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สารจากนายกสมาคม 

Message from the Cairperson

คณะกรรมการสมาคม

Board of Directors

การดำำาเนินการที่่�สำาคัญปีี 2564 ของ
สมาคมและชมรมต่่างๆ ภายใต่้สมาคม

2021 Important Operating Results 
of the Association and its Clubs

งานดำ้านกำากับดำูแลสมาชิก

Member Supervision

ชมรมผูู้้ดำูแลการปีฏิิบัต่ิงานดำ้านหลัก
ที่รัพย์

Compliance Club

ชมรมผูู้้ปีระกอบการธุุรกิสัญญาซื้้�อขาย
ล่วงหน้า

Futures Industry Club

ชมรมบริหารที่รัพยากรบุคคลบริษััที่
หลักที่รัพย์

Human Resources Club

ที่่�ปีรึกษัา และผูู้้แที่นบริษััที่สมาชิก

Advisor and List of representative 
Mamber Companies

ปีระวัต่ิสมาคม 

About ASCO  

สรุปีภาวะเศรษัฐกิจ ต่ลาดำทีุ่น และธุุรกิจ 
หลักที่รัพย์ในปีี 2564

Review of the Economy, Capital Market 
and Securities Business in 2021

การดำำาเนินงานต่ามสายงาน/ชมรม

Operating Result by Function 
and Clubs

งานดำ้านวิชาการ

Research Section

ชมรมเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

Information Technology Club

คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการ
สถาบันฝึึกอบรม และคณะที่ำา  
งานเฉพาะกิจ

Club’s Board of Director, ATI’s Board 
of Director and Working Group

โครงสร้างองค์กร  

Organization Chart

ผลการดําเนินงานในป 2564

Operational Highlights  2021

งานดำ้านฝึึกอบรมและที่ดำสอบ

Tranining and Examination

ชมรมวาณิชธุนกิจ

Investment Banking Club

ชมรมปีฏิิบัต่ิการหลักที่รัพย์

Back Office Operation Club

รายนามบริษััที่สมาชิกชมรม

Director of Member Companies



ASCO
สารจาก นายกสมาคม
เรียน สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

ปีี 2564 เปี็นปีีที่่�โดยรวมเศรษฐกิิจของปีระเที่ศไที่ยและ

ของโลกิม่ที่ิศที่างที่่�ด่ข้�นเม่�อเที่่ยบกิับปีี 2563 แม้จะยังม่กิารระบาด

ไวรัส COVID-19 และธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ของสมาชิิกิได้ม่ที่ิศที่าง

ที่่�ด่ข้�นเช่ินกัิน และอาจถ่ือว่าเป็ีนปีีที่่�ด่มากิปีีหน้�งสำาหรับธุุรกิิจ

หลักิที่รัพย์ เน่�องจากิปีริมาณกิารซื้่�อขายหลักิที่รัพย์เฉล่�ยต่่อวันใน

ต่ลาดหลักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยกิ็สูงเปี็นปีระวัต่ิกิารณ์ กิารระดม

ทีุ่นยังอยู่ในระดับสูง และจำานวนนักิลงทุี่นที่่�ม่กิารเปิีดบัญช่ิเพ่�อ 

ซื้่�อขายหลักิที่รัพย์เพิ�มมากิข้�นเกิ่อบ 2 ล้านบัญชิ่

อย่างไรกิ็ต่ามในปีี 2564 ถื่อเปี็นปีีที่่�ม่กิารเปีล่�ยนแปีลง

ที่่�ม่ผลต่่อกิารที่ำาธุุรกิิจมากิเช่ินกิัน ซื้้�งบางส่วนกิ็อาจเปี็นภาระที่่� 

ผู้ปีระกิอบกิารต้่องที่ำาเพิ�มข้�นเพ่�อสร้างความมั�นใจให้กิับนักิลงทีุ่น

ว่าจะไม่ม่คนมาแอบอ้างนักิลงทีุ่นในกิารที่ำาธุุรกิรรม ที่่�สำาคัญเชิ่น

เร่�องกิฎเกิณฑ์์กิารพิสูจน์ตั่วต่นที่ั�งของสำานักิงาน กิ.ล.ต่. และ

สำานกัิงาน ปี.ปี.ง. ที่่�มก่ิารกิำาหนดระดบัความนา่เชิ่�อถือ่ในกิารพสิจูน์

ต่วัต่น กิารกิำาหนดความเชิ่�อมั�นในกิารยน่ยนัต่วัต่นลกูิคา้ในกิารที่ำา

ธุุรกิรรม on line กิารเปีล่�ยนแปีลงบางส่วนกิ็เปี็นปีระโยชิน์กิับกิาร

ที่ำาธุุรกิจิของสมาชิิกิ เชิน่ กิารเปีล่�ยนแปีลงกิฎเกิณฑ์ข์องสำานกัิงาน 

กิ.ล.ต่. เกิ่�ยวกัิบกิารสง่มอบหลักิที่รัพย์จากิกิารเสนอขายหลักิที่รัพย์

จดที่ะเบ่ยน ซื้้�งกิฎเกิณฑ์์ใหม่จะที่ำาให้กิารเสนอขายหลักิที่รัพย์ 

จดที่ะเบ่ยนสามารถืส่งมอบเปี็นแบบ scripless ที่ั�งหมด ที่ำาให้กิาร

ปีฏิบิตั่งิานของสมาชิกิิสะดวกิข้�นและลดปีญัหาผูจ้องซื้่�อไดร้บัใบหุน้

ล่าชิ้าหร่อไม่ได้รับใบหุ้น

สำาหรับปี ี2565 นา่จะเป็ีนอก่ิปีหีน้�งที่่�ม่ความท้ี่าที่ายมากิ

กิับสมาชิิกิไม่ว่าจะเปี็นด้านธุุรกิิจหร่อด้านกิารปีฏิิบัต่ิงาน ซื้้�งอยากิ

จะกิล่าวถื้ง 3 เร่�องใหญ่ๆ ได้แกิ่

1. กิารที่่�ทุี่กิองค์กิรต่อ้งปีรบัต่วัใหส้ามารถืใหบ้รกิิารผา่น 

ชิ่องที่างอิเล็กิที่รอนิกิส์ หร่อ ดิจิที่ัลมากิข้�น ซื้้�งไม่ได้เกิิดเฉพาะ 

กิับความต่้องกิารของลูกิค้า แต่่ยังต่อบสนองกิับจำานวนลูกิค้าที่่�สูง

ข้�น ซื้้�งระบบดั�งเดิมอาจไม่สามารถืต่อบโจที่ย์ หร่อ ที่ำาให้เกิิดกิาร

ที่ำางานที่่�ม่ปีระสิที่ธุิภาพ

2. กิารที่่�สินที่รัพย์ดิจิที่ัล ได้รับความนิยมจากินักิลงทีุ่น 

โดยเฉพาะนักิลงทุี่นรุ่นใหม่ เห็นได้จากิปีริมาณกิารเปิีดบัญช่ิ 

สินที่รัพย์ดิจิที่ัลที่่�ใช้ิเวลาในช่ิวงเด่ยวกัินกิ็สามารถืเปิีดบัญช่ิ 

ได้เที่่ยบเค่ยงหร่ออาจจะมากิกิว่ากิารเปิีดบัญช่ิกิารซ่ื้�อขาย 

หลักิที่รัพย์ ซื้้�งสมาชิิกิหลายรายเริ�มที่่�จะเข้าไปีม่ส่วนร่วมในกิาร 

ที่ำาธุุรกิิจสินที่รัพย์ดิจิที่ัลมากิข้�น 

3. กิารที่่�กิฎหมายและกิฎเกิณฑ์์ที่่�สำาคญัจะมผ่ลบงัคบัใชิ้ 

ไม่ว่าจะเปี็นเร่�องกิฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กิฎหมาย

ปี้องกัินและปีราบปีรามกิารฟอกิเงินที่่�ปีรับปีรุง กิฎหมาย FATCA 

และ CRS กิฎหมายเหล่าน่�ล้วนม่ผลกิระที่บกิับสมาชิกิิที่่�ต่อ้งปีฏิบิัต่ิ

ต่าม

สมาคมม่ความมุ่งมั�นในกิารที่่�จะดำาเนินกิารเพ่�อ

สนับสนุนสมาชิิกิให้ได้มากิที่่�สุดสำาหรับกิารรับม่อกิับสิ�งที่่�ท้ี่าที่าย

ในปีี 2565 ไม่ว่าจะเปี็นกิารสนับสนุนสมาชิิกิในกิารเข้าสู่ยุคดิจิที่ัล

ที่่�รวมถื้งกิารพัฒนาบุคลากิรให้ม่ทัี่กิษะและศักิยภาพที่าง Digital 

และกิารปีฏิิบัต่ิต่ามกิฎเกิณฑ์์ที่่�ปีรับปีรุงและออกิใหม่ 

กิารดำาเนนิกิารและกิิจกิรรมต่่างๆ ของสมาคมที่่�ผา่นมา

สามารถืสำาเรจ็เปีน็อย่างดเ่พราะกิารสนับสนุนและกิารเสย่สละของ 

กิรรมกิารสมาคม กิรรมกิารชิมรม รวมถ้ืงผู้บริหารของสมาชิิกิ 

ผมขอขอบคุณทีุ่กิที่่านที่่�ให้กิารสนับสนุน และหวังเปี็นอย่างยิ�งจะ 

ได้รบักิารสนับสนนุจากิที่กุิที่า่นสำาหรบักิารดำาเนนิกิารและกิจิกิรรม

ของสมาคมต่่อไปีในอนาคต่

(พิเชิษฐ สิที่ธุิอำานวย)

นายกิสมาคม



สมาคมที่่�เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ได้ม่กิารก่ิอต่ั�ง

ข้�นเปี็นครั�งแรกิในปีี 2516 โดยใช้ิชิ่�อว่า “สมาคมไที่ยเงินทีุ่นและ 

จดัจำาหนา่ยหลกัิที่รพัย”์ ต่่อมาไดม่้กิารแกิไ้ขขอ้บงัคบัและเปีล่�ยนชิ่�อ 

สมาคมเปี็น “สมาคมไที่ยเงินทีุ่นและหลักิที่รัพย์” ในปีี 2519 

หลังจากินั�นในปีี 2524 สมาชิิกิบางส่วนได้ขอลาออกิเพ่�อต่ั�งสมาคม

กิารค้าที่่�ม่รูปีแบบเฉพาะธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ โดยใช้ิชิ่�อว่า “สมาคม

สมาชิิกิต่ลาดหลักิที่รัพย์” ในปีี 2535 เม่�อม่กิารปีระกิาศใช้ิ 

พระราชิบัญญัต่ิหลักิที่รัพย์และต่ลาดหลักิที่รัพย์ พ.ศ. 2535  

เพ่�อกิารกิำากิับดูแลและพัฒนาต่ลาดทุี่นของปีระเที่ศ สมาคม

สมาชิิกิต่ลาดหลักิที่รัพย์จ้งได้ย่�นขออนุญาต่และจดที่ะเบ่ยนเปี็น

สมาคมที่่�เกิ่�ยวเน่�องกิับธุุรกิิจหลักิที่รัพย์สมาคมแรกิในปีระเที่ศไที่ย

โดยใชิ้ชิ่�อว่า “สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์” ซื้้�งได้รับกิารจดที่ะเบ่ยน

ต่ามที่ะเบ่ยนเลขที่่� 1/2535 เม่�อวันที่่� 17 กิันยายน 2535 โดยม่

วัต่ถืุปีระสงค์เพ่�อให้สมาคมเปี็นศูนย์รวมของบริษัที่หลักิที่รัพย ์

ทีุ่กิปีระเภที่ เพ่�อส่งเสริมพัฒนาต่ลาดทุี่นและธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ 

เพ่�อคุ้มครองและรักิษาผลปีระโยชิน์ของวงกิารธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ 

ต่ลอดจนเพ่�อกิารพัฒนามาต่รฐานในกิารปีระกิอบธุุรกิิจ รวมที่ั�งเพ่�อ

ร่วมม่อกิับหน่วยงานที่างกิารในกิารออกิกิฎระเบ่ยบเกิ่�ยวกิับธุุรกิิจ

หลักิที่รัพย์ เพ่�อกิารพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานของต่ลาดทุี่นไที่ย ต่่อ

มาในปีี 2554 ได้ม่กิารแกิ้ไขข้อบังคับและเปีล่�ยนชิ่�อสมาคมเปี็น 

“สมาคมบริิษััทหลัักทริัพย์์ไทย์” (Association of Thai Securities 

Companies) สมาคมได้ปีรับปีรุงโครงสร้างองค์กิรเพ่�อให้ม่ความ

เหมาะสม และสามารถืปีฏิิบัต่ิงานได้ต่ามเปี้าหมาย และให้บริกิาร

สมาชิิกิได้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพอยู่เสมอ ซื้้�งที่ำาให้ในปัีจจุบันสมาคม

ได้ม่สายงานหลักิ 3 สายงาน ได้แกิ่ สายงานพัฒนาธุุรกิิจ สถืาบัน

ฝึึกิอบรม และสายงานกิำากิับดูแลสมาชิิกิ

สมาคมได้เข้าไปีม่บที่บาที่ในกิารกิ่อต่ั�งองค์กิรต่่างๆ 

เพ่�อสนับสนุนกิารปีระกิอบธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ของบริษัที่สมาชิิกิ

โดยต่่อเน่�อง ในปีี 2537 สมาคมได้กิ่อตั่�ง สถาบันฝึึกอบริม 

(ASCO Training Institute) ข้�น โดยม่วัต่ถุืปีระสงค์ในกิารพัฒนา

ศักิยภาพของบุคลากิรด้วยกิารเต่ร่ยมพร้อมเพ่�อดำาเนินงานในธุุรกิิจ 

หลักิที่รัพย์ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านหลักิที่รัพย์ 

ต่่อสาธุารณชิน โดยได้มุ่งเน้นในกิารจัดฝึึกิอบรมและที่ดสอบ 

เจ้าหน้าที่่�กิารต่ลาดหลักิที่รัพย์ นอกิจากิน่� ยังได้จัดตั่�ง ชมริมผู้้�ค�า 

ตริาสาริหน้� (Bond Dealers Club) ข้�นเพ่�อเปี็นองค์กิรกิลางใน

กิารสร้างระบบมาต่รฐานของกิารปีระกิอบธุุรกิิจกิารค้าต่ราสารหน่� 

ซื้้�งจะม่ผลต่่อกิารพัฒนาต่ลาดเงินของปีระเที่ศโดยรวมต่่อไปี 

ในอนาคต่ ในปีี 2538 เพ่�อเปี็นกิารขยายต่ลาดทีุ่นให้กิว้างขวาง 

ยิ�งข้�น สมาคมได้จัดต่ั�ง ศู้นย์์ซื้้�อขาย์หลัักทริัพย์์กริุงเทพ (Bangkok 

Stock Dealing Center) ข้�นเพ่�อปีระโยชิน์ที่่�จะช่ิวยให้บริษัที่ 

ขนาดเล็กิและขนาดกิลางสามารถืระดมทุี่นเพ่�อนำามาใช้ิพัฒนา

กิิจกิารได้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพข้�น (อย่างไรกิ็ต่าม ด้วยปีัจจัยหลาย

ปีระกิาร โดยเฉพาะอย่างยิ�งปีัจจัยด้านภาษ่ Capital Gain ที่ำาให้

ศูนย์ซื้่�อขายหลักิที่รัพย์กิรุงเที่พต้่องปีิดกิารดำาเนินงานเม่�อปีี 2542) 

และต่่อมาในปีี 2539 กิ็ได้ม่กิารจัดต่ั�ง บริิษััทหลัักทริัพย์์เพ้�อธุุริกิจ

หลักัทริพัย์ ์จำากดั (TFSC Securities Limited) ข้�น เพ่�อชิว่ยเสรมิสรา้ง 

สภาพคล่องของกิารปีระกิอบธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ในปีระเที่ศไที่ย 

ในปีี 2547 สมาคมได้ร่วมม่อกิับองค์กิรที่่�เก่ิ�ยวข้องในต่ลาดทุี่นและ

ต่ลาดหลักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยจัดตั่�ง “สภาธุุริกิจตลัาดทุนไทย์” 

ข้�น โดยม่วัต่ถืุปีระสงค์เพ่�อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กิร และผู้ที่่�

เกิ่�ยวข้องกิับธุุรกิิจหลักิที่รัพย์และต่ลาดหลักิที่รัพย์ในต่ลาดทีุ่นไที่ย

ม่กิารสร้างมาต่รฐานกิารกิำากิับดูแลกิิจกิารที่่�ด่ ม่ระบบกิารบริหาร

จัดกิารที่่�โปีร่งใส ยุต่ิธุรรม ต่ลอดจนปีระสานความร่วมม่อระหว่าง

องค์กิรที่่�เกิ่�ยวข้องกิับธุุรกิิจหลักิที่รัพย์และต่ลาดหลักิที่รัพย์ และ

หน่วยงานที่่�เกิ่�ยวข้อง เพ่�อพัฒนาต่ลาดทุี่นไที่ยให้เจริญเต่ิบโต่อย่าง

ยั�งย่นและม่เสถื่ยรภาพ 

ในปีี 2555 สมาคมได้เพิ�มหน่วยงาน “กำากับด้แลั

สมาชิก” เพ่�อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิิกิให้ปีระกิอบธุุรกิิจต่าม

หลักิธุรรมาภิบาล จรรยาบรรณ มาต่รฐานและแนวที่างปีฏิิบัต่ิงาน 

ที่่�ด ่ปีระสานงานแก้ิไขกิฎระเบย่บที่่�เป็ีนอุปีสรรคต่อ่กิารที่ำาธุุรกิจิและ

ให้ความเห็นต่่อกิฎหมายและกิฎระเบ่ยบใหม่ และในปีี 2559 กิ็ได้

เพิ�มหน่วยงาน “วิิชาการิ” เพ่�อจัดที่ำาฐานข้อมูลสถิืต่ิอุต่สาหกิรรม 

ศ้กิษารวบรวมข้อมูลที่ั�งในและต่่างปีระเที่ศที่่�เปี็นปีระโยชิน์ต่่อธุุรกิิจ

หลักิที่รัพย์ รวมถื้งเผยแพร่งานวิชิากิารต่่อหน่วยงานที่่�เกิ่�ยวข้องและ

สาธุารณะ 

นอกิจากิน่� สมาคมยังได้ขยายกิารดำาเนินงานให้

ครอบคลุมถื้งระดับกิารปีฏิิบัต่ิงานในสายงานด้านต่่างๆ ของบริษัที่

สมาชิิกิโดยได้จัดต่ั�ง ชมริมวิาณิิชธุนกิจ (Investment Banking 

ประวัติิสมาคม
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Club) ข้�นในเด่อนธัุนวาคม 2539 เพ่�อส่งเสริมและพัฒนาธุุรกิิจใน

ต่ลาดแรกิ (Primary Market) ในปีี 2540 ได้จัดต่ั�ง ชมริมผู้้�ด้แลัการิ

ปฏิิบัติงานด�านหลัักทริัพย์์ (Compliance Club) เพ่�อให้กิารกิำากิับ

ดูแลกิารปีฏิิบัต่ิงานของธุุรกิิจหลักิที่รัพย์พัฒนาอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ

ไปีสู่มาต่รฐานสากิล ในปีี 2542 สมาคมได้กิ่อต่ั�ง ชมริมเทคโนโลัย์้

สาริสนเทศู (Information Technology Club) ข้�นเพ่�อรองรับกิาร

พัฒนาของธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ซื้้�งกิำาลังก้ิาวไปีสู่แนวที่างกิารปีระกิอบ

ธุุรกิิจในเชิิง E-Commerce เพ่�อร่วมสร้างความเจริญเติ่บโต่อย่าง

ม่เสถื่ยรภาพให้แกิ่ต่ลาดทีุ่นและระบบเศรษฐกิิจไที่ยในระยะยาว 

ต่อ่ไปี ในปี ี2548 สมาคมไดจ้ดัตั่�ง ชมริมปฏิบิตักิาริหลักัทริพัย์ ์(Back 

office Operation Club) ข้�น เพ่�อสง่เสรมิและพฒันากิารปีฏิิบตั่งิาน

ด้านปีฏิิบัต่ิกิารหลักิที่รัพย์ เพ่�อเผยแพร่กิารศ้กิษาวิจัย กิิจกิรรมที่าง

วิชิากิารเก่ิ�ยวกัิบงานปีฏิิบัต่ิกิารหลักิที่รัพย์ ต่ลอดจนเป็ีนศูนย์กิลาง

กิารแลกิเปีล่�ยนความคิดเห็น ความรู้ปีระสบกิารณ์ และวิธุ่กิาร 

เกิ่�ยวกิับงานปีฏิิบัต่ิกิารหลักิที่รัพย์ ต่่อมาในเด่อนธุันวาคม 2548 ได ้

จัดต่ั�ง ชมริมผู้้�ปริะกอบธุุริกิจสัญญาซื้้�อขาย์ล่ัวิงหน�า (Futures 

Industry Club) ข้�นเพ่�อส่งเสริมและพัฒนามาต่รฐานกิาร 

ปีฏิิบัติ่งานกิารปีระกิอบธุุรกิิจสัญญาซ่ื้�อขายล่วงหน้าที่ั�งด้าน 

หลักิกิารและด้านปีฏิิบัต่ิ ปีระสานงานความร่วมม่อระหว่างสมาชิิกิ

ในกิารแก้ิไขปัีญหาต่่างๆ เก่ิ�ยวกัิบธุุรกิิจสัญญาซ่ื้�อขายล่วงหน้า  

รวมที่ั�งกิารปีระนอมข้อพิพาที่ระหว่างสมาชิิกิ หร่อกิับบุคคล

ภายนอกิอันเก่ิ�ยวเน่�องกัิบกิารปีระกิอบธุุรกิิจสัญญาซ่ื้�อขายล่วงหน้า 

ต่ลอดจนส่งเสริมกิารศ้กิษา วิจัย และกิารเผยแพร่ข่าวสาร

ที่างวิชิากิารและข่าวสารเก่ิ�ยวกัิบธุุรกิิจสัญญาซื้่�อขายล่วงหน้า 

และในปีี 2555 ได้จัดตั่�ง ชมริมบริิหาริทรัิพย์ากริบุคคลับริิษััท 

หลักัทริพัย์ ์(Human Resources Club) ข้�นโดยมว่ตั่ถืปุีระสงคเ์พ่�อเปีน็

ศูนย์กิลางในกิารพัฒนาที่รัพยากิรบุคคล แลกิเปีล่�ยนความคิดเห็น 

ความรู้ ปีระสบกิารณ์ วิธุ่กิารบริหารที่รัพยากิรบุคคล รวมที่ั�ง 

ให้คำาปีร้กิษาเก่ิ�ยวกิับกิารบริหารที่รัพยากิรบุคคล ต่ลอดจนเพ่�อ 

เผยแพร่งานวิชิากิาร ผลกิารวิจัย และกิิจกิรรมที่างวิชิากิารที่่�เก่ิ�ยว

กิับกิารบริหารที่รัพยากิรบุคคลให้แกิ่สมาชิิกิ

2516

2519

2524

2535

2537

2538

2539

2540
กอตั้งสมาคมไทย

เงินทุนและจัดจำหนาย
หลักทรัพย

กอตั้งสมาคม
ไทยเงินทุนและ
จัดจำหนาย
หลักทรัพย

สมาคมไทยเงินทุน
และหลักทรัพย

สมาคมไทยเงินทุน
และหลักทรัพย

กอตั้งสมาคมสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย

กอตั้งสมาคมสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย

สมาคมบริษัท
หลักทรัพย

สมาคมบริษัท
หลักทรัพย

จัดตั้งสถาบัน
ฝกอบรมและชมรม
ผูคาตราสารหนี้

จัดตั้งสถาบัน
ฝกอบรมและชมรม
ผูคาตราสารหนี้

จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด

และชมรมวาณิชธนกิจ

จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด

และชมรมวาณิชธนกิจ

2559

จัดตั้ง
สวนวิชาการ

จัดตั้ง
สวนวิชาการ

2542

จัดตั้ง
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดตั้ง
ชมรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2554

แกไขขอบังคับเปลี่ยนชื่อเปน
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

และชมรมผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยสถาบัน

แกไขขอบังคับเปลี่ยนชื่อเปน
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

และชมรมผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยสถาบัน

จัดตั้งชมรมผูดูแล
การปฏิบัติงาน
ดานหลักทรัพย

จัดตั้งชมรมผูดูแล
การปฏิบัติงาน
ดานหลักทรัพย

2548

จัดตั้งชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
และชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา

จัดตั้งชมรมปฏิบัติการ
หลักทรัพย

และชมรมผูประกอบ
ธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา

2555

จัดตั้งชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย  

และสายงานกำกับดูแลสมาชิก

จัดตั้งชมรมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย  
และสายงาน

กำกับดูแลสมาชิก

จัดตั้งศูนยซื้อขาย 
หลักทรัพย กรุงเทพฯ

จัดตั้งศูนยซื้อขาย 
หลักทรัพย กรุงเทพฯ

2516

2519

2524

2535

2537

2538

2539

2540

25592542 2554

2548 2555
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คุณพิเชษฐ  สิทธิอำนวย
นายกสมาคม

คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
เลขาธิการ

คุณโปรดเกลา  เรืองนิติวิทย
รองเลขาธิการ

คุณภาคภูมิ  ภาคยวิศาล
รองเลขาธิการ

คุณณรงค  โรจนคุณารักษ
รองเลขาธิการ

คุณคนางค  ดวงมณี
ผูอำนวยการ

คุณชาญชัย  กงทองลักษณ
กรรมการ

คุณสุชาย สุทัศนธรรมกุล
กรรมการ

คุณเบญจวรรณ
พูลสวัสดิ์ แวนไดน

กรรมการ

คุณธิติ  ตันติกุลานันท
กรรมการ

คุณไพบูลย นลินทรางกูร
กรรมการ

คุณประกฤต ธัญวลัย
กรรมการ

คุณศุภโชค ศุภบัณทิต
กรรมการ

คุณเผดิมภพ สงเคราะห
กรรมการ

คุณณพาพร โอวสุวรรณกุล
กรรมการ

คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ
กรรมการสมทบ

คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
เลขาธิการ
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย ป 2564
ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE



ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 ขยายตััวร้อยละ 1.6 ปีรับตััว 

ดีขี้�นจากิกิารหดีตัวัที�รอ้ยละ 6.2 ในปี ี2563 จากิกิารแพรร่ะบาดีของไวรสั

โควิดี-19 โดียเศรษฐกิิจได้ีแรงหนุนจากิภาคกิารส่งออกิ กิารท่องเที�ยว 

บริโภคและกิารลงทุนรวมซึ่้�งเริ�มมีทิศทางที�ฟื้้�ºนตััวข้�น (ตัารางที� 1)

ในส่่วนของภาคเอกชน การจัับจ่ัายใช้ส่อยภายในประเทศ

ขยายตััวร้อยละ 0.3 เมื่่�อเทียบกับการหดตััวร้อยละ 1.0 ในปีก่อนหน้า 

จัากการผ่อ่นคลายมื่าตัรการควบคมุื่การแพรร่ะบาดของภาครฐั ประกอบ 

กับการดำเนินมื่าตัรการเพ่�อกระตัุ้นการใช้จั่ายอย่างตั่อเน่�อง ขณะที� 

การลงทุนในภาคเอกชนขยายตััวที�ร้อยละ 3.2 จัากปีก่อนที�หดตััวถึึง 

ร้อยละ 8.2 ตั่อปี ด้านมืู่ลค่าการส่่งออกในปี 2564 ขยายตััวถึึงร้อยละ 

18.8 เมื่่�อเทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในปีกอ่นหน้า ส่อดคล้องกับการ

ขยายตััวของเศรษฐกิจัประเทศคู่ค้า 

ส่ำหรับในส่่วนของภาครัฐบาล การบริโภคภาครัฐขยายตััว 

ร้อยละ 3.2 ตั่อปี เม่ื่�อเทียบกับร้อยละ 1.4 ตั่อปีในปีก่อน ขณะที� 

การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตััวต่ัอเน่�องที�ร้อยละ 3.8 ตั่อปี เมื่่�อเทียบ

กับขยายตััวร้อยละ 5.1 ตั่อปีในปีก่อน จัากการเร่งเบิกจั่ายงบประมื่าณ

ทางด้านเส่ถึียรภาพเศรษฐกิจัภายในประเทศ อัตัราเงินเฟ้อ

ทั�วไป (Headline Inflation) ในปี 2564 เพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่่�อเทียบ

กับการหดตััวร้อยละ 0.8 ในปี 2563 ส่่วนด้านเส่ถีึยรภาพภายนอก 

ประเทศดุลบญัชเีดนิส่ะพดัในป ี2564 ขาดดลุอยูท่ี�รอ้ยละ 2.2 ของ GDP  

เป็นผ่ลจัากการขาดดุลบริการ แตั่ดุลการค้าเกินดุลที� 40.0 พันล้าน

ดอลลาร์ฯ

สรุปภาวะเศรษัฐกิจ ติลัาดทุน แลัะธัุรกิจหลัักทรัพย์์ในปี 2564

ภาวะเศรษัฐกิจไทย์

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565f

อัตัรากิารขยายตััวของ GDP (%) 3.3 4.1 4.2 2.2 -6.2 1.6 3.5-4.5

กิารลงทุนรวม (%) 2.8 1.8 3.8 2.0 -4.8 3.4 4.0

ภาคเอกชน (%) 0.5 2.9 4.1 2.6 -8.2 3.2 3.8

ภาครััฐ (%) 9.5 -1.4 2.8 0.1 5.1 3.8 4.6

กิารบริโภคภาคเอกิชน (%) 3.0 3.1 4.6 4.0 -1.0 0.3 4.5

กิารบริโภคภาครัฐบาล (%) 2.2 0.1 2.6 1.6 1.4 3.2 -0.2

ปีริมาณกิารส่งออกิสินค้าและบริกิาร (%) 2.8 5.2 3.4 -3.0 -19.7 10.4 8.9

มููลค่าการัส่่งออกส่ินค้า (%) 0.1 9.5 7.5 -3.3 -6.5 18.8 4.9

ปีริมาณกิารนำเข้าสินค้าและบริกิาร (%) -1.0 6.2 8.3 -5.2 -14.1 17.9 4.0

มููลค่าการันำาเข้้าส่ินค้า (%) -5.1 13.2 13.7 -5.6 -13.8 23.4 5.9

ดีุลกิารค้า (พันล้านดีอลลาร์ฯ) 36.5 32.6 22.4 26.7 40.9 40.0 39.7

ดีุลบัญชีเดีินสะพัดี (พันล้านดีอลลาร์ฯ) 48.2 44.0 28.4 38.0 21.2 -10.9 7.7

ดีุลบัญชีเดีินสะพัดีตั่อ GDP (%) 11.7 9.6 5.6 7.0 4.2 -2.2 1.5

อัตัราเงินเฟื้้อ (%) 0.2 0.7 1.1 0.7 -0.8 1.2 1.5-2.5

ตัารางที� 1: ตััวเลขเศรษฐกิิจที�สำคัญปีี 2564 และปีระมาณกิารเศรษฐกิิจปีี  2565

f = forecast 
ที�มื่า: NESDB 
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รายงานประจำปี 2564

ภาพรวมของติลัาดหลัักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์
ดีชันีตัลาดีหลักิทรัพย์แห่งปีระเทศไทย (SET Index) ณ สิ�นปีี 

2564 ปีิดีที� 1,657.62 จุดี ซึ่้�งเปี็นระดีับสูงสุดีของปีี เพิ�มข้�นร้อยละ14.4 

เม่�อเทียบกิับสิ�นปีี 2563 (รูปีที� 1) ดัชนีปรับตััวเพิ�มื่ขึ้นมื่ากกว่าดัชน ี

ตัลาดหลักทรัพย์อ่�นๆ ในภูมื่ิภาค ได้แรงหนุนจัากเก่อบทุกอุตัส่าหกรรมื่ 

ที�ปรับตััวเพิ�มื่ขึ้น โดยนักลงทุนตั่างชาติักลับมื่าเป็นผู่้ซ้่ื้อสุ่ทธิิในช่วง

ไตัรมื่าส่สุ่ดท้ายของปี ทั้งนี้ ดัชนีมื่ีจัุดสู่งสุ่ดอยู่ที� 1,657.62 จัุด ในเด่อน

ธิันวาคมื่ และจัุดตั�ำสุ่ดอยู่ที� 1,466.98 จัุด ในเด่อนมื่กราคมื่ ด้านดัชนี

ตัลาดหลักทรัพย์เอ็มื่ เอ ไอ (mai Index) ปิดที� 582.13 จัุด เพิ�มื่ขึ้น 

ร้อยละ 73.1 จัากส่ิ้นปี 2563

มูลค่าหลักิทรัพย์ตัามราคาตัลาดี (Market Capitalization) 

รวมของ SET และ mai ณ ส่ิ้นปี 2564  มื่ีมืู่ลค่ารวมื่  20,055,077  

ล้านบาท (รูปที� 1)  โดยเพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 22.7 จัากส่ิ้นปี 2563 ตัามื่ 

การปรับตััวเพิ�มื่ขึ้นของดัชนี SET

ท้ั งนี้  ในปี  2564 มื่ีจำนวนบริษั ทจดีทะ เบี ยนใน

ตัลาดีหลักิทรัพย์รวมื่ทั้งส่ิ้น 593 บริษัท เป็นบริษัทจัดทะเบียนเข้าใหมื่่ 

21 บริษัท และบริษัทจัดทะเบียนที�ถึูกเพิกถึอน 6 บริษัท ส่ำหรับ

ตัลาดหลักทรัพย์ เอ็มื่ เอ ไอ มื่ีบริษัทจัดทะเบียนรวมื่ 183 บริษัท 
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รัูปที่่� 1: SET-mai Index & Market Capitalization

ภาวะติลัาดทุน

รัูปที่่� 2: No. of Listed Companies (SET + mai)
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ซื้ึ�งเป็นบริษัทจัดทะเบียนเข้าใหมื่่ 18 บริษัท โดยไมื่่มื่ีบริษัท จัดทะเบียน

ที�ถึูกเพิกถึอน ส่่งผ่ลให้ ณ ส่ิ้นปี 2564 จัำนวนบริษัทจัดทะเบียน 

ท้ังในตัลาดหลกัทรพัย ์และตัลาดหลกัทรพัย ์เอม็ื่ เอ ไอ รวมื่ทัง้สิ่น้ 776 

บริษัท (รูปที� 2)

ส่ำหรับค่า P/E Ratio ของตัลาดีหลักิทรัพย์ไทย ณ ส่ิ้นปี 

2564 อยู่ที� 20.78 เท่า ลดลงจัากปีก่อนซื้ึ�งอยู่ที� 28.84 ในขณะที� P/E 

Ratio ของตัลาด mai ปรับตััวลดลงจัากส่ิ้นปี 2563 ที� 72.59 เท่า เป็น 

58.21 เท่า (รูปที� 3)  ทางด้านอัตัราเงินปันผ่ลตัอบแทน (Dividend 

Yield) ของไทยปรับตััวลดลงจัากร้อยละ 3.32 ณ ส่ิ้นปี 2563 มื่าอยู่ที�

ร้อยละ 2.1
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รัูปที่่� 4: Average Daily Turnover

ในปี 2564 มูลค่ากิารซึ่่�อขายหลักิทรัพย์ของ SET และ mai 

มื่ีมืู่ลค่ารวมื่ 22,616,800 ล้านบาท เพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 35.7 จัากปี 2563 

ซื้ึ�งอยู่ที� 16,671,479 ล้านบาท โดยมืู่ลค่าซื้่้อขายหลักทรัพย์เฉลี�ยตั่อวัน 

อยูท่ี� 93,846 ลา้นบาท เพิ�มื่ขึน้จัาก 68,607 ลา้นบาท ในปี 2563 (รูปที� 4)

เมื่่�อพิจัารณากิารซึ่่�อขายหลักิทรัพย์แยกิตัามปีระเภทนักิ

ลงทุนในปี 2564 นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนตั่างประเทศมื่ีส่ัดส่่วน

ของมืู่ลค่าการซื้่้อขายหลักทรัพย์เพิ�มื่ขึ้นเป็นร้อยละ 47 และ 37  

ตัามื่ลำดับ ขณะที�บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และ

นักลงทุนส่ถึาบันมื่ีส่ัดส่่วนลดลงเป็นร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ตัามื่ลำดับ 

(รูปที� 5)
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รัูปที่่� 3: Dividend Yield and P/E
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ส่ญัญาซื้่อ้ขายล่วงหนา้ที�อา้งองิกบัโลหะเงิน หรอ่ Silver Online Futures 

