanding about identification of beneficial owners 
(BO’s). ADB made several recommendations, the major ones 

being that ultimate control should be considered when BO’s 
are identified, in addition to consideration of shareholdings, 
and amendment of the law to require legal entities to identify 
their own BO’s.
  A seminar of parties involved in compliance with  
the Anti-Money Laundering Act  The seminar covered  
approaches to be taken to improve the FATF evaluation  
results as the next evaluation has been scheduled for 2023,  
and improvement of the National Risk Assessment (NRA), 
scheduled for completion in 2020.  The participating reporting 
entities shared their views, the key points being practicality 
of executing the requirement that training must not be less 
than six hours and that new employees must undergo training 
within 30 days and connection with AMLO Person Screening 
(APS) to check against AMLO’s List of “Specified persons  
to be categorized as high risk persons”.

4 Attending meetings to make preparations 

for compliance with laws and regulations

4.1 Anti-corruption activities to raise the Corruption  
Perception Index (CPI)  The undertakings are currently in the 
third phase of the National Strategy.  The aim is to lift the 
CPI score above 50 (the score in 2018 was 36).  Approaches 
planned to be taken include strengthening network synergy, 
effectively enforcing laws, putting alert systems in place,  
and developing a smart public administration system to  
enhance efficiency of service provision and transparency. 

4.2 The Cybersecurity Act Activities were conducted 
to promote understanding of the Act which requires Critical  
Information Infrastructure (CII) in seven areas, including  
government services and money and banking.  The Act  
was promulgated in May 2019 with immediate effect.   
Execution, however, will have to wait for enactment of  
subordinate legislations as well as operating guidelines for 
each CII, to be prepared by each CII. The guidelines will cover 
risk assessment and management, checking and preventing 
cybersecurity threats and measures to be taken in the event 
of an attack.

4.3 “PDPA – Privacy for All” and the Office of the  
Personal Data Protection Committee Seminar, was organized 
by the Ministry of Digital Economy and Society, with an  
objective of creating awareness of the legal principles and 
offering a venue for an exchange of views.  Several important 
opinions were expressed; e.g., granting of a transition period 
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for exercising personal data ownership right pending system 
development, business partnering among securities companies, 
asset management companies and banks, liabilities associated 
with requests for personal data and preparation of guidelines 
for each business sector.  The Office is happy to review and 
comment on the guidelines.

4.4 Preparing the capital market for digital KYC  
The event was organized by the Office of the SEC to  
encourage capital market business operators to recognize  
the importance of the NDID system. The contents covered  
the operations of the NDID and Finnet NDID Proxy services, 
examples of business operations under the privacy law, and  
the plan to facilitate ease of switching in the Thai capital 
market, as well as upgrading of the KYC standards as outlined 
by the Office of the SEC.

4.5 The “Disruptive Arbitration: Rde of Legal Profession” 
Seminar was organized by the Thai Arbitration Institute  
to determine operational problems and obstacles of  
dispute settlement by means of arbitration and to find ways of  
developing arbitration in Thailand. The key issues addressed 
included finding a definition specific to the Thai context of 
“public interest” and the increasing necessity for the use of 
arbitration due to online transactions with contract parties 
residing in different countries and being subject to different 
legal powers.

Attending the event organized to commemorate 
the 20th anniversary of the Anti-Money Laundering 
Office 

ASCO’s Research Section has been established since June 

2016 with a primary mission to strengthen knowledge relevant to 

the overall securities business, covering collection of important 

data, information and statistics related to the securities industry 

and the capital market, for the benefit of the operation of the 

Association and the members. The following describes major 

activities conducted in 2019.

 Development of the research function/monitoring of 

developments beneficial to the securities business and the 

capital market

1. Participation in several working commitees on behalf 

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

Market Liberalization, the Working Committee Under the Digital 

ID Project, the Digital Infrastructure for Capital Market Steering 

Committee and the Working Committees thats related to the 

development of Digital Exchange. 

2. Writing up and publicizing articles, namely:

 The past decade of the Thai securities business in 

changing environments

 Portfolio Advisory (PA) & Program Trading (PT): Thai 

securities companies’ new services

 ESG: a key to sustainable business operation

 Securities Token Offering (STO): an alternative for 

issuance and offering of securities in the digital age

 Development of databases of important statistics  

related to the securities business and the capital market

1. Developing and updating databases/adding new 

information (TFEX block trade, foreign investment, and IP and 

IC Complex numbers)

2. Preparation and dissemination of reports on important 

information and statistics via newsletters and websites, consisting  

of the market performance and securities industry statistics, 

and the financial performance of securities industry

Research Section
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 Provision of information in support of executives and 

other functions

1. Provision of information in support of meetings, such 

as those of the Digital Exchange Working 

2. Group and the Industry Position Working Group, and 

information for use in the ICSA EMC surveyPreparation of reports 

and presentation papers for executives for various occasions; 

e.g., the ASF Panel, the ASF country report, and the CEO 

Networking event 

3. Preparation of information for the Review of the 

Economy, Capital Market and Securities Business section of 

the Annual Report

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 2019, 

four new members – Pioneer Advisory Co., Ltd., CLSA Securities  

(Thailand) Limited, Global Alliance Advisory Co., Ltd. and 

Capital One Partners Co., Ltd. - were admitted, bringing the 

total number of member companies to 79.

Below is a summary of the activities of the Club 

in 2019

Improvement of the operating standards

 The Club prepared a sample of share subscription form 

and is currently in the process of preparing other forms for use 

as samples/operating standards by the members as follows: 

1. Manual and reports for use in compliance with the 

anti-money laundering law 

2. Draft provisions about the rights and duties of issuers 

and holders of Derivative Warrants with foreign index underlying

3. Draft provisions about the rights and duties of issuers 

and holders of warrants for buying newly issued shares

4. A draft sample of the Registration Statement for 

the Offer for Sale of Securities and the prospectus, Part 3:  

Subscription, Underwriting and Allocation

Personnel development

During 2019, the Club organized the following training/

seminars:

 Two of such Financial Advisor training and examination 

were held, as follows:

-  Session 1/2019, during May 16-17, 23-24, 30-31 and 

June 12-14, 2019

-  Session 2/2019, during September  12-13, 19-20, 26-27 

and October 9-11, 2019  

The persons undergoing the examination had to have 

not less than two years of experience in working as financial 

advisors. 219 were trained and 135 were examined, with 69 

passing.  

 Refresher courses were offered on

1. Challenges and issues in financial reporting for going 

public companies, on February 7, 2019

2. Product Screening Procedure for Debt Instrument  

Issuance, on March 27, 2019

3. IPO accounting practical problems,  on August 29, 2019  

4. Share Valuation on information & communication  

technology and renewable energy business, on September 

23, 2019

5. Issues related to the Financial Reporting Standards, 

on October 29, 2019 

6. Impacts of the new Accounting Standards, on  

November 26, 2019

Investment Banking Club

A seminar on “Impacts of the New Accounting 
Standards” on November 26, 2019
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In cooperation with Linklaters (Thailand) Ltd., a seminar  

was held on “Thailand’s Merger Control Regulations” on  

February 12, 2019

During 2019, 536 financial advisors completed required 

attendance of the 12-hour training courses counted as  

Refresher Courses and were awarded Certificates of  

Attendance.

Representing the members in coordinating 

with agencies concerned

Input was given to regulators regarding revisions of  

investment banking regulations as follows:

Office of the SEC

Opinions were presented in various matters as follows:

1. The rationale of and the Draft Notifications on Revision 

of Crowdfunding Offering Rules and Secondary Market Trading

2.  Revision of the rules governing reports on acquisition or 

disposition of securities, the acquisition of securities for business 

takeovers and killing off hard-copy submissions.