โดยเพิ�มื่ส่ัญญาที�หมื่ดอายุรายไตัรมื่าส่ (contract series) อีก 1  

อายุส่ัญญา ทำให้ในแต่ัละช่วงเวลาจัะมีื่ส่ัญญาให้เล่อกซ้่ื้อขาย 2 อายุ

ส่ัญญาเพ่�อเพิ�มื่ความื่คล่องตััวให้ผู่้ลงทุนในการส่ร้างกลยุทธิ์การซื้่้อขาย 

รวมื่ถึึงการซ้่ื้อขายควบคู่กับ Gold Online Futures ได้ส่ะดวกยิ�งขึ้น  

การปรับส่ัญญาดังกล่าวนี้จัะทำควบคู่ไปกับการกำหนดส่่วนลด 

เงินประกัน หร่อ inter-month spread margin ส่ำหรับผู่้ลงทุนที� 

ถึ่อครอง Silver Online Futures จัำนวน 2 series ที�ครบอายุส่ัญญา 

ตั่างกันและมีื่ส่ถึานะตัรงข้ามื่กัน โดยเริ�มื่ดำเนินการตัั้งแต่ัวันที� 

29 กันยายน 2564 เป็นตั้นไป

ภาพรวมของติลัาดติราสารหน่�
ณ ส่ิน้ป ี2564 มื่ลูคา่คงค้าง (Outstanding) ของตัราส่ารหนี้ 

ที�ขึ้นทะเบียนกับส่มื่าคมื่ตัลาดตัราส่ารหนี้ไทย มื่ีมืู่ลค่ารวมื่ทั้งส่ิ้น 14.7 

ล้านล้านบาท หร่อคิดเป็นการปรับตััวเพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่่�อเทียบกับ 

13.9 ล้านล้านบาทในปี 2563

ส่ำหรับการซ้่ื้อขายตัราส่ารหนี้ (Outright Trading)  

ในตัลาดรองปี 2564 มื่ีมืู่ลค่ารวมื่ทั้งส่ิ้น 15.9 ล้านล้านบาทหร่อคิดเป็น

มืู่ลค่าการซ้่ื้อขายเฉลี�ยตั่อวันเท่ากับ 66,114 ล้านบาท ซื้ึ�งลดลงร้อยละ 

20.8 เมื่่�อเทียบกับ 83,478 ล้านบาทในปี 2563

รัูปที่่� 5: Market Turnover Classified by Type of Investors

Local Institutional Investor Proprietary Trader Local Retail Investor Foreign Investor

Source : SET
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ภาพรวมของติลัาดสัญญาซื้้�อขาย์ลั่วงหน้า

ในปี 2564 การซ้่ื้อขายสั่ญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้าในบริษทั ตัลาด

ส่ญัญาซื้่อ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จัำกดั (มื่หาชน) (TFEX) มื่ปีรมิื่าณ

การซื้่้อขายรวมื่ทั้งส่ิ้น 135,117,308 ส่ัญญาหร่อเฉลี�ย  560,653 ส่ัญญา

ตั่อวัน เพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 12.4 จัากปี 2563 ซื้ึ�งมื่ีปริมื่าณการซื้่้อขายเฉลี�ยที� 

494,624 ส่ัญญาต่ัอวัน ปัจัจััยส่ำคัญมื่าจัากธุิรกรรมื่ของสั่ญญาซ้่ื้อขาย 

ล่วงหน้าของหุ้นส่ามื่ัญ (Single Stock Futures) และส่ัญญาซื้่้อขาย 

ล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) 

หากแยกตัามื่ผ่ลติัภัณฑ์์พบวา่ ส่นิคา้ที�มีื่การซ้่ื้อขายมื่ากที�ส่ดุ 

ได้แก่ Single Stock Futures  ซื้ึ�งมื่ีการซื้่้อขายคิดเป็นร้อยละ 52 ของ

ปริมื่าณการซื้่้อขายรวมื่ รองลงมื่า ได้แก่ SET50 Index Futures  และ 

Gold Online ที�ร้อยละ 35.2 และร้อยละ 7.6 ตัามื่ลำดับ

ณ ส่ิน้ปี 2564 TFEX มื่สี่ถึานะคงค้างรวมื่  3,781,930 ส่ญัญา 

เพิ�มื่ขึน้ รอ้ยละ 72.3 จัาก 2,194,994 ส่ญัญาในปกีอ่น และมื่จีัำนวนบญัชี

ซื้่อ้ขายส่ญัญาซื้่อ้ขายลว่งหนา้รวมื่ทัง้ส่ิน้ 270,494 บญัช ีเพิ�มื่ขึน้ 53,421 

บัญชีจัาก 217,073 บัญชีในปีก่อน โดยในปี 2564 ผู่้ลงทุนทั�วไปมื่ีการ 

ซื้่้อขายสู่งสุ่ดคิดเป็นส่ัดส่่วนร้อยละ 46.7 รองลงมื่าเป็นผู่้ลงทุนส่ถึาบัน

และผู่้ลงทุนตั่างประเทศร้อยละ 30.7 และร้อยละ 22.6 ตัามื่ลำดับ

ในป ี2564 ที�ผ่า่นมื่า TFEX ไดท้ำการขยายเวลาซ้่ื้อขายส่นิคา้

ดอลลาร์ล่วงหน้า หร่อ USD Futures ในช่วงกลางค่น (night session) 

ตัั้งแต่ั 18.50-23.55 น. จัากเดิมื่ที�เปิดให้ซ้่ื้อขายเฉพาะช่วงกลางวันค่อ 

9.45-16.55 น. เท่านั้น เพ่�อให้ผู่้ลงทุนส่ามื่ารถึใช้ USD Futures ในการ

บริหารความื่เส่ี�ยงได้อย่างมีื่ประสิ่ทธิิภาพและยังส่ามื่ารถึซ้่ื้อขายควบคู ่

กับสิ่นทรัพย์ตั่างประเทศ เช่น ทองคำ โลหะเงิน หร่อหลักทรัพย ์

ตั่างประเทศได้ส่ะดวกและทันส่ถึานการณ์มื่ากขึ้น โดยเริ�มื่ขยายเวลา 

ซื้่อ้ขายตััง้แตัค่น่วนัที� 27 ก.ย. 2564 เป็นตัน้ไป นอกจัากนี ้TFEX ยงัปรบั

พัฒนาการท่�สำาคัญในติลัาดทุน

พัฒนาการที�ส่ำคัญของตัลาดทุนในปี 2564 ส่รุปได้ดังนี้

1. โครงกิารใหน้กัิลงทนุในตัลาดีตัราสารหนี�ไทยลงทะเบยีน

แสดีงตััวตัน (Bond Investor Registration Scheme: BIR) ธินาคาร 

แห่งประเทศไทย (ธิปท.) ร่วมื่กับส่ำนักงานคณะกรรมื่การกำกับ 

หลักทรัพย์และตัลาดหลักทรัพย์ (ส่ำนักงาน ก.ล.ตั.) ได้ริเริ�มื่โครงการ

ให้นักลงทุนในตัลาดตัราส่ารหนี้ไทยลงทะเบียนแส่ดงตััวตัน อันเป็น

ส่่วนหนึ�งของการผ่ลักดันให้เกิดระบบนิเวศตัลาดอัตัราแลกเปลี�ยนใหมื่่ 

(FX ecosystem) ด้านการยกระดับระบบตัิดตัามื่และเพิ�มื่ประส่ิทธิิภาพ

การดำเนินนโยบายเพ่�อดูแลอัตัราแลกเปลี�ยน (FX Surveillance and 

Management) โดยมื่ีวัตัถึุประส่งค์ให้ส่ามื่ารถึจััดเก็บข้อมูื่ลให้ถึูกต้ัอง 

ครบถึ้วน และรวดเร็ว เพ่�อประโยชน์ในการตัิดตัามื่พฤตัิกรรมื่ของ 

นักลงทุนในตัลาดตัราส่ารหน้ี (market surveillance) และกำหนด

นโยบายได้ตัรงจัุดและทันการณ์ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 

2 ระยะ ดังนี้ 
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รายงานประจำปี 2564

ระยะที�  1 ดำาเนินการกับนักลงทุนที� เป็นผู่้มื่ีถึิ�นที�อยู่  

นอกประเทศ (Non-resident: NR) ธิปท. และ ส่ำานักงาน ก.ล.ตั. 

ได้ประกาศหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้องแล้ว ซื้ึ�งมื่ีผ่ลให้ผู่้ลงทุน non-resident 

ตั้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ส่ำาหรับตัราส่ารหนี้แบบแยกรายผู้่ได้รับ 

ผ่ลประโยชน์ที�แท้จัริง (Ultimate beneficiary owner: UBO) และ 

ลงทะเบียนแส่ดงตััวตันกับ ธิปท. และตัั้งแตั่วันที� 4 มื่กราคมื่ 2565 

เป็นตั้นไป การรับมื่อบหร่อส่่งมื่อบตัราส่ารหนี้ของ non-resident 

ตัอ้งทำาผ่า่นบญัชฝีากหลกัทรัพย์แบบแยกราย UBO ที�ไดล้งทะเบยีนแส่ดง

ตััวตันกับ ธิปท. ไว้แล้วเท่านั้น เว้นแตั่ได้รับการผ่่อนผ่ันจัาก ธิปท. หร่อ

ได้ดำาเนินการตัามื่วิธิีการที�บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จัำากัด (TSD) กำาหนด นอกจัากนี้ ธิปท. อยู่ระหว่างจััดทำาระบบ 

ตัรวจัส่อบขอ้มื่ลู เพ่�ออำานวยความื่ส่ะดวกใหธ้ินาคารพาณชิย ์และบรษิทั

หลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ตัรวจัส่อบส่ถึานะการลงทะเบียนแส่ดงตััวตัน 

กับ ธิปท. ของลูกค้าได้ โดยใช้รหัส่ Legal Entity Identifier (LEI) และ

เลขที�บัญชีฝากหลักทรัพย์ของลูกค้า 

ระยะที� 2 ดำเนนิการกบัผู่ล้งทนุที�เปน็ผู่ม้ื่ถีึิ�นที�อยูใ่นประเทศ 

(resident) โดย ธิปท. จัะขอข้อมูื่ลการถึอ่ครองและการส่ง่มื่อบตัราส่ารหนี ้

จัาก TSD โดยผู่้ลงทุน resident ไม่ื่ตั้องดำเนินการใดๆ เพิ�มื่เติัมื่ 

เน่�องจัากผู่้ลงทุน resident มื่ีลักษณะการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ระดับ 

UBO ที� TSD อยู่แล้ว ซื้ึ�ง ธิปท. อยู่ระหว่างจััดทำประกาศหลักเกณฑ์์ 

ที�เกี�ยวข้อง และคาดว่าจัะมื่ีผ่ลบังคับใช้ในปี 2565

2. กิารพัฒนาระบบโครงสร้างพ่�นฐานดีิจิทัลของตัลาดีทุน

ไทย (Digital Infrastructure for Capital Market) หร่อ DIF โครงการ 

DIF เป็นการดำเนินการเกี�ยวเน่�องมื่าจัากปี 2563 โดยในปี 2564 มื่คีวามื่

ค่บหน้าที�ส่ำคัญได้แก่ 

�	ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เปิดตััวโครงการ DIF ภายใต้ั Sandbox  

ของส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เมื่่�อวันที� 24 มื่ีนาคมื่ 2564 โดย stakeholder 

เขา้รว่มื่ 36 ราย เปน็ธินาคารพาณชิย ์14 ราย บรษิทัหลกัทรพัย ์11 ราย 

และ Potential Issuers 9 ราย 

�	กองทุนส่ง่เส่ริมื่การพัฒนาตัลาดทุน (CMDF) ในฐานะผู่ใ้ห้ทนุ 

ส่นับส่นุนโครงการ ได้จััดตัั้งบริษัทจััดการโครงการ ได้แก่ บริษัท 

ซื้ีเอ็มื่ดีเอฟ โครงส่ร้างพ่้นฐานทางดิจัิทัล จัำกัด รวมื่ทั้งถึ่อหุ้นทั้งหมื่ด

ในลักษณะ passive shareholder แต่ัมื่อบหมื่ายให้ผู่้แทน 3 ฝ่าย 

(ส่มื่าคมื่บริษัทหลักทรัพย์ไทย (ส่มื่าคมื่ฯ)/ส่มื่าคมื่ธินาคารไทย/ 

ตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ร่วมื่กันบริหารโครงการฯ 

โดยเป็นกรรมื่การในบริษัทจััดการโครงการ 

�	เดิมื่โครงการ DIF ได้กำหนดผ่ลิตัภัณฑ์์เริ�มื่ต้ันของโครงการ 

ค่อ ตัราส่ารหนี้ที�ออกโดยบริษัทเอกชนในรูปแบบ Plain Vanilla  

ซื้ึ�งตัอนแรกได้กำหนดขอบเขตัครอบคลุมื่ทั้งกระบวนการตัั้งแต่ั Bond 

Filing & Registration, Primary Market, Secondary Market และ Post 

Trade และใช้ DLT Technology ในการพัฒนา ซื้ึ�งผู่้เข้าร่วมื่โครงการ 

จัะเช่�อมื่ตัอ่เขา้ระบบผ่า่น Node อยา่งไรกต็ัามื่ ในภายหลงัโครงการ DIF 

ได้มื่กีารปรบัลดขอบเขตัโครงการลงโดยตัดัในส่ว่น Secondary Market 

ออก และปรับให้อยู่ในรูปแบบของ web portal ขณะที�ขยายผ่ลิตัภัณฑ์์

ให้ครอบคลุมื่ตัราส่ารหนี้ทุกประเภทโดยจัะทยอยทีละขั้นตัามื่ลำดับ 

3. กิารพิสูจน์และย่นยันตััวตันทางดีิจิทัล ตัามื่ที�ส่ำนักงาน 

ก.ล.ตั. ได้ออกแนวปฏิิบัตัิที� นป. 5/2563 เร่�อง แนวปฏิิบัตัิในการ 

นำเทคโนโลยีมื่าใช้ในการทำความื่รู้จัักลูกค้า (e-KYC) และได้กำหนด

วันมื่ีผ่ลใช้บังคับของแนวปฏิิบัตัิฯ ในส่่วนที�เกี�ยวข้องส่ำหรับผู่้ประกอบ

ธิุรกิจัที�ส่มื่ัครเข้าร่วมื่โครงการ National Digital ID (NDID) เป็นวันที� 

1 กรกฎาคมื่ 2564 โดยส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เห็นควรกำหนดระดับ IAL 

ขัน้ตั�ำส่ำหรบัการเปดิบญัชใีนธิรุกจิัตัลาดทนุที�ส่ำนกังานยอมื่รบั ค่อ IAL 

ระดับ 2.1 พร้อมื่จััดให้มื่ีการตัรวจัส่อบหลักฐานแส่ดงตันกับแหล่งที�มื่า

ของข้อมืู่ลหลักฐานหร่อผู่้ให้ข้อมืู่ลที�น่าเช่�อถึ่อแบบ online เพิ�มื่เตัิมื่ด้วย 

ดังนั้น หากผู่้ประกอบธิุรกิจัเล่อกใช้บริการพิสู่จัน์ตััวตันผ่่านระบบ NDID 

กส็่ามื่ารถึเลอ่กใชผู้่ใ้หบ้รกิารพสิ่จูันแ์ละยน่ยนัตัวัตัน (Identity Provider 

หร่อ “IdP”) ที�มื่ี IAL ตัามื่เกณฑ์์ที�ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. กำหนดได้ 

ตั่อมื่า ได้มื่ีผู่้ให้บริการรายใหมื่่นำเส่นอบริการเพ่�อเป็น 

ทางเล่อกเพิ�มื่เตัิมื่เพ่�อช่วยอำนวยความื่ส่ะดวกในการย่นยันตััวตันโดย

มื่ีค่าใช้จั่ายที�ถึูกกว่า IdP ได้แก่ การให้บริการในลักษณะ IdP agent 

ซื้ึ�งในปัจัจัุบันมื่ีทั้งที�ผ่่าน NDID platform และไมื่่ผ่่าน NDID platform 

ทั้งนี้ IdP agent ค่อผู่้ให้บริการในการแส่ดงตััวตันแก่ผู่้ขอใช้บริการโดย

การเส่ียบบัตัรประชาชน (Dip Chip) ผ่่านช่องทางการให้บริการของ 

IdP agent เอง เช่น Kiosk หร่อส่าขาร้านส่ะดวกซื้่้อ เป็นตั้น และ IdP 

agent จัะนำส่ง่ข้อมูื่ลผ่า่นระบบให้กบัผู่ข้อใช้บริการ ขอ้มูื่ลที�ได้จัากการ

แส่ดงตัวัตัน แบ่งเป็น 2 ประเภทซื้ึ�งจัะมีื่คา่บริการที�ตัา่งกัน ได้แก่ ขอ้มูื่ล 

Online Dopa และ ขอ้มื่ลู Online Dopa + ผ่ลการเปรยีบเทยีบใบหน้า 

(Biometric Comparison) 

4. กิารปีรบัปีรงุกิฎเกิณฑ์เ์พ่�อสนับสนนุกิารสง่มอบหลักิทรพัย์ 

แบบไร้ใบ (Scripless) ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ร่วมื่กับตัลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย (ตัลท.) และส่มื่าคมื่ฯ ได้ร่วมื่กันผ่ลักดัน “การจัองซื้่้อ

หุ้นแบบ Scripless 100%” มื่าอย่างตั่อเน่�อง เพ่�ออำนวยความื่ส่ะดวก 

ให้กับผู่้ลงทุนได้รับหุ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการป้องกันกรณีการ 
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ส่่งใบหุ้นล่าช้า หร่อสู่ญหายด้วย ทั้งนี้ ในส่่วนของส่ำนักงาน ก.ล.ตั. 

ไดม้ื่กีารปรับเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง โดยได้มื่กีารออกประกาศที� ทจั. 65/2564 

เร่�อง หลักเกณฑ์์ เง่�อนไข และวิธิีการในการส่่งมื่อบ หลักทรัพย์ให้แก ่

ผู้่ซื้่้อหลักทรัพย์ (ฉบับที� 2) และมื่ีผ่ลบังคับใช้เมื่่�อเด่อนพฤศจัิกายน 

ที�ผ่่านมื่า ซื้ึ�งประกาศดังกล่าวจัะอนุญาตัให้ผู่้เส่นอขายหลักทรัพย์ เป็น 

ผู่ก้ำหนดวธิิกีารส่่งมื่อบหลกัทรพัย์ที�เส่นอขายจัากเดมิื่ผู่จ้ัองซื้่อ้หลกัทรพัย์ 

เป็นผู่้กำหนดวิธิีที�ตั้องการรับมื่อบหลักทรัพย์ และทางส่ำนักงาน ก.ล.ตั. 

ตัลท. และส่มื่าคมื่ฯ จัะผ่ลักดันในส่่วนของหุ้นที�บริษัทจัดทะเบียน 

ออกเส่นอขายแกป่ระชาชนโดยเฉพาะการเส่นอขายครัง้แรก (IPO) ใหเ้ปน็

เฉพาะรปูแบบ Scripless โดยจัะส่ง่มื่อบเขา้บญัชหีลกัทรพัยข์องผู่จ้ัองซื้่อ้

ที�มื่อียู่กบับริษทัหลกัทรพัย์หร่อผู่ร้ับฝากหลกัทรพัย์ และในกรณีผู่จ้ัองซื้่้อ 

ไมื่ม่ื่บีญัชหีลกัทรพัยก์จ็ัะส่ง่มื่อบเขา้บัญชทีี�บริษทัผู่อ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer 

Account) เปิดไว้กับ TSD เพ่�อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู่้ลงทุน 

5. กิารปีรับปีรุงเกิณฑ์์ให้ผูู้้ปีระกิอบธุุรกิิจหลักิทรัพย์และ

ธุุรกิิจสัญญาซึ่่�อขายล่วงหน้ารับคำสั�งซึ่่�อขายผู้ลิตัภัณฑ์์ในตัลาดีทุนจากิ

ที�บ้าน (Work from Home) เพ่�อรองรับแนวทางปีฏิิบัตัิงานใหม่ (New 

Normal) และเพิ�มความย่ดีหยุ่นในกิารปีระกิอบธุุรกิิจ เน่�องจัากการ 

แพร่ระบาดของโรคติัดเช่้อไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ 

ผู่้ประกอบธิุรกิจัจัำเป็นตั้องให้พนักงานปฏิิบัตัิงานจัากที�บ้าน (Work 

from Home: WFH) โดยจััดให้มื่ีระบบงานและเทคโนโลยีส่ารส่นเทศ

ที�รองรับ WFH ตั่อมื่าผู่้ประกอบธิุรกิจัมื่ีข้อเส่นอว่าเพ่�อรองรับแนวทาง

การปฏิิบัตัิงานใหมื่่ (New Normal) ของพนักงาน ควรเปิดให้พนักงาน

ส่ามื่ารถึปฏิิบัตัิงานรับคำส่ั�งซ้่ื้อขายผ่ลิตัภัณฑ์์ในตัลาดทุนในลักษณะ 

WFH ได้เป็นการทั�วไปด้วย ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. จัึงได้หาร่อร่วมื่กับ 

ส่มื่าคมื่ฯ ผู่้ประกอบธุิรกิจั และ ตัลท. และได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์์ของ

ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ให้รองรับเป็นแบบ principle based มื่ากขึ้น 

ซื้ึ�งจัะช่วยให้เกิดความื่ย่ดหยุ่นมื่ากขึ้นในการดำเนินการ ในขณะที�ยัง 

มื่ีมื่าตัรการดูแลประโยชน์และข้อมืู่ลของลูกค้าอย่างเพียงพอ โดย 

ผู่้ประกอบธุิรกิจัต้ัองจััดให้มื่ีระบบงานและการควบคุมื่ที�เพียงพอและ 

เหมื่าะส่มื่ โดยเฉพาะการรักษาความื่ลับของข้อมืู่ลการซ้่ื้อขายของ 

ลูกค้าและความื่ปลอดภัยทางไซื้เบอร์มื่ีผ่ลใช้บังคับไปเมื่่�อวันที� 

1 กันยายน 2564

Brokerage - Securities 19,475 24,954 32,615 30.7%
Brokerage - Derivatives 3,072 3,491 3,239 -7.2%
Underwriting 2,211 2,152 3,320 54.3%
Financial Advisory 1,291 1,096 1,288 17.5%
Mutual Fund Trading Service 1,519 2,269 3,984 75.6%
Gains on Trading - Securities 1,171 -4,084 5,788 241.7%
Gains on Trading - Derivatives 4,037 6,391 418 -93.5%
Interest and Dividend 4,120 2,966 2,895 -2.4%
Interest on margin loans 3,515 2,678 4,257 59.0%
Others 3,479 5,420 7,435 37.2%
Total Revenue 43,890 47,333 65,239 37.8%

(unit: mil. baht) 2562 2563 2564 % 2564/2563

ตัารางที� 2: Revenue of Securities Industry

Source: SEC

ภาวะธัุรกิจหลัักทรัพย์์

ณ ส่ิ้นปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ที�ได้รับใบอนุญาตัการเป็น 

นายหน้าซื้่้อขายหลักทรัพย์ มื่ีจัำนวน 43 บริษัท ซื้ึ�งในจัำนวนนี้มื่ี 39 บริษัท 

ที�เป็นส่มื่าชิกของตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านธุิรกิจัอนุพันธ์ิ 

บริษัทที�ได้รับใบอนุญาตัตััวแทนซื้่้อขายส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า จัำนวน  

43 บริษัท ซื้ึ�งเป็นส่มื่าชิกบริษัท ตัลาดส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จัำกัด (มื่หาชน) ประเภทตััวแทนทั�วไปจัำนวน 40 บริษัท

ผลัประกอบการ
ธิุรกิจัหลักทรัพย์มื่ีรายได้รวมื่ในปี 2564 จัำนวน 65,239 

ล้านบาท เพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 37.8% จัากรายได้รวมื่ 47,333 ล้านบาทใน 

ปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จัากการเป็นนายหน้ายังคงเป็นรายได้หลักของธิุรกิจั 

โดยรายได้จัากการเป็นนายหน้าซ้่ื้อขายหลักทรัพย์และสั่ญญาซ้่ื้อขาย 

ล่วงหน้า รวมื่กันเป็นจัำนวน 20,775 ล้านบาท หร่อคิดเป็นร้อยละ  

55 ของรายได้รวมื่ทั้งหมื่ด ตัามื่ลำดับ (ตัารางที� 2) 
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รายงานประจำปี 2564

สถานะทางการเงิน

ส่ินทรัพย์รวมื่ของธิุรกิจัหลักทรัพย์ ณ เด่อนธิันวาคมื่ 2564 

เท่ากับ  557,259 ล้านบาท เพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 22.1 จัากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนซื้ึ�งมื่ีส่ินทรัพย์รวมื่เท่ากับ 456,522 ล้านบาท ด้านแหล่งเงินทุน

ของธิุรกิจั ณ ส่ิ้นเด่อนธัินวาคมื่ 2564 ประกอบด้วยหนี้ส่ินรวมื่เท่ากับ 

438,430 ล้านบาท และส่่วนของผู้่ถึ่อหุ้นเท่ากับ 118,829 ล้านบาท 

(รูปที� 6) 

Local Institutional Investor Proprietary Trader Local Retail Investor Foreign Investor

Source : SET
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รัูปที่่� 6: ส่ินที่รััพย์์ หน่�ส่ิน และส่่วนข้องผูู้้ถืือห้้นข้องธุ้รักิจหลักที่รััพย์์

Local Institutional Investor Proprietary Trader Local Retail Investor Foreign Investor

Source : SET

Unit: THB billion Unit: THB billion Unit: percent
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รัูปที่่� 7: Net Profit and ROE of Securities Industry

Expenses on Borrowing 2,582 1,779 2,105 18.3%
Fee & Service Expenses 4,757 5,929 7,695 29.8%
Provision for Bad Debt / Doubtful Account -5 115 47 -59.1%
Personnel Expenses 17,503 19,874 24,520 23.4%
Other Expenses 9,801 9,159 9,633 5.2%
Total Expenses 34,639 36,856 44,000 19.4%

ตัารางที� 3: Expenses of Securities Industry

Source: SEC

(unit: mil. baht) 2562 2563 2564 % 2564/2563

ผลัติอบแทนติ่อส่วนของผ้้ถ้อหุ้น (Return on 
Equity: ROE)

กำไรสุ่ทธิิที�มื่ากขึ้นส่่งผ่ลให้ ROE ของธุิรกิจัหลักทรัพย์ ในปี 

2564 เท่ากับร้อยละ 14.4 (annualized) เพิ�มื่ขึ้นจัากส่ิ้นปีก่อนซึื้�งมื่ี ROE 

เท่ากับร้อยละ 7.8 (รูปที� 7)

ธิุรกิจัหลักทรัพย์มื่ีค่าใช้จั่ายรวมื่ในปี 2564 จัำนวน 44,000 

ลา้นบาท เพิ�มื่ข้ึนรอ้ยละ 19.4 จัากคา่ใชจ้ัา่ยรวมื่จัำนวน 36,856 ลา้นบาท 

ในปกีอ่นหน้า โดยค่าใช้จัา่ยหลักของธุิรกจิั ได้แก่ คา่ใช้จัา่ยด้านบุคลากร 

ซื้ึ�งมื่ีจัำนวน 24,520 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของค่าใช้จั่ายทั้งหมื่ด 

(ตัารางที� 3)

ในปี 2564 ธิุรกิจัหลักทรัพย์มื่ีกำไรสุ่ทธิิ จัำนวน 17,106 

ล้านบาท เพิ�มื่ขึ้นร้อยละ 106 จัากกำไรสุ่ทธิิ 8,303 ล้านบาท ในช่วง

เดียวกันปีก่อนหน้า
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ผลการดำเนินงานในป 2564



รายงานประจำปี 2564

 1. Product&Service 

		SET Partnership Project หารอ่กบัตัลาดหลกัทรพัยฯ์ ในประเดน็

ปัญหาอุปส่รรคและข้อเส่นอแนะในด้านตั่างๆ ผ่่านคณะทำงาน 3 กลุ่มื่  

 ได้แก่ ด้านผ่ลิตัภัณฑ์์ ด้านนักลงทุนและโครงส่ร้างพ้่นฐาน และด้าน 

ค่าธิรรมื่เนียมื่

		 การเสนอขายหลัักทรัพย์จดทะเบีียน  ร่วมื่กับหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องผ่ลักดันการให้บริการจัองซื้่้อหุ้นหลักทรัพย์จัดทะเบียน ส่ามื่ารถึ 

ส่ง่มื่อบหลกัทรพัยจ์ัากการจัองซื้่อ้ในรปูแบบ Scripless 100% และปรบัปรงุ

ตััวอย่างแบบฟอร์มื่ใบจัองซื้่้อหุ้นส่ามื่ัญและตััวอย่างแบบแส่ดงรายการ 

ข้อมูื่ลการเส่นอขายหลักทรัพย์และหนังส่่อชี้ชวนส่ำหรับการเปิดเผ่ยข้อมูื่ล 

(แบบ Filing) ส่่วนที� 3 เพ่�อรองรับ

		Loan against Securities ทางส่มื่าคมื่ไดเ้ส่นอส่ำนกังาน ก.ล.ตั. 

เพ่�อพิจัารณาให้บริษัทหลักทรัพย์ทำธิุรกิจัให้ส่ินเช่�อทั�วไปโดยมื่ีหลักทรัพย ์

 เปน็หลักประกัน ซื้ึ�งทางส่ำนักงาน ก.ล.ตั. อยูร่ะหว่างการหารอ่กับกระทรวง

การคลังและธินาคารแห่งประเทศไทย

		Digital ID เจัรจัาค่าธิรรมื่เนียมื่กับกลุ่มื่ธินาคารผู้่ให้บริการ 

การพิสู่จัน์ตััวตัน (IdP) ผ่่านระบบ NDID ซื้ึ�งในที�สุ่ดทางกลุ่มื่ธินาคาร 

ได้ลดค่าธิรรมื่เนียมื่ลงครึ�งหนึ�ง และผ่ลักดันการเข้าร่วมื่ระบบ NDID 

ของ IdP agent

		 ธุุรกิจการออกตราสารอนุพันธุ์ที�อ้างอิงตลัาดทุน จััดทำ 

ข้อเส่นอปรับลดอัตัราภาษีธิุรกิจัเฉพาะให้เท่ากับที�อ้างอิงอัตัราดอกเบ้ีย 

และอัตัราแลกเปลี�ยน โดยได้เข้าหาร่อกับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. และ 

ตัลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่�อเส่นอให้กับกรมื่ส่รรพากรพิจัารณา

		Credit	Balance	แลัะ	Stock	Borrowing	and	Lending จััดทำ
ข้อเส่นอทบทวนอัตัราหลักประกัน และเส่นอส่ำนักงาน ก.ล.ตั. พิจัารณา

		Transaction Tax รวบรวมื่ความื่เห็นจัากคณะกรรมื่การและ 

จัดัทำผ่ลกระทบจัากการเรียกเกบ็ Transaction Tax เพ่�อเป็นขอ้มื่ลูนำเส่นอ 

 ตั่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

		การประกอบีธุุรกรรม	Block	Trade หาร่อร่วมื่กับบริษัทส่มื่าชิก 
เกี�ยวกับประเด็นปัญหา อุปส่รรค และแนวทางกำกับในการประกอบ

ธิุรกรรมื่ Block Trade

		การพฒันาธุรุกจิแลัะมาตรฐานการปฏิบิีตังิานธุรุกจิสญัญา

ซื้้�อขายลัว่งหนา้ หารอ่และใหค้วามื่เหน็กบัตัลาดส่ญัญาซื้่อ้ขายลว่งหนา้ 

(TFEX) และส่ำนักหักบัญชี (TCH) ในการพัฒนาธิุรกิจัส่ัญญาซื้่้อขายล่วง

หนา้และกฎเกณฑ์ท์ี�ส่ำคัญเช่น Night session ส่ำหรับ USD Futures การ

ปรับ margin ระหว่างกาล

2. Technology 

		Capital	Market	Exercise ดำเนนิการจัดัการฝกึซื้อ้มื่แผ่นรบัมื่อ่
ภยัคกุคามื่ทางไซื้เบอรข์องภาคตัลาดทนุประจัำป ี2564 ตัามื่ที�ไดร้บัการ

ส่นับส่นุนจัากกองทุนส่่งเส่ริมื่การพัฒนาตัลาดทุน (CMDF)

 3. HR Development

		 โครงการอบีรมเพ้�อยกระดับีผู้้้แนะนำาการลังทุน	 (IC)	 
การจัดัอบรมื่และทดส่อบ ระหว่างปี 2564 – 2567 ส่ำหรับผู่แ้นะนำการ

ลงทนุ (IC) ที�ส่งักดับรษิทัหลกัทรพัย ์(บล.) และ ที�ส่งักดับรษัิทหลักทรพัย์

จััดการกองทุน (บลจั.) รวมื่ถึึงนักศึกษาและอาจัารย์จัากมื่หาวิทยาลัย

ตั่างๆ ในหลักสู่ตัร IC Complex P2 และ P3 และหลักสู่ตัรนักวางแผ่น 

การเงิน (CFP) ตัั้งแตั่ Module ที� 1 ถึึง 6

		 โครงการ	Upskill	&	Reskill	ดา้น	Digital	ใหบ้ีคุลัากรในบีริษััท 

หลัักทรัพย์ Phase 1 ซื้ึ�งเป็นการจััดทำงานวิจััยและพัฒนาโครงส่ร้าง

หลกัสู่ตัร  เพ่�อหาทกัษะที�จัำเป็นในการยกระดับทกัษะ (Upskill) และการ

ส่ร้างทักษะใหมื่่ (Reskill) ด้าน Digital ให้บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์

		 โครงการอบีรมผู้้้ได้รับีทุนจ้างงานจาก	CMDF จััดอบรมื่

ส่ำหรับบุคลากรที�ได้รบัทุนจ้ัางงานจัาก CMDF และ บคุลากรใหม่ื่ที�บริษัท 

หลักทรัพย์ (รวมื่ถึึงบริษัทผู่้ประกอบธิุรกิจัส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า และ

บริษัทที�ปรึกษาทางการเงิน) เพ่�อเพิ�มื่ความื่รู้ในเร่�องการทำธิุรกิจัของ 

บริษัทหลักทรัพย์และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

		การจดัอบีรมเพ้�อพฒันาบีคุลัากรของชมรมตา่งๆ เพ่�อพฒันา

ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของแตั่ละชมื่รมื่

- 4. Common Infrastructures

		ใหค้วามเหน็ตอ่ตลัาดหลักัทรพัยฯ์ เกี�ยวกบัระบบต่ัางๆ ที�เกี�ยว

กับบริษัทส่มื่าชิกได้แก่ ระบบ New Back office ระบบซื้่้อขายของ 

Settrade Business Requirement ของโครงการ Trading System 

Upgrade, Efficient Onboarding, Live Exchange

การดำาเนนิการท่�สำาคญัปี 2564 
ของสมาคมแลัะชมรมต่ิางๆ  
ภาย์ใต้ิสมาคม
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		 ร ะบีบีโครงสร้างพ้�นฐานสำาหรับีตลัาดทุน	 (Digita l	
Infrastructure	for	Capital	Market) ผ่ลักดันให้มื่ีการดำเนิน

โครงการตั่อในส่่วนของ Bond ifiiling และ Primary Market หลังจัาก

โครงการมื่ีอุปส่รรคในประเด็น Scripless ของตัราส่ารหนี้ตัลอดอายุของ

ตัราส่ารหนี้

5. Best Practice  Ethics  & 
  Regulation

		แนวทางปฏิบิีตัทิี�เกี�ยวกบัีกฎหมายคุม้ครองขอ้มล้ัสว่นบีคุคลั 
ประส่านงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อให้แนวปฏิิบัตัิที�จััดทำโดย 

ที�ปรึกษาและคณะทำงานเป็นแนวทางปฏิิบัตัิของอุตัส่าหกรรมื่

		 แนวทางปฏิบิีตั	ิWork	from	Home	สำาหรบัีผู้้แ้นะนำาการลังทนุ 
จััดทำแนวทางเส่นอตั่อส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เพ่�อเป็นแนวทางให้ส่มื่าชิกใช้

ดำเนนิการเพ่�อรองรบัแนวทางการปฏิบิตััใิหมื่ ่(New Normal) ซึื้�งไดอ้อก

เป็นประกาศของส่ำนักงานแล้ว

		 แนวปฏิบิีตัสิำาหรบัีกรณี	ีShort	Selling หารอ่รว่มื่กบัส่ำนกังาน 
ก.ล.ตั. และตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่�อจััดทำร่างแนวทาง

ปฏิิบัตัิเพ่�อลดปัญหาและอุปส่รรคในการดำเนินการของส่มื่าชิก

		 แนวทางการปฏิบิีตังิานในการซื้้�อขายผู้ลัติภัณัีฑ์ใ์นตลัาดทุน
ที�เป็นสกุลัเงินต่างประเทศ ปรับปรุงเป็นแบบ Principle base เพ่�อให้

เกิดความื่ย่ดหยุ่นในการปฏิิบัตัิงานของบริษัทส่มื่าชิก ซื้ึ�งอยู่ระหว่างการ

พิจัารณาของส่ำนักงาน ก.ล.ตั.