3. Revision of the Draft Prospectus Executive Summary 

Format

4. Revision of the rules regarding conflicts of interest in 

the securities offering 

5. Issuance of a notification prescribing major incidents 

of which listed companies are required to notify the Office 

of the SEC  

6. Revision of rules governing listed companies’ entering 

into a material transaction (MT) and a related party transaction 

(RPT), including relevant definitions

7. The rationale of and a draft notification on the rules 

governing and the method of preparation of DW factsheets

8. Revision of rules in preparation for share restructuring  

and mergers of listed companies or subsidiaries of listed  

companies

9. Revision of the rules for fixing of fees for operation of 

licensed businesses 

10. Revision of the Annual Registration Statement (Form 

56-1 One report) and the Registration Statement for the Offer 

for Sale of Securities (Form 69-1)

11. The rationale of the revision of the criteria for  

supervision of the bond market in order to protect investors

12. Revision of the criteria for approval of public  

offerings of newly issued shares and required disclosure by 

holding companies

13. Extension of the due date for payment of the fee for 

submission of the Annual Registration Statement

The Stock Exchange of Thailand

Revision of criteria related to “C” (caution) sign posting

The Federation of Accounting Professions Under the  

Royal Patronage of His Majesty the King

Drafting of operation guidelines for exemptions for 

business combinations under common control in first-time 

adoption of TFRS

Activities and member relations

The Club organized a study visit to Sydney, Australia,  

during April 26 – May 3, to gather information about  

development of stapled securities and due diligence  

approaches.  The places visited included Macquarie Group, 

Bank of America, Merrill Lynch, Baker McKenzie, Citigroup and 

Allens Linklaters.

The Compliance Club was established with the objective  

of supporting the performance of compliance officers in 

the securities business and other businesses licensed by the  

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

operations are efficient, and are in full compliance with relevant 

regulations. The Club is also committed to fostering cooperation  

among its members, serving as a center for exchange of 

knowledge and information. Currently, it has 58 companies as 

members, with two new companies - Bangkok Life Assurance 

Public Company Limited and SCB-Julius Baer Securities Co., 

Ltd. - joining in 2019.

The activities of the Club in 2019 are summarized 

as follows:

Personnel development

 Arrange the seminar on the topic “IT Security  

Supervision” on March 25, 2019

 Preparation of an opinion survey questionnaire for the 

Head of Compliance Training Course

Compliance Club
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 Arrange the 3-day training program for Compliance 

officer on September 2,4 and 6, 2019.

Representing the members in coordinating with 

agencies concerned

Representatives of the Club attended events and shared 

opinions to various agencies as follows:

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

 A Meeting of the Sub-Committee for Driving the  

Strategy Towards Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism 

Financing, Session 1/2019, on January 15, 2019

 A seminar to provide input to the Draft Anti-money  

Laundering Bill (Number……) B.E……… Meeting of the 

Sub-Committee for Driving the Strategy Towards Anti-Money 

Laundering and Counter-Terrorism Financing, Session 2/2019, 

on June 26, 2019

 Hearing/Seminar on the Anti-money Laundering Draft 

Bill (Number……) B.E………..for Fiscal 2019, on June 27, 2019

 A Meeting of the Sub-Committee for Driving the  

Strategy Towards Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism 

Financing, Session 3/2019, on September 12, 2019

 Discussion on the direction for driving anti-money 

laundering and counter-terrorism financing, based on AML/

CFT international standards, on November 18, 2019.

 A Meeting of the Sub-Committee for Driving the  

Strategy Towards Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism 

Financing, Session 1/2020, on December 20, 2019

 Participation in the Integrated Operation Project in a 

seminar of parties involved in the execution of the Anti-Money 

Laundering Act B.E.2542.  The event was organized by the 

AMLO during December 23-26, 2019 in Chonburi Province.