		การกำากบัีการซื้้�อขาย	DW ประส่านงานใหต้ัลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยเป็นผู่้ดำเนินการโดยเริ�มื่ตัั้งแตั่เด่อนธิันวาคมื่ 2564

		แนวทางการกำากับีด้แลั	High	Frequency	Trading	(HFT) 
รว่มื่กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อศึกษาการกำกับดูแลการซ้่ื้อขายแบบ HFT

		นป.4/2563	 (single	 form)	แลัะ	นป.5/2563	 (การนำา
เทคโนโลัยีมาใช้ในการทำาความร้้จักลั้กค้า) ส่ำรวจัความื่พร้อมื่ 

ประเด็นอุปส่รรคในการดำเนินการ รวมื่ถึึงข้อเส่นอแนะ และนำข้อมูื่ล

ดังกล่าวหาร่อกับส่ำนักงาน ก.ล.ตั.

		ประสานงานแลัะให้ความเห็นต่อการออกแลัะปรับีปรุง
กฎหมายหลักัทรัพยแ์ลัะตลัาดหลักัทรัพย ์กฎหมื่ายปอ้งกนัและปราบ

ปรามื่การฟอกเงิน และกฎหมื่ายอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิิบัตัิงานของ

ส่มื่าชิกเช่น ETDA FATCA CRS

6. CSR แลัะอ้�นๆ

		 ร่วมกับีบีริษััทสมาชิกดำาเนินโครงการ	ASCO ร่วมื่ใจัต้ัานภัย 

COVID-19 ระดมื่ทนุจัากบรษิทัส่มื่าชกิส่มื่าคมื่และชมื่รมื่ผู่ป้ระกอบธิรุกจิั

ส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า จัำนวน 37.62 ล้านบาท เงินบริจัาคจัากส่มื่าคมื่

จัำนวน 10 ล้านบาท และเงินบริจัาคจัากตัลาดหลักทรัพย์ฯ จัำนวน 5 

ล้านบาท  รวมื่ทั้งส่ิ้น 52.62 ล้านบาท

		 ประสานงานให้พนักงานของบีริษััทสมาชิกได้เ ข้ารับี 

การฉีีดวัคซื้ีนซื้ิโนฟาร์มป้องกัน	COVID-19 เข็มื่ 1 และเข็มื่ 2  

ที�ตัลาดหลักทรัพย์ฯ จััดให้กับส่มื่าชิกจัำนวน 700 คน

  จัดหาวัคซีื้นป้องกัน	COVID-19 เข็มื่ 3 ให้กับเจั้าหน้าที�ของ

บริษัทส่มื่าชิกและตัลาดหลักทรัพย์ฯ จัำนวน 697 คน

 	 ร่วมกับีตลัาดหลัักทรัพย์ฯ	แลัะหน่วยงานที�เกี�ยวข้องใน
กิจกรรมปลั้กป่า โครงการ Care the Wild   ปลูกป่าชุมื่ชนในพ่้นที�

ตั้นน้ำ จัังหวัดน่าน

 	 จัดทำาบีทความวิชาการ	4	บีทความ

1. Introduction to Common Reporting Standard (CRS)

2. การลงทุนในหลักทรัพย์ตั่างประเทศ....แนวโน้มื่เตัิบโตัตั่อเน่�อง

หลัง ธิปท. ผ่่อนคลายเกณฑ์์

3. การให้กู้ย่มื่เงินโดยมื่ีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันโดยบริษัท 

หลักทรัพย์

4. High Frequency Trading…รูปแบบการส่่่งคำส่ั��งซื้่้อขาย 

ซื้ึ��งกำลังเป็นที�จัับตัาในปัจัจัุบัน
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รายงานประจำปี 2564

		จััดทำข้อมืู่ลเพ่�อเตัรียมื่เส่นอส่มื่าคมื่ธินาคารไทยเกี�ยวกับการ 

ให้บริการระบบ Payment for Capital Market  ทั้งในด้าน 

ค่าธิรรมื่เนียมื่และปัญหาในการใช้งานระบบ

ด้านการพัฒนาบุคลัากร

		จััดอบรมื่ให้แก่ผู่้บริหารของบริษัทส่มื่าชิกภายใตั้กิจักรรมื่ ASCO 

Executive Advancement Program (ASCO-EAP) ในรูปแบบ Online 

ภายใตัห้วัขอ้ “Update ส่ถึานการณ์ของอาชญากรรมื่การทางเทคโนโลยี”

		ร่วมื่กับ IHS Markit  จััดการอบรมื่เกี�ยวกับ “Qualif ied 

Intermediary Regime for US Investing” ในรูปแบบ Online ให้กับ

บริษัทส่มื่าชิกที�ส่นใจั

ด้านประสานงานกบัหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง

		ร่วมื่กับส่มื่าคมื่ธินาคารไทย และตัลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะ 

ผู่้พัฒนาและบริหารจััดการโครงการ (main operator) ลงนามื่บันทึก

ข้อตักลงความื่ร่วมื่มื่่อ (MOU) กับกองทุนส่่งเส่ริมื่การพัฒนาตัลาดทุน 

(Capital Market Development Fund: CMDF) โดยร่วมื่บริหาร

โครงการ Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) ผ่่านการ

เป็นกรรมื่การบริษัท ซื้ีเอ็มื่ดีเอฟ โครงส่ร้างพ่้นฐานทางดิจัิทัล จัำกัด 

รวมื่ถึึงส่่งผู่้เเทนร่วมื่เป็นคณะทำงานในด้านตั่างๆ ซื้ึ�งท้ายที�สุ่ด ได้ร่วมื่

ผ่ลกัดนัใหโ้ครงการดำเนนิการตัอ่ในส่ว่นของ Bond Filing และ Primary 

Market ผ่่าน Web Portal

		รว่มื่กับบรษิทัส่มื่าชิกดำเนินโครงการ  ASCO – SET Partnership 

Model โดยได้หาร่อกับตัลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นปัญหาอุปส่รรค

และข้อเส่นอแนะในด้านตั่างๆ ผ่่านคณะทำงาน 3 กลุ่มื่ ได้แก่ 

ด้านผ่ลิตัภัณฑ์์  ด้านนักลงทุนและโครงส่ร้างพ่้นฐาน และด้าน 

ค่าธิรรมื่เนียมื่ โดยได้ส่ำรวจัอุปส่รรคการใช้งานระบบ FundConnext 

ส่ำรวจัการใช้บริการ Global Custodian ของบริษัทหลักทรัพย์   ที�ให้

บรกิารลงทนุในหลกัทรพัยต์ัา่งประเทศ จัดัทำขอ้เส่นอในประเดน็ Theme 

Index และเส่นอไปยังตัลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่�อพิจัารณาดำเนินการ 

ที�เกี�ยวข้องตั่อไป

		ส่นับส่นุนการเข้ารว่มื่ระบบ Digital ID ของส่มื่าชกิ โดยไดส้่ำรวจั

ขอ้มื่ลูเพ่�อใชใ้นการประเมื่นิคา่ธิรรมื่เนยีมื่ IdP ที�เหมื่าะส่มื่ และนำเส่นอ

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องถึงึประเด็นปัญหาและอุปส่รรคเกี�ยวกับการใช้ระบบ 

เช่น ค่าธิรรมื่เนียมื่ที�ค่อนข้างสู่ง ผ่ลการพิสู่จัน์ตััวตันที�ส่ำเร็จัยังอยู่ใน

อัตัราที�ตั�ำ โดยในส่่วนของค่าธิรรมื่เนียมื่ IdP ผ่่าน NDID ได้ดำเนิน

ด้านการพัฒนาธัุรกิจแลัะมาติรฐาน 
การปฏิิบัติิงาน

		คณะทำงานพิจัารณาประเด็นตัา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดำเนินงาน

ตัามื่ พ.ร.บ. คุ้มื่ครองข้อมูื่ลส่่วนบุคคล หาร่อกับส่มื่าคมื่บริษัทจััดการ

กองทุนเกี�ยวกับบทบาท การจััดทำส่ัญญาและแนวปฏิิบัตัิมื่าตัรฐาน

ระหว่าง บล. และ บลจั.  รวมื่ถึึงหาร่อกับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. และ

ส่ำนักงานคณะกรรมื่การคุ้มื่ครองข้อมูื่ลส่่วนบุคคล เพ่�อผ่ลักดันเร่�องที�

เกี�ยวข้องให้เป็น Industry Standard 

		คณะทำงานให้ความื่เห็นต่ัอแนวทางการรับคำส่ั�งซ้่ื้อขายผ่ลิตัภัณฑ์์

ในตัลาดทุนนอกส่ถึานที�ทำการ (แนวทาง Work from Home) ของ

ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เพ่�อให้มื่ีความื่เป็นไปได้ในทางปฏิิบัตัิ

		คณะทำงานเส่นอแนวทางการกำหนดคุณส่มื่บัตัิของลูกค้าที�จัะ 

ซื้่อ้ขายหลกัทรพัยผ่์่านระบบ DMA ตัอ่ตัลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่�อใหค้รอบคลมุื่

กลุ่มื่ลูกค้ามื่ากขึ้น รวมื่ถึึงให้ความื่เห็นตั่อแนวทางการดำเนินการ 

ในกระบวนการพิจัารณาคุณส่มื่บัตัิ

		คณะทำงานจััดทำข้อเส่นอการอนุญาตัให้บริษัทหลักทรัพย ์

ทำธิุรกรรมื่ Loan against Securities โดยในเบ่้องตั้นได้หาร่อกับ

ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. แล้ว

		คณะทำงานจััดทำร่างแนวปฏิิบัตัิเกี�ยวกับการซื้่้อขายผ่ลิตัภัณฑ์์ 

ในตัลาดทุนที�เป็นส่กุลเงินตัราตั่างประเทศ  แบบ principle based 

เพ่�อส่ร้างความื่ย่ดหยุ่นในทางปฏิิบัตัิ

		คณะทำงานจััดทำร่างแนวปฏิิบัตัิ Short Selling และเอกส่าร

มื่าตัรฐานเพ่�อใช้ในการให้บริการลูกค้าที�เป็นนักลงทุนส่ถึาบัน โดย 

อยู่ระหว่างหาร่อกับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. อย่างตั่อเน่�อง

		จััดตัั้งคณะทำงานโดยได้จััดทำข้อเส่นอปรับลดอัตัราภาษี

ธิุรกิจัเฉพาะตั่อการทำธิุรกรรมื่ที�เกี�ยวข้องกับตัราส่ารอนุพันธิ์ที�อ้างอิง 

ตัราส่ารทนุ โดยไดเ้ขา้หาร่อกบัส่ำนกังาน ก.ล.ตั. และตัลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เพ่�อรับฟังความื่เห็นเพิ�มื่เตัิมื่

		จััดตัั้งคณะทำงานโดยได้จััดทำข้อเส่นอทบทวนอัตัราหลักประกัน

ธิุรกรรมื่ SBL และบัญชี Credit Balance และเส่นอส่ำนักงาน ก.ล.ตั. 

พิจัารณา

งานด้านพัฒนาธัุรกิจ

การดำาเนินงานติามสาย์งาน/
ชมรม

18



ANNUAL REPORT 2021

การเจัรจัาจันเป็นผ่ลส่ำเร็จั ค่าธิรรมื่เนียมื่ดังกล่าวได้ปรับลดลง โดย

มื่ีผ่ลในปี 2565  นอกจัากนี้ ยังได้ส่นับส่นุนการมีื่ทางเล่อกการพิสู่จัน ์

ตััวตันเพิ�มื่เตัิมื่ผ่่าน IdP Agent อีกด้วย

		ใหค้วามื่เหน็ตัอ่ตัลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเร่�องต่ัางๆ เชน่ การดำาเนนิการ 

กรณีปัญหาการใช้งานระบบซ่ื้้อขายของ Settrade, Business 

Requirement ของโครงการ Trading System Upgrade, Efficient 

Onboarding, แนวทางยกระดับมื่าตัรการกำากับการซ่ื้้อขายหลักทรัพย์ 

เป็นตั้น

		ผ่ลักดันให้ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เล่�อนบังคับใช้ นป.4/2563 (single 

form) และ นป.5/2563 (การนำเทคโนโลยีมื่าใช้ในการทำความื่รู้จััก

ลูกค้า) โดยได้ส่ำรวจัความื่พร้อมื่ ประเด็นอุปส่รรคในการดำเนินการ 

รวมื่ถึึงข้อเส่นอแนะ และนำข้อมืู่ลดังกล่าวหาร่อกับส่ำนักงาน ก.ล.ตั.

		รว่มื่กับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. จัดัการประชุมื่รายไตัรมื่าส่ เพ่�อให้บริษทั

ส่มื่าชิกรับทราบความื่ค่บหน้า ในประเด็นต่ัางๆ ภายใต้ัการกำกับดูแล 

รวมื่ถึงึเปน็เวทใีนการหารอ่ประเดน็ปญัหาที�เปน็อปุส่รรค ในการประกอบ

ธิุรกิจั โดยได้เส่นอส่ำนักงาน ก.ล.ตั. พิจัารณาประเด็นตั่างๆ เช่น

  � ประเด็นอปุส่รรคจัากการดำเนินการเกี�ยวกับการเปิดบญัชแีละ 

   การพิสู่จัน์/ย่นยันตััวตันลูกค้า ซื้ึ�งรวมื่ถึึงการขอผ่่อนผั่น 

   การดำเนินการตัามื่แนวปฏิิบัตัิ ที� นป. 5/2563 ในประเด็น 

   การพิส่จูันต์ัวัตัน และการร้องขอข้อมื่ลูเพิ�มื่เติัมื่จัากหน่วยงาน 

   ที�เกี�ยวข้องกรณีเปิดบัญชีที�มื่ีการส่่งตั่อระหว่างองค์กร

  � การออกและเส่นอขายหลกัทรพัยแ์บบ Scripless และประเดน็ 

   ปัญหาและอุปส่รรคอ่�นๆ จัากการจัองหุ้นขนาดใหญ่ที�มื่ี 

   นักลงทุนบุคคลจัำนวนมื่าก

  � ข้อเส่นอทบทวนอัตัราหลักประกันธิุรกรรมื่ SBL และบัญชี  

   Credit Balance 

  � รา่งแนวปฏิบัิตัเิกี�ยวกับการซ้่ื้อขายผ่ลิตัภณัฑ์ใ์นตัลาดทุนที�เป็น 

   ส่กุลเงินตัราตั่างประเทศ แบบ principle based 

  � การทบทวนระยะเวลาการเก็บหลักฐานที�มื่าคำส่ั�งลูกค้า

  � การทบทวนเกณฑ์์การขอประกอบธิุรกิจัอ่�นของธิุรกิจัตั่างๆ 

   ที�อยู่ภายใตั้การกำกับดูแลของส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ให้เป็นไปใน 

   แนวทางเดียวกัน

  � อปุส่รรคในการขออนุญาตัเป็นผู่ป้ระกอบธุิรกจิัส่นิทรัพยดิ์จัทิลั 

   ของ บล. ที�มื่ีผู่้ถึ่อหุ้นตั่างชาตัิมื่ากกว่า 50% รวมื่ถึึงแผ่นงาน 

   การกำกับและพัฒนาส่ินทรัพย์ดิจัิทัลของส่ำนักงาน ก.ล.ตั.

  � ประเด็นการทำธุิรกรรมื่สั่ญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้านอกตัลาด 

   หลักทรัพย์ (OTC Derivatives) ในประเทศที�ยังไม่ื่เท่าเทียมื่ 

   กับการกับทำธิุรกรรมื่ในตั่างประเทศ

  	ร่วมื่กับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ตัลาดหลักทรัพย์ฯ และส่มื่าคมื่

ส่่งเส่ริมื่ผู่้ลงทุนไทย ให้ความื่เห็นตั่อแนวทางการกำกับดูแล High 

Frequency Trading (HFT)

  	ร่วมื่กับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ตัลาดหลักทรัพย์ฯ ส่มื่าคมื่บริษัท

จััดการลงทุน และส่ภาธุิรกิจัตัลาดทุนไทย (FETCO) ให้ความื่เห็น

โครงการจัดัทำฐานขอ้มูื่ลผู่ล้งทนุในประเทศ (แบบไมื่น่บัซื้ำ้) เพ่�อนำมื่าใช ้

ในการวิเคราะห์ภาพรวมื่และกำหนดแนวทางการส่่งเส่ริมื่การลงทุน

  	ร่วมื่กับ FETCO และหน่วยงานต่ัางๆ ที�เกี�ยวข้องในการ 

เข้าประชุมื่เชิงปฏิิบัตัิการเพ่�อกำหนดทิศทางยุทธิศาส่ตัร์ส่ำหรับ 

แผ่นพัฒนาตัลาดทุนไทยฉบับที� 4 (2565-2570)

  	ร่วมื่กับตัลาดหลักทรัพย์ และบริษัทส่มื่าชิกหาร่อถึึงแนวโน้มื่

ที�ส่ำคัญซึื้�งกระทบต่ัอการประกอบธุิรกิจัหลักทรัพย์ โดยได้จััดทำข้อมืู่ล 

Thai Securities Industry Trends และนำเส่นอในการประชุมื่ CEO 

Networking 2021 ของตัลาดหลักทรัพย์ฯ

  	ร่วมื่กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องชี้แจังรัฐมื่นตัรีว่าการกระทรวง 
การคลังเกี�ยวกับภาษีจัากการขายหลักทรัพย์ (Transaction Tax)  

โดยได้จัดัทำเอกส่าร “ส่รปุผ่ลกระทบของการเรยีกเก็บ Transaction Tax 

ในอัตัรา 0.11% จัากมืู่ลค่าการขาย-มืุ่มื่ของธิุรกิจัหลักทรัพย์” 

  	ร่วมื่กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องผ่ลักดันการส่่งมื่อบหลักทรัพย์ 

จัากการจัองซื้่้อหลักทรัพย์จัดทะเบียน ในรูปแบบ Scripless 100%

  	รว่มื่เปน็คณะทำงานพจิัารณาใหค้วามื่เหน็เกี�ยวกบัการกำหนด 

Standard Format ของชุดข้อมืู่ลตัามื่ Single Form

  	ส่ำรวจัความื่เห็นการกำหนดค่าความื่เส่ี�ยงส่ำหรับหุน้จัดทะเบียน 
ในตัลาด Live Exchange เพ่�อเส่นอส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ใช้เป็นข้อมูื่ล

ประกอบการพิจัารณากำหนดอัตัราค่าความื่เส่ี�ยงที�เหมื่าะส่มื่

  	ดำเนินการจััดส่รรโควตั้าใหมื่่ให้กับบริษัทส่มื่าชิกเน่�องจัาก
การขยายโครงการให้ทุนส่นับส่นุนการจั้างงานผู่้จับการศึกษาใหม่ื่ 

แก่ผู่้ประกอบการในตัลาดทุนของ CMDF เพ่�อให้เกิดประโยชน์สู่งสุ่ด

กับอุตัส่าหกรรมื่
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รายงานประจำปี 2564

ด้านกิจกรรมแลัะสมาชิกสัมพันธั์ 

  	ส่มื่าคมื่จััดการประชุมื่ใหญ่ส่ามื่ัญส่มื่าชิกประจัำปี 2564 เมื่่�อ

วันที� 29 มื่ีนาคมื่ 2564 และการประชุมื่วิส่ามัื่ญส่มื่าชิกคร้ังที� 1/2564 

เมื่่�อวันที� 27 กันยายน 2564 ผ่่านระบบ Online

			ประส่านงานให้พนักงานของบริษัทส่มื่าชิกได้เข้ารับการฉีด

วคัซีื้นซื้โินฟารม์ื่ ตัามื่จัำนวนที�ตัลาดหลกัทรัพยฯ์ จัดัใหก้บัส่มื่าชกิจัำนวน 

700 คน

  	จััดหาวัคซื้ีนป้องกัน COVID-19 เข็มื่ 3 ให้กับเจั้าหน้าที�ของ

บริษัทส่มื่าชิกและตัลาดหลักทรัพย์ฯ จัำนวน 697 คน

ด้านความสัมพันธั์กับติ่างประเทศ

  	เข้าร่วมื่ประชุมื่ส่มื่าชิก ICSA (International Council 

of Securities Associations) Meeting ประจัำปี 2021 แบบ vdo 

conference

  	เขา้รว่มื่ประชุมื่ส่มื่าชิก ASF (Asia Securities Forum) ประจัำปี 

2021 แบบ vdo conference

ด้านกิจกรรมเพ้�อสังคมแลัะสิ�งแวดลั้อม

  	ส่นับส่นุนกิจักรรมื่ยกระดับธิรรมื่าภิบาลตัลาดทุนไทยของ
ส่มื่าคมื่ส่่งเส่ริมื่ผู่้ลงทุนไทย ภายใต้ัโครงการ “การประเมื่ินคุณภาพ 

การจััดประชุมื่ส่ามื่ัญผู่้ถึ่อหุ้น”

  	รว่มื่กบัตัลาดหลกัทรพัย์ฯ และหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งในกิจักรรมื่
ปลกูปา่ โครงการ Care the Wild   ปลกูปา่ชมุื่ชนในพ่น้ที�ตัน้นำ้ จังัหวดั

น่าน

  	ร่วมื่กับบริษัทส่มื่าชิกดำเนินโครงการ ASCO ร่วมื่ใจัตั้านภัย 

COVID-19 ระดมื่ทนุจัากบรษิทัส่มื่าชกิส่มื่าคมื่และชมื่รมื่ผู่ป้ระกอบธิรุกจิั

ส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า จัำนวน 37.62 ล้านบาท เงินบริจัาคจัากส่มื่าคมื่

จัำนวน 10 ล้านบาท และเงินบริจัาคจัากตัลาดหลักทรัพย์ฯ จัำนวน 

5 ล้านบาท รวมื่ทั้งส่ิ้น 52.62 ล้านบาทเพ่�อวัตัถึุประส่งค์จััดหาวัส่ดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์เส่ริมื่การรักษาผู่้ป่วยตัิดเช่้อ COVID-19 อาทิเช่น 

การจััดซื้่้อเคร่�อง Oxygen Concentrator กับมืู่ลนิธิิชัยพัฒนาจัำนวน 

15 ล้านบาท การปรับปรุงพ่้นที�และครุภัณฑ์์เพ่�อเพิ�มื่ศักยภาพในการ 

ดูแลผู่้ป่วยให้กับ โรงพยาบาลจัุฬาภรณ์ โรงพยาบาลตัำรวจั และ 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวมื่จัำนวน 4.22 ล้านบาท รวมื่ถึึง 

การส่นับส่นุนกลุ่มื่จัิตัอาส่าเพ่�อช่วยเหล่อประชาชนผู่้ เด่อดร้อน 

จัำนวนเงิน 10 ล้านบาท

ท่ามื่กลางส่ถึานการณ์การแพร่ระบาดของเช่้อไวรัส่โคโรนา 

(COVID-19) ที�ตั่อเน่�องมื่าจัากปี 2563 และมื่ีความื่รุนแรงในด้าน

จัำนวนผู่้ป่วยที�เพิ�มื่มื่ากขึ้นในปี 2564  ส่ถึาบันฝึกอบรมื่ ส่มื่าคมื่บริษัท 

หลกัทรัพย์ไทย (ATI) ได้จัดัเตัรียมื่ความื่พร้อมื่และแผ่นการจััดการต่ัางๆ 

ในการป้องกันและลดความื่เส่ี�ยงต่ัอการแพร่กระจัายของโรค  เพ่�อให้ 

การดำเนินการท้ังด้านการอบรมื่และทดส่อบของ ATI ส่ามื่ารถึตัอบส่นอง

ความื่ตัอ้งการของผู่ใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างตัอ่เน่�อง ปจััจับุนัการจัดัอบรมื่ส่่วน

ใหญ่ของ ATI เป็นรูปแบบออนไลน์ ท้ังยังให้ความื่ส่ำคัญและมืุ่่งเน้น

พัฒนารูปแบบการอบรมื่บนระบบออนไลน์อย่างตั่อเน่�อง เพ่�อเพิ�มื่ความื่

เส่ถึียรและคุณภาพของการให้บริการให้มื่ีประส่ิทธิิภาพ ส่ามื่ารถึรองรับ

ตั่อความื่ตั้องการและส่ถึานการณ์ในปัจัจัุบัน ส่ำหรับผู่้ที�เข้ามื่าใช้บริการ

ศนูยท์ดส่อบ ทาง ATI มื่มีื่าตัรการควบคุมื่และปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ

โรคไวรัส่โคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มื่งวด โดยใช้มื่าตัรการ Social 

Distancing และปฏิิบัตัิตัามื่มื่าตัรการของกรมื่ควบคุมื่โรค กระทรวง

ส่าธิารณสุ่ข ตัามื่เง่�อนไขในการเข้าใช้บริการที�ประกาศอย่างเคร่งครัด

ผลัการดำาเนินงานของ สถาบนัฝึึกอบรม 
สมาคมบริษััทหลัักทรัพย์์ไทย์ (ATI)

ด้านการอบรม
ATI เป็นศูนย์ฝึกอบรมื่พัฒนาความื่รู้ด้านวิชาชีพให้แก่

บุคลากรในอุตัส่าหกรรมื่และนักลงทุนทั�วไป โดยดำเนินการจััดอบรมื่

ตัามื่เกณฑ์แ์ละมื่าตัรฐานของหน่วยงานกำกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้ง รวมื่ถึงึการ

พฒันาทกัษะต่ัางๆ ใหส้่อดคล้องกบัความื่ต้ัองการของอตุัส่าหกรรมื่ เพ่�อ

เพิ�มื่ประส่ิทธิิภาพให้แก่ทีมื่งานให้ปฏิิบัตัิงานได้อย่างมื่่ออาชีพ ทั้งนี้ ATI 

ได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการอบรมื่ผ่่านออนไลน์ให้มื่ีประสิ่ทธิิภาพ

มื่ากยิ�งขึ้น เพ่�อรองรับส่ถึานการณ์ในปัจัจัุบันและครอบคลุมื่พ่้นที�ท้ังใน

กรุงเทพฯ และตั่างจัังหวัด ซื้ึ�งมื่ีผู่้เข้าร่วมื่อบรมื่ในรูปแบบ Classroom/

Remote Classroom 11,683 คน และรูปแบบ E-Learning 14,232 คน 

ท้ังนี ้ATI ไดด้ำเนินการจัดัอบรมื่ในรปูแบบออนไลน ์ท้ังแบบ In-House ที�

หลกัสู่ตัรจัะเป็นไปตัามื่ความื่ประส่งค์ของลูกค้า และแบบ Public ที�เปิด

ให้ผู่ส้่นใจัทั�วไปส่มัื่ครเข้าอบรมื่ โดยมีื่หลกัส่ตูัรที�ส่ำคัญในปี 2564 มื่ดีงัน้ี

�	“หลักิสูตัรต่ัออายุใบอนุญาตัผูู้้แนะนำกิารลงทุน (IC/IP/IA/IBA) 

(Refresher-Course)” จัำนวน 15 ชั�วโมื่ง แบ่งรูปแบบการอบรมื่ 

เป็น 2 รูปแบบ ค่อ 1) อบรมื่บรรยายส่ดผ่่านระบบออนไลน์

โปรแกรมื่ ZOOM meeting ทั้งหมื่ด 5 รุ่น และ 2) อบรมื่ 

ผ่่านระบบ E-Learning ของ ATI ส่ำหรับผู่้ ที�ตั้องการต่ัออายุ 

งานด้านฝึึกอบรมแลัะทดสอบ
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โครังการั “Strengthening BOO @ Brokers 2021” 

เมูื�อวนัที่่� 2 และ 9 ตุ้ลาคมู 2564  Live ส่ด ผู่้านรัะบบ ZOOM meeting

ใบอนุญาตัผู่้แนะนำการลงทุน (IC) ผู่้วางแผ่นการลงทุน (IP) 

นกัวเิคราะห์การลงทุน (IA) และผู่แ้นะนำลูกคา้ (IBA) เพ่�อเป็นการพัฒนา

และเพิ�มื่เตัิมื่ความื่รู้ความื่เข้าใจั

�	“หลกัิสตูัรตัวิตัะลยุโจทย์ พชิติั IC-Plain (P1)” เปน็การอบรมื่ 
ผ่่านระบบ E-Learning ส่ำหรับผู่้ที�ตั้องการเตัรียมื่ความื่พร้อมื่

ก่อนส่อบใบอนุญาตัผู่้แนะนำการลงทุนตัราส่ารทั�วไป (IC Plain) 

โดยเป็นการทบทวนความื่รูค้วามื่เข้าใจัในเน่อ้หา เพ่�อเตัรียมื่ความื่พร้อมื่

ส่ำหรับการส่อบ

�	“หลักิสูตัรติัวตัะลุยโจทย์ พิชิตั IC-Complex (P2) 

ตัราสารหนี�และกิองทุนรวมซัึ่บซึ่้อน” เป็นการอบรมื่ผ่่านระบบ 

E-Learning ส่ำหรับผู่้ที�ตั้องการเตัรียมื่ความื่พร้อมื่ก่อนส่อบใบอนุญาตั 

เพ่�อส่ามื่ารถึให้คำแนะนำการลงทุนในตัราส่ารหนี้และกองทุนรวมื่ 

ที�มื่ีความื่เส่ี�ยงสู่งหร่อมื่ีความื่ซื้ับซื้้อนได้

�	“หลกัิสตูัรติัวตัะลุยโจทย์ พชิติั IC-Complex (P3) สญัญา 

ซึ่่�อขายล่วงหน้า” เป็นการอบรมื่ผ่่านระบบ E-Learning ส่ำหรับ 

ผู้่ที� ต้ัองการเตัรียมื่ความื่พร้อมื่ก่อนส่อบใบอนุญาตั เพ่�อส่ามื่ารถึ 

ให้คำแนะนำด้านผ่ลิตัภัณฑ์์ซื้ับซื้้อนด้านส่ัญญาล่วงหน้า (ตัราส่ารทุน, 

ตัราส่ารหนี้, กองทุนทั�วไป และอนุพันธิ์) ได้

ทั้งนี้ทาง ATI ร่วมื่กับฝ่ายพัฒนาความื่รู้ผู่้ประกอบวิชาชีพ 

ตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) และชมื่รมื่ตั่างๆ ของส่มื่าคมื่

บริษัทหลักทรัพย์ไทย จััดอบรมื่พัฒนาบุคลากรหน่วยงานส่นับส่นุนของ

บริษัทส่มื่าชิก ในรูปแบบ Live ส่ด ผ่่านระบบ ZOOM meeting  ดังนี้ 

� ร่วมื่กับชมื่รมื่ HR Club จััดอบรมื่โครงการ “HR @ 

Brokers 2021” จัำนวน 2 รุ่น เพ่�อเพิ�มื่พูนความื่รู้และทักษะที�ส่ำคัญใน

การปฏิิบัตัิงานส่ำหรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ด้าน HR

� ร่วมื่กับชมื่รมื่ปฏิิบัตัิการหลักทรัพย์ Back Office 

Operation Club (BOO) จััดอบรมื่โครงการ “Strengthening BOO @ 

Brokers2021” จัำานวน 2 รุ่น 

นอกจัากนี้ ทาง ATI ได้รับทุนส่นับส่นุนจัากกองทุนส่่งเส่ริมื่

การพฒันาตัลาดทนุ (CMDF) ในการดำเนนิการโครงการตัา่งๆ จัำนวน 

3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงกิารอบรมเพ่�อยกิระดีับผูู้้แนะนำกิารลงทุน ( IC)  

การจััดอบรมื่และทดส่อบ ระหว่างปี 2564 – 2567 ส่ำหรับผู่้แนะนำ 

การลงทุน (IC) ที�ส่ังกัดบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และ ที�ส่ังกัดบริษัท

หลักทรัพย์จััดการกองทุน (บลจั.) รวมื่ถึึงนักศึกษาและอาจัารย์ 

จัากมื่หาวิทยาลัยตั่างๆ ในหลักสู่ตัร IC Complex P2 และ P3 และ

หลักสู่ตัรนักวางแผ่นการเงิน (CFP) ตัั้งแตั่ Module ที� 1 ถึึง 6

2. โครงกิารอบรมผูู้้ไดี้รับทุนจ้างงานจากิ CMDF เป็นการ 

จััดอบรมื่ส่ำหรับผู่้จับการศึกษาใหมื่่ที�ได้รับทุนจั้างงานจัาก CMDF และ 

บุคลากรใหมื่่ที�บริษัทหลักทรัพย์ (รวมื่ถึึงบริษัทผู่้ประกอบธิุรกิจัสั่ญญา

ซื้่้อขายล่วงหน้า และบริษัทที�ปรึกษาทางการเงิน) ได้เริ�มื่ทำการว่าจั้าง

ตัั้งแตั่วันที� 1 มื่.ค. 2563 ถึึง 31 พ.ค. 2566 ที�ส่นใจัเข้าร่วมื่โครงการ 

เพ่�อเพิ�มื่ความื่รูใ้นเร่�องการทำธิรุกจิัของบริษทัหลกัทรพัยแ์ละกฎระเบยีบ

ที�เกี�ยวข้อง

จัดอบรัมูและที่ดส่อบ 

“โครงการอบรมเพื่่�อยกระดัับผู้้�แนะนำาการลงทุุน (IC)”  

ในหลักสู่ตุรั IC Complex (P2, P3) และหลักสู่ตุรั CFP Module 1-4 

โดย์ได้รัับที่้นส่นับส่น้นจาก กองที่้นส่่งเส่รัิมูการัพัฒนาตุลาดที่้น 

(CMDF)
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รายงานประจำปี 2564

3. โครงกิาร Upskill & Reskill ดี้าน Digital ให้บุคลากิรในบริษัท

หลกัิทรัพย์ ใน Phase 1 ซื้ึ�งเป็นการจัดัทำงานวิจัยัและพัฒนาโครงส่ร้าง

หลักสู่ตัร โดยทีมื่งานที�ปรึกษาจัาก คณะพาณิชยศาส่ตัร์และการบัญชี 

จัุฬาลงกรณ์มื่หาวิทยาลัย เพ่�อหาทักษะที�จัำเป็นในการยกระดับทักษะ 

(Upskill) และการส่ร้างทักษะใหมื่่ (Reskill) ด้าน Digital ให้บุคลากรใน

บริษัทหลักทรัพย์

หลักิสูตัรที�พัฒนากิารอบรม ผู้่านระบบ E-Learning มื่ีดังนี้

�	“หลกัิสตูัรตัอ่อายใุบอนญุาตัฯ (IC, IP, IA, IBA) จำนวน 15 ชั�วโมง” 

เหมื่าะส่ำหรับที�ตัอ้งการต่ัออายุใบอนุญาตั ผู่แ้นะนำการลงทุน (IC Plain, 

IC Complex1,2,3) ผู่ว้างแผ่นการลงทนุ (IP) นกัวเิคราะหก์ารลงทนุ (IA) 

ผู่้แนะนำลูกค้า (IBA) และผู่้ที�ตั้องการเพิ�มื่เตัิมื่ความื่รู้เกี�ยวกับการลงทุน 

 - หลักสู่ตัรความื่รู้ด้านหลักทรัพย์พ่้นฐาน  

 - หลักสู่ตัรความื่รู้ด้านหลักทรัพย์เทคนิค 

 - หลักสู่ตัรความื่รู้เกี�ยวกับกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

 - หลักสู่ตัรความื่รู้ด้านส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า

 - หลักสู่ตัรความื่รู้ด้าน Asset Allocation

 - หลักสู่ตัรความื่รู้ด้าน ESG

�	“หลกัิสตูัรผูู้้แนะนำกิารลงทุนตัราสารทั�วไปี IC Plain (P1) เหมื่าะ

ส่ำหรับผู่้ที�ไมื่่มื่ีพ่้นฐานและต้ัองการส่อบเป็นผู่้แนะนำการลงทุนตัราส่าร

ทุนทั�วไป

 �	“หลักิสูตัรผูู้้แนะนำกิารลงทุนด้ีานตัราสารซัึ่บซ้ึ่อน:ตัราสาร

หนี�และกิองทุนรวม (P2)” เหมื่าะส่ำหรับผู่้ที�ส่อบผ่่านผู่้แนะนำ 

การลงทุนตัราส่ารทุนทั�วไป IC Plain (P1) และต้ัองการเป็นผู่้แนะนำ 

การลงทุนตัราส่ารซื้ับซื้้อนประเภท 2 (IC complex 2) 

�	“หลักิสูตัรผูู้้แนะนำกิารลงทุนดี้านตัราสารซึ่ับซึ่้อน:สัญญาซึ่่�อ

ขายล่วงหน้า (P3)” เหมื่าะส่ำหรับผู่้ที�ส่อบผ่่านผู่้แนะนำการลงทุน

ตัราส่ารทุนทั�วไป IC Plain (P1) หร่อ ส่ำหรับผู่้ที�ส่อบผ่่านผู่้แนะนำ 

การลงทุนตัราส่ารซื้ับซื้้อนประเภท 2 (IC complex 2) และ

ตั้องการ เ ป็นผู่้ แนะนำการลง ทุนตัราส่าร ซัื้บ ซ้ื้อนประ เภท 1 

(IC complex 1) 

�	“หลักิสูตัร โอกิาสกิารลงทุนใหม่ในยุค Fintech” เหมื่าะส่ำหรับ 
นักลงทุนและผู่้ส่นใจัทั�วไปที�ตั้องการเพิ�มื่ความื่รู้และความื่เข้าใจั

มื่ากขึ้น ได้ เ ห็นถึึงโอกาส่และความื่เส่ี�ยงจัากการใช้ระบบและ 

เคร่�องมื่่อในการลงทุนตั่างๆ ในยุค Fintech และส่ามื่ารถึนำความื่รู ้

ที�ได้รับไปประยุกตั์ใช้ในการตััดส่ินใจัลงทุนเพ่�อส่ร้างผ่ลตัอบแทนในทาง

ปฏิิบัตัิได้

�	“หลักิสูตัร รู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตัตัลาดีหุ้น” เหมื่าะส่ำหรับ 
ผู่้ที�ตั้องการเรียนรู้ จัังหวะในการ ซ้่ื้อ-ขาย และส่อนดูกราฟหุ้น 

วิ เคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analys i s) ตัั้ งแตั่ เบ่้องตั้น 

พร้อมื่เจัาะลึกในเร่�องเส้่นแนวโน้มื่ เส้่นค่าเฉลี�ย Price Pattern 

และ Indicator ตั่างๆ ที�จัำเป็นเพ่�อให้ผู่้เรียนส่ามื่ารถึวิเคราะห์หุ้น 

ได้ด้วยตััวเอง 

�	“หลกัิสตูัรเรยีนรูเ้ร่�องกิฎหมายกิารปีอ้งกินักิารฟื้อกิเงนิ (AML/CFT)  

สำหรับผูู้้มีหน้าที�รายงานเพ่�อปีฏิิบัตัิหน้าที�อย่างม่ออาชีพ” ส่ำหรับ 

ผู่้มื่ีหน้าที�รายงานตัามื่กฎหมื่ายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามื่ 

การฟอกเงิน และส่ำหรับผู่้ที�ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์

�	“หลักิสูตัรแนวทางปีฏิิบัตัิที�เกิี�ยวข้องกัิบตัราสารอนุพันธุ์ (DRG)” 

ส่ำหรับผู่้ที�ตั้องการขึ้นทะเบียนเจั้าหน้าที�รับอนุญาตัของตัลาดอนุพันธิ์ 

(TFEX Trader ID.) 