The Securities and Exchange Commission

 A discussion on securities companies’ board  

governance with the representatives of the Office of the SEC 

on January 14, 2019

 Compliance Meeting, Session 1/2019, with office of the 

SEC, on June 19, 2019

 Compliance Meeting, Session 2/2019, with office of the 

SEC, on September 24, 2019

The Stock Exchange of Thailand

 2019 Compliance and SET Meeting, on May 13, 2019

 “Transmission of Inappropriate Buy/Sell Orders” Meeting,  

held by the Stock Exchange of Thailand, on July 23, 2019

 A meeting on the contents of the Certif ied  

Investment and Securities Analyst (CISA) Course: Ethical  

Professional Practice Standards for Investment Analysts,  

organized by the Thailand Securities Institute (TSI), the Stock 

Exchange of Thailand, on December 11, 2019

 Gathering of results of the Survey on Revisions of the 

Regulations of the Stock Exchange of Thailand 

Other agencies

A meeting on the Draft Bill to Amend the Revenue Code 

(Number….) B.E….. (Exchange of Information under International 

Requests and Automatic Exchange of Information) jointly with 

the Revenue Department, on March 5, 2019

Activities and member relations

 The 16th Compliance Club-SET Networking Event was 

held jointly with the Stock Exchange of Thailand to strengthen  

the relationships and exchange views, which would be  

beneficial for the member companies and the securities 

business as a whole. The event was held in Samut Songkhram 

Province during September 7-8, 2019.

 A relationship strengthening activity was conducted for 

the members jointly with the Office of the SEC, for exchange 

of views with the regulators during November 8-9, 2019, in 

Kanchanaburi Province.

A relationship strengthening activitywas conducted for the 
members jointly with the Office  of  the SEC, for exchange 
of views with the regulators 

The Information Technology Club was established with the 

objectives of promoting the development of IT principles and 

practices to attain acceptable standards and encouraging 

the members to observe relevant rules and regulations as well 

as professional ethics. In addition, the Club serves as a center 

for exchange of information and for cooperation between its 

Information Technology Club



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

61

members and organizations concerned in resolving issues. In 

2019, there were 39 member companies.

The activities of the Club in 2019 are summarized 

as follows:

Improvement of the industry and operating standards

 Preparation of a URL data survey form in order to 

collate URL data for dissemination to the members for use in 

improving their web blocking 

 Discussions were held with the representatives of the 

Legal Execution Department on approaches to connecting 

with the Department’s web service.  An inquiry was also made 

regarding its readiness for system testing of its web service. 

The system testing was commenced in May and June by the 

member companies ready for the exercise.

Personnel development

 The Capital Market Cyber Exercise 2019 was organized 

during November 19-20, 2019, in cooperation with the Office  

of the SEC, the Association of Investment Management  

Companies, the Stock Exchange of Thailand and the  

ACinfotec Co., Ltd. There were 237 participants from 51  

companies in the event.

 The “Capital Markets IT Day 2019” event was organized  

on September 19, 2019 in which 11 system developers  

participated to present advanced technologies. Also  

participating were asset management companies, securities 

companies, the Stock Exchange of Thailand and the Office 

of the SEC.

 Knowledge-imparting activities conducted jointly with 

system developers:

 Presenting a back office system to the members 

on January 31, 2019, jointly with KGiSL, a system developer 

from India.

 Organizing a seminar on Multi–Party Computing 

(MPC), an interesting new cyber security technology, on June 

6, 2019.

Representing the members in coordinating with 

agencies concerned

 Discussions with the representatives of the Stock  

Exchange:

 SET Connect Updates

 The Stock Exchange’s IT plans (as input for securities 

companies in planning their operations)

 The Cyber Trust - Engagement Model Project

 The Common Infrastructure for Back Office Project

 Discussions with the Office of the SEC:

 On the Notification Re: Rules in Detail on  

Establishment of Information Technology System 

 Exchange of information concerning dealing with 

cyber-attacks (case studies and best practices)

 The Project to Enhance Preparedness for Dealing 

with Cyber Attacks of Businesses under the Supervision on the 

Office of the SEC, under which creation of a pool service 

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) is promoted 

to render technical services in developing incident response 

and restoration plans

 Discussions with the representatives of four system 

developers; namely, Freewill Solutions Co., Ltd., DST Worldwide 

Services (Thailand) Limited, Settrade Dot Com Co., Ltd. and 

Online Asset Co. Ltd. to present the cyber security concept 

for the trading system,

Activities and member relations

 Co-organizing the “SET-brokers-IT Networking” event to 

strengthen the relationships and enhance cooperation among 

management and staff members of the member companies’ 

IT functions, system developers and the Stock Exchange of 

Thailand, during September 21-22, 2019

 Joint ly organizing activ i t ies at the ASCO’s  

Business Solutions Symphony 2019 event with the Symphony  

Communication Public Company Limited, during October  

26-27, 2019, in Prachuap Khiri Khan Province

Working Group and the ACinfotec Co., Ltd., jointly organized the 
Capital Market Cyber Exercise 2019 during November 19-20,2019, 
with 237 participants from 51 companies.
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30 – December 1, 2019 

The Back Office Operation Club has been set up with the 

objectives of developing and promoting the standards of back 

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

knowledge and experience related to back office operations. 

It also represents the member companies in coordinating with 

agencies concerned. In 2019, with SCB-Julius Baer Securities 

Co., Ltd. joining, the Club had 41 companies as members.

The activities of the Club in 2019 are summarized 

as follows:

Improvement of the industry and operating standards

 Input was given regarding improvement of the  

minimum information requirement for use in preparation of 

single forms for the Association to gather and use at Working 

Group meetings with the Office of the SEC.

Personnel development

 In cooperation with the Office of the SEC, presentations 

on Approaches towards Supervision of Securities Offering for 

Sale through Crowdfunding and Initial Coin Offering (ICO) were 

conducted on January 17, 2019.

 In cooperation with the ASCO Training Institute (ATI) 

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

of Thailand, training under the Strengthening BOO @ Brokers 

2019 Project was offered to back office staff members on 

September 21, 2019.

Representing the members in coordinating with  

agencies concerned

 A discussion was held with FINNET on the Payment 

System (Phase 2) in connection with the Thailand Clearing 

House Co. Ltd. (TCH).

 A discussion was held with of the Stock Exchange of 

Thailand on development of a platform for trade allocation by 

asset management companies to individual funds, as well as 

transmission of preliminary data to the broker and the custodian 

for use in preparing a settlement instruction (SI).

 A discussion was held with of the TSD, the Office of 

the SEC, the ThaiBond Market Association (ThaiBMA) and the 

Association of Investment Management Companies (AIMC) 

on pledging of bonds and investment funds as collateral and 

enforcement of collateral. 

 Two questionnaires were prepared: 1) Requirements for 

testing of the Digital Subscription System (DSS) as a broker and 

as an agent, and 2) Problems and obstacles encountered in 

using the DSS.  The questionnaires were collected and submitted 

to the TSD.  In addition, the Club held a discussion with the TSD 

representatives on the problems and obstacles encountered.

 A questionnaire was prepared on the problems and 

obstacles found in using the FundConnext service.  Gathered 

information was collated and forwarded to parties concerned 

for consideration,

 Opinions were presented to of the Stock Exchange 

of Thailand concerning draft criteria for converting or revising 

local stock and NVDR transactions.

Back Office Operation Club

The Futures Industry Club was established with the  

objectives of promoting development and setting operating 

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

It also serves as the center for coordination and cooperation 

among the members in solving problems related to futures 

trading and represents the members in coordinating and  

cooperating with agencies concerned.  With ASL Securities 

Co., Ltd. joining the Club in 2019, it now has 41 companies 

as members. 

Futures Industry Club

Activities and member relations

 The Club, in cooperation with the Thailand Securities 

Depository Co., Ltd. (TSD), the Thailand Clearing House Co. 

Ltd. (TCH) and the Custodian Club, organized a Networking 

Day 2019 event during November 30 – December 1, 2019, in 

Chonburi Province.
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The activities of the Club in 2019 are summarized 

as follows:

Improvement of the industry and operating standards

 Improvement of single stock futures block trade  

operating procedures for better practicality 

 Revision of regulations related to market makers to 

make it more convenient for potential domestic and foreign 

market makers to operate

 Revision of the formula for margin calculation for the 

SET50 options and TFEX products to make the futures margin 

requirements proportional to the portfolio risk as well as to make 

the formula less complicated and in line with the international 

standards adopted by foreign derivative exchanges.  