�	“หลักิสูตัรผูู้้แนะนำลูกิค้า (Introducing Broker Agent : IBA)” 
ส่ำหรับผู่้แนะนำลูกค้าหร่อเส่นอรายช่�อลูกค้าเพ่�อเปิดบัญชีซื้่้อขาย 

หลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หร่อทำหน้าที�ตัิดตั่อชักชวนให้ลูกค้า 

มื่าเปิดบัญชีเพ่�อซื้่้อขายหลักทรัพย์ 

ด้านการพัฒนาหลัักส้ติรฝึึกอบรม
ปี 2564 งานพัฒนาหลักสู่ตัรได้ปรับปรุงหลักสู่ตัรเดิมื่

และพัฒนาหลักสู่ตัรใหมื่่รวมื่ท้ังส่ิ้น 21 หลักสู่ตัร แบ่งเป็นหลักสู่ตัร 

E-Learning 17 หลักสู่ตัร เพ่�อให้ส่อดคล้องและตัรงกับความื่ตั้องการ 

ของผู่้เข้าอบรมื่ในส่ถึานการณ์ปัจัจัุบัน นอกจัากนี้ยังจััดหาวิทยากร 

ที�เหมื่าะส่มื่กับหลักสู่ตัรบรรยาย เพ่�อประส่ิทธิิภาพในการเรียนการส่อน

ด้านการทดสอบ 
ATI Digital Testing Center เป็นศูนย์ทดส่อบความื่รู้ที�

ได้การรับรองมื่าตัรฐานและผ่่านตัามื่เกณฑ์์ของ TSI และส่ถึานการณ์ 

การแพร่ระบาดเช่้อไวรัส่โคโรนา (COVID-19) ที�ยังไมื่่คลี�คลาย ศูนย์

ทดส่อบ ATI รวมื่ถึึงเจ้ัาหน้าที�คอยดูแลและให้บริการจัะต้ัองปฏิิบัตัิ

ตัามื่มื่าตัรการของกรมื่ควบคุมื่โรค กระทรวงส่าธิารณสุ่ขใช้มื่าตัรการ 

Social Distancing และเง่�อนไขข้อปฏิิบัตัิจัากประกาศของ ATI อย่าง

เคร่งครัด ศนูย์ทดส่อบพร้อมื่เปิดให้บริการเข้าทดส่อบได้ทกุวัน (วันจันัทร์ 

ถึึงวันอาทิตัย์) และมีื่ศูนย์ทดส่อบในพ่้นที�ตั่างจัังหวัด 10 จัังหวัด 

(ขึ้นอยู่กับมื่าตัรการของภาครัฐและความื่พร้อมื่ของส่ถึานที�ในแตั่ละ

จัังหวัด) เพ่�อรองรับความื่ต้ัองการของผู่้เข้าทดส่อบได้อย่างครอบคลุมื่ 

ซื้ึ�งในปี 2564 มื่ผีู่เ้ขา้ใช้บริการศูนย์ทดส่อบใบอนุญาตัผู่แ้นะนำการลงทุน 

กับทาง ATI ทั้งส่ิ้น 12,792 คน  
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“ส่ถืานที่่�จัดอบรัมูและศููนย์์ที่ดส่อบ ตุามูมูาตุรัการัข้อง  

กรัมูควบค้มูโรัค กรัะที่รัวงส่าธุารัณส่้ข้ และใช้มูาตุรัการั 

Social Distancing”

ทั้งนี้ ATI มื่ีศูนย์ทดส่อบครอบคลุมื่ทั้งในพ่้นที�กรุงเทพฯ และตั่าง

จัังหวัด รวมื่ 12 แห่ง ดังนี้ 

ศูนย์ทดส่อบในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

  �	ATI Digital Testing Center 

ศูนย์ทดส่อบตั่างจัังหวัด 11 แห่ง ประกอบด้วย 

  �	เชียงใหมื่่  มื่หาวิทยาลัยพายัพ

  �	พิษณุโลก มื่หาวิทยาลัยนเรศวร

  �	ภูเก็ตั มื่หาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ วิทยาเขตัภูเก็ตั

  �	สุ่ราษฎร์ธิานี มื่หาวิทยาลัยราชภัฏิสุ่ราษฎร์ธิานี

  �	ขอนแก่น มื่หาวิทยาลัยขอนแก่น

  �	อุบลราชธิานี มื่หาวิทยาลัยอุบลราชธิานี

  �	ชลบุรี มื่หาวิทยาลัยเกษตัรศาส่ตัร์ ศรีราชา

  �	นครราชส่ีมื่า มื่หาวิทยาลัยราชภัฏินครราชส่ีมื่า และ 

   มื่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมื่งคลอีส่าน วทิยาเขตันครราชสี่มื่า

  �	ส่กลนคร มื่หาวิทยาลัยเกษตัรศาส่ตัร์ ส่กลนคร

  �	ส่งขลา มื่หาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ วิทยาเขตัหาดใหญ่

ด้านการสนับสนุน นักศึกษัา สถาบันการศึกษัา 
ทั�วประเทศ แลัะหน่วย์งานติ่างๆ

�	รว่มื่กบัมื่หาวทิยาลยัเครอ่ขา่ย 6 แห่ง จัดัอบรมื่ใน “โครงการเส้่นทาง 
สู่น่กัการเงินมื่อ่อาชีพ” ตัวิหลักสู่ตัรผู่แ้นะนำการลงทุนด้านตัราส่ารทั�วไป 

(IC-Plain) 1 วนั โดยส่นับส่นุนให้ นสิ่ติันักศึกษาในมื่หาวิทยาลัยเครอ่ข่าย 

ได้เข้าใจัถึึงเน่้อหาโดยส่รุปและเทคนิคการเตัรียมื่ตััวส่อบของหลักสู่ตัร 

ผู่้แนะนำการลงทุนด้านตัราส่ารทั�วไป (IC Plain)

�	จััดกิจักรรมื่ Live ส่ด ตัิวเตัรียมื่ส่อบ IC Plain (P1) ผ่่านทาง 

Facebook Page ของ ATI โดยได้รับเกียรตัิจัากวิทยากรผู่้ทรงคุณวุฒิ 

ประจัำส่ถึาบันฯ มื่าให้เกร็ดความื่รู้ เผ่ยเคล็ดลับและเทคนิคดีๆ ในการ 

ทำข้อส่อบ ส่ำหรับผู่้ที�ตั้องการเตัรียมื่ความื่พร้อมื่ในการส่อบ หร่อ 

ยังส่อบไมื่่ผ่่าน

ด้านเทคโนโลัย์่สารสนเทศ

ในปี 2564 งานด้านระบบ IT ได้พฒันาระบบ เพ่�อส่อดคล้อง

กับส่ถึานการณ์ในปัจัจุับันกับความื่ต้ัองการของผู้่ใช้บริการ และ เพิ�มื่

ศักยภาพในระบบการทำางาน ปัจัจุับันมื่ีการพัฒนาระบบการเรียนการ

ส่อนผ่่านส่่�อออนไลน์ E-Learning เพิ�มื่เตัิมื่ใน Phase 3 มื่ีการพัฒนา

และปรังปรุงระบบลงทะเบียนทั้งส่่วน Front ของระบบรับลงทะเบียน ให้

ลูกค้าใช้งานง่ายขึ้น และส่่วน Back Office เพ่�อให้เจั้าหน้าที�ใช้งานได้

ส่ะดวกขึ้น และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Workflow เพ่�อช่วยจััดการ 

flow งานเอกส่ารต่ัางๆ ใหมี้ื่ประสิ่ทธิิภาพยิ�งขึน้ พรอ้มื่ท้ังปรบัปรงุระบบ

งานตั่างๆ ให้ส่อดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคล (PDPA) มื่ี

การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ใหมื่่เพ่�อรองรับตั่อส่ายเรียกเข้าจัำานวนมื่าก

และส่นับส่นุนการทำางานของเจั้าหน้าที�แบบ Work from Home และมื่ี

การปรับปรุง Backup Policy ส่ำาหรับระบบงานและ Database
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รายงานประจำปี 2564

ในปี 2564 ที�ผ่่านมื่า งานกำกับดูแลส่มื่าชิกมื่ีการดำเนินงาน 

ที�ส่ำคัญ ดังนี้

 1. ดี้านกิารจัดีทำและทบทวนหลักิเกิณฑ์์ของสมาคมเพ่�อสร้าง

มาตัรฐานกิารดีำเนินงานของสมาชิกิ

  1.1 กิารปีรับปีรุงหลักิเกิณฑ์์เกิี�ยวกัิบกิารพิจารณากิำหนดีวงเงิน

ซึ่่�อขายหลักิทรัพย์บัญชี Cash Balance โดยกำหนดเกณฑ์์จัำนวนเงิน

รบัโอนบญัช ีCash Balance เพ่�อใชใ้นการพจิัารณาทบทวน KYC/CDD 

ดงันี ้(1) กรณไีมื่ม่ื่เีอกส่าร ไมื่เ่กนิ 500,000 บาท (2) กรณไีมื่ม่ื่เีอกส่ารแตั่ 

มื่กีารวิเคราะห์ขอ้มูื่ลเชิงคณุภาพเพิ�มื่เติัมื่ เช่น พจิัารณา อาชีพ ตัำแหน่งงาน 

รายได้จัากแหล่งข้อมืู่ลที�เช่�อถึ่อได้ กำหนดจัำนวนเงินรับโอนไมื่่เกิน 

1,000,000 บาท มื่ีผ่ลบังคับใช้ตัั้งแตั่วันที� 18 ก.พ. 64 

  1.2 กิารซึ่่�อขายหลักิทรัพยข์องสมาชกิิหร่อบริษทัที�มสีว่นเกีิ�ยวขอ้ง

กิับสมาชิกิ โดยกำาหนดเพิ�มื่เตัิมื่ให้ส่มื่าชิกส่ามื่ารถึเล่อกดำาเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ�งระหว่าง (1) แจั้ง Conflict of Interest เมื่่�อให้คำาแนะนำา

การลงทุน หร่อ (2) แจั้งให้ลูกค้ารับทราบรายช่�อหลักทรัพย์และลักษณะ

ที�อาจัก่อให้เกิด Conflict of Interest เมื่่�อเปิดบัญชีลูกค้าใหมื่่ และเมื่่�อ

มื่กีารเปลี�ยนแปลงรายช่�อหลกัทรพัยด์งักลา่วใหแ้จัง้ใหล้กูคา้ทกุรายทราบ

โดยไมื่่ชักช้า  รวมื่ทั้งแจั้งให้ลูกค้าทุกรายรับทราบถึึงข้อมืู่ลความื่ขัดแย้ง

ทางผ่ลประโยชน์อย่างน้อยทุก 6 เด่อนหร่อในกรณีที�ลูกค้ารายใดไมื่่มื่ี

ธิรุกรรมื่ที�กอ่ใหเ้กดิการเคล่�อนไหวหรอ่เปลี�ยนแปลงในทรพัยส์่นิของลูกคา้

ตัิดต่ัอกันตัั้งแตั่หนึ�งปีขึ้นไป ให้ส่มื่าชิกแจั้งลูกค้ารายดังกล่าวอย่างน้อย 

ปีละหนึ�งครั้ง  มื่ีผ่ลบังคับใช้ตัั้งแตั่วันที� 1 พ.ย. 64 

  1.3 ยกิเลิกิปีระกิาศสมาคม เร่�อง กิารกิำกิับดูีแลกิารซึ่่�อขาย 

Derivative Warrants (DW) โดยให้ส่มื่าชิกยึดถึ่อปฏิิบัตัิตัามื่แนวทาง 

การกำกับดูแล DW ของตัลาดหลักทรัพย์แทน มื่ีผ่ลบังคับใช้แล้วตัั้งแตั่

วันที� 13 ธิ.ค. 64 

  1.4 แนวทางปีฏิิบัตัิงานเร่�องกิารจองซึ่่�อหลักิทรัพย์ออนไลน์

หร่อผู่้านเจ้าหน้าที�ทางโทรศัพท์ โดยปรับปรุงระยะเวลาการชำระ 

คา่จัองซ้่ื้อให้ยด่หยุ่น และเพิ�มื่ช่องทางการชำระเงนิใหร้องรับการจัองซ้่ื้อ 

หลักทรัพย์ประเภทอ่�น เช่น ตัราส่ารหนี้ เป็นตั้น โดยกำหนดให้ส่ามื่ารถึ

ชำระผ่่านระบบที�มื่ี Reference Code ชัดเจัน เช่น Bill Payment ได้  

หากไมื่่ส่ามื่ารถึชำระผ่่าน Automated Transfer System (ATS) หร่อ 

หักจัากเงินที�ฝากอยู่กับส่มื่าชิก ด้วยเหตัุดังตั่อไปนี้ (1) ลูกค้าอยู่

ระหว่างขอใช้บริการ ATS (2) ลูกค้าไมื่่มื่ีบัญชีซ้่ื้อขายหร่อไมื่่มื่ีเงินฝาก  

(3) ตััด ATS หร่อ เงินฝากไมื่่ผ่่าน มื่ีผ่ลบังคับใช้ตัั้งแตั่วันที� 17 มื่.ค. 65

 2. ดีา้นกิารผู้ลักิดัีนและสนบัสนนุกิารปีรับปีรุงและออกิกิฎหมายและ

กิฎเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวเน่�องกิับธุุรกิิจหลักิทรัพย์

 2.1 ให้ความเห็นในกิารแกิ้ไขเพิ�มเตัิม พ.ร.บ. หลักิทรัพย์และ

ตัลาดีหลักิทรัพย์ 

�	กิารดีำเนินกิิจกิารของสมาคมที�เกิี�ยวเน่�องกิับธุุรกิิจหลักิทรัพย ์

เพ่� อใ ห้ส่มื่าคมื่บริหารจััดการเงินโดยการลงทุนในตัราส่ารหนี้ 

หนว่ยลงทุน และหลักทรัพยอ่์�นที�ส่ำนกังาน ก.ล.ตั. กำหนดได้ โดยส่มื่าคมื่ 

ให้ความื่เห็นเพิ�มื่เตัิมื่เร่�องการกำหนดบทลงโทษซื้ึ�งควรเป็นค่าปรับ 

อย่างเดียว เช่นเดียวกับบทลงโทษตัามื่ พ.ร.บ. ส่มื่าคมื่การค้า และควร

มื่ีข้อยกเว้นส่ำหรับการลงทุนที�เกิดขึ้นก่อนกฎหมื่ายมื่ีผ่ลใช้บังคับ 

�	กิารใช้หลักิทรัพย์เปี็นหลักิปีระกัินกิารชำระหนี� โดยส่มื่าคมื่

ได้ให้ความื่เห็นเพิ�มื่เตัิมื่ว่าควรกำหนดแนวทางรองรับการจัดจัำนำ 

หน่วยลงทุน ซื้ึ�งไม่ื่มื่ีการออกใบหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าตัั้งแต่ัแรก 

และในกรณีการบังคับจัำนำหน่วยลงทุน ควรกำหนดกระบวนการ 

เท่าที�จัำเป็นเท่านั้น เน่�องจัากปัจัจัุบันใช้กฎหมื่ายแพ่งและแนวทางที�

นายทะเบียนกำหนดเพิ�มื่เตัมิื่ซื้ึ�งใหใ้ชห้มื่ายศาลประกอบการบังคบัจัำนำ 

ทำให้เกิดความื่ล่าช้าและทำให้ไมื่่มื่ีธิุรกรรมื่เกิดขึ้นจัริง

 2.2 เตัรียมความพรอ้มเพ่�อรองรบักิฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

  2.2.1 กิารดีำเนินงานร่วมกัิบสำนักิงานคณะกิรรมกิารคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) 

  (1) เขา้หารอ่รว่มื่กบัหนว่ยงานกำกบัดูแลและส่มื่าคมื่ที�เกี�ยวเน่�อง

กับภาคธิุรกิจัการเงิน เพ่�อชี้แจังประเด็นและอุปส่รรคในการปฏิิบัตัิตัามื่

กฎหมื่ายของภาคธิุรกิจั

  (2) นำส่่งแนวปฏิิบัตัิให้ ส่คส่. พิจัารณา ซื้ึ�งประกอบด้วย 

(1) แนวปฏิิบัตัิงานเร่�องการจััดการข้อมืู่ลส่่วนบุคคล จััดทำโดยที�ปรึกษา

กฎหมื่าย ซื้ึ�งส่มื่าคมื่ไดเ้ปดิรบัฟงัความื่เหน็จัากส่าธิารณะและจัดัทำส่รปุ

ความื่เห็นนำส่่งให้ ส่คส่. พิจัารณา (2) แนวปฏิิบัตัิการใช้สิ่ทธิิ Right 

to Access/Portability (โดยชมื่รมื่ปฏิิบัตัิการหลักทรัพย์) (3) ตััวอย่าง 

Data Library Template (โดยชมื่รมื่เทคโนโลยีส่ารส่นเทศ) และ (4) 

แนวปฏิิบัตัิการดำเนินการกับ Sensitive Data บัตัรประชาชน  

  2.2.2 กิารหารอ่กิบัสำนกัิงาน กิ.ล.ตั. เพ่�อตัดิตัามื่ความื่ค่บหนา้

และชี้แจังข้อมืู่ลแนวปฏิิบัตัิของภาคธิุรกิจั ดังนี้

  (1) ระยะเวลากิารแจง้ผู้ลกิารพจิารณากิารขอใชส้ทิธุขิองเจา้ของ

ขอ้มูล โดยส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ขอให้พจิัารณาระยะเวลาการใช้สิ่ทธิกิารโอน

ข้อมืู่ลตัามื่วัตัถึุประส่งค์ของเกณฑ์์ Single Form และเห็นว่าระยะเวลา

การใชส้่ทิธิทิกุส่ทิธิคิวรส่อดคล้องกนัทกุอตุัส่าหกรรมื่ในภาคธุิกจิัการเงิน 

เพ่�อปอ้งกนัการรอ้งเรยีน ซื้ึ�งส่มื่าคมื่เหน็ควรใหก้ำหนดระยะเวลาการแจัง้

การใช้ส่ิทธิิตัามื่ที�กฎหมื่ายกำหนด ค่อ 30 วัน ส่ำหรับทุกส่ิทธิิตัามื่เดิมื่ 

งานกำากับด้แลัสมาชิก

24



ANNUAL REPORT 2021

  (2) กิารแจ้ง Privacy Policy ที�มีกิารเปีลี�ยนแปีลง โดย

ทำความื่เข้าใจัร่วมื่กันและได้ข้อส่รุปว่าให้บริษัทหลักทรัพย์เผ่ยแพร่ 

Privacy Policy ทุกช่องทางที�กระทำได้ อาทิ เว็บไซื้ตั์ รวมื่ถึึงแจั้งลูกค้า

ตัามื่ช่องทางการติัดตั่อส่่�อส่ารที�ตักลงไว้กับลูกค้า พร้อมื่จััดเก็บบันทึก 

Log ในการแจั้ง

  (3) กิารเปิีดีเผู้ยข้อมูลที�จัดีเกิ็บรวบรวมใช้อันเน่�องมาจากิกิาร

กิำกิับดีูแลของหน่วยงานกิำกิับดีูแลภายนอกิ เช่น หนังส่่อขอตัรวจัส่อบ

ข้อมืู่ลจัากส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ธิปท. ส่ำนักงาน ปปง. ส่ำนักงาน ปปส่. 

ตัำรวจั ศาล และเอกส่ารตัอบกลับของบริษัทหลักทรัพย์ ซื้ึ�งส่ำนักงาน 

ก.ล.ตั. จัะระบขุอ้ความื่เพิ�มื่เตัมิื่วา่การขอขอ้มื่ลูดงักลา่วเปน็ความื่ลบัหา้มื่

เปิดเผ่ย 

 2.2.3 กิารจัดีทำแนวปีฏิิบัตัิและรายกิารข้อมูลที�บริษัทหลักิทรัพย์

จัดีเกิ็บ

  (1) จัดีทำแนวปีฏิิบัตัิเกิี�ยวกิับ Sensit ive Data บนบัตัร

ปีระชาชน โดยกำหนดให้ระบุใน Privacy Policy ให้ชัดเจันว่าไมื่่มื่ี

วัตัถุึประส่งค์ในการจััดเก็บข้อมูื่ล และเส่นอแนวปฏิิบัตัิกรณี Dip 

Chip ตั้องไมื่่บันทึก Sensitive Data เข้าระบบ และกรณีเก็บส่ำเนา 

บัตัรประชาชนและลูกค้าไม่ื่ได้ปกปิดข้อมืู่ลมื่าเอง ให้ส่ามื่ารถึเก็บ 

Sensitive Data ที�อยู่ในรูปของเอกส่ารได้โดยไม่ื่ตั้องขอ Consent  

และไม่ื่ตั้องขีดฆ่่าข้อมูื่ล โดยใช้ฐานกฎหมื่ายในการก่อตัั้งสิ่ทธิิ แต่ัห้ามื่

นำเขา้ระบบประมื่วลผ่ลอัตัโนมัื่ตั ิเป็นตัน้ ซื้ึ�งไดน้ำส่ง่ให้ ส่คส่. พจิัารณา 

  (2) จดัีทำรายกิารขอ้มลูที�บรษิทัหลกัิทรพัยจ์ดัีเกิบ็ตัามหลกัิเกิณฑ์์

ที�ระบุเปี็น Principle Based และนำส่่งให้ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. พิจัารณา 

ซื้ึ�งส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ได้ให้ความื่เห็นกลับมื่าแล้ว ปัจัจัุบันส่มื่าคมื่อยู่

ระหว่างรอหาร่อเพ่�อทำความื่เข้าใจัในประเด็นที�ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ยัง

ไมื่่ให้ความื่ชัดเจัน ซื้ึ�งมื่ีรายการข้อมืู่ลประกอบด้วย (1) รายการข้อมืู่ลที�

จััดเก็บตัามื่เกณฑ์์ที�ระบุเป็น Principle Based โดยไมื่่ได้ระบุชัดเจันว่า

ตัอ้งจัดัเก็บขอ้มื่ลูใด เพ่�อใหเ้กบ็ไดด้ว้ยฐานกฎหมื่าย Legal Obligation 

(2) ขอ้มื่ลู Sensitive Data ไดแ้ก ่ขอ้มื่ลูประวตััอิาชญากรรมื่ และขอ้มื่ลู

ที�บริษัทหลักทรัพย์จััดเก็บเพ่�อปฏิิบัตัิตัามื่หลักเกณฑ์์การติัดตั่อหร่อให้

บริการลูกค้าที�ตั้องใช้ความื่ระมื่ัดระวังเป็นพิเศษ (นป. 8/2562) เพ่�อให้

จัดัเกบ็ไดโ้ดยไดร้บัการยกเวน้ไมื่ต่ัอ้งขอความื่ยนิยอมื่ ตัามื่มื่าตัรา 26(5)

(จั) แห่ง พ.ร.บ. คุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคล

 2.2.4 กิารดีำเนินงานร่วมกิับสมาคมบริษัทจัดีกิารลงทุน (AIMC)

  (1)  กำหนดบทบาทการเป็น Controller/Processor ของ บล. 

และ บลจั. และจััดทำข้อความื่เพิ�มื่เตัิมื่ (Template Clause) ส่ำหรับ

การโอนข้อมืู่ลส่่วนบุคคลระหว่าง บล. และ บลจั. ในฐานะผู่้ควบคุมื่

ข้อมืู่ลส่่วนบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย ให้เป็นมื่าตัรฐานเดียวกันทั้งอุตัส่าหกรรมื่ 

ซื้ึ�งได้เผ่ยแพร่ให้กับส่มื่าชิกเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

  (2) จััดทำส่รุปเน่้อหาแนวทางปฏิิบัตัิในการแจ้ังข้อมูื่ลกรณีเกิด 

Data Breach โดยหาร่อร่วมื่กับ AIMC เพ่�อให้เกิดความื่ร่วมื่มื่่อในการ

แจัง้เหตัแุละรายงานขอ้มื่ลูระหวา่ง บล. และ บลจั. โดยจัดัทำแบบฟอรม์ื่

ที�แจั้งเหตัุ Data Breach เป็นมื่าตัรฐานขั้นตั�ำของอุตัส่าหกรรมื่ 

 2.2.5 กิารให้ความเห็นตั่อร่างกิฎหมายลำาดีับรอง พ.ร.บ. คุ้มครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล ซื้ึ�งประกอบด้วยกฎหมื่ายลำาดับรอง 29 ฉบบั ครอบคลุมื่

ประเด็นที�ส่ำาคัญ อาทิ การขอความื่ยินยอมื่ Privacy Policy มื่าตัรการ

คุ้มื่ครองข้อมืู่ล Sensitive กรณีข้อมืู่ลอาชญากรรมื่ การส่่งข้อมืู่ล 

ไปตั่างประเทศ การตัั้ง Data Protection Officer (DPO) การกำาหนด

ประเภทกจิักรรมื่ที�ได้รบัยกเวน้ไมื่ต่ัอ้งปฏิบัิติัตัามื่กฎหมื่ายคุม้ื่ครองขอ้มื่ลู 

ซื้ึ�งส่มื่าคมื่ได้จััดทำาส่รุปส่าระส่ำาคัญของร่างกฎหมื่ายและนำาส่่งให้ 

ส่มื่าชิกพิจัารณา พร้อมื่กับให้ความื่เห็นตั่อ ส่คส่. อาทิ ควรกำาหนด 

Template การประเมื่ินความื่เส่ี�ยง และควรมื่ี Grace Period ในการ

แตั่งตัั้ง DPO อย่างเหมื่าะส่มื่ เป็นตั้น

 2.3 ตัิดีตัามความค่บหน้ากิฎหมาย FATCA และจัดีทำ IGA Local 

Guidance กรมื่ส่รรพากรอยู่ระหว่างเส่นอร่างกฎกระทรวงเกี�ยวกับ 

การรายงานข้อมืู่ลตั่อคณะกรรมื่การกฤษฎีกา และหากส่ามื่ารถึ 

ออกกฎหมื่ายได้ตัามื่กำหนด จัะมื่ี Time Line ในการรายงานข้อมืู่ลค่อ

เด่อนกันยายน 2565 โดยส่มื่าคมื่ร่วมื่กับคณะทำงานภาคธุิรกิจัการเงิน

ได้จััดทำร่าง IGA Local Guidance เพ่�อเป็นกรอบการปฏิิบัตัิงานและ

ผ่ลักดันให้หน่วยงานกำกับดูแลยอมื่รับและถึ่อเป็นแนวปฏิิบัตัิของภาค

ธิุรกิจัเช่นเดียวกับ Guidance ของตั่างประเทศ 

 2.4 กิารกิำหนดีลักิษณะกิารกิระทำความผิู้ดีเพ่�อปีระกิอบกิาร

พิจารณาแต่ังตัั�ง Trader โดยมีื่ข้อส่รุปร่วมื่กับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. และ

ตัลาดหลักทรัพย์ว่าข้อบังคับของตัลาดและหลักเกณฑ์์ของส่ำนักงาน 

ก.ล.ตั. ครอบคลมุื่ในประเด็นดังกล่าวแล้ว ส่มื่าคมื่จึังยงัไมื่ม่ื่คีวามื่จัำเปน็

ในการกำหนดลกัษณะความื่ผ่ดิของ Trader ตัามื่ที�ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของ

ตัลาดหลักทรัพย์

  2.5 กิารสนับสนุนกิารเล่อกิตัั�งกิรรมกิารตัลาดีหลักิทรัพย ์

ฝั่่� งสมาชิกิเกิี�ยวกิับกิารกิำหนดีคุณสมบัตัิผูู้้สมัคร เพ่�อกำหนด 

แนวทางให้ผู่้ได้รับเล่อกเป็นกรรมื่การดำรงคุณส่มื่บัตัิตัลอดระยะเวลา 

ที�ดำรงตัำแหน่งกรรมื่การ ในประเด็นการเป็นผู่้บริหารระดับสู่งและ

กรรมื่การผู่้มื่ีอำนาจัลงนามื่ภายใตั้ส่ังกัดของบริษัทหลักทรัพย์ในขณะที�

ได้รับเล่อกตัั้งเป็นกรรมื่การตัลาดหลักทรัพย์ 
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 3. ดี้านกิารเข้าร่วมจัดีทำและทบทวนกิฎหมายและกิฎเกิณฑ์์เพ่�อ 

ส่งเสริมกิารเพิ�มปีระสิทธุิภาพกิารให้บริกิาร

 3.1 กิารให้ขอ้สังเกิตัและข้อเสนอแนะต่ัอกิารรับฟื้ง่ความคิดีเห็นเกิี�ยว

กิับกิารแกิ้ไขกิฎเกิณฑ์์ของสำนักิงาน กิ.ล.ตั.

�	กิารปีรบัปีรงุหลกัิกิา รและรา่งปีระกิาศเกิี�ยวกิบักิารรบัคำสั�งซึ่่�อ

ขายผู้ลิตัภัณฑ์์ในตัลาดีทุนนอกิสถานที� ซื้ึ�งส่มื่าคมื่ได้ให้ความื่เห็นว่า

ควรกำหนดหลักเกณฑ์์เกี�ยวกับการปฏิิบัตัิหน้าที�ในพ่้นที�ที�เหมื่าะส่มื่ใน

ลักษณะ Principle Based แทนการกำหนดแบบ Rule Based และ

ควรกำหนดให้ผู่้ประกอบธุิรกิจัที�ได้รับผ่ลการประเมิื่นการจััดการความื่

เส่ี�ยงในครั้งล่าสุ่ดเกินกว่าระดับกลาง หร่อระดับที�ยอมื่รับได้ให้ส่ามื่ารถึ

ขอผ่่อนผั่นให้ดำเนินการรับคำส่ั�งนอกส่ถึานที�ได้ เพ่�อรองรับการปฏิิบัตัิ

งานรูปแบบ Work from Home 

�	แนวทางกิารปีรับปีรุงนิยามผูู้้ลงทุน โดยทบทวนฐานะทางการ

เงินและเพิ�มื่การพิจัารณาคุณส่มื่บัตัิที�ส่ะท้อนความื่รู้ ประส่บการณ์ 

และความื่ส่ามื่ารถึในการรับความื่เส่ี�ยงของผู่้ลงทุน ซื้ึ�งส่มื่าคมื่เห็นควร 

ใหก้ำหนดหลกัการผู่ล้งทนุประเภท Professional Investor ใหค้รอบคลมุื่

นิตัิบุคคลที�มื่ีความื่รู้ความื่เข้าใจัในการลงทุนเป็นอย่างดีให้ครบถึ้วน 

เช่น ผู่้ดูแลส่ภาพคล่อง (Market Maker) และกองทุนประเภท Hedge 

Fund เป็นตั้น

�	กิารกิำหนดีคุณสมบัตัิผูู้้ลงทุนในคริปีโทเคอร์เรนซึ่ี และกิาร

กิำหนดีให้ผูู้้ลงทุนตั้องผู้่านกิารทดีสอบความรู้ (Knowledge Test) 

กิ่อนลงทุนในสินทรัพย์ดีิจิทัล ส่มื่าคมื่ให้ความื่เห็นว่าการกำกับดูแล

ผู้่ประกอบธุิรกิจัทั้งผ่ลิตัภัณฑ์์ตัลาดทุน ส่ัญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้า และ

ส่ินทรัพย์ดิจัิทัล ควรส่อดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเร่�อง

การประเมื่ินความื่รู้ลูกค้าด้านการศึกษา ประส่บการณ์ทำงานและ 

การลงทุน เป็นตั้น

�	กิารปีรับปีรุงหลักิเกิณฑ์เ์กิี�ยวกัิบกิารเก็ิบรักิษาทรัพย์สนิของลูกิค้า

ในธุุรกิิจสินทรัพย์ดีิจิทัล โดยส่มื่าคมื่ได้ให้ความื่เห็นว่าในการรักษา

ทรัพย์ส่ินประเภทเงิน ควรเพิ�มื่การห้ามื่นำไปฝากหร่อลงทุนกับส่ถึาบัน

การเงินที�มื่ีความื่สั่มื่พันธิ์กันในลักษณะบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย และ

หา้มื่นำไปเปน็หลักประกันหนีเ้พ่�อประโยชน์ของบคุคลอ่�นหรอ่ผู้่ประกอบ 

ธิุรกิจัเอง 

�	กิารกิำกิับดีูแลบุคลากิรในธุุรกิิจตัลาดีทุน ส่มื่าคมื่เห็นควร

ให้พัฒนาระบบ OFAR ให้รองรับการนำส่่งข้อมืู่ลแบบ Automate  

มื่ากยิ�งขึ้น และเส่นอให้ปรับปรุงการให้บริการย่�นขอความื่เห็นชอบ เช่น 

เส่นอให้ ATI ส่ามื่ารถึส่่งข้อมืู่ลเพ่�อตั่ออายุได้ตัลอดเวลาจัากเดิมื่ที�ทำ 

ได้เพียง 1 ครั้งตั่อเด่อน ควรเพิ�มื่บุคลากรดูแลระบบ OFAR ในรูปแบบ 

One Stop Service และควรมื่ีการตัรวจัส่อบการทำงานของระบบอย่าง

ส่มื่�ำเส่มื่อ เป็นตั้น 

 3.2 กิารเข้าร่วมหาร่อเพ่�อกิำหนดีหลักิเกิณฑ์์/แนวปีฏิิบัตัิงาน

�	แนวทางดีำเนินกิารกิรณี Naked Short ที�บริษัทหลักทรัพย์ 

มื่ีการกำกับดูแลการซื้่้อขายเพ่�อป้องกันอย่างรัดกุมื่แล้ว แตั่ลูกค้ายังคงมื่ี

พฤติักรรมื่การส่ง่คำส่ั�งในลักษณะดังกล่าว โดยส่มื่าคมื่จัะนำส่ง่ความื่เห็น

และขอ้เส่นอแนะการดำเนนิการกบัลกูคา้ให้ส่ำนกังาน ก.ล.ตั. พิจัารณา 

�	หลกัิเกิณฑ์ใ์นกิารรองรบั IdP Agent จัากประกาศ นป. 5/2563 

เพ่�อหาร่อถึึงความื่ชัดเจันของหลักเกณฑ์์ให้ส่ามื่ารถึรองรับการปฏิิบัตัิ

หน้าที�เป็น IdP Agent ได้อย่างเหมื่าะส่มื่ ซื้ึ�งส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ได้นำ

ความื่เห็นจัากที�ประชุมื่ไปพิจัารณากำหนดหลักเกณฑ์์ที�ชัดเจัน 

� กิารยกิระดัีบกิารกิำกัิบกิารซึ่่�อขายหลักิทรัพย์ของตัลาดี 

หลักิทรัพย์ เพ่�อกำหนดมื่าตัรการเพิ�มื่เติัมื่ในการกำกับดูแลการซ้่ื้อขาย

หลกัทรพัยท์ี�มื่กีารซื้่อ้ขายรอ้นแรง เพ่�อปอังกนัความื่เส่ี�ยงของผู่ล้งทนุ และ

ป้องกันการส่่งคำส่ั�งซื้่้อขายที�ไมื่่เหมื่าะส่มื่ 

� กิารกิำหนดี Standard Data Format ส่ำหรับการนำส่่ง 

ขอ้มื่ลูระหวา่งกนั ซื้ึ�งเบ่อ้งตัน้ทกุฝา่ยเหน็ชอบที�จัะใชฐ้านขอ้มื่ลูที�มื่อียูใ่น 

Single form และนำ Data Format ของ FundConnext เป็นตััวอย่าง

ในการพิจัารณา 

� หลักิเกิณฑ์์เกีิ�ยวข้องกิับกิารปีระกิอบธุุรกิิจอ่�นของบริษัทหลักิ

ทรพัย์ โดยมื่หีลกัการที�เส่นอปรบัปรงุ อาท ิการเพิ�มื่ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยท์ี�มื่ี 

ใบอนุญาตั Broker / Dealer ประกอบธุิรกจิัเป็นผู่ป้ระกันของกองทุนรวมื่ 

มื่ีประกันได้ และการกำหนดเง่�อนไขการทำหน้าที�เป็นตััวกลางจััดหา 

เงินกู้ให้กับ Borrower และ Lender ของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นตั้น 

� กิารปีรับปีรุงหลักิเกิณฑ์์กิารบริหารความเสี�ยงด้ีานสภาพคล่อง 

ของกิองทุนรวมเพ่�อรองรับกิรณีสภาพตัลาดีผิู้ดีปีกิติั เชน่ การเร่งขายค่น

หน่วยลงทุนตัราส่ารหนี้ โดยกำหนดให้ บลจั. ส่ามื่ารถึจัำกัดหร่อระงับ

การซื้่้อขายได้ ซื้ึ�ง บล.ในฐานะ Selling Agent ตั้องเตัรียมื่ระบบงาน

รองรับการใช้มื่าตัรการดังกล่าว ส่มื่าคมื่ได้ให้ความื่เห็นว่าควรแจ้ังและ

รับฟังความื่เห็นจัาก บล. ก่อนหลักเกณฑ์์มื่ีผ่ลบังคับใช้

� กิารเข้าร่วมหาร่อและให้ความเห็นในกิารรับฟื้่งความเห็น 

(ร่าง) พรฎ. Digital Platform และแนวทางกิารกิำกัิบดีูแล เพ่�อแก้

ปัญหาการฉ้อโกงผ่่าน Digital Platform และเพิ�มื่การคุ้มื่ครองผู่้บริโภค

และร้านค้า ซื้ึ�งส่มื่าคมื่ได้ให้ความื่เห็นค่อ ควรยกเว้นให้การบริการ 

Digital Platform ของธิุรกิจัหลักทรัพย์ที�มื่ีหน่วยงานกำกับดูแลเข้มื่งวด

และให้การคุ้มื่ครองผู่้ลงทุนอยู่แล้ว เน่�องจัากกฎหมื่ายดังกล่าวกำหนด

ให้ (ETDA) มื่ีอำนาจัส่ั�งหยุดให้บริการ ซื้ึ�งอาจัส่่งผ่ลกระทบตั่อธิุรกิจั 

หลักทรัพย์ได้ 
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 3.3 ทบทวนแนวปีฏิบิตััแิละให้ความเหน็ต่ัอกิารแก้ิไขกิฎหมายฟื้อกิเงนิ 

�	จัดีทำร่างข้อเสนอแนะกิารปีระเมินความเสี�ยงผู้ลิตัภัณฑ์ ์ 

โดยส่มื่าคมื่และชมื่รมื่ผู้่ดูแลการปฏิิบัตัิงานด้านหลักทรัพย์ ได้ร่วมื่กัน

ปรบัปรงุขอ้เส่นอแนะและตัวัอยา่งการประเมื่นิความื่เส่ี�ยงเดมิื่ ซึื้�งเผ่ยแพร ่

ในปี 2557 ให้เป็นไปตัามื่กฎหมื่ายใหมื่่ที�มื่ีผ่ลบังคับใช้ในปี 2564 และ

ส่อดคล้องกับผ่ลิตัภัณฑ์์และบริการของธิุรกิจัหลักทรัพย์ ซื้ึ�งนำส่่งให้

ส่ำนักงาน ปปง. พิจัารณาประกอบการจััดทำแนวทางปฏิิบัตัิงาน CDD 

ของส่ำนักงาน ปปง. แล้ว 

�	ใหค้วามเห็นตัอ่รา่งยทุธุศาสตัร์ดีา้นกิารป้ีองกินัและปีราบปีราม

กิารฟื้อกิเงิน ปีี 2565-2570 โดยส่มื่าคมื่เส่นอให้กำหนดตััวชี้วัดใหมื่ ่

แทนการวัดผ่ลจัากจัำนวนผู่้มื่ีหน้าที�รายงานที�ถึูกดำเนินคดีที�เพิ�มื่ขึ้น 

ซื้ึ�งไมื่ส่่ะทอ้นประส่ทิธิภิาพการกำกบัดแูล โดยส่ำนกังาน ปปง. ไดเ้ปลี�ยน

ตััวชี้วัดเป็นจัำนวนผู่้มื่ีหน้าที�รายงานที�ถึูกดำเนินคดีลดลง โดยส่มื่าคมื่

มื่ีความื่เห็นเพิ�มื่เติัมื่ว่าควรมีื่ข้อมูื่ลและคำอธิิบายเพิ�มื่เติัมื่ อาทิ วิธิีการ

วดัผ่ล คา่เป้าหมื่าย และแผ่นปฏิบัิตักิารประกอบตัวัชีวั้ด เพ่�อใหผู้่ม้ื่หีนา้ที� 

รายงานเข้าใจัเจัตันารมื่ณ์และการวัดผ่ลของตััวชี้วัด 

�	กิารร่วมสัมนาเชิงปีฏิิบัตัิกิารเพ่�อทบทวนรายงานกิารปีระเมิน

ความเสี�ยงดี้านกิารฟื้อกิเงินและกิารสนับสนุนทางกิารเงินแก่ิกิารกิ่อกิาร

รา้ยระดีบัชาติั (NRA) เพ่�อรายงานความื่คบ่หน้าในการจัดัทำ NRA ฉบับ

ใหมื่่ พร้อมื่รับฟังความื่เห็นและข้อเส่นอแนะจัากหน่วยงานกำกับดูแล 

รวมื่ถึึงผู่ป้ระกอบธิรุกิจัที�เป็นผู่มี้ื่หน้าที�รายงานทกุภาคส่่วน เกี�ยวกบัข้อมูื่ล

และระเบียบวิธิีพิจัารณาความื่เส่ี�ยง ผ่ลการประเมิื่นความื่เส่ี�ยงรายภาค

ธิุรกิจั ซื้ึ�งมืู่ลฐานความื่ผ่ิดเร่�องการกระทำอันไมื่่เป็นธิรรมื่เกี�ยวกับการ 

ซื้่้อขายหลักทรัพย์ได้รับการประเมื่ินว่ามื่ีความื่เส่ี�ยงระดับตั�ำ อย่างไร

ก็ตัามื่ เมื่่�อพิจัารณาถึึงช่องทางการทำธิุรกรรมื่แล้วธิุรกิจัหลักทรัพย์มื่ี

ความื่เส่ี�ยงในระดับกลาง 

�	กิารให้ความเห็นตั่อร่างแนวปีฏิิบัติั กิารตัรวจสอบเพ่�อทราบ 

ข้อเท็จจริงเกิี�ยวกิับลูกิค้า โดยส่มื่าคมื่มื่ีความื่เห็นที�ส่ำาคัญ อาทิ ธิุรกรรมื่ 

IPO/Tender Offer (1) ควรมื่ีเป็นธิุรกรรมื่ที�มื่ีความื่เส่ี�ยงต่ัำา (2) ควรมื่ี

รายละเอียดเกี�ยวกับวธิิกีารนำาผ่ลการประเมื่นิ NRA มื่าใชใ้นการประเมื่นิ

ความื่เส่ี�ยงองค์กร (3) ควรมื่ีฐานข้อมืู่ลพ่้นที�ที�มื่ีความื่เส่ี�ยงคอร์รัปชั�นให้

ผู่้มื่ีหน้าที�รายงานตัรวจัส่อบได้ และ (4) การทบทวนข้อมืู่ลลูกค้าควรให้

ลูกค้าย่นยันข้อมืู่ลได้โดยไมื่่ตั้องใช้ข้อมูื่ลจัาก Chip บัตัรประชาชน 

เปน็ตัน้ ซื้ึ�งส่ำานกังาน ปปง. รบัความื่เหน็ไปพจิัารณาและปรบัปรงุแนวทาง

อีกครั้ง

 4. ดีา้นกิารเขา้รว่มปีระชมุเพ่�อเตัรยีมความพร้อมในกิารดีำเนนิกิาร

ให้เปี็นไปีตัามกิฎเกิณฑ์์

 4.1 เข้ าร่ วมสัมมนา “ตัรวจสอบความพร้อมให้มั�นใจกิ่อน 

PDPA มีผู้ลบังคับใช้” ซื้ึ�งวิทยากรเน้นย้ำถึึงกำหนดการมีื่ผ่ลบังคับใช้

ของกฎหมื่ายตัามื่กรอบระยะเวลาเดิมื่ ค่อ วันที� 1 มื่ิ.ย. 65 โดยใน

การส่ัมื่มื่นามื่ีเน่้อหาที�ส่ำคัญ อาทิ ตััวอย่างมื่าตัรการการดำเนินงาน 

ของภาคธิรุกจิัการเงนิ และ ตัวัอย่างการดำเนินการเมื่่�อข้อมื่ลูส่่วนบคุคล

รั�วไหลจัากประส่บการณ์ของผู่้ประกอบธิุรกิจัส่ายการบิน เป็นตั้น

 4.2 กิารปีรบัปีจ่จยัในกิารปีระเมนิความเสี�ยง Risk Based Approach 

(RBA) และทิศทางกำากับดูแลแบบ Off-site ส่ำาหรับการกำากับดูแล 

ผู่้ประกอบธิุรกิจัหลักทรัพย์และส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า โดยกำาหนด 

Significant Activity และความื่เสี่�ยงของบรษิทัหลกัทรพัยใ์หช้ดัเจัน และ

เนน้ Off-site Monitoring มื่ากขึน้ ซื้ึ�งคาดวา่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ัะส่ามื่ารถึ

บรหิารจััดการความื่เสี่�ยงและกำากบัดูแลตันเองได้ดียิ�งขึน้ รวมื่ถึึงลดภาระ

ในการจััดเตัรียมื่เอกส่าร On-site 

 4.3 กิารรับฟ่ื้งความเห็นกิารแกิ้ไข พ.ร.บ. หลักิทรัพย์เร่�อง อำนาจ

สอบสวนความผู้ิดีที�อยู่ในกิารกิำกิับดีูแลของสำนักิงาน กิ.ล.ตั. โดยเพิ�มื่

อำนาจัส่อบส่วนให้ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ในเร่�องการกระทำผ่ิดเกี�ยวกับ 

การใช้ข้อมูื่ลภายในและการส่ร้างราคา โดยที�ประชุมื่มีื่ความื่เห็นว่า 

การเพิ�มื่อำนาจัหน้าที�หลายอย่างให้หน่วยงานเดียวอาจัทำให้เส่ียการ

ถึว่งดลุอำนาจั รวมื่ถึงึความื่กงัวลเร่�องความื่พรอ้มื่และความื่ชำนาญของ

ส่ำนักงาน ก.ล.ตั. ในการส่อบส่วน เป็นตั้น

 4.4 กิารรับฟื้่งความเห็นตั่อร่างข้อเสนอแนะมาตัรฐาน ว่าดี้วยระบบ

กิารลงคะแนนผู้่านส่�ออิเล็กิทรอนิกิส์ โดยเพิ�มื่หลักการการลงคะแนน 

(e-Voting) ใน e-Meeting ให้ส่ามื่ารถึดำเนินการได้ตัามื่กฎหมื่าย 

และจัดัทำขอ้เส่นอแนะมื่าตัรฐานการลงคะแนนใหค้รอบคลมุื่ขอ้กำหนด 

เกี�ยวกับฟังก์ชั�นการทำงาน และความื่มื่ั�นคงปลอดภัยด้านส่ารส่นเทศ 

 4.5 กิารออกิหลักิเกิณฑ์์สนับสนุนกิารระดีมทุนและตัลาดีรองของ 

SME สำนักิงาน กิ.ล.ตั. เพ่�อรองรับการระดมื่ทุนในวงกว้างและจััด

ตัั้งตัลาดรองส่ำหรับ SME (“SME Board”) โดยกำหนดประเภทและ

คุณส่มื่บัตัิของกิจัการที�ระดมื่ทุนได้ และหลักเกณฑ์์การซ้่ื้อขายใน SME 

Board อาทิ กำหนดให้ตั้องซ้่ื้อขายผ่่านส่มื่าชิกของตัลาดหลักทรัพย์ 

การใช้ระบบซื้่้อขายปัจัจัุบันโดยมื่ีหลักเกณฑ์์แตักตั่างบางส่่วน เช่น ไมื่่มื่ี 

Ceiling & Floor เป็นตั้น 
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รายงานประจำปี 2564

หมายเหตัุตััวย่อช่�อหน่วยงาน

“ส่ำนักงาน ก.ล.ตั.” หมื่ายถึึง ส่ำนักงานคณะกรรมื่การกำกับหลักทรัพย ์
  และตัลาดหลักทรัพย์
“ส่ำนักงาน ปปง.” หมื่ายถึึง ส่ำนักงานป้องกันและปราบปรามื่การ 
  ฟอกเงิน
“ส่ำนักงาน ปปส่.” หมื่ายถึึง ส่ำนักงานคณะกรรมื่การป้องกันและ 
  ปราบปรามื่ยาเส่พตัิด
“ส่ำนักงาน คปภ.”  หมื่ายถึึง ส่ำนักงานคณะกรรมื่การกำกับ และส่่งเส่ริมื่ 
  การประกอบธิุรกิจัประกันภัย
“ธิปท.” หมื่ายถึึง ธินาคารแห่งประเทศไทย
“ส่คส่.” หมื่ายถึึง ส่ำนักงานคณะกรรมื่การคุ้มื่ครองข้อมืู่ล 
  ส่่วนบุคคล
“ETDA”  หมื่ายถึึง ส่ำนักงานพัฒนาธิุรกรรมื่ทาง 
  อิเล็กทรอนิกส่์ 
“TBA”  หมื่ายถึึง ส่มื่าคมื่ธินาคารไทย
“AIMC” หมื่ายถึึง ส่มื่าคมื่บริษัทจััดการลงทุน

 4.6 แนวทางกิารปีรับปีรุงหลักิเกิณฑ์์โฆษณากิองทุนรวมและกิารส่ง

เสริมกิารขายหน่วยลงทุน เพ่�อลดความื่ซื้ับซื้้อนและให้ส่อดคล้องกับการ

พฒันาเทคโนโลยี โดยยกเลกิการส่่�อส่ารคำเตัอ่นเฉพาะกรณโีฆ่ษณาผ่า่น

ส่่�อที�มื่ีเวลาจัำกัด เช่น Podcast และยกเลิกรายการข้อมืู่ลขั้นตั�ำในการ

โฆ่ษณา เป็นตั้น

 4.7 IHS Markit’s Qualified Intermediary Introductory Seminar 

เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์ด์า้นภาษขีองส่หรัฐและส่ถึานะและประโยชนข์องการ

เป็นตััวกลางที�ได้รับการรับรอง (Qualified Intermediary หร่อ QI) 

 5. ดี้านกิารพัฒนาระบบงานภายในเพ่�อรองรับกิารปีฏิิบัตัิตัาม 

กิฎเกิณฑ์์ 

จััดทำระบบขึ้นทะเบียนและตั่ออายุการขึ้นทะเบียน IBA ผ่่านช่อง

ทาง Online ซื้ึ�งผู่้ ที�ประส่งค์จัะขึ้นทะเบียนและต่ัออายุส่ามื่ารถึ 

Log In และใส่่ข้อมืู่ลในระบบ Online เพ่�อทำการขึ้นทะเบียนได้  

รวมื่ถึงึบรษิทัส่มื่าชกิส่ามื่ารถึเขา้ตัรวจัส่อบและคน้หารายช่�อผู่ข้ึน้ทะเบยีน

ในระบบ Online ไดอ้ยา่งมื่ปีระส่ทิธิภิาพและรวดเรว็มื่ากยิ�งขึน้ โดยระบบ

เริ�มื่เปิดใช้บริการอย่างเตั็มื่รูปแบบแล้วตัั้งแตั่วันที� 1 มื่.ค. 64

 งานด้านวิชาการ

ส่มื่าคมื่บริษัทหลักทรัพย์ไทยได้จััดให้มื่ีส่่วนงานวิชาการขึ้น

ตััง้แตัเ่ด่อน มื่ถิึนุายน 2559 โดยมื่พีนัธิกิจัที�ส่ำคญั ไดแ้ก ่การเส่ริมื่ส่รา้ง

งานด้านวิชาการที�เกี�ยวกับภาพรวมื่ธิุรกิจัหลักทรัพย์ ครอบคลุมื่ถึึงการ

รวบรวมื่ข้อมืู่ลส่ถิึตัิตั่างๆ ที�ส่ำคัญเกี�ยวกับธิุรกิจัหลักทรัพย์และตัลาด

ทุนเพ่�อประโยชน์ตั่อการดำเนินงานของส่มื่าคมื่และส่มื่าชิก โดยปี 2564 

ส่่วนงานวิชาการมื่ีการดำเนินงานที�ส่ำคัญ ดังนี้

		 กิารพัฒนางานวิชากิาร/ ตัดิีตัามพัฒนากิารที�เป็ีนปีระโยชน์แกิ่

ธุุรกิิจหลักิทรัพย์และตัลาดีทุน

1. ร่วมื่ประชุมื่ในคณะทำงานต่ัางๆ ในนามื่ส่มื่าคมื่ฯ เช่น 

การประชุมื่ในคณะตั่างๆ ภายใตั้โครงการ DIF (ทั้งการประชุมื่คณะ

กรรมื่การและ workshop) , โครงการ SET-ASCO Partnership Model 

เป็นตั้น

2. จััดทำและเผ่ยแพร่บทความื่วิชาการ ได้แก่ 

� High Frequency Trading…รูปแบบการส่่งคำส่ั�งซื้่้อขาย

ซื้ึ�งกำลังเป็นที�จัับตัาในปัจัจัุบัน

� การให้กูย้ม่ื่เงินโดยมีื่หลักทรพัย์เป็นหลกัประกันโดยบริษทั

หลักทรัพย์

� การลงทุนในหลักทรัพย์ตั่างประเทศเพิ�มื่ขึ้นตั่อเน่�อง หลัง

ภาครัฐผ่อ่นคลายเกณฑ์แ์ละเพิ�มื่เพดานการลงทุนให้กลุม่ื่ผู่ล้งทุนส่ถึาบัน

� Common Reporting Standard (CRS)

  	กิารพฒันาฐานขอ้มลูสถติัทิี�สำคญัเกิี�ยวกิบัธุรุกิจิหลกัิทรพัย์และ

ตัลาดีทุน 

1. พฒันาฐานขอ้มื่ลูรวมื่ถึงึปรบัปรงุขอ้มื่ลูใหเ้ปน็ปจััจับุนั รวมื่

ถึึงผ่ลักดันการจััดทำฐานข้อมืู่ลนักลงทุนร่วมื่กับ FETCO

2. จััดทำและเผ่ยแพร่รายงานข้อมืู่ลส่ถิึตัิที�ส่ำคัญทาง 

Newsletter และเว็บไซื้ตั์ ประกอบด้วย Market Performance & 

Securities Industry Statistics และ Financial Performance of 

Securities Industry

			กิารสนับสนุนข้อมูลให้ผูู้้บริหารและสายงานอ่�นๆ
1. ส่นับส่นุนข้อมืู่ลส่ำหรับการประชุมื่/ จััดทำความื่เห็น 

ส่มื่าคมื่ฯ ตั่อ transaction tax

2. จัดัทำรายงาน/เอกส่ารบรรยายให้ผู่บ้ริหาร อาทิเชน่ CEO 

Networking

3. จัดัทำขอ้มื่ลูส่รปุภาวะเศรษฐกจิั/ตัลาดทนุ และธิรุกจิัหลกั

ทรัพย์ใน annual report
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ชมื่รมื่วาณิชธินกิจัจััดตัั้งขึ้นโดยมื่ีวัตัถึุประส่งค์เพ่�อเป็น 

ตัวัแทนส่มื่าชกิในการประส่านงานและการใหค้วามื่รว่มื่มื่อ่กบัหนว่ยงาน 

ที�เกี�ยวข้องในการส่่งเส่ริมื่และพัฒนาธุิรกิจัวาณิชธินกิจัโดยรวมื่ ในปี 

2564 ชมื่รมื่ฯ มื่ีส่มื่าชิกจัำนวนทั้งส่ิ้น 78 บริษัท โดยมื่ีส่มื่าชิกใหมื่่ในปี 

2564 จัำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ฟิน พลัส่ แอดไวเซื้อรี� จัำกัด

การดำาเนินงานของชมรมในปี 2564 
สรุปได้ดังน่� 

ด้านการพัฒนามาติรฐานการปฏิิบัติิงาน
ชมื่รมื่ฯ ได้จััดทำมื่าตัรฐานการปฏิิบัตัิงาน/แนวปฏิิบัตัิดังนี้

� จััดทำแนวปฏิิบัตัิเกี�ยวกับการคุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคล 

เพ่�อให้ส่มื่าชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิิบัตัิตัามื่ พ.ร.บ. คุ้มื่ครองข้อมืู่ล

ส่่วนบุคคล พ.ศ. 2562

� ปรับปรุงจัรรยาบรรณของที�ปรึกษาทางการเงินและ

แนวทางปฏิิบัตัิงานภายใตั้กรอบจัรรยาบรรณของที�ปรึกษาทางการเงิน 

เพ่�อให้ครอบคลุมื่กฎหมื่ายที�เกี�ยวข้องกับการปฏิิบัตัิงานด้านการเป็น 

ที�ปรึกษาทางการเงินที�ออกเพิ�มื่เตัิมื่ 

� ปรับปรุงตััวอย่างแบบฟอร์มื่ใบจัองซ้่ื้อหุ้นส่ามื่ัญและ

ตััวอย่างแบบแส่ดงรายการข้อมืู่ลการเส่นอขายหลักทรัพย์และหนังส่่อ 

ชี้ชวนส่ำหรับการเปิดเผ่ยข้อมืู่ล (แบบ Filing) ส่่วนที� 3 เกี�ยวกับการจัอง 

การจัำหนา่ย และการจััดส่รร ส่ำหรบัการเส่นอขายหลกัทรพัยท์ี�ไมื่ม่ื่เีง่�อนไข

พิเศษ (plain vanilla) เพ่�อส่นับส่นุนการส่่งมื่อบหลักทรัพย์จัดทะเบียน 

แบบไร้ใบหลักทรัพย์

ด้านการพัฒนาบุคลัากร
ชมื่รมื่ฯ ได้จััดอบรมื่/ส่ัมื่มื่นาหลักสู่ตัรตั่าง ๆ ดังนี้

			หลักสู่ตัรที�ปรึกษาทางการเงินและทดส่อบความื่รู้ส่ำหรับ

ผู้่ปฏิิบัตัิงานในส่ายงานที�ปรึกษาทางการเงิน ในระหว่างวันที� 11-12, 

18-19, 25-26 พฤศจิักายน 2564 และทดส่อบความื่รู้ส่ำหรับ 

ผู้่ปฏิิบตัังิานในส่ายงานที�ปรึกษาทางการเงนิ ในวนัที� 7, 13, 17 ธินัวาคมื่ 

2564

โดยผู่้ประส่งค์จัะเข้ารับการทดส่อบตั้องมื่ีคุณส่มื่บัตัิดังนี้

� เปน็ผู่ม้ื่ปีระส่บการณใ์นการทำงาน (ไมื่จ่ัำกดัส่ายงาน) ไมื่่

น้อยกว่า 2 ปี และ

ชมรมวาณิชธันกิจ � ตั้องเข้ารับการอบรมื่หลักสู่ตัรที�ปรึกษาทางการเงิน 

ให้ครบถ้ึวนทุกวิชาตัามื่ที�กำหนดไว้ในหลักสู่ตัร เว้นแต่ัเป็นบุคลากร

ของบริษัทส่มื่าชิกชมื่รมื่วาณิชธินกิจัซื้ึ�งส่ามื่ารถึเล่อกที�จัะเข้าอบรมื่ 

ทั้งหลักสู่ตัร หร่อเข้ารับการอบรมื่บางวิชา หร่อไมื่่เข้ารับการอบรมื่ก็ได้

ซื้ึ�งมื่ีผู่้เข้ารับการอบรมื่จัำนวนรวมื่ทั้งส่ิ้น 111 คน และมื่ี 

ผู่้เข้ารับการทดส่อบจัำนวนรวมื่ทั้งส่ิ้น 105 คน และมื่ีผู่้ผ่่านการทดส่อบ

จัำนวนรวมื่ทั้งส่ิ้น 68 คน

			หลักสู่ตัร Refresher Course ในหัวข้อตั่าง ๆ ได้แก่ 

� Share- based Payment : Accounting and Case 

Study เมื่่�อวันที� 3 มื่ีนาคมื่ 2564

� ผ่ลกระทบตั่องบการเงินในช่วงส่ถึานการณ์ COVID-19 

และมื่าตัรฐานบัญชีปี 2564 เมื่่�อวันที� 19 เมื่ษายน 2564

� กฎหมื่ายคุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคลกับธิุรกิจัวาณิชธินกิจั 

เมื่่�อวันที� 6 พฤษภาคมื่ 2564

� ประเด็นบัญชเีกี�ยวกับ M&A และเคร่�องมื่อ่ทางการเงิน เมื่่�อ

วันที� 28 มื่ิถึุนายน 2564

� Internal Contro l Modern izat ion เมื่่�อ วันที�  6  

ส่ิงหาคมื่ 2564

� J o u r n e y  B l u e p r i n t  f r o m  N P A E s  t o 

PAE s :  Pu rpo se s ,  P r i nc i p l e s  and P rac t i ca l  I s s ue s 

เมื่่�อวันที� 28 ตัุลาคมื่ 2564

� ESG: Principal, Importance and Way Forward เมื่่�อ

วันที� 30 พฤศจัิกายน 2564

�  Debt Securities: Regulatory Update & Case Study 

เมื่่�อวันที� 20 ธิันวาคมื่ 2564

ทั้งนี้ ในปี 2564 มื่ีผู่้ผ่่านการอบรมื่ตัามื่เกณฑ์์ที�กำหนด 12 

ชั�วโมื่งในหัวขอ้วชิาที�นบัเป็น Refresher Course และได้รบัหนังส่อ่รับรอง

ในการเข้ารับการอบรมื่จัำนวน 522 คน 

ด้านการเป็นติัวแทนสมาชิกประสานงานกับ 
หน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง

ชมื่รมื่ฯ ได้เส่นอความื่เห็นตั่อส่ำนักงาน ก.ล.ตั. / ตัลาด 

หลักทรัพย์ฯ ในเร่�องตั่าง ๆ ดังนี้

กิารเสนอความคิดีเห็นตั่อสำนักิงานคณะกิรรมกิาร กิ.ล.ตั.

� การปรับปรุงหลักเกณฑ์์การออกและเส่นอขายหลักทรัพย ์

แปลงส่ภาพ และหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงส่ภาพ

� แนวทางการปรับปรุงนิยามื่ผู่้ลงทุน
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รายงานประจำปี 2564

ชมื่รมื่ผู่้ดูแลการปฏิิบัตัิงานด้านหลักทรัพย์ จััดตัั้งขึ้น โดยมื่ี

วตััถึปุระส่งค์เพ่�อส่นบัส่นนุการปฏิบัิตัหินา้ที�การเป็นผู่ด้แูลการปฏิบัิตังิาน

ด้านหลักทรัพย์ และธิุรกิจัอ่�นที�ได้รับอนุญาตัจัากคณะกรรมื่การกำกับ

หลักทรัพย์และตัลาดหลักทรัพย์ เพ่�อให้การปฏิิบัตัิงานด้านหลักทรัพย์

ดำเนินไปอย่างมีื่ประสิ่ทธิิภาพและถูึกตั้องตัามื่กฎระเบียบ ตัลอดจัน

เพ่�อส่่งเส่ริมื่ความื่ร่วมื่มื่่อระหว่างส่มื่าชิกรวมื่ถึึงการเป็นศูนย์กลางการ

แลกเปลี�ยนความื่รู้ข้อมืู่ล ข่าวส่าร และมื่ีส่มื่าชิกรวมื่ทั้งส่ิ้น 57 บริษัท 

การดำาเนินงานของชมรมในปี 2564  
สรุปได้ดังน่�

ด้านการพัฒนาบุคลัากร

�	ให้ความื่รู้แก่ส่มื่าชิกเร่�อง “งานระหว่างดำเนินการของ

ส่มื่าคมื่บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย” และ “การกำกับส่มื่าชกิตัลาดหลักทรพัยฯ์ 

ที�เกี�ยวข้องกับ Compliance” เมื่่�อวันที� 31 มื่ีนาคมื่ 2564

�	ใหค้วามื่รูแ้กส่่มื่าชกิเร่�อง “แนวทางการรับคำส่ั�งซื้่อ้ขายนอก

ส่ถึานที�ทำการ (Work from Home)” และ “ความื่ค่บหน้าที�เกี�ยวกับ

กฎหมื่ายคุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคล” เมื่่�อวันที� 29 เมื่ษายน 2564

�	จััดอบรมื่หลักสู่ตัรความื่รู้เกี�ยวกับการกำกับดูแลการปฏิิบัตัิ

งาน (ASCO Compliance Training Program) ระหว่างวันที� 6, 8, 

10, 13, 15 และ 17 กันยายน 2564 ผ่่านระบบ online และระหว่างวัน

ที� 15 พฤศจัิกายน – 15 ธิันวาคมื่ 2564 ผ่่านระบบ E-Learning

ด้านการเป็นติัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วย์
งานท่�เก่�ย์วข้อง

ส่่งผู่้แทนเข้าร่วมื่กิจักรรมื่ และเส่นอความื่คิดเห็นกับหน่วยงาน

ตั่าง ๆ ดังตั่อไปนี้

สำนักิงานปี้องกิันและปีราบปีรามกิารฟื้อกิเงิน

�	เข้าร่วมื่สั่มื่มื่นาเชิงปฏิิบัตัิการเพ่�อประเมิื่นความื่เสี่�ยงด้าน 

ML/FT/PF ครั้งที� 2, 3 และ 4 เพ่�อร่วมื่ให้ข้อมืู่ล และแส่ดงความื่คิดเห็น

ตั่อการดำเนินโครงการและผ่ลการจััดเก็บข้อมืู่ล

�	เข้าร่วมื่การประชุมื่เพ่�อซื้ักซื้้อมื่ความื่เข้าใจัเกี�ยวกับการ

ปฏิิบัตัิตัามื่ประกาศส่ำนักงาน ปปง. ที�ออกตัามื่กฎกระทรวงการตัรวจั

ส่อบเพ่�อทราบข้อเท็จัจัริงเกี�ยวกับลูกค้า เมื่่�อวันที� 12 มื่ีนาคมื่ 2564

ชมรมผ้้ด้แลัการปฏิิบัติิงาน 
ด้านหลัักทรัพย์์

� การออกหลักเกณฑ์ก์ารจััดตััง้และจัดัการกองทุนรวมื่ที�เน้น 

ลงทุนในตัราส่ารหนี้ที�อยู่ระหว่างผิ่ดนัดชำระหนี้ (distressed bond 

fund)

�  การประเมิื่นผ่ลสั่มื่ฤทธิิ�ของพระราชกำหนดนิตับิคุคลเฉพาะ

กิจัเพ่�อการแปลงส่ินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

�  การแก้ไขหลักเกณฑ์์และร่างประกาศเกี�ยวกับการจััดตัั้ง

และจััดการทรัส่ตั์เพ่�อรองรับธิุรกรรมื่ในตัลาดทุน

�  การแก้ไขเพิ�มื่เตัิมื่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์แลตัลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. ทรัส่ตั์ 

เพ่�อธุิรกรรมื่ในตัลาดทุน พ.ศ. 2550 และ พ.ร.ก. การประกอบธุิรกิจั

ส่ินทรัพย์ดิจิัทัล พ.ศ. 2561 (ชุดส่่งเส่ริมื่ตัลาดทุนดิจัิทัลและเพิ�มื่

ประส่ิทธิิภาพการกำกับดูแลตัลาดทุน)

� การแก้ไขเพิ�มื่เตัิมื่พระราชบัญญัตัิหลักทรัพย์และตัลาด 

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และ

ตัลาดหลักทรัพย์

� การทบทวนและปรบัปรงุประกาศตัราส่ารหนี ้ตัามื่โครงการ 

regulatory guillotine

� หลกัเกณฑ์์เพ่�อรองรับการระดมื่ทุนของวิส่าหกจิัขนาดกลาง

และขนาดย่อมื่ (SME) และตัลาดรองส่ำหรับวิส่าหกิจัขนาดกลางและ

ขนาดย่อมื่ (SME Board)

กิารเสนอความคิดีเห็นตั่อตัลาดีหลักิทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

� การปรับปรุงหลักเกณฑ์์การรับหุ้นส่ามื่ัญส่ำหรับกลุ่มื่

อุตัส่าหกรรมื่เป้าหมื่ายพิเศษ

� การกำหนดอัตัราค่าธิรรมื่เนียมื่ส่ำหรับการเข้าจัดทะเบียน

ใน SME Board

� การปรับปรุงหลักเกณฑ์์การเข้าจัดทะเบียนส่ำหรับบริษัท

ตั่างประเทศ (Foreign Listing) 

� การปรับปรงุหลกัเกณฑ์์ DW การส่นบัส่นุนผ่ลิตัภัณฑ์ ์DW, 

DR, EFT และการพัฒนาตัราส่าร CBBC

� หลกัเกณฑ์์เพ่�อรองรับการระดมื่ทุนของวิส่าหกจิัขนาดกลาง

และขนาดย่อมื่ (SME) และตัลาดรองส่ำหรับวิส่าหกิจัขนาดกลางและ

ขนาดย่อมื่ (SME Board)

กิารเสนอความคิดีเห็นตั่อธุนาคารแห่งปีระเทศไทย

การหาร่อร่วมื่กับธินาคารแห่งประเทศไทยเกี�ยวกับการ 

จััดทำ List รายช่�อที�ปรึกษาทางการเงินในการให้บริการ ที�ปรึกษาทาง 

การเงินด้านการปรับปรุงโครงส่ร้างหนี้ลูกหนี้ธิุรกิจัที�มื่ีเจั้าหนี้หลายราย   
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�	เข้าร่วมื่ให้ส่ัมื่ภาษณ์ และให้ข้อมูื่ลที�เกี�ยวข้อง เพ่�อจััดทำ

รายงานการประเมิื่นความื่เส่ี�ยงด้านการฟอกเงินฯ ของประเทศไทย 

เมื่่�อวันที� 16 มื่ีนาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ส่ัมื่มื่นาเชิงปฏิิบัตัิการ เพ่�อชี้แจังโครงการ แนวทาง