 Preparation of the Futures Business Standards, December  

2019 Version, with updated relevant rules and regulations

Personnel development

 Representatives from the Club provided lectures to 

upcountry investment consultants on June 8, 2019 in Udon 

Thani Province.

Representing the members in coordinating with 

agencies concerned

 Input was given to the Thailand Futures Exchange 

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

trading guidelines and SSF margin calculation in cases where 

the SP sign is posted on the underlying stock and the SET allows 

temporarily trading of the stock; guidelines for delisting the SSF 

underlying stock; revision of the method of margin calculation 

for retail customers; and approaches to improving night session 

trading services.

 P re l iminary opin ions were expressed, and  

recommendations were made, regarding problems and  

obstacles encountered in complying with the rules governing 

sales promotion activities set forth by the Office of the SEC.

Activities and member relations

 The Club and the TFEX jointly organized a futures  

business study visit to Mumbai, India, during January 9-14, 2019.  

The main purpose of the visit was to study the development 

of currency futures, SSF and other interesting products.  The 

trip included visits to the National Stock Exchange (NSE), the  

Securities Exchange Board of India and the Reserve Bank of 

India.

 A TFEX Networking 2019 event was organized jointly 

with the TFEX during November 30 - December 1, 2019 in 

Kanchanaburi Province.

Social contribution activity

 Club’s representative provided a lecture to investors 

as part of the “Investor Class@Songkhla” activities on August 

31, 2019.

Organized a futures business study purpose of the visit 
was to study the development of currency futures.

The Human Resources Club was established with primary 

objectives of serving as a center for development of member 

companies’ human resources management professionals for 

the maximum benefit of the securities industry as a whole, and 

for sharing views, knowledge, experience and HR management 

expertise among the members. In 2019, there were 34 members.  

 The activities of the Club in 2019 are summarized 

as follows:

Improvement of the industry and operating standards

 Conducting a 2019 salary increase and 2018 bonus 

survey

 Launching a 2019 Salary Survey for the member  

companies through AON Hewitt (Thailand) Ltd. 

Personnel development

 A training course “Current ICO & Cryptocurrency  

Directions” was organized on April 1, 2019.

 A training course “Design Thinking Workshop” was 

jointly organized with the Thailand Securities Institute (TSI) on 

April 26, 2019.

Human Resources Club
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A seminar on “Leadership Development 
& Action Learning”

 A training course “Change Your Mindset and Shift Your 

Performance” was jointly organized with the Thailand Securities 

Institute (TSI) on May 28, 2019.

 A presentation on “Maximizing Your SELF for Results” 

was conducted by Khun Chadawan Gangaketu, Executive 

Director of People Link Co., Ltd. on August 7, 2019.

 A presentation on “ Thailand’s Personal Data Protection 

Act B.E. 2562 (PDPA)”   was conducted by Associate Professor 

Kanathip Thongrawewong, of the Master of Laws Program, 

Faculty of Laws, Kasem Bundit University, on September 13, 2019.

 A presentation on “Succession Management” was 

conducted by Khun Pairat Thanachaisang, Vice President and 

Head of Human Resources Management Department, the Stock 

Exchange of Thailand, on November 5, 2019.

 A presentation on “ Agile Working for HR “ was 

conducted by Dr.Borwornnant Thongkallaya, President of the 

Personnel Management Association of Thailand, on November 

11, 2019.

 Presentations on “The Direction of Personnel  

Development in the Securities Business in 2020” by the  

Chairman of the Association of Thai Securities Companies  

and “ESG-Based Sustainable Development” by Khun Sineenart 

Chamsri Corporate Governance Development Department, 

the Stock Exchange of Thailand.

Activities and member relations

 A seminar on “Leadership Development & Action 

Learning” was held at C.P. Leadership Institute (CPLI) in Nakhon 

Ratchasima Province on June 5, 2019.




















