การดำเนินงาน และรับฟังความื่คิดเห็นของผู่้มีื่ส่่วนเกี�ยวข้องต่ัอการ

ดำเนินงานจััดทำยุทธิศาส่ตัร์ด้าน AML/CFT ครั้งที� 1 เมื่่�อวันที� 19 

มื่ีนาคมื่ 2564

�	ผู้่แทนกรรมื่การชมื่รมื่ฯ ร่วมื่เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ

ฝึกอบรมื่ เร่�อง พัฒนาทักษะที�จัำเป็นตั่อเจั้าหน้าที�ส่ำนักงาน ปปง. โดย

อภิปรายในหัวข้อเร่�อง “การบริหารจััดการหุ้นที�ได้จััดการยึด” เมื่่�อวันที� 

30 มื่ิถึุนายน 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่คณะอนุกรรมื่การขับเคล่�อนยุทธิศาส่ตัร์ด้าน 

AML/CFT ครั้งที� 1/2564 เมื่่�อวันที� 23 กรกฎาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่รับฟังความื่คิดเห็นเกี�ยวกับร่างแนวทางการ

ปฏิบิตััติัามื่กฎกระทรวงการตัรวจัส่อบเพ่�อทราบขอ้เทจ็ัจัรงิเกี�ยวกบัลกูคา้ 

พ.ศ. 2563 ส่ำหรับผู่้มื่ีหน้าที�รายงานกลุ่มื่ธิุรกิจับริษัทหลักทรัพย์ เมื่่�อวัน

ที� 23 ส่ิงหาคมื่ 2564 

�	เข้าร่วมื่สั่มื่มื่นาเชิงปฏิิบัตัิการเพ่�อจััดทำยุทธิศาส่ตัร์ด้าน 

AML/CFT และส่รปุผ่ลการจัดัทำโครงการภายใตัย้ทุธิศาส่ตัรด์า้น AML/

CFT พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที� 2 เมื่่�อวันที� 12 พฤศจัิกายน 2564

	�	 เข้าร่วมื่โครงการบูรณาการการปฏิิบัตัิงานร่วมื่กับ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการปฏิบิตััติัามื่พระราชบญัญตััปิอ้งกนัและปราบ

ปรามื่การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ครั้งที� 1 ระหว่างวันที� 20 - 22 ธิันวาคมื่ 

2564 ณ จัังหวัดชลบุรี

เข้้ารั่วมูโครังการับูรัณาการัการัปฏิิบัตุิงานรั่วมูกับ 

หน่วย์งานที่่�เก่�ย์วข้้องในการัปฏิิบัตุิตุามูพรัะรัาชบัญญัตุิ 

ป้องกันและปรัาบปรัามูการัฟอกเงิน พ.ศู.2542  

ครัั�งที่่� 1 รัะหว่างวันที่่� 20 - 22 ธุันวาคมู 2564 ณ จังหวัดชลบ้รั่

สำนักิงานคณะกิรรมกิารกิำกิับหลักิทรัพย์และตัลาดีหลักิทรัพย์

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่เพ่�อรับฟังการดำเนินการของส่ำนักงาน 

ก.ล.ตั. ในเร่�อง การดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine เพ่�อ

ลดเลิกข้อมืู่ลที�ผู่้ประกอบธิุรกิจัจััดส่่งให้ส่ำนักงานและปรับปรุงวิธิีการ 

ส่ง่ขอ้มื่ลูใหส้่ำนกังานเปน็รปูแบบอเิลก็ทรอนกิส่ ์เมื่่�อวนัที� 17 กมุื่ภาพันธิ์ 

2564

�	เขา้รว่มื่ประชมุื่หารอ่การจัดัทำ Checklist / คูม่ื่อ่การตัรวจัส่อบ 

เมื่่�อวันที� 18 มื่ีนาคมื่ 2564

�	เขา้ร่วมื่การรับฟังความื่คิดเห็นเกี�ยวกับทิศทางการพฒันาการ

ให้บริการของส่ำนักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส่์ (Digital Services) 

เมื่่�อวันที� 26 มื่ีนาคมื่ 2564

�	เขา้รว่มื่งานส่มัื่มื่นา Compliance Meeting ครัง้ที� 1/2564 

และ 3/2564

�	เขา้รว่มื่ประชุมื่ Cyber Club Q – Meeting ครัง้ที� 2/2564 

และ 3/2564

�	เข้าร่วมื่หาร่อเกี�ยวกับการปฏิิบัตัิให้เป็นไปตัามื่คำพิพากษา

ของคดีซื้ึ�งถึึงที�สุ่ดแล้วของศาล เมื่่�อวันที� 27 เมื่ษายน 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่รับฟังความื่คิดเห็นเกี�ยวกับการปรับปรุง

หลักเกณฑ์์การรับคำส่ั�งซื้่้อขายผ่ลิตัภัณฑ์์ในตัลาดทุนนอกส่ถึาน

ที�ทำการส่ำหรับผู่้ประกอบธิุรกิจัหลักทรัพย์และผู่้ประกอบธิุรกิจัส่ัญญา 

ซื้่้อขายล่วงหน้า ตัามื่แนวทาง Regulatory Guillotine เมื่่�อวันที� 

19 พฤษภาคมื่ 2564

�	เขา้รว่มื่ประชุมื่หารอ่เกี�ยวกับระยะเวลาการเก็บหลักฐานที�มื่า

ของคำส่ั�งลกูคา้ โดยมื่ขีอ้เส่นอให้ระยะเวลาการจัดัเก็บหลักฐานที�มื่าของ

คำส่ั�งลูกค้าในช่องทางต่ัาง ๆ  เป็นมื่าตัรฐานเดียวกันโดยให้ปรับลดระยะ

เวลาเก็บ 5 ปี เป็น 3 เด่อนเช่นเดียวกับบันทึกการส่นทนา เมื่่�อวันที� 29 

กรกฎาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่หาร่อเร่�อง ร่าง Check list การตัรวจัส่อบ

การปฏิบิตัังิานการทำ ความื่รูจ้ักักับลกูคา้ เมื่่�อวนัที� 30 กรกฎาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่ Focus group ส่ะกดให้เหมื่่อนกัน เร่�อง 

การออกเกณฑ์์รองรับการระดมื่ทุนในวงกว้างและจัดทะเบียนในตัลาด

รองส่ำหรับ SME เมื่่�อวันที� 9 ส่ิงหาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่ Focus group เร่�อง ขอความื่เห็นเกี�ยวกับ 

หลักเกณฑ์์การส่่งมื่อบหลักทรัพย์  โดยวิธิีการ scripless เป็น 

หลัก ส่ำหรับการเส่นอขายหลักทรัพย์ IPO เมื่่�อวันที� 31 ส่ิงหาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่หาร่อเร่�อง ร่าง Check list การตัรวจัส่อบ

การดูแลรักษาทรัพย์ส่ินและข้อมืู่ลของลูกค้า เมื่่�อวันที� 11 พฤศจัิกายน 

2564
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รายงานประจำปี 2564

�	เขา้รว่มื่ประชุมื่รับฟงัความื่คิดเห็นของภาคธุิรกจิัเกี�ยวกับการ

พัฒนาการให้บริการดิจิัทัลของส่ำนักงาน (SEC Digital Services) 

ครั้งที� 2 เมื่่�อวันที� 23 พฤศจัิกายน 2564

�	แส่ดงความื่คิดเหน็เร่�อง “หลักเกณฑ์เ์พ่�อรองรับการระดมื่ทุน

ของวิส่าหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อมื่ (SME) และตัลาดรองส่ำหรับ

วิส่าหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อมื่ (SME Board)”

�	แส่ดงความื่คดิเหน็เร่�องการจัดัทำ Standard Data Format 

ของชุดข้อมืู่ล single form

หน่วยงานอ่�นๆ

�	ส่ำรวจัและแส่ดงความื่เห็น เร่�อง การจััดเก็บข้อมืู่ลประวัตัิ

อาชญากรรมื่ที�บรษิทัหลักทรัพยจ์ัดัเก็บ โดยชมื่รมื่ฯ ไดร้วบรวมื่ความื่เห็น 

ในเร่�องดังกล่าว ส่่งไปยังทางส่มื่าคมื่ฯ เพ่�อนำเส่นอต่ัอหน่วยงาน 

กำกับดูแล เมื่่�อวันที� 22 เมื่ษายน 2564 

�	เข้าร่วมื่สั่มื่มื่นารับฟังความื่คิดเห็น “โครงการจััดทำร่าง

กฎหมื่ายลำดับรองภายใตั้พระราชบัญญัตัิคุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคล 

พ.ศ.2562” จััดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุัฬาลงกรณ์มื่หาวิทยาลัย 

เมื่่�อวันที� 9 มื่ิถึุนายน 2564

�	เขา้รว่มื่ประชมุื่กลุม่ื่ยอ่ยโครงการดษุฎนีพินธิ ์เร่�องการพฒันา

กฎหมื่ายและกระบวนการดำเนินการเกี�ยวกับ  ทรัพย์ส่ินทางกฎหมื่าย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามื่การฟอกเงิน จััดโดย ส่าขาวิชา

นติัศิาส่ตัร์ มื่หาวิทยาลัยส่โุขทัยธิรรมื่าธิริาช เมื่่�อวันที� 15 มื่ถิึนุายน 2564

�		เข้าร่วมื่ประชุมื่ และแส่ดงความื่เห็น เร่�อง Revised Draft 

Local Guidance / FATCA-IGA ร่วมื่กับ PWC ซื้ึ�งเป็นที�ปรึกษา 

ได้จััดทำร่าง IGA Local Guidance ฉบับส่มื่บูรณ์และชี้แจังการแก้ไข

เพิ�มื่เตัิมื่ตัามื่ความื่เห็นของคณะทำงาน โดยมื่ีประเด็นหาร่อส่ำคัญ 

อาท ิขัน้ตัอนการ Self-Certiication ซื้ึ�งที�ปรกึษาแจัง้วา่กฎหมื่ายไมื่ไ่ด้ระบุ

ให้ตั้องขอข้อมืู่ล US Indicia จัากลูกค้า และประเด็นหาร่อกับหน่วยงาน

กำกับดูแลเพ่�อย่นยันรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงและกำหนดแนว

ปฏิิบัตัิในส่่วนตั่างๆ ของ IGA Local Guidance เช่น การตัรวจัหา US 

Indicia ให้ส่อดคล้องกับกฎกระทรวง ตัอ่ไป เม่ื่�อวันที� 15 มื่ถิึนุายน 2564

�		เข้ารว่มื่ประชุมื่กลุม่ื่ย่อย เร่�อง แนวทางการปรบัปรงุกฎหมื่าย 

เพ่�อรองรับตัราส่ารเปลี�ยนมื่่อทางอิเล็กทรอนิกส่์  จััดโดย ศูนย์บริการ

วิชาการแห่งจัุฬาลงกรณ์มื่หาวิทยาลัย เมื่่�อวันที� 8 กรกฎาคมื่ 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่ เร่�อง Revised draft local guidance/ 

FATCA-IGA ร่วมื่กับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. และกรมื่ส่รรพากร เมื่่�อวันที� 13 

กรกฎาคมื่ 2564

�		เข้าร่วมื่ประชุมื่หาร่อเร่�อง การแจั้งความื่ขัดแย้งทาง 

ผ่ลประโยชน์ การซ้่ื้อขายหุ้น ของส่มื่าชิกหร่อบริษัทที�มื่ีส่่วนเกี�ยวข้อง

กับส่มื่าชิกที�เป็นบริษัทจัดทะเบียน เพ่�อหาแนวทางปฏิิบัตัิ นำเส่นอ 

ทางตัลาดหลักทรัพย์ฯ และส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เมื่่�อวันที�  16 กรกฎาคมื่ 

2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่หาร่อร่วมื่กับ AIMC และ FundConnext 

เกี�ยวกับแนวทางการเปิดบัญชีกองทุนรวมื่ ที�มื่ีผ่ลกระทบตั่อบริษัท 

ที�อยู่ในฐานะ selling agent เมื่่�อวันที� 3 ส่ิงหาคมื่ 2564

�		เข้าร่วมื่สั่มื่มื่นารับฟังความื่คิดเห็นร่างกฎหมื่ายลำดับรอง

ภายใต้ั พ.ร.บ. คุ้มื่ครองข้อมูื่ลส่่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมื่ายลำดับ

รองกลุ่มื่ 3) จััดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจัุฬาลงกรณ์มื่หาวิทยาลัย 

ในระหว่างวันที� 6 – 9 กันยายน 2564

�		เขา้รว่มื่ใหส้่มัื่ภาษณเ์ชงิลกึตัามื่โครงการส่ำรวจัความื่เช่�อมื่ั�น 

ของประชาชนและการเพิ�มื่ประส่ิทธิิภาพการให้บริการตัามื่แนวทาง

ระบบราชการ 4.0 ของกรมื่บังคับคดี ปีงบประมื่าณ พ.ศ. 2564 จััดโดย 

ส่ำนักงานศูนย์วิจััยและให้คำปรึกษาแห่งมื่หาวิทยาลัยธิรรมื่ศาส่ตัร์ 

เมื่่�อวันที� 22 กันยายน 2564

�	เข้าร่วมื่ประชุมื่รับฟังความื่คิดเห็น ร่างพระราชบัญญัตัิ

ป้องกันและปราบปรามื่การฟอกเงิน (ฉบับที�...) พ.ศ..... ในโครงการ

ดุษฎีนิพนธิ์ เร่�อง การพัฒนากฎหมื่ายและกระบวนการดำเนินการ

เกี�ยวกับทรัพย์ส่ิน ตัามื่กฎหมื่ายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามื่การ 

ฟอกเงิน จััดโดย ส่าขาวิชานิตัิศาส่ตัร์ มื่หาวิทยาลัยสุ่โขทัยธิรรมื่าธิิราช 

เมื่่�อวันที� 20 พฤศจัิกายน 2564

�		เข้าร่วมื่ประชุมื่หาร่อร่วมื่กับคณะกรรมื่การชมื่รมื่ปฏิิบัตัิการ 

หลักทรัพย์ และ AIMC เกี�ยวกับเร่�อง (ร่าง) แนวทางการเปิดบัญชีและ

การแก้ไขข้อมืู่ล เมื่่�อวันที� 23 ธิันวาคมื่ 2564

�		แส่ดงความื่เห็น เร่�อง ข้อมืู่ลช่องทางการส่่งคำสั่�งซื้่้อขาย 

ที�มื่าจัากลูกค้าของบริษัท รวมื่ถึึงระยะเวลาการจััดเก็บหลักฐานจัาก 

ช่องทางดังกล่าว เพ่�อเป็นข้อมูื่ลประกอบการหาร่อเกี�ยวกับแนวทาง 

การจััดทำข้อเส่นอหลักการการลดระยะเวลาการเก็บหลักฐานที�มื่า 

คำส่ั�งลูกค้าให้ส่มื่าคมื่ฯ นำเส่นอตั่อส่ำนักงาน ก.ล.ตั. พิจัารณา ตั่อไป

32



ANNUAL REPORT 2021

ชมื่รมื่เทคโนโลยีส่ารส่นเทศจััดตัั้งขึ้นโดยมีื่วัตัถุึประส่งค์เพ่�อ

ส่่งเส่ริมื่การพัฒนาด้านหลักการและการปฏิิบัตัิงานด้านเทคโนโลยี

ส่ารส่นเทศให้มื่ีมื่าตัรฐาน รวมื่ถึึงการส่่งเส่ริมื่ให้ส่มื่าชิกปฏิิบัตัิตัามื่

ระเบียบ ข้อบังคับ และมื่ีจัรรยาบรรณในการปฏิิบัตัิงาน นอกจัากนี้  

ชมื่รมื่ฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี�ยนข้อมืู่ลข่าวส่ารและการ

ประส่านความื่รว่มื่ม่ื่อระหวา่งส่มื่าชกิและหนว่ยงานอ่�นที�เกี�ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหาตั่างๆ ในปี 2564 ชมื่รมื่ฯ มื่ีส่มื่าชิกรวมื่ทั้งส่ิ้น 39 บริษัท

การดำาเนินงานของชมรมในปี 2564  
สรุปได้ดังน่�  

ด้านการพัฒนาธัุรกิจแลัะมาติรฐาน 
การปฏิิบัติิงาน

	�	จััดทำแบบส่ำรวจัข้อมูื่ล URL ของแต่ัละบริษัทส่มื่าชิก 

โดยขอให้ส่มื่าชิกอัปเดตัข้อมืู่ลทุกๆ 6 เด่อน และรวบรวมื่เผ่ยแพร่ 

URL ทั้งหมื่ดให้ส่มื่าชิกได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการ Block Web 

การเข้าใช้งานบริษัทส่มื่าชิก

	�	ขอความื่เห็นและเชิญส่มื่าชิกหาร่อและรวบรวมื่ความื่เห็น 

เร่�อง “ร่างหลักการแก้ไขหลักเกณฑ์์และข้อกำหนดในรายละเอียดเกี�ยว

กบัการจัดัให้มื่รีะบบเทคโนโลยสี่ารส่นเทศ” เพ่�อนำส่่งส่ำนกังาน ก.ล.ตั.

ด้านการพัฒนาบุคลัากร

�	จัดัส่มัื่มื่นาเร่�อง Cyber Security เพ่�อใหบ้รษิทัส่มื่าชกิพรอ้มื่

รับมื่่อภัยคุกคามื่ไซื้เบอร์ซึื้�งในปัจัจุับันมีื่หลายรูปแบบและมีื่พัฒนาการ

อย่างรวดเร็ว ในหัวข้อ ดังนี้ 

วันที� 10 กิุมภาพันธุ์ 2564

�	Imperva (Database Firewall)

�	Imperva (Web & API Security)

�	Imperva (DDos Protection)

�	CrowdStrike (Next Generation Antivirus)

วันที� 11 กิุมภาพันธุ์ 2564

�	SASE Framework

�	Use Case I: Enforcing data breach protection 

    for Work from Hone

�	Use Case II: Ransomware protection for cloud 

    application

วันที� 16 กิุมภาพันธุ์ 2564

�	Arbor (DDoS)

�	ForcePoint (Data Loss Protection)

�	Menlo (Secure Web Browsing)

� จััดกิจักรรมื่ Capital Market Cyber Exercise 2021 

(CMX) ในรูปแบบ Virtual โดยมีื่หน่วยงานเข้าร่วมื่โครงการทั้งส่ิ้น 86 

องค์กร ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จััดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้่้อขายหน่วยลงทุน บริษัทส่ินทรัพย์ดิจัิทัล 

ตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่ำนักงาน ก.ล.ตั. จัำนวน 450 

คน เมื่่�อวันที� 9 และ 10 ส่ิงหาคมื่ 2564

ด้านการเป็นติัวแทนสมาชิกประสานงาน 
กับหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง

ส่่งผู่้แทนเข้าร่วมื่กิจักรรมื่ และเส่นอความื่คิดเห็นกับหน่วยงาน

ตั่าง ๆ ดังตั่อไปนี้

สำนักิงานคณะกิรรมกิารกิำกิับหลักิทรัพย์และตัลาดีหลักิทรัพย์ 

�	เข้าร่วมื่การประชุมื่ focus group เร่�อง การจััดทำ data 

standard ของชุดข้อมืู่ลใน single form

� หาร่อ เร่�อง “Session Timeout กรณีใช้เคร่�องคอมื่พิวเตัอร์

ในการเข้าใช้เว็บไซื้ตั์ของบริษัทหลักทรัพย์

� เพ่�อการทำธิุรกรรมื่ตัามื่ นป. 5/2563 ภายหลังการย่นยัน

ตััวตัน 2 ปัจัจััย”

� เร่�อง การดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine เพ่�อลด

เลิกข้อมืู่ลที�ผู่้ประกอบธิุรกิจัจััดส่่งให้ส่ำนักงานและปรับปรุงวิธิีการส่่ง

ข้อมืู่ลให้ส่ำนักงานเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส่์ 

ตัลาดีหลักิทรัพย์แห่งปีระเทศไทย

� เร่�อง การดำเนินการในโครงการ New Back Ofice 

เกี�ยวกับแผ่นงาน ความื่ค่บหน้าและประเด็นปัญหาที�อาจัเป็นอุปส่รรค 

ในการดำเนินการ ร่วมื่กับผู่้แทนของตัลาดหลักทรัพย์

� เข้าร่วมื่เป็นคณะทำงาน IWG Trading System Upgrade 

ร่วมื่กับตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอ่�นๆ

� หาร่อเร่�อง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบให้รองรับ 

ปริมื่าณธุิรกรรมื่ทาง Internet Trading ระหว่างบริษัทผู่้พัฒนาระบบ 

ได้แก่ SETTRADE, E-inance, Freewill และ DST และบริษัทส่มื่าชิกที�ใช้

บริการแตั่ละราย

ชมรมเทคโนโลัย์่สารสนเทศ
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ชมรมปฏิิบัติิการหลัักทรัพย์์

ชมื่รมื่ปฏิิบัตัิการหลักทรัพย์จััดตัั้งขึ้น โดยมื่ีวัตัถึุประส่งค์เพ่�อ

ส่่งเส่ริมื่พัฒนางานด้านปฏิิบัตัิการหลักทรัพย์ให้มื่ีมื่าตัรฐาน และ

เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี�ยนความื่คิดเห็นความื่รู้ประส่บการณ์อัน 

เกี�ยวเน่�องกับงานด้านปฏิิบัตัิการหลักทรัพย์ รวมื่ทั้งการทำหน้าที�

เป็นตััวแทนของส่มื่าชิกในการประส่านงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

โดยในปี 2564 ชมื่รมื่มื่ีส่มื่าชิกรวมื่ทั้งส่ิ้น 42 บริษัท 

การดำาเนินงานของชมรมในปี 2564  
สรุปได้ดังน่�

ด้านการพัฒนาธัุรกิจแลัะมาติรฐาน 
การปฏิิบัติิงาน

�	ใหค้วามื่เหน็ (รา่ง) แนวปฏิบิตัังิาน เร่�อง การใหบ้รกิารลกูคา้ 

ในการจัองซื้่้อหลักทรัพย์ผ่่านระบบออนไลน์หร่อผ่่านเจ้ัาหน้าที�ทาง

โทรศัพท์

�	จััดทำแบบส่อบถึามื่ความื่คิดเหน็เร่�อง การให ้บล. เป็นตัวัแทน 

หักภาษี ณ ที�จั่าย ออกหนังส่่อรับรองการหักภาษี  ณ ที�จั่าย และนำส่่ง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จั่าย แทนผู่้จั่ายเงิน

�	ประชาสั่มื่พันธิ์การดำเนินการส่่งมื่อบหลักทรัพย์แบบ 

ไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ส่ำหรับการเส่นอขายหลักทรัพย ์

จัดทะเบียน

ด้านการพัฒนาบุคลัากร

�	ร่วมื่กับส่ถึาบันฝึกอบรมื่ ส่มื่าคมื่บริษัทหลักทรัพย์ไทย 

(ATI) และฝ่ายพัฒนาความื่รู้ผู่้ประกอบวิชาชีพ  ตัลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย จััดโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 

2021 ในหัวข้อ 1) Critical Thinking for Decision making 

2) แนวทางปฎิบัตัิตัามื่กฎกระทรวง CDD พ.ศ. 2563 และ 

อนุบัญญัตัิใหมื่่ที�เกี�ยวข้อง 8 ฉบับ 3) ESG กับ ธิุรกิจัหลักทรัพย์ และ 

4) ความื่ค่บหน้า CRS (Common Reporting Standard) และ 

แนวทางการปฏิิบัตัิในการรายงานข้อมืู่ล

ด้านการเป็นติัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วย์
งานท่�เก่�ย์วข้อง  

ส่่งผู่้แทนเข้าร่วมื่กิจักรรมื่ และเส่นอความื่คิดเห็นกับหน่วยงาน 

ตั่าง ๆ ดังตั่อไปนี้ 

สำนักิงานคณะกิรรมกิารกิำกิับหลักิทรัพย์และตัลาดีหลักิทรัพย์ 

�	เร่�อง การดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine เพ่�อลด

เลิกข้อมืู่ลที�ผู่้ประกอบธิุรกิจัจััดส่่งให้ส่ำนักงาน และปรับปรุงวิธิีการส่่ง

ข้อมืู่ลให้ส่ำนักงานเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส่์ 

�	เร่�อง Revised draft local guidance/ FATCA-IGA ร่วมื่

กับส่ำนักงาน ก.ล.ตั. และ กรมื่ส่รรพากร 

�	เร่�อง แนวทางการเปดิบญัชกีองทนุรวมื่ ที�มื่ผี่ลกระทบตัอ่ บล.  

ในฐานะ selling agentร่วมื่กับ AIMC และ FundConnext

�	เร่�อง ขอความื่เห็นเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์ก์ารส่ง่มื่อบหลักทรพัย์ 

โดยวิธิีการ scripless เป็นหลัก ส่ำหรับการเส่นอขายหลักทรัพย์ IPO

	�	เร่�อง การจััดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูื่ล 

single form

ตัลาดีหลักิทรัพย์แห่งปีระเทศไทย

�	เร่�อง Foreign Currency Settlement

�	เร่�อง การเปลี�ยนแปลงระบบ SET CLEAR เพ่�อรองรับ 

Trading system upgrade

�	เร่�อง แผ่นการดำเนินงานของโครงการ Fractional Trading

หน่วยงานอ่�นๆ

�	หาร่อกับชมื่รมื่ผู่้ดูแลปฏิิบัตัิงานด้านหลักทรัพย์และส่มื่าคมื่

บริษัทจััดการลงทุน เกี�ยวกับ(ร่าง) แนวทางการเปิดบัญชีและการแก้ไข

ข้อมืู่ล

�	ร่วมื่รับฟังการบรรยายและตัอบแบบส่อบถึามื่ เร่�อง 

e-signature เพ่�อประโยชน์ในการทำส่ัญญา electronic โดยผู่้แทน

จัาก NDID 

�	หาร่อกับธินาคารแห่งประเทศไทยและตัลาดหลักทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย เร่�อง กระบวนการ Bond Investor Registration (BIR) 

เพ่�อใหท้างการไดร้บัขอ้มื่ลูการซ้่ื้อขายตัราส่ารหนีไ้ดค้รบถึว้นและรวดเรว็

ยิ�งขึน้ และเพิ�มื่ประส่ทิธิภิาพในการติัดตัามื่พฤติักรรมื่ของนักลงทุน และ

ได้เชิญบริษัทส่มื่าชิกให้ความื่เห็นการปฏิิบัตัิตัามื่มื่าตัรการ BIR ตัามื่

แนวทางที� ธิปท. เส่นอ 

ด้านกิจกรรมแลัะสมาชิกสัมพันธั์ 

�	ร่วมื่กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จัำกัด  

และบรษิทั ส่ำนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จัำกดั จัดักจิักรรมื่ส่นัทนาการ 

Online Networking Day 2021 ผ่่านระบบ ระบบ Web Ex

� เข้ารว่มื่เปน็คณะทำงาน เร่�อง การจัดัทำมื่าตัรฐานเกี�ยวกบั

การพสิ่จูันแ์ละย่นยนัตัวัตันด้วยเทคโนโลยชีวีมื่ติั ิรว่มื่กบัส่ำนกังานพฒันา

ธิุรกรรมื่ทางอิเล็กทรอนิกส่์ (ETDA)

� ร่วมื่รับฟังการบรรยายและตัอบแบบส่อบถึามื่ เร่�อง  

e - signature เพ่�อประโยชน์ในการทำส่ัญญา electronic โดยผู่้แทน

จัาก NDID
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ชมรมผ้้ประกอบธัุรกิจ
สัญญาซื้้�อขาย์ลั่วงหน้า 

ชมื่รมื่ผู่้ประกอบธุิรกิจัสั่ญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้าจััดตัั้งขึ้นโดยมีื่

วัตัถึุประส่งค์เพ่�อส่่งเส่ริมื่การพัฒนาธิุรกิจัส่ัญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้า  และ

ส่ร้างมื่าตัรฐานการปฏิิบัตัิงานการประกอบธิุรกิจัส่ัญญาซื้่้อขายล่วงหน้า

ทัง้ดา้นหลกัการและดา้นปฏิบิตัั ิอกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของการประส่าน

ความื่ร่วมื่มื่่อระหว่างส่มื่าชิกในการแก้ไขปัญหาตั่างๆ เกี�ยวกับธิุรกิจั

ส่ัญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้า  และการเป็นตััวแทนของส่มื่าชิกเพ่�อให้ความื่

ร่วมื่มื่่อและประส่านงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  ในปี 2564 ชมื่รมื่มื่ี

ส่มื่าชิกจัำนวนทั้งส่ิ้น 41 บริษัท 

การดำาเนินการของชมรมในปี 2564  
สรุปได้ดังน่�

ด้านการพัฒนาธัุรกิจแลัะมาติรฐาน 
การปฏิิบัติิงาน

�	ร่วมื่ให้ความื่เห็นกับตัลาดสั่ญญาซ้่ื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และ

ส่ำนักหักบัญชี (TCH) ในการกำหนดแนวทางที�เกี�ยวข้องกับการประกอบ

ธิุรกิจัดังนี้ 

  �	การเปลี�ยน Effective Date ของอัตัราหลักประกัน 

  � การปรับ Margin ระหว่างกาลส่ำหรับ Margin ขาลง 

  �	การโอนย้ายธิุรกิจั BSB-Derivatives ไปยัง Settrade 

�	แนวทางหยุดซ้่ื้อขายส่ำหรับ Non-equity derivatives บน 

 ระบบซื้่้อขายใหมื่่ 

� การประกาศ Block Size ส่ำหรับ Block Trade รวมื่ถึงึปญัหา 

 การใช้งานระบบ Settrade

� การประกอบธิุรกรรมื่ Block Trade

� หารอ่ร่วมื่กับบรษิทัส่มื่าชิกเกี�ยวกบัประเด็นปญัหาและอุปส่รรค 

 ในการประกอบธิุรกรรมื่ Block Trade

� ขอความื่ร่วมื่มื่่อไปยังบริษัทส่มื่าชิก ในการตัรวจัส่อบรายช่�อ 

 ผู้่มื่ีอำนาจัในการทำธิุรกรรมื่ Block Trade ก่อนการทำธิุรกรรมื่ 

 และขอให้บริษัทส่มื่าชิกทบทวนแนวทางการปฏิิบัตัิงานภายใน 

 เกี�ยวกับการทำธิุรกรรมื่ Block Trade ให้มื่ีความื่เหมื่าะส่มื่

� คณะอนุกรรมื่การวิชาการฯ ให้ความื่เห็นในการตัอบประเด็น 

 ข้อส่อบถึามื่ของส่ำนักงาน ก.ล.ตั. เร่�อง รายช่�อผู่้มื่ีอำนาจัของ 

 บริษัทส่มื่าชิกในการทำธิุรกรรมื่ Block Trade

  � ขอความื่ร่วมื่มื่่อไปยัง TFEX เพ่�อขอให้ตัรวจัส่อบรายการ 

 ผ่ิดปกตัิของธิุรกรรมื่ Block Trade 

  � หารอ่รว่มื่กบัผู่แ้ทนของ TFEX เร่�อง การกำหนดแนวทางกำกับ 

 ดูแลการซื้่้อขาย Block Trade

  � ส่อบถึามื่ข้อมืู่ลส่มื่าชิกเกี�ยวกับการทบทวนรายช่�อผู่้มื่ีอำนาจั 

 ในการทำความื่ ตักลงซ้่ื้อขายสั่ญญาล่วงหน้าแบบ Block 

 Trade

�	ส่อบถึามื่ความื่เห็นกับบริษัทส่มื่าชิกเกี�ยวกับร่างลักษณะส่ัญญา

และรา่งแนวทางการปรบัสั่ญญาซื้่อ้ขายลว่งหนา้ Single Stock Options 

เมื่่�อมื่ี Corporate Action เพ่�อการพัฒนาระบบงานต่ัางๆ ให้รองรับ

ส่ินค้าในอนาคตั

ด้านการพัฒนาบุคลัากร

�	ผู่้แทนชมื่รมื่บรรยายให้ความื่รู้เกี�ยวกับการวางหลักประกันใน 
TFEX ชุด “รู้ก่อนเทรด TFEX” จัำนวน 5 ตัอน ได้แก่ 

  � รู้จัักเงินประกัน

  � โบรกเกอร์มื่ีแนวทางการเรียกเงินประกันจัากผู่้ลงทุนอย่างไร 

� คำศัพท์ที�ควรรู้ 

  � แนวทางการกำหนดเงินประกันของ TCH 

  � การคำนวณเงินประกันเมื่่�อมื่ีทั้ง Futures และ Options

ด้านการเป็นติัวแทนสมาชิกประสานงาน 
กับหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง

�	ให้ความื่เห็นและเข้าร่วมื่เป็นคณะทำงานในโครงการ Eficient 

Onboarding for TFEX 

�	หาร่อกับ TFEX ในประเด็นดังนี้
  � ระบบใหมื่่รองรับ Single Stock Options 

  � Night Session ส่ำหรับ USD Futures 

  � การปรับปรุงระบบ Clearing เพ่�อรองรับ Upgrade Trading 

 System

ด้านอ้�นๆ

�	การแจ้ังมื่ตัิส่มื่าชิก เร่�อง การยกเลิกการนำส่่งส่่วนตั่าง 

Regulatory Fee ที�เรยีกเก็บจัากลูกคา้เกนิกวา่ที�ตัอ้งนำส่ง่นักงาน ก.ล.ตั. 

ให้กับชมื่รมื่ 
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• จััดโครงการ Salary Survey ส่ำหรับส่มื่าชิก และจััดให้รับ

ฟังส่รุปผ่ลโครงการ Salary Survey ประจัำปี 2564 โดยบริษัท AON 

McLagan ให้กับบริษัทส่มื่าชิกที�เข้าร่วมื่โครงการ

• ส่ำรวจัความื่พึงพอใจัของส่มื่าชิก เกี�ยวกับกิจักรรมื่และการ 

ดำเนินงานของชมื่รมื่ฯ ในปี 2564 เพ่�อนำมื่าปรับปรุงการดำเนินงาน 

ของชมื่รมื่

ด้านพัฒนาบุคลัากร
• จััดบรรยายในรูปแบบ Online  เร่�อง “ทิศทางการพัฒนา

บุคลากรในธุิรกิจัหลักทรัพย์ ปี 2564” และ “โครงการทุนอบรมื่เพ่�อ 

ยกระดับผู่้แนะนำการลงทุน (IC) 

• จััดการบรรยาย ให้ความื่รู้แก่ส่มื่าชิกเร่�อง “Update Prof.

Link และหลักสู่ตัร E-Learning (ห้องเรียนผู่้ประกอบวิชาชีพ)” 

และร่วมื่ส่นทนาแลกเปลี�ยนความื่คิดเห็น เกี�ยวกับ “โครงการ

อบรมื่เพ่�อยกระดับผู่้แนะนำการลงทุน กองทุนส่่งเส่ริมื่การพัฒนา 

ตัลาดทุน (CMDF)”

• จััดอบรมื่ร่วมื่กับศูนย์ส่่งเส่ริมื่การพัฒนาความื่รู้ตัลาดทุน (TSI) 

ตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส่ถึาบันฝึกอบรมื่ ส่มื่าคมื่บริษัท

หลักทรัพย์ไทย (ATI) เร่�อง  

• โครงการ HR  @ Brokers 2021 หลักสู่ตัร “Master of 

one page summary กระดาษหนึ�งใบเข้าใจัประเด็น” โดยคุณวิฑ์ูรย์ 

สู่งกิจับูลย์ (เซื้นเซื้แป๊ะ) 

• โครงการ Head HR @ Brokers 2021 หลักสู่ตัร “HR 

Capability Development Program” โดย คุณทัส่พร จัันทรี

• จััดบรรยาย เร่�อง “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธิุรกิจั 

หลักทรัพย์ ปี 2022” และ “Update กิจักรรมื่ หลักสู่ตัรและโครงการ

ที�ตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การส่นับส่นุนแก่บริษัทส่มื่าชิก” 

ด้านการเป็นติัวแทนสมาชิกประสานงาน 
กับหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง

• คุณอินทร์ชญาน์ ชาติัเชิดศักดิ� ประธิานชมื่รมื่ เป็นตััวแทน 

เข้าร่วมื่เป็นคณะอนุกรรมื่การพิจัารณาร่างแก้ไขนิยามื่อาชีพและ

อุตัส่าหกรรมื่ส่าขาการเงิน การประกันภัยและกิจักรรมื่ทางการเงินอ่�นๆ 

ครั้งที� 1/2564 ในนามื่ส่มื่าคมื่บริษัทหลักทรัพย์ไทย

ด้านอ้�นๆ 
• คณุอนิทรช์ญาน ์ชาติัเชดิศกัดิ� และคุณศริวิฒัน ์ ววิฒันส์่กลุเจัรญิ 

ร่วมื่เป็นคณะทำงานเร่�องการบริหารวัคซีื้นซิื้โนฟาร์มื่ โดยราชวิทยาลัย 

จัุฬาภรณ์ ที�ได้รับบริจัาคจัากตัลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมบริหารทรัพย์ากรบุคคลั
บริษััทหลัักทรัพย์์

ชมื่รมื่บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จััดตัั้งขึ้นโดย

มื่ีวัตัถึุประส่งค์หลักเพ่�อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทส่มื่าชิกให้มื่ีศักยภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่าง 

ม่ื่ออาชพี เพ่�อใหเ้กิดประโยชนส์่งูส่ดุตัอ่ธิรุกจิัหลกัทรพัยโ์ดยรวมื่ รวมื่ท้ัง 

เป็นศนูย์กลางในการแลกเปลี�ยนความื่คิดเหน็ ความื่รู ้ประส่บการณ์ และ

วิธิีการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างส่มื่าชิก โดยในปี 2564 ชมื่รมื่ฯ 

มื่ีส่มื่าชิกจัำนวนทั้งส่ิ้น 34 บริษัท 

การดำาเนินงานของชมรมในปี 2564 
สรุปได้ดังน่�  

ด้านการพัฒนาธัุรกิจแลัะมาติรฐาน 
การปฏิิบัติิงาน

• ส่ำรวจัการปรับขึ้นเงินเด่อนประจัำปี 2564 และโบนัส่ประจัำ

ป ี2563 เพ่�อประมื่วลผ่ลและส่รุปรายงานนำส่ง่ให้กบับริษทัส่มื่าชิกที�รว่มื่

ส่ำรวจัข้อมืู่ล

• ส่ำรวจัความื่พร้อมื่ในการปฏิิบัตัิงานตัามื่ พ.ร.บ. คุ้มื่ครอง

ข้อมืู่ลส่่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของบริษัทส่มื่าชิก 

• ส่ำรวจัข้อมืู่ลบุคลากรของบริษัทส่มื่าชิก เพ่�อนำมื่าประมื่วล

และพิจัารณาการจััดอบรมื่ที�เหมื่าะส่มื่

งานที่ิศูที่างการัพัฒนาบ้คลากรั 2022
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ASCO
สารจาก นายกสมาคม
เรียน สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

by the opening of digital asset accounts, of which number in 

the same period is either more or less the same or even greater 

than the number of securities trading accounts.  Several of 

our members have participated in the digital asset business.

 3. Several important laws and regulations 

are coming into force, such as those related to protection 

of personal data, revised anti-money laundering laws and 

FATCA and CRS provisions to which our members are required 

to comply.

The Association is determined to provide maximum 

support to the members to help them in their endeavors 

to meet 2022 challenges and in their entering the digital 

era, including enhancing digital skills and potential of their 

personnel, as all as complying to revised and newly introduced 

rules and regulations.

The success of the operation and activities of 

the Association so far is attributed to the support and 

dedication of the Directors, Club Committee Members 

and Members’Executives to whom I am very grateful. I look 

forward to continuation of support from all such parties for 

the Association’s future operation and activities.

  

(Mr. Pichet Sithi-Amnuai) 

Chairman

Dear ASCO members
Despite the COVID -19 pandemic, 2021 saw 

improvement in world’s and Thailand’s overall economy from 

the previous year.  In fact, it was one of the best years of Thai 

securities business, with record high daily average turnover, 

fund mobilization remaining active and almost two million 

securities trading accounts opened.

2021 also induced a change in the way business 

is to be handled.  The business operators have to take extra 

caution to ensure their investors that no fraudsters can make 

transactions in their name.  Other important developments 

included imposition of rules for authentication by both the 

Office of the SEC and AMLO, whereby identity Assurance 

Levels (IAL’s) are fixed and fixing of an IAL for authentication 

for online transactions is required.  Some of the changes were 

beneficial for the members’ business conduct, such as the 

change in the Regulation of the SEC regarding delivery of 

listed securities offered for sale.  The new Rule allows entirely 

scripless delivery, easing the members’ operation and cutting 

down problems regarding delayed delivery or delivery failure.

2022 is likely to be another challenging year in 

terms of both business and operation. I would like to address 

three major issues:

1. All organizations need to adapt to a new 

environment whereby services can be offered by electronic 

or digital means.  This has not been necessitated only by 

customers’ requirements but also by the greater number of 

customers; yet the traditional way of doing business cannot 

provide a satisfactory nor an efficient solution.  

2. Digital assets have become popular among 

investors, particularly younger generation ones, as witnessed 
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The Association involved with the securities business 

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

Finance and Securities Trading Association”. After some 

changes in its rules and regulations in 1976 the name became 

“Thai Finance and Securities Association”. In 1981 a group of 

30 securities companies left to form their own organization 

and the name changed again to “The Association of Members 

of the Securities Exchange”. When the Securities Exchange 

Act became law in 1992 the Association requested the 

Regulator to register it as the first organization to deal with 

the securities business in Thailand, its main purpose being the 

development of the Thai capital market and securities industry. 

The request was approved on September 17, 1992 under 

registration number 1/2535 with the name “Association of 

Securities Companies” (ASCO) The Association had the 

following objectives: To develop and promote the country’s 

capital and securities market, to protect and safeguard 

member companies, to improve the standard of business 

operations, to cooperate with regulatory agencies in drafting 

rules and regulations in order to develop the infrastructure of 

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

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

Securities Companies” has been adopted. The Association 

has been restructured for greater appropriateness and to 

ensure accomplishment of its mission as well as consistently 

efficient ability to render services to the members. As a result 

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

Business Development, ASCO Training Institute and Member 

Supervision.

The Association participated in establishing several 

organizations to support the operations of securities business 

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

Institute with the objective of improving the caliber of personnel 

and prepare them for work in the field of securities through 

the training and testing of securities staff. The Bond Dealers 

Club was also founded and was to become the Central 

Organization that would work out a standard system for the 

operation of bond dealers’ business. It was expected that the 

development of the financial market will be affected by this 

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

market the Association set up the Bangkok Stock Dealing 

Center to help small and medium-sized businesses raise capital 

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

in particular capital gains tax, the Bangkok Stock Dealing 

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

Limited was established as a specialized financial intermediary 

providing funds for both the primary and secondary securities 

markets in Thailand. In 2004 The Association cooperated with 

the organizations that are involved with the capital market 

as well as The Stock Exchange of Thailand (SET) in establishing 

the Federation of Thai Capital Market Organizations (FeTCO). 

Its mission was to ensure good corporate governance and 

cooperation among these organizations in developing the 

capital market in Thailand. 

“Member Supervision function” was added in 2012 

to promote good corporate governance, ethical standards 

and good practices, as well as coordination aimed at removing 

rules and regulations imposing business obstacles, and giving 

input to new legislation and regulations. During 2016, a 

“Research Section” was introduced to prepare industrial data 

bases, conduct studies of domestic and foreign data for the 

benefit of the securities business, as well as disseminate research 

works to relevant agencies and the public.

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 

About ASCO
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Club to ensure that control and compliance of securities 

companies in accordance with international standard is 

enforced. In 1999 the Information Technology Club was 

founded to facilitate the development of the securities business 

as it was moving closer in the direction of E-Commerce. 

Inevitably this will lead to the growth of the capital market 

and hence the economy. The Back Office Operation Club 

established in September 2005, was assigned the task of 

promoting and developing the standard of operations for the 

securities business, to disseminate research information and 

activities in this respect, to be the center for exchanging 

information, knowledge, experience and techniques on the 

operations of the securities business. The Futures Industry Club 

established in December 2005, was to promote and develop 

the standard of running the Futures business in both principle 

and operations, coordinate the collaboration between the 

members in resolving the Futures business’s problems, 

compromise the dispute between members or third party in 

relation to running the Futures business, and to supporting the 

education, research, and the dissemination of information 

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

(HR) Club was established with primary objectives of serving 

as a center for human resources development, sharing views, 

knowledge, experience and HR management expertise, 

coordinating with the members in finding solutions to HR 

problems, providing advice in HR matters, as well as 

disseminating technical knowledge and HR research results 

and technical activities among the members.

2516

2519

2524

2535

2537

2538

2539

2540
กอตั้งสมาคมไทย

เงินทุนและจัดจำหนาย
หลักทรัพย

Thai Finance and 
Securities Trading 

Association

สมาคมไทยเงินทุน
และหลักทรัพย

Thai Finance and 
Securities Association

กอตั้งสมาคมสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย

Thai Association 
of Members of the 
Securities Exchange

สมาคมบริษัท
หลักทรัพย

Association of 
Securities Companies

จัดตั้งสถาบัน
ฝกอบรมและชมรม
ผูคาตราสารหนี้

ASCO Training 
Institute, Bond 

Dealers Club

จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด

และชมรมวาณิชธนกิจ

TSFC Securities 
Limited, Investment 

Banking Club

2559

จัดตั้ง
สวนวิชาการ

Research Section

2542

จัดตั้ง
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information 
Technology Club

2554

แกไขขอบังคับเปลี่ยนชื่อเปน
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

และชมรมผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยสถาบัน

Association of Thai 
Securities Companies, 

Institution Brokers Club

จัดตั้งชมรมผูดูแล
การปฏิบัติงาน
ดานหลักทรัพย

Compliance Club

2548

จัดตั้งชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย
และชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา

Back Office 
Operation 

Club, Futures 
Industry Club

Human Resources 
Club, Member 

Supervision Function

2555

จัดตั้งชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย  

และสายงานกำกับดูแลสมาชิกจัดตั้งศูนยซื้อขาย 
หลักทรัพย กรุงเทพฯ

Bangkok Stock
Dealing Center

1973

1976

1981

1992

1994

1995

1996

1997

20161999 2011

2005 2012
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Mr. Paiboon Nalinthrangkurn
Director

Mr. Prakrit Thanwalai
Director

Mr. Suphachoke Supabundit
Director

Mr. Phadermpop Songkroh
Director

Ms. Napaporn Owasuwankul
Director

Mr. Norachet Saengruchi
Director

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
Secretary - General

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
Secretary - General

Mrs. Proadklao Rueangnitiwit
Deputy Secretary - General

Mr. Parkpoom Pakvisal
Deputy Secretary - General

Mr. Narong Rojkunarak
Deputy Secretary - General

Ms. Kanang Duangmanee
Senior Vice President

Board of Director

Management Team

(As of December 2021)

43



ANNUAL REPORT 2021

Review of the Economy
Capital Market and Securities
Businee in 2021
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The overall Thai economy grew by 1.6 % in 2021, 

compared to the negative growth rate of 6.2 % of the previous 

year due to the COVID-19 pandemic. The growth resulted 

from the export, tourism sector,  consumption and overall 

investment which started to be on a recovery path(Table 1).

Domestic spending in the private sector expanded 

by 0.3 %, compared to the shrinkage of 1.0 % in the previous 

year due to relaxation of government measures taken to 

control the spread of the pandemic and to stimulate spending 

on a continuous basis. Private sector investment, meanwhile, 

grew at a rate of 3.2 %, from the contraction of 8.2 % in the 

previous year. The value of exports in 2021 grew at a high 

rate of 18.8 %, as against the negative growth rate of 6.5 % 

of the preceding year, in line with the economic expansion 

of trading partners.

Consumption in the public sector increased by 3.2 % 

per year, compared to 1.4 % per year of the previous year. 

Meanwhile, public sector investment continued to increase 

by 3.8 % per year, compared to 5.1 % per year recorded for 

2020, resulting mainly from accelerated budget disbursement.

In terms of domestic economic stability, headline 

inflation in 2021 increased by 1.2 %, compared to the negative 

change of 0.8 % in 2020. For external stability, the current 

account in 2021 showed a deficit of 2.2 % of the GDP due to 

the deficit of the service account. However, the trade balance 

had a surplus of USD 40.0 billion. 

Review of the Economy, Capital Market and Securities Business in 2021

Overview of Thailand’s economy

Table 1: Major Economic indicators for 2021 and economic forecast for 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022f

GDP growth (%) 3.3 4.1 4.2 2.2 -6.2 1.6 3.5-4.5

Investment (%) 2.8 1.8 3.8 2.0 -4.8 3.4 4.0

Private(%) 0.5 2.9 4.1 2.6 -8.2 3.2 3.8

Public(%) 9.5 -1.4 2.8 0.1 5.1 3.8 4.6

Private Consumption (%) 3.0 3.1 4.6 4.0 -1.0 0.3 4.5

Public Consumption (%) 2.2 0.1 2.6 1.6 1.4 3.2 -0.2

Export volume of goods & services (%) 2.8 5.2 3.4 -3.0 -19.7 10.4 8.9

Export value of goods (%) 0.1 9.5 7.5 -3.3 -6.5 18.8 4.9

Import volume of goods & services (%) -1.0 6.2 8.3 -5.2 -14.1 17.9 4.0

Import value of goods (%) -5.1 13.2 13.7 -5.6 -13.8 23.4 5.9

Trade balance (Bil. USD) 36.5 32.6 22.4 26.7 40.9 40.0 39.7

Current Account balance (Bil. USD) 48.2 44.0 28.4 38.0 21.2 -10.9 7.7

Current Account to GDP (%) 11.7 9.6 5.6 7.0 4.2 -2.2 1.5

CPI (%) 0.2 0.7 1.1 0.7 -0.8 1.2 1.5-2.5

f = forecast 
Source: NESDB

Review of the Economy
Capital Market and Securities
Businee in 2021
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Overview of the Stock Exchange of Thailand

The SET Index in 2021 reached its peak at the end 

of the year at 1,657.62 points, rising from the end of 2020 by 

14.4%. (Figure 1) The increase of the SET Index was higher than 

the indexes of the other exchanges in the region due to the 

rising share’s prices of almost all industries.  Foreign investors 

returned as net buyers in the last quarter.  The highest point 

of the index was at 1,657.62 points in December and the 

lowest point was at 1,466.98 points in January.  The mai Index 

closed at 582.13 points, rising by 73.1% from the end of 2020.

Combined market capitalization of the SET and 

the mai at the end of 2021 totaled 20,055,077 Baht (Figure 1), 

increasing from the end of 2020 by 22.7 %, in line with the 

rising SET Index.
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Figure 1: SET-mai Index & Market Capitalization

Capital Market Situation

Figure 2: No. of Listed Companies (SET + mai)
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Figure 4: Average Daily Turnover

The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2021 

went down from 28.84 times at the end of the previous year 

to 20.78 times, and the mai P/E ratio decreased from 72.59 

times at the end of 2020 to 58.21 times (Figure 3). The Thai 

dividend yield dropped from 3.32 % at the end of 2020 to  2.1 %.

Figure 3: Dividend Yield and P/E

During 2021, there were 593 companies listed on 

the SET. 21 new ones were listed and 6 were delisted. As for 

the mai, 183 companies were listed, 18 of which were new 

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

of 2021, a total of 776 companies were listed on either the 

SET or the mai (Figure 2).

The combined turnover of the SET and the mai in 

2021 stood at 22,616,800 million Baht, increasing from 16,671,479 

million Baht of 2020 by 35.7 %. The average daily turnover was 

93,846 million Baht, rising from 68,607 million Baht in 2020 (Figure 4).

In terms of securities turnover in 2021 categorized 

by investor type, retail investors and foreign investors had an 

increasing share, reaching 47% and 37%, respectively. The 

share of proprietary traders and institutional investors’ dropped 

to 9% and 7%, respectively (Figure 5).

Figure 5: Market Turnover Classified by Type of Investors
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Source : SET

Unit: THB billion Unit: THB billion Unit: percent
20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Source : SET

4,072
4,994

6,545

2,387

4,542

8,601

6,720

9.90%
12.94% 12.00%

16.77%

11.77%

9.24%
10.50%

8.30% 8.10%
6.90%

7.80%0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

14.40%

8,470

14,630

10,716

8,602

10,299

8,665 8,584
7,325

8,303

17,106

5,391

ROENet Profit

Unit: THB billion Unit: percent
20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   2021 

Source : SET

6,720

9.90%

12.00%

16.77%

11.77%

9.24%
10.50%

8.30% 8.10%
6.90%

7.80%

14.40%

8,470

14,630

10,716

8,602

10,299

8,665 8,584
7,325

8,303

17,106

ROENet Profit

358,201

456,522

557,259

252,229

349,175

438,430

105,972 107,347 118,829

December 2019 December 2020 December 2021

Source : SET

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liabilities Shareholders’ equityAssets

46



ANNUAL REPORT 2021

Overview of the derivatives market

During 2021, the volume of trading of the Thailand 

Futures Exchange (TFEX) totaled 135,117,308 contracts, or a 

daily average of 560,653 contracts, rising by 12.4 % from 2020, 

during which the daily average was 494,624 contracts. The 

main reason was the trading of the Single Stock Futures and 

the SET 50 Index Futures.

Categorized by underlying product, the most traded 

was the Single Stock Futures, which constituted 52% of the 

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

the Gold Online, which accounted for 35.2 % and 7.6 %, 

respectively.

As of the end of 2021, the TFEX had open interest 

of 3,781,930 contracts, increasing from 2,194,994 contracts in 

the previous year by 72.3 %. There were 270,494 trading 

accounts in total, increasing from 217,073 accounts in the 

previous year by 53,421 accounts. During 2021, retail investors 

accounted for the highest percentage of 46.7 %, followed by 

institutional and foreign investors, who accounted for 30.7 % 

and 22.6 %, respectively.

In 2021, TFEX extended the trading hours for USD 

Futures, with the night session open during 06.50 – 11.55 p.m., 

in addition to the day session (09.45 a.m. – 04.55 p.m.).  The 

purpose was to allow investors to use USD Futures in their risk 

management for efficiency and to trade them together with 

foreign assets (e.g. gold, silver or foreign securities) conveniently 

and in a timely manner.   The night session was commenced 

on September 27, 2021. In addition, the TFEX also add Silver 

Online Futures’ new quarterly contract month.  In effect, there 

are two nearest quarterly contract months for investor’s greater 

flexibility in forming trading strategy. They can also trade 

together with Gold Online Futures more conveniently. The 

adjustment concurred with the inter-month spread margin of 

Silver Online Futures in order to facilitate spread trading.  The 

change took effect on September 29, 2021.

Overview of the bond market

As at the end of 2021, the outstanding value of 

bonds registered with the Thai Bond Market Association was 

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

5.7 %.

Outright trading on the secondary market in 2021 

totaled 15.9 trillion Baht, or an average of 66,114 million Baht 

per day, which represented a decrease of 20.8 % from 83,478 

million Baht in 2020.

Major developments in the  
capital market

The following summarizes major developments in 

the capital market in 2021 :

1. The Bond Investor Registration Scheme (BIR) The 

Bank of Thailand (BOT), in cooperation with the Office of the 

Securities and Exchange Commission (the Office of the SEC), 

initiated a “Bond Investor Registration: BIR” to develop a new 

FX Ecosystem aiming to upgrade FX Surveillance and 

Management.  The purpose is be able to gather information 

correctly, completely and speedily for enhanced market 

surveillance and proper policy making. The scheme has two 

phases as follows:

�	The first phase will be applied to non-resident (NR) 

investors.  According to the Notifications of the BOT 

and the SEC, NR investors are required to have a 

separate securities account for each ultimate 

beneficiary owner (UBO) and register for authentication 

with the BOT. From January 4, 2022 onwards, all bond 

receipt and delivery to foreign investors will be done 

only through securities accounts registered with the 

BOT, except where relaxation Is granted by the BOT or 

unless the method prescribed by the Thailand Securities 

Depository Co., Ltd. (TSD) is followed.
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In addition, the BOT is in the process of establishing 

a verification system to facilitate the operation of relevant 

commercial banks and securities companies in verifying the 

BOT registration status of their customers, using Legal Entity 

Identifier (LEI) and the customers’ securities account number. 

�	The second phase will be applied to resident investors.  

The BOT will request information regarding bond holdings 

and deliveries from the TSD.   No further actions are 

required to be done by resident investors as their 

securities accounts under TSD are processed at UBO 

level. The BOT is in the process of preparing notifications 

on relevant rules and regulations, which are expected 

to come into force in 2022.

2. The Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) 

Project   This was a continuation of the project of 2020.  Major 

achievements in 2021 were:

�	The Office of the SEC launched the DIF Project as part 

of the Sandbox of the Office on March 24, 2021.  36 

stakeholders participated (14 commercial banks, 11 

securities companies and 9 potential issuers).

�	The Capital Market Development Fund (CDMF), as the 

project sponsor, established, a project managing 

company, the CMDF Digital Infrastructure Co. Ltd., 

holding all the shares as a passive shareholder.  

Representatives of three parties – the Association of 

Thai Securities Companies, the Thai Bankers’ Association 

and the Stock Exchange of Thailand – jointly manage 

the project managing company. 

�	Originally, the DIF Project had plain vanilla bonds issued 

by private companies as initial products.  The range 

originally covered the whole process, from Bond Filing 

& Registration, Primary Market, Secondary Market to 

Post Trade and the DLT technology was used in the 

development.  The project participants were connected 

to the system through the node.  However, the Project’s 

ranged was subsequently scaled down. The Secondary 

Market part was removed and the model was changed 

to web portal.  At the same time, the product range 

was extended to cover all types of debt instruments.  

The extension was planned to be carried out step-by-

step.

3. Digital Identity Verification The Office of the 

SEC issued Guidelines Number NorPor 5/2563 Re: Guidelines 

for Using Technology to Conduct Know Your Customer (KYC) 

Process and fixed the enforcement date of the Guidelines 

applicable to business operators voluntarily joining the National 

Digital ID (NDID) to be July 1, 2021.  The Office also fixed the 

minimum Identity Assurance Level (IAL) for account opening 

in the capital market acceptable to the Office at Level 2.1 

along with online verification of identity evidence and reliable 

sources of information or informants.  Hence, if the business 

operators choose to use NDID for identity verification, they 

can choose an Identity Provider (IdP) with the IAL meeting 

the criteria set forth by the Office of the SEC.

Later, a new service provider presented service as 

an alternative in identity verification at cost lower than that 

of IdP.  The service proposed is in the form of IdP agent, with 

NDID platform and non-NDID platform.   The service provider 

verifies the identity of the service user by inserting the ID card 

into a dip chip machine through IdP agent’s channel (such 

as a kiosk or a convenience store).  Information is then 

transmitted via the system to the requesting service user.  

Information from the identification is divided into two types 

(subject to different fee rates): Online Dopa and Online Dopa 

+ results of biometric comparison.

4. Revision of Rules in support of delivery of scripless 

securities The Office of the SEC, in cooperation with the Stock 

Exchange of Thailand and the Association, consistently made 

efforts to promote “100% scripless share subscription” in order 

for investors to receive their shares in a speedy manner.  Also, 

delayed delivery and share certificate losses can be prevented.  

The Office of the SEC made changes to the rules by issuing 

Notification Tor Jor 65/ 2564 Re: Rules, Conditions and Methods 

of Delivery of Securities to Securities Buyers (Number 2), which 
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came into force in November 2021.  The Notification allows 

the person offering securities for sale to specify how the 

securities are to be delivered in contrast to the former 

arrangement where the buyers could specify how they would 

like the securities to be delivered. The Office of the SEC, the 

Stock Exchange of Thailand and the Association will work 

together to push for IPO shares to be only in scripless form and 

shares will be delivered to the subscribers’ securities accounts 

opened with securities companies or the custodians.  In case 

the subscribers do not have a securities account, the securities 

will be delivered to the issuer account opened with the TSD 

and will be kept for the subscribers.

5. Revision of regulations to allow operators of 

securities and derivatives businesses to receive trading orders 

of capital market products on a work-from-home basis to 

accommodate the business “new normal” and enhance 

business flexibility  As the COVID-19 pandemic has forced 

business operators to allow their staff members to work from 

home (WFH) and to provide necessary work and IT system for 

that purpose, they proposed that the staff members be 

authorized to receive trading orders of capital market products 

on the WFH basis. The Office of the SEC, in consultation with 

the Association, business operators and the SET, has made 

changes to its regulations to make them more principle-based 

in order to allow for greater operation flexibility, while ensuring 

that sufficient measures are in place to protect customers’ 

interest and information.  Business operators are required to 

have in place adequate systems and control, particularly with 

regard to safeguarding confidentiality of customers’ trading 

information and cyber security.  The changes took effect on 

September 1, 2021.

Securities industry

At the end of 2021, there were 43 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 2021 

was 65,239 million Baht, an increase of 37.8% from 47,333 

million Baht of the previous year. Brokerage fees remained 

the main revenue of the securities business. Brokerage fees 

from the securities and futures businesses totaled 20,775 million 

Baht, accounting for 55 % of total revenue.(Table 2). 

Brokerage - Securities 19,475 24,954 32,615 30.7%
Brokerage - Derivatives 3,072 3,491 3,239 -7.2%
Underwriting 2,211 2,152 3,320 54.3%
Financial Advisory 1,291 1,096 1,288 17.5%
Mutual Fund Trading Service 1,519 2,269 3,984 75.6%
Gains on Trading - Securities 1,171 -4,084 5,788 241.7%
Gains on Trading - Derivatives 4,037 6,391 418 -93.5%
Interest and Dividend 4,120 2,966 2,895 -2.4%
Interest on margin loans 3,515 2,678 4,257 59.0%
Others 3,479 5,420 7,435 37.2%
Total Revenue 43,890 47,333 65,239 37.8%

(unit: mil. baht) 2019 2020 2021 % 2021/2020

Table 2: Revenue of Securities Industry

Source: SEC
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The expenses of the securities industry in 2021 totaled 

44,000 million Baht, an increase of 19.4 % from 36,856 million 

Baht of 2020. The major item was personnel expenses, which 

totaled 24,520 million Baht, accounting for 56% of total expenses 

(Table 3).

Expenses on Borrowing 2,582 1,779 2,105 18.3%
Fee & Service Expenses 4,757 5,929 7,695 29.8%
Provision for Bad Debt / Doubtful Account -5 115 47 -59.1%
Personnel Expenses 17,503 19,874 24,520 23.4%
Other Expenses 9,801 9,159 9,633 5.2%
Total Expenses 34,639 36,856 44,000 19.4%

Table 3: Expenses of Securities Industry

Source: SEC

(unit: mil. baht) 2019 2020 2021 % 2021/2020

In 2021, the securities industry recorded net profit 

of 17,106 million Baht, an increase of 106% from 8,303 million 

Baht of the corresponding period of the preceding year.

Financial position

Total assets of the securities industry as of December 

2021 stood at 557,259 million Baht, an increase of 22.1 % from 

the same period of the previous year, when total assets stood 

at 456,522 million Baht. The sources of funds, at the end of 

December 2021, comprised liabilities totaling 438,430 million 

Baht and shareholders’ equity of  118,829 million Baht 

(Figure 6).
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Figure 6: Assets, Liabilities and Shareholders’ Equity of  
   Securities Industry
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Figure 7: Net Profit and ROE of Securities Industry

Return on Equity: ROE

As a result of the increase in net profit, ROE of the 

securities industry for 2021 was 14.4 % (annualized), increasing 

from 7.8 % at the end of the previous year, (Figure 7).
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Operational Highlight
2021
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	Transaction Tax: Input was gathered from the 

Committee members and transaction tax impacts were 

compiled for use as information for further submission to 

agencies concerned.

	Block Trade: discussions were held with the member 

companies regarding block trade issues, obstacles and 

regulatory guidelines 

	Development and operation standardization of the 

Futures Business: Discussions were held with and input provided 

to the Thailand Futures Exchange Plc (TFEX) and the Thailand 

Clearing House Co.,Ltd. (TCH).  The purpose was to develop 

the futures business and improve major rules such as those 

related to USD Futures night session and adjustment of 

preliminary margins.

2. Technology

	Capital Market Exercise: An exercise against a cyber 

attack of the capital market was conducted for 2021, supported 

by the Thailand Capital Market Development Fund (CDMF).

 3. HR Development

	Professional Development Training Program for 

Investment Consultant (IC) : Training and testing for 2021-2024 

were conducted for IC’s belonging to securities companies 

and asset management companies, as well as university 

students and faculty members.  The courses offered were IC 

Complex P2 and P3 and certified financial planner courses, 

Modules 1-6.

	Digital Upskill & Reskill Training Program for Securities 

Companies’ personnel (Phase 1), which involves mainly 

research and development of courses to identify skills necessary 

to enhance digital competency of securities company 

personnel. 

	Orientation Program for new employees in the securities 

companies and in the derivative brokerage companies:  the 

training was organized for employees funded by CDMF and 

1. Products & Services 

	SET Partnership Project: Discussions were held with the 

SET on issues, obstacles and recommendations.  The discussions 

were carried out through three Working Groups; namely, ones 

on Products, Investors and Infrastructure, and fees.

	Offering listed securities for sale: Cooperation with 

relevant agencies was made to allowsubscriptions of listed 

securities to be donein a 100% scripless form.  Revisions were 

also made to the ordinary share subscription form and Filing 

Forms (Part 3) to accommodate the change.

	Loan against Securities: The Association submitted a 

proposal to the Office of the SEC to permit securities companies 

to engage in general securities-based lending) business.  The 

Office of the SEC has been in discussions with the Ministry of 

Finance and the Bank of Thailand in this matter.

	Digital ID: Negotiations were made on fees with the 

group of banks offering Identity Provider (IdP) service through 

National Digital ID platform (NDID).  The negotiations 

successfully resulted in the bank group cutting the fees by half 

and encouraging participation in the NDID system by idP 

agents.

	Capital market linked derivative issuing business: 

a proposal was made for reduction of the specific business 

tax rate to the same rates linked to the interest rate and the 

foreign exchange rate, following discussions with the Office 

of the SEC and the SET, for further submission to the Revenue 

Department.

	Credit Balance and Stock Borrowing and Lending: a 

proposal was made for a review of the margin rates for 

consideration by the Office of the SEC.

2021 Important Operating 
Results of the Association 
and its Clubs
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companies’ operation.  The matter is under consideration of 

the Office of the SEC.

	Regulation of DW trading Supervision: Coordination 

was carried out with the Stock Exchange of Thailand, whose 

execution commenced in December 2021.

	Guidelines for regulating high frequency trading (HFT). 

The Association coordinated with agencies concerned to 

conduct a study on regulating HFT.

	Notif ications NorPor4/2564 (s ingle form) and 

NorPor5/2564 (the use of technology in KYC) , verification of 

readiness and identification of operational obstacles were 

made for making recommendations and holding discussions 

with the Office of the SEC.

	Coordination was conducted and input given toward 

promulgation and amendment of securities and exchange, 

and money laundering  laws as well as other laws related to 

operations of the member companies, such as ETDA, FATCA 

and CRS.

6. CSR and others

	The Association, in cooperation with the member 

companies, launched a campaign to fight COVID-19.  Funds 

were mobilized from the member companies and the Futures 

Club, amounting to 37.62 million Baht , plus another 10 million 

Baht contribution from the Association and 5 million Baht from 

the Stock Exchange, bringing the total amount to 52.62 million 

Baht.

	Coordination was conducted for 700 employees of the 

member companies to have1st and 2nd doze Sinopharm 

vaccination, provided by the Stock Exchange.

	Procurement of COVID-19 3rd doze for 697 staff 

members of the member companies and the Stock Exchange.

	The Association, in cooperation with the Sock Exchange 

and other agencies, participated in a reforestation activity 

under the Care the Wild Project.  The reforestation took place 

at a community forest in a headwater area in Nan Province.

new recruits of securities companies (including futures 

companies and financial advisory firms) in order to enhance 

their knowledge of securities companies’ businesses and 

relevant rules and regulations.

 Trainings were organized to develop relevant personnel 

of the various clubs in order to improve their potential.

4. Common Infrastructures

	Input was provided to the SET regarding systems related 

to operations of the member companies; i.e., the new back 

office system,  Settrade system, Business Requirements for the 

Trading System Upgrade Project, Efficient Onboarding,  and 

Live Exchange.

	Digital Infrastructure for Capital Market: pushing for 

continuation of the implementation on bond filing and Primary 

Market, following obstacles encountered regarding scriplessness 

of bonds throughout bond terms.

5. Best Practices,  Ethics  &   
 Regulations

	Operation guidelines relating to the personal data 

protection law : coordination with agacies concerned with 

a view to making guidelines prepared by the advisor and the 

wording Group the industry’s guidelines.

	WFH Guidelines for Investment Consultants for 

submission to the Office of the SEC for use by the member 

companies as a basis for a “New Normal” way of work.  The 

Guidelines have been officially announced for practice by 

the Office of the SEC.

	Short-selling Guidelines: Discussions were held with the 

Office of the SEC and the Stock Exchange of Thailand (SET) 

in order to develop guidelines to reduce problems and 

obstacles encountered by the member companies in their 

operations.

	Revision of Operation Guidelines for Trading of Capital 

Market Products Denominated in Foreign Currency to make 

them principle-based for greater flexibility of the member 
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	Four articles were produced:

1. Introduction to Common Reporting Standard (CRS)

2. Portfolio investment abroad: growth trend continues 

following regulation relaxation by the BOT

3. Loan against securities by securities companies

4. High Frequency Trading… The form or trade orders 

currently in focus.

Improvement of the industry and 
operating standards

	A Working Group on Issues Related to Compliance with 

the Personal Data Protection Act held discussions with the 

Association of Asset Management Companies (AIMC) 

regarding the roles, contract preparation and standard 

operating procedures between securities companies and 

asset management companies.  Discussions were also held 

with the Office of the SEC and the Office of the Personal Data 

Protection Commission (PDPC) in order to establish industry 

standards in these matters.

	The Working Group provided input toward the Office 

of the SEC’s guidelines for accepting clients’ trading orders 

of capital market products outside the office (WFH Guidelines) 

to ensure practicality.

	The Working Group proposed guidelines on qualifications 

of the clients who submit the orders via the DMA system to 

the Stock Exchange in order to cover a greater variety of 

customers.  Opinions were also expressed regarding the DMA 

client screening procedures.

Operating Result by
Function and Clubs

Business development

	The Working Group prepared a proposal for licensing 

securities companies to engage in the loan against securities 

business.  An initial discussion has been held with the Office 

of the SEC.

	The Working Group prepared Draft Guidelines for 

Principle-based Trading of Capital Market Products 

Denominated in Foreign Currency for greater practicality.

	The Working Group has prepared Draft Short Selling 

Guidelines and Customer Service Standards for use with 

institutional investors.  The matters have been continuously 

discussed with the Office of the SEC.

	A Working Groups has been set up to prepare a 

proposal for reduction of specific business tax on OTC 

derivatives transactions regarding equity or equity indices as 

underlying assets. The proposal was discussed with the Office 

of the SEC and the Stock Exchange of Thailand to seek 

additional input.

	A Working Group was established to prepare a proposal 

for a review of the margin rates of SBL transactions and credit 

balance accounts for submission to the Office of the SEC for 

consideration.

	Information was collated for making a proposal to the 

Thai Bankers’ Association regarding provision of services for 

the Payment for Capital Market system, covering issues 

concerning fees and problems encountered when using the 

system.

Personnel development

	Training was organized for management of member 

companies under the ASCO Executive Advancement 

Program (ASCO-EAP).  The online training was under 

the topic “Technology Crime Updates”.

	The Association and IHS Markit jointly organized online 

training in “Qualified Intermediary Regime for US 

Investing” for interested member companies. 
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Coordinating with agencies 
concerned

	In cooperation with the Thai Bankers’ Association and 

the Stock Exchange of Thailand, as the developers and main 

operators, cosigned a Memorandum of Understanding (MOU) 

with the Capital Market Development Fund (CMDF) for co-

management of the Digital Infrastructure for Capital Market 

(DIF).  This is carried out through serving on the Board of CMDF 

Digital Infrastructure Co. Ltd., as well as dispatching 

representatives to the various working groups. Eventually, 

mutual efforts were made in continuation of the project on 

the parts of bond filing and  primary market via web portal.

	The Association and the member companies jointly 

implemented the ASCO–SET Partnership Model Project.  

Discussions were held with the Stock Exchange on problems 

and obstacles encountered and recommendations were made 

through three Working Groups: Products, Investors and 

Infrastructure, and Fee Optimization. Surveys and proposal 

were made and submitted to the Stock Exchange for further 

action including survey on problems in using the FundConnext 

system, survey on the use of Global Custodian services provided 

tosecurities companies offering service in investing in foreign 

securities, and a proposal on Theme Index.

	The member companies were encouraged to 

participate in the Digital ID project.  A survey was conducted 

for use in determining appropriate IdP rates.  Problems and 

obstacles encountered in using the system. e.g., relatively high 

fees, and low success rates of authentication.  As regards the 

IdP fees through NDID, negotiation has successfully resulted in 

reduction of the fee rates which will be effective in 2022,  Also, 

alternative authentication through IdP agents is also 

encouraged

	Input was given to the Stock Exchange in various 

matters: e.g., tackling problems regarding the use of Settrade, 

business requirements of the Trading System Upgrade Project, 

Efficient Onboarding and how to upgrade regulation of 

securities trading.

	The Association made efforts for the Office of the SEC 

to postpone enforcement of NorPor4/2563 (single form) and 

NorPor5/2563 (the use of technology in KYC). A survey was 

conducted to determine readiness, problems and obstacles, 

recommendations were made and information collated was 

raised in discussions with the Office of the SEC. 

	The Association, in cooperation with the Office of the 

SEC, held quarterly meetings to keep the member companies 

posted of the progress of various issues and to offer a venue 

for discussions on issues imposing business obstacles.  Various 

issues were raised for the Office of the SEC to consider, such 

as:

�	Obstacles arising in the procedures of account 

opening and customer verification/authentication, including 

a request for relaxation of following the guidelines under NorPor 

5/2563 re; authentication as well as requests for additional 

information from relevant agencies in case of account opening 

where there is handing over between organizations. 

�	Issuing and offering for sale scripless securities.  Also 

raised for discussionvs were issues and obstacles arising from 

large subscriptions involving a large number of individual 

investors.

�	A proposal for a review of margin rates for SBL 

transactions and credit balance accounts. 

�	Draft Guidelines for Principle-based Trading of 

Capital Market Products Denominated in Foreign Currency.

�	A review of the period for keeping records of 

customer orders.

�	A review of the criteria for application for 

engagement in other businesses under supervision of the Office 

of the SEC so that they are all in the same direction.

�	Obstacles in applying for a license for operating a 

digital asset business by securities in which foreign shareholders 
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hold more than 50% of the shares, as well as the Office of the 

SEC’s Plan for Regulation and Development of Digital Assets.

�	Issues concerning rules on OTC Derivatives domestic 

transactions which still do not match transactions conducted 

abroad.

	The Association, in cooperation with the Office of the 

SEC, the Stock Exchange and the Thai Investors Association, 

provided input toward approaches to regulating High 

Frequency Trading (HFT).

	The Association, the Office of the SEC, the Stock 

Exchange, the Association of Investment Management 

Companies and the Federation of Thai Capital Market 

Organizations (FETCO) jointly provided input toward the Project 

to Establish Domestic Investor Database (No Double Counting) 

for use in analyzing the overall picture and determine 

approaches to promote investment.

	The Association, in cooperation with FETCO and other 

agencies concerned participated in a workshop to determine 

the direction of the Fourth Capital Market Development Plan 

(2022-2027)

	The Association, in cooperation with the Stock 

Exchange and the member companies held discussions on 

major trends affecting securities business operations.  A paper 

on Thai Securities Industry Trends was prepared and presented 

to the Stock Market’s CEO Networking 2021 forum.

	The Association and other agencies concerned had 
met and discussed with Minister of Finance on the move to 

levy a t ransac t ion tax ,  as we l l  a s p ropos ing a  

paper - A Summary of Impacts of the Levying of a Financial 

Transaction Tax at the rate of 0.11% of the Sales Value from 

the Perspectives of the Securities business.

	The Association and other agencies concerned jointly 
pushed for delivery of subscribed listed securities 100% in 

scripless form.

	The Association joined the Working Group to present 

opinions toward determining of the Standard Format of the 

Single Form.

	A survey was conducted to determine the haircut for 

shares listed on the Live Exchange for submission to the Office 

of the SEC for use in determining appropriate haircut rate.

	Quotas were reallocated for the member companies 

following the increase in the funds for hiring new graduates 

granted to capital market business operators by the CDMF for 

maximum industry benefits.

Activities and member relations

	The Association convened an online 2021 Annual 

General Meeting of Members on March 29, 2021 and an online 

Extraordinary Meeting of Members, Session 1-2021, on 

September 27, 2021.

	Coordination was conducted for 700 employees of the 

member companies to have Sinopharm vaccination, 

according to the amount provided by the Stock Exchange.

	Procurement of COVID-19 3rd doze for 697 staff 

members of the member companies and the Stock Exchange.

Foreign relations

	Attending the video conference 2021 International 
Council of Securities Associations (ICSA) Annual General 

Meeting.

	Attending the 2021 Asia Securities Forum (ASF) video 

conference Annual General Meeting

Social Contribution and 
Environmental Conservation 
Activities

	The Association supported the activities aimed at 

raising good governance levels of the Thai Capital Market as 

promoted by the Thai Investors Association under the 

”AGM Quality Assessment Project”.
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Amidst the pandemic which has continued from 

2020 and has intensified in terms of infected people since 

2021, the ASCO Training Institute (ATI) made necessary 

arrangements and plans for management of various areas 

in order to prevent and reduce risks associated with the 

spread of the disease. The aim is to continue ATI’s missions 

in training and testing to consistently fulfill service users’ 

requirements. Presently, most of ATI’s training is conducted 

online and the Institute has been focusing on developing 

its online training capability in order to enhance the stability 

and quality of the service in order to best respond to the 

current situation and requirements.

	The Association, in cooperation with the Sock 

Exchange and other agencies, participated in a reforestation 

activity under the Care the Wild Project.  The reforestation 

took place at a community forest in a headwater area in Nan 

Province.

	The Association, in cooperation with the member 

companies, launched a campaign to fight COVID-19.  Funds 

were mobilized from the member companies and the Futures 

Industry Club, amounting to 37.62 million Baht, plus another 

10 million Baht contribution from the Association and 5 million 

Baht from the Stock Exchange, bringing the total amount to 

52.62 million Baht. The purpose was to procure medical 

equipment in support of treatment of COVID-19 patients.  For 

example, a donation of 15 million Baht was made through 

the Chaipattana Foundation for procurement of oxygen 

concentrators, improvement of spaces and equipment for 

Chulabhorn Hospital, Police General Hospital and Vajira 

Hospital in a total amount of 4.22 million Baht. Another 10 

million Baht was donated for the work of volunteers assisting 

the affected.

Training and Testing  

As for users of the ATI Testing Centers, strict measures 

are taken to control and prevent the spread of COVID-19. 

Social distancing is strictly observed and the measures of 

the Department of Disease Control, Ministry of Public 

Health, are strictly observed and set as conditions for using 

the facilities.

Operating results of the ASCO 
Training Institute (ATI)

Training

ATI serves as a center for developing professional 

knowledge for personnel in the industry as well as general 

investors. The training is conducted in accordance with 

requirements and standards of relevant regulators. Skills are 

developed to suit the requirements of the industry to ensure 

professional performance of the teams. Systems foronline 

training have been developed and improved for better 

efficiency to accommodate current requirements. Its operation 

covers areas in Bangkok and upcountry. 11,683 trainees 

attended Classroom/Remote Classroom courses and 14,232 

underwent E-Learning. Online courses are offered in both 

in-house format where the contents are as desired by the 

customers and public format where general interested trainees 

can apply for training. Major courses offered in 2021 were as 

follows:

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

IBA’s” (Refresher-Course)” The training was conducted in two 

formats: 1. Online live lecture via ZOOM meetings (5 classes 

altogether) and 2. Training through ATI’s E-learning platform 

offered to those wishing to renew their investment consultant 

(IC), investment planner (IP), investment analyst(IA)and 

introducing broker agent (IBA) licenses to develop and reinforce 

their knowledge and understanding.
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�	“Beat IC-Plain (P1)” This E-Learning course was for those 

making preparations for taking IC Plain license tests. The 

contents were reviewed to prepare them for the test.

�	The “Tutoring for IC-Complex (P2) (Complex Bonds and 

Mutual Funds) License Course” was conducted via the 

E-Learning platform to prepare those wishing to sit for an IC-

Complex (P2) (complex bonds and mutual funds) License Test.

�	The “Tutoring for IC-Complex (P3) (futures) License 

Course” Also conducted via the E-Learning platform, this 

course was designed to prepare trainees for taking a license 

test to ensure they could provide advice on complicated 

futures products (equity, bonds, mutual funds and derivatives).

ATI, in cooperation with the Thailand Securities Institute 

(TSI) the Clubs under ASCO, organized training for personnel 

of support functions of the member companies in the form of 

live streaming via ZOOM meetings, as follows:

�	Two training classes under the “HR@Brokers 2021” Project 

were conducted together with the HR Club with the objective 

of enhancing HR knowledge and skills of securities companies’ 

HR personnel.

�	Two training classes were organized in cooperation 

with the Back Office Operation Club (BOO) under the 

“Strengthening BOO @ Brokers2021” Project.

The ATI also received funding-from the Capital Market 

development Fund (CMDF) for implementation of three 

projects, namely,

“HR @ Brokers 2021” Project on November 4 and 11, 2021

Live streaming via ZOOM meetings

1. Professional Development Training Program for 

Investment Consultant (IC) Under this project, training and 

testing are to be organized and provided during 2021-2024 

for investment consultants (IC’s) working for securities 

companies and investment management companies, as well 

as university students and faculty members . The courses offered 

are IC Complexes P2 and P3 and CFP, Modules 1-6.

 2. Orientation Program for new employees in the securities 

companies and in the derivative brokerage companies Under 

this project, training was conducted for new university 

graduates hired with funding from CDMF (as well as new 

recruits of securities companies, futures companies and 

financial advisory firms). The employment period is from January 

1, 2020 to May 31, 2023. The objective is to enhance their 

knowledge about the business of securities companies and 

relevant laws and regulations.

3. Digital Upskill & Reskill Training Program for Securities 

Companies’ personnel During Phase 1 of this project, research 

is conducted and the curriculum is developed by a consultant 

team from the Faculty of Commerce and Accountancy, 

Chulalongkorn University. The mission is to identify desired skills 

in digital competencies of personnel of securities companies 

for proper upskilling and reskilling. 

Courses developed for E-Learning are as follows:

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

IBA’s” This is suitable for Investment Consultants, Investment 

Planners, Investment Analysts and Introducing Broker Agents, 

wishing to renew their IC Plain, IC Complexes 1,2 and 3, IP, IA 

and IBA licenses. 

�	Fundamentals of Securities Course

�	Securities Technical Knowledge Course

�	Relevant Regulations Course

�	Fundamentals of Futures

�	Fundamentals of Asset Allocation Course

�	Fundamentals of ESG Course

�	“IC Plain (P1)” This is for those without fundamental 

knowledge who wish to sit for an IC Plain license test.
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�	“IC complex 2” This is for those having passed IC Plain 

(P1) wishing to hold an IC complex 2 license.

�	(IC complex 3)  This is for those having passed IC Plain 

(P1) or (IC complex 2) and wish to hold an IC complex 1 

license.

�	“New Investment Opportunities in Fintech Age” This 

course is suitable for investors and the general public desiring 

better understanding and deeper knowledge in order to 

explore opportunities and recognize risks involving the use of 

investment systems and tools in the fintech age and to apply 

knowledge in making their investment decisions for practical 

results. 

�	“Technical Analysis”- designed for those wishing to 

learn proper trading timing and to understand stock graphs 

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

understanding of trend lines, moving averages, price patterns 

and indicators for stock self-analysis

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

under the anti-money laundering law and personnel of 

securities companies for their professional performance of 

duties

�	“DRG-Related Practices” This course is for those seeking 

a TFEX Trader ID.

�	“Introducing Broker Agent: IBA” This course is for those 

introducing clients or proposing a list of potential clients for 

opening accounts with securities companies or inducing clients 

to open a trading account.

Training course development

During 2021, 21 courses were either improved or 

newly designed, 17 of which were for E-Learning, in order to 

suit the current situation and trainees’ requirements. Appropriate 

lecturers were also recruited to suit the courses for maximum 

effectiveness.

Testing

 The ATI Digital Testing Centers are certified for their 

standards and have all met the TSI criteria. As the spread of 

the COVID-19 virus has not reduced, the Centers and the 

personnel providing services have to follow strictly the measures 

imposed by the Department of Disease Control, Ministry of 

Public Health. Social Distancing is strictly observed, along with 

other measures announced by ATI. The Testing Centers are 

ready to provide service seven days a week (Monday-Sunday) 

and up-country centers are located in 10 provinces (depending 

on measures taken by the public sector and readiness of each 

Center) in order to cater for the requirements of those wishing 

to take a test in upcountry locations. In 2021, 12,792 users sat 

for IC license tests.

The ATI has 12 testing centers covering both Bangkok 

and other provinces.

Testing Center in Bangkok :

�	ATI Digital Testing Center.

Testing Centers in other provinces including:

�	Chiangmai, Payap University

�	Phitsanulok, Naresuan University

�	Phuket, Prince of Songkla University, Phuket 

 Campus

�	Surat Thani, Suratthani Rajabhat University

�	Khon Kaen, Khon Kaen University

�	Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani University

�	Chon Buri, Kasetsart University Sriracha Campus

�	Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima 

 Rajabhat University and Rajamangala University of Technology 

Isan Nakhon Ratchasima Campus

�	Sakhon Nakhon, Kasetsart University Chalermphrakiat 

Sakon Nakhon Province Campus

�	Songkhla - Prince of Songkla University
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Support for students, educational institutes 
nationwide and various agencies

	In cooperation with six network universities, training in 

the Road to Becoming Financial Professionals” was organized. 

This one-day course covered IC-Plain contents to enable 

university students to understand the subject in summary and 

learn techniques for sitting for IC-Plain testing.

	Live streaming activities were conducted for IC Plain 

(P1), using ATI Facebook Page as the platform. Lecturers were 

invited from ATI to provide tips and techniques for tackling 

the tests to those making preparations and those who had 

not passed the test.

Information technology

In 2021, the Institute improved its IT system to suit 

the current situation and users’ requirements as well as to 

enhance the capacity of the current system. Additional features 

of the E-Learning were developed. In Phase 3, improvement 

was done for both the front and back office parts to ease 

the operations. The workflow system to reduce the paper work 

and manual operation is in the development process. Also, 

the operation systems were improved to comply with the 

Personal Data Protection Act (PDPA). The telephone system 

has been improved to handle a large number of incoming 

calls and to support work-from-home activities of the personnel. 

The backup policy has been reviewed for both the operation 

systems and the database.

Live streaming activity for IC Plain (P1) Testing Preparation via ATI’s 

Facebook Page

The following outlines major activities conducted 

by the Member Supervision Function in 2021:

1. Association rules and regulations preparation 

and review to set members’ operating standards

 1.1 Revision of the criteria for setting cash 

balance account trading limits The cash amount for transfer 

to a cash balance account for the purpose of enhance KYC/

CDD is to be set as follows: (1) In cases without supporting 

documents: maximum 500,000 Baht (2) In cases without 

supporting documents but there is an additional qualitative 

analysis (e.g., occupation, job position, revenue) from a reliable 

source: maximum 1,000,000 Baht. The new rule took effect on 

February 18, 2021.

 1.2 Trading securities of the member’s company 

or the company related to the member as a broker or a 

customer’s agent Options were added for the members to 

choose, either (1) to make known the conflict of interest when 

giving investment advice, or (2) to notify all the customers of 

the names of the securities and the characteristics which may 

cause a conflict of interest without delay, including updating 

all the customers of the conflict of interest at least every six 

months; or in case any customers conduct no transaction 

causing movements or changes in their property for one year 

or longer, notification must be made to such customers at 

least once a year. The change was put into effect from 

November 1, 2021.

 1.3 Revocation of the Association Notification 

Re: Supervision of Derivative Warrants (DW) trading The 

members were instructed to follow the guidelines for DW 

Supervision of the Stock Exchange instead. This has become 

effective since December 13, 2021.

 1.4 Guidelines for online securities subscription 

or subscription through Investment Consultant via telephone. 

The paymentperiod has been adjusted for greater flexibility 

and more payment channels have been added to 

accommodate subscription of other types of securities, such 

Member Supervision
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as bonds. Payment has to be made through systems with clear 

reference codes, such as bill payment if it cannot be made 

through the Automated Transfer System (ATS), or deduction 

cannot be made from the money deposited with the members 

because (1) the customers are in the process of applying for 

ATS services (2) the customers do not have a trading account, 

or (3) deduction for ATS or the deposit is not successful. The 

effective date of the measure was January 17, 2022.

2. Lobbying and supporting the improvement of 

legislation and regulatory changes in support of the securities 

business

 2.1 Opinions expressed regarding amendment 

of the Securities and Exchange Act

�	The operation of associations related to securities 

business Securities business associations should be allowed to 

manage its money by investing in bonds, investment units and 

other securities prescribed by the Office of the SEC. The 

Association presented its additional opinion that offences 

should be punishable by fine only, in the same way as 

punishment under the Trade Associations Act. Also, investments 

made before the effective date of the law should be exempted.

�	Using securities as debt collateral The Association 

presented additional opinions that criteria should be set for 

pledging investment units for which no securities certificates 

have been issued to the customers from the beginning. Also, 

only necessary procedures should be prescribed for pledge 

enforcement. At present, the Registrar requires a court warrant 

to enforced a pledge which is additional requirement to the 

Civil and Commercial Code is used, causing a delay and 

resulting in no transactions occurring in reality. 

2.2 Making preparations for compliance with the 

Personal Data Protection Law

 2.2.1 Working with the Office of the Personal 

Data Protection Commission (PDPC)

 (1) Holding discussions with the regulators and 

associations related to the financial sector in order to give 

explanations on issues and obstacles encountered by the 

private sector in complying with the law.

 (2) Submitting operation guidelines to PDPC for 

consideration, which consist of (1) Guidelines for Management 

of Personal Data prepared by the legal advisor. The Association 

had held a public hearing and prepare a summary report on 

the opinions for submission to the PDPC for consideration (2) 

Guidelines for Exercising the Right to Access/Portability 

(prepared by the Back Office Operation Club) (3) Samples of 

Data Library Templates (by the IT Club) and (4) Guidelines for 

Handling ID Card Sensitive Data. 

2.2.2 Discussions were held with the Office of the 

SEC to follow up on certain matters and give explanation 

about practices of the private sectors as follows:

  (1) The period for notification of the 

consideration of the request to exercise the right of the data 

subject The Office of the SEC asked to consider time to  

exercise the right to transfer data be in accordance with the 

objectives of the Single Form criteria. The Office is also of an 

opinion that the exercise time of all industries in financial 

market should be consistent to avoid complaints. In spite of 

this, The Association still held on prescribing the period for 

data right request consideration at 30 days for all rights to be 

consistent with the Personal Data Protection Law.

  (2) Notification of a changed privacy 

policy A mutual understanding was reached and the 

conclusion was that securities companies would publicize the 

privacy policy through all applicable channels (e.g. the 

website) and customers should be notified through 

communication channels agreed upon. Records should be 

kept in the notification log.

  (3) Disclosure of data gathered for use as 

a result of supervisory action from external regulators; for 

example, requests for data made by the Office of the SEC, 

BOT, AMLO, ONCB, the Police, and the court, and responding 

documents of securities companies. The Office of the SEC will 

add a clause that such requests for data are confidential and 

not for disclosure for the later on requests.
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2.2.3 Preparation of operational guidelines and 

the list of data kept by securities companies 

  (1) Preparation of operational guidelines 

regarding sensitive data on ID card The guidelines call for a 

clear statement in the Privacy Policy that keeping data is not 

the company’s objective and propose that in case of dip 

chip verification, sensitive data must not be recorded in the 

system. In case the copies of ID cards are kept and the 

customers do not conceal data themselves, sensitive data 

may be kept in document form without the necessity to ask 

for consent or to cross out data, using establishment of legal 

claims as a lawful basis. However, importation into an automatic 

processing system is prohibited. The prepared guidelines have 

been submitted to PDPC for consideration.

  (2) Preparation of list of data kept by 

securities companies in accordance with principle-based 

regulations. The list of data was submitted to the Office of 

the SEC and feedback has already been given by the Office 

of the SEC. The Association is yet to clarify some points with 

the Office of the SEC. The list of data consists of (1) data 

collected in accordance with the criteria classified as principle-

based. However, what data is to be collected has not been 

clearly stated so that it can be collected with legal obligation 

basis (2) Sensitive data; i.e., criminal records and data collected 

by securities companies in accordance with the criteria for 

contacting or servicing customers requiring special care so 

that collection can be executed without prior consent by 

virtue of Section 26(5)(e) of the Personal Data Protection Act.

2.2.4 Work with the Association of Investment 

Management Companies (AIMC)

  (1) The roles as Controller/Processor for 

securities companies and asset management companies were 

identified and a template clause for transfer of personal data 

between securities companies and asset management 

companies which both play the roles of controllers of personal 

data has been added to achieve industry-wide standards. 

The template has been distributed to the members.

  (2) The summary from the discussion with 

AIMC about making notifications and data reporting between 

securities companies and asset management companies in 

case of data breach have been prepared. A form for 

notification of a data breach has been designed as an 

industrial minimum standard.

2.2.5 Expression of opinions towards subordinate 

draft legislations by virtue of the Personal Data Protection 

Act There are altogether 29 subordinate legislations covering 

various key issues; for examples, practice of requesting consent, 

the privacy policy, measures for protection of sensitive data, 

criminal records, sending data abroad, appointment of a 

Data Protection Officer (DPO), and defining activities 

exempting from compliance with the data protection law. 

The Association has prepared a summary report on the draft 

legislations and distributed it to the members for consideration. 

Input was also given to PDPC; e.g. a risk assessment template 

should be in place and there should be an appropriate grace 

period for DPO appointment.

2.3 Following up on FATCA law and preparation of 

an IGA Local Guidance The Revenue Department is in the 

process of submitting a draft Ministerial Decree on Reporting 

Data to the Council of State and if the legislations can be 

promulgated as scheduled, data reporting should take place 

in September 2022. The Association and the Financial Sector 

Working Group have drafted up an IGA Local Guidance for 

use as operation guidelines, and will consult the regulators to 

accept it as operation guidelines of the private sector in the 

same way as guidance used in foreign countries. 

2.4 Specifying the nature of offences for use in 

trader appointment consideration A conclusion was reached 

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

the Exchange’s regulations and the rules of the Office of the 

SEC already cover the matter. Therefore, there is no need yet 

for the Association to specify the nature of trader offences as 

stated in the rules of the Stock Exchange.
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2.5 Support for election of SET Governors from SET 

members as regards qualification of candidates A direction 

has been set that the elected Governors must maintain their 

qualifications throughout their Governorship with regard to 

their being top level executives and authorized directors of 

the securities companies to which they belong when elected 

as Governors.

3. Participation in the drafting and review of laws 

and regulations to improve service efficiency

3.1 Making observations and recommendations at 

the hearing regarding revisions of the rules and regulations of 

the Office of the SEC

�	Revision of the principles and the draft notification re: 

acceptance of trading orders of capital market products 

outside securities companies’ offices The Association was of 

the opinion that the rules governing duty performance at 

appropriate locations should be principle-based, rather than 

rule-based. Also, business operators whose latest risk assessment 

exceeded the middle level or acceptable level should be 

allowed to request leniency for receiving trading orders outside 

the offices of the securities companies to accommodate their 

operation on a work-from-home basis.

�	Guidelines for redefining investor types, with a review 

of the financial position and consideration of qualifications 

reflecting investors’ knowledge, experience and risk tolerance. 

The Association was of an opinion that “professional investors” 

should cover comprehensively legal entities with thorough 

knowledge and understanding about investment; e.g., market 

makers and hedge funds.

�	Determining qualifications of crypto currency investors 

and requiring investors to pass a knowledge test before 

investing in digital assets The Association was of an opinion 

that the regulations of business operators dealing with capital 

market products, derivatives and digital assets should be 

consistent across products with regard to assessment of 

customers’ knowledge, work experience and investment etc.

�	Revision of rules governing custody of clients’ assets in 

the digital asset business The Association expressed an opinion 

that keeping asset in the category of money should additionally 

be subject to prohibition of depositing with or investing in 

financial institutions with a parent/subsidiary relationship with 

the business operator. Pledging the asset as collateral for the 

benefit of other parties or the business operator should also 

be prohibited.

�	Supervision of personnel in the capital market business 

The Association was of an opinion that the OFAR system should 

be developed to support more automatic transmission of data 

and proposed that improvement should also be made to the 

service in submissions for approval. For example, it was 

proposed that ATI be allowed to submit data for license renewal 

anytime, not only once a month as in the current arrangement. 

Personnel handling the OFAR should be increased to be in a 

one-stop-service model and the system’s functioning should 

be subject to routine checking.

3.2 Participation in discussions to determine criteria/

operation guidelines

�	Guidelines for actions to take in naked short cases 

Despite tight measures taken by securities companies to 

prevent naked short selling, some customers still send orders 

of such nature. The Association will present its opinions and 

recommendations regarding actions to be taken against such 

customers to the Office of the SEC for consideration.

�	Criteria for supporting the IdP Agent role Pursuant to 

Notification Nor Por 5/2563, a discussion was held to clarify 

the criteria to support appropriate functioning as IdP Agents. 

The Office of the SEC will use the opinions gathered from the 

discussion in laying down clear criteria.

�	Elevation of the control of securities trading on the 

Stock Market The purpose is to determine additional measures 

to take to control heated trading in order to prevent investors’ 

risks and to prevent transmission of inappropriate trading  

orders.
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�	Establishing a Standard Data Format for inter transmission 

of data. All associated parties have initially agreed to use the 

database in the Singe Form and the FundConnext’s data 

format to be used as the sample for consideration.

�	Rules related to securities companies’ engagement in 

other businesses Among the recommendations for changes 

were: allowing securities companies with a broker/dealer 

license to act as the guarantor of guaranteed funds and 

setting conditions for acting as the intermediary in securing 

loans for borrowers and lenders of securities companies. 

�	Revision of the criteria for risk management with regard 

to liquidity of mutual funds as preparation of irregular 

conditions of the market. For example, in case of accelerated 

redemption of fixed-income investment units, investment 

management companies are allowed to limit or halt the 

redemption. Securities companies, as the selling agent, must 

have in place a work system to accommodate such measure. 

The Association voiced an opinion that securities companies 

should be informed and their opinions should be heard before 

putting such criteria into force.

�	Participation in a discussion and opinion sharing on 

the draft Royal Decree on Digital Platforms and Regulation 

Guidelines to solve problems of frauds via digital platforms 

and to enhance protection of consumers and commercial 

establishments. The Association expressed an opinion that 

exemption should be granted to digital platform services 

provided by the securities business which is already subject 

to strict regulations and protects investors as the Royal Decree 

would authorize ETDA to suspend the service, which might 

affect the securities business.

3.3 Review of operation guidelines and presenting 

opinions towards amendment of the anti-money laundering 

law

�	Preparation of a draft recommendation paper on 

product risk assessment The Association and the Compliance 

Club jointly worked on revision of the recommendations, which 

was distributed in 2014, to comply with the new law which 

came into force in 2021 and to be in line with the products 

and services of the securities business. The document has been 

submitted to AMLO for its consideration in the preparation of 

the Office’ CDD Guidelines.

�	Opinions were given toward the draft Anti-Money 

Laundering Strategy for 2022-2027 The Association proposed 

that a new indicator be set to replace the increase in the 

number of prosecuted reporting entities as it does not reflect 

supervision efficiency. AMLO changed the indicator to the 

decrease in the number of prosecuted reporting entities. The 

Association also expressed an additional opinion that there 

should be additional information and explanations, such as 

the evaluation method, targets and operation plans so that 

reporting entities can have better understanding of the 

evaluation intention.

�	Participation in a workshop to review the money 

laundering and terrorist financing National Risk Assessment 

(NRA) The purpose of the workshop was to report progress of 

the preparation of the new NRA and to hear opinions and 

recommendations of regulators and business operators which 

are reporting entities with regard to data and risk assessment 

methodologies, and the results of risk assessment by business 

sector. The predicate offense  relating to unfair securities trading 

practice was assessed as a low risk. However, in term of 

transaction channels, the securities business was assessed as 

a medium risk.

�	Input was given towards the draft operation guidelines 

for customer due diligence Examples of the opinions given 

are (1) IPO’s and tender offers should be classified as low risk 

transactions (2) details of applying the NRA results for an 

organizational risk assessment procedure (3) a data base of 

areas with high risk of corruption should be provided for 

reporting entities to use for verification and (4) for review of 

customer identity, customers should be asked to confirm their 

identity without having to use data from the ID card chip. 

AMLO took the opinions for consideration and for reviewing 

the guidelines.
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4. Attending meetings to make preparations for 

compliance with laws and regulations

 4.1 Participation in the seminar on “Make Sure 

You Are Ready for PDPA Enforcement” The moderator 

emphasized that the enforcement date of the law remained 

unchanged - on June 1, 2022. Key contents of the seminar 

were, for example, examples of measures taken by the financial 

sector and examples of actions taken when there was a 

leakage of personal date, based on an airlines operator’s 

experience.

 4.2 Factors of risk assessment adjustment for 

Risk-based Approach (RBA) and off-site supervision of securities 

and derivatives business operators through clearly defining 

significant activities and securities companies’ risks, with 

emphasis placed on off-site monitoring. Securities companies 

are expected to be able to manage risks and handle self-

regulation better. The burden of preparing on-site documents 

is also reduced.

 4.3 The hearing on amendment of the Securities 

Act Re: Investigation Authority for Offences Under Supervision 

of the Office of the SEC The change will give investigation 

authority to the Office of the SEC for offences related the use 

of insider information and market manipulation. The meeting 

was of an opinion that giving diverse authorities to a single 

agency might affect the balance of power. There was also 

concern over, for example, the Office of the SEC’s readiness 

and investigation skills.

 4.4 The hearing on the draft proposal for the 

standards regarding e-voting systems E-voting in e-meetings 

was added so that it can be executed legally. A proposal for 

voting standards was also made to cover specifications of 

the functions and IT security.

 4.5 Issuance of criteria for support of SME’ fund 

raising and an SME Board by the Office of the SEC The types 

and qualifications of SME’s to mobilize funds on a larger scale 

and rules for trading on the SME Board were specified; for 

example, trading has to be done through SET members and 

the current trading system is to be used with some minor 

differences (eg. no ceiling or floor prices).

 4.6 Guidelines for revision of the rules for 

advertising mutual funds and investment unit sales promotion. 

To reduce duplication and to bein line with technological 

advancement warnings have been lifted only in cases via 

media with limited time (e.g. Podcast). Also, minimum required 

information has been lifted.

 4.7 IHS Mark i t ’ s Qual i f ied Intermediary 

Introductory Seminar on the US tax rules and the status and 

benefit of being a Qualified Intermediary (QI).

5. Improvement of internal systems in support of 

compliance

A system was put in place for online IBA registration 

and renewal. Those wishing to do registration and renewal 

can simply log in and the member companies can access 

the system to check and find the names of persons who have 

registered more efficiently and speedily. The system has been 

in full service since January 1, 2021.

Abbreviations

 “Office of the SEC” means Office of the Securities and Exchange 
   Commission
 “AMLO”   means  Anti-Money Laundering Office
 “ONCB” means  Office of the Narcotics Control Board
 “OIC” means  Office of Insurance Commission
 “BOT” means Bank of Thailand
 “PDPC” means Office of the Personal Data Protection 
  Commission 
“ETDA” means  Electronic Transactions Development 
  Agency
“TBA” means The Thai Bankers’ Association
“AIMC” means  Association of Investment  
  Management Companies 
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Research Section  

ASCO’s Research Section has been established 

since June 2016 with a primary mission to strengthen knowledge 

relevant to the overall securities business, covering collection 

of important data, information and statistics related to the 

securities industry and the capital market, for the benefit of 

the operation of the Association and the members. The 

following describes major activities conducted in 2021.

	Development of the research function/ monitoring of 

developments beneficial to the securities business and the 

capital market

1. Participation in working groups as Association 

representatives; e.g., the  meeting of the groups under the 

Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) (both at the 

committee and workshop levels) and the SET-ASCO Partnership 

Model.

2. Preparation and dissemination of academic papers:

�	High Frequency Trading… the trading order 

transmission model now a center of interest

�	Loan against securities extended by securities 

companies

�	Portfolio investment abroad continues to 

increase following relaxation of  rules and ceiling raising for 

institutional investors

�	Common Reporting Standard (CRS)

 Development of databases of important statistics 

related to the securities business and the capital market.

1. Improving and updating databases, as well as 

pushing for development of an investor database jointly with 

FETCO.

2. Preparing and disseminating important statistics via 

newsletters and websites, consisting of Market Performance 

& the Securities Industry, and Statistics and Financial 

Performance of the Securities Industry.

Investment Banking Club

 Provision of information in support of executives and 

other functions

1. Providing data support for meetings/ preparing for 

the Association opinions towards the transaction tax

2. Preparing reports and lecture notes for executives 

for use in events such as the CEO Networking

3. Preparing data 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 in general. During 2021, a new member – Fin Plus 

Advisory Co., Ltd. - was admitted and the total number of 

member companies is now 78.

The activities of the Club in 2021 
are summarized below: 

Improvement of the operating standards

The Club developed operation standards/ guidelines as 

follows:

	Thailand Data Protection Guidelines 3.0 and 3.1 for the 

members in compliance with the Personal Data Protection 

Act B.E. 2562.

	Revised Financial Advisors’ Code of Conduct and 

Working Procedures under Financial Advisor’s Code of 

Conduct.

	Revised samples of share subscription form and a 

prospectus in Part Three (subscription, underwriting and 

allocation)for plain vanilla securities offering in order to support 

delivery of scripless listed securities.
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Personnel development

The Club organized the following courses/training:

	Financial Advisor training and testing during November 

11-12, 18-19 25-26 and December 7, 13 and 17, 2021.

The following qualifications were required to take the test.

�	Not less than two years working experience 

(in any field) and

�	Having undergone all required financial 

consultant training courses (except personnel of the Investment 

Banking Club member companies who may choose to undergo 

the whole or part of the training course or not at all).

Altogether 111 persons underwent the training and 

105 took the test, with 68 persons passing).

	The Refresher Courses were:

�	Share-based Payment: Accounting and 

Case Study (March 3, 2021)

�	Impact of COVID-19 Pandemic on Financial 

Report and Accounting Standard in 2021 ( April 19, 2021)

�	Personal Data Protection Law on Investment 

Banking Business (May 6, 2021)

�	Accounting Issues on M&A and Financial 

Instrument (June 28, 2021)

�	Internal Control Modernization (August 6, 

2021)

�	Journey Blueprint from NPAEs to PAEs: 

Purposes, Principles and Practical Issues (October 28, 2021)

�	ESG: Principal, Importance and Way Forward 

(November 30, 2021)

�	Debt Securities: Regulatory Update & Case 

Study (December 20, 2021)

In 2021, 522 financial advisors completed required 

attendance of the 12-hour training courses counted as 

Refresher Courses and were awarded Certificates of 

Attendance.

Coordinating with agencies concerned

The Club presented opinions to the Office of the SEC/ 

the Stock Exchange in various matters as follows:

Input given to the Office of the SEC

�	Revision of the regulations on the offering 

for sale of newly issued warrants or convertible debentures, 

and underlying shares.

�	Amendment to the regulations related to 

investor segmentation.

�	Setting regulation on establishment of 

distressed bond fund.

�	Evaluation of the achievement of the 

Emergency Decree on Special Purpose Juristic Persons for the 

Conversion of Assets to Securities, B.E. 2540

�	Amendment and Draft Regulation on 

Qualification of Settlor of Trust and Trustee and Conduct and 

Duty of Trustee. 

 �	Draft of law amendment to facilitate digital 

capital market and increase efficiency of capital market 

supervision.

�	Draft of law amendment relating to the 

supervision of securities and exchange.

�	A review of notifications on bonds under the 

Regulatory Guillotine Project

�	Regulations for supporting SMEs fundraising 

in capital market through public offering and secondary market 

(SME Board)

Input given to the Stock Exchange of Thailand

�	Revision of the criteria for listing ordinary 

shares of special target industry groups

�	Fixing fees for listing on the SME Board

�	Revision of the criteria for foreign listing

�	Revision of the DW criteria, support for DW, 

DR and EFT products and development of CBBC financial 

instruments
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�	Criteria for supporting fundraising by SME’s 

and an SME Board

Input given to the Bank of Thailand

A discussion with the Bank of Thailand regarding 

preparation of a list of financial advisors in providing financial 

advisory service for restructuring debts of debtors with multi-

creditors 

Compliance Club

The Compliance Club was established with the 

objective of supporting the performance of compliance officers 

in the securities business and other businesses licensed by the 

Securities and Exchange Commission (SEC), to ensure that 

their operations are efficient, and are in full compliance with 

relevant regulations. The Club is also committed to fostering 

cooperation among its members, serving as a center for 

exchange of knowledge and information. Currently, it has 57 

companies as members.        

The activities of the Club in 2021 
are summarized below:

Personnel development

�	A seminar was organized to provide information to 

members on “ASCO’s Activities in Progress” and “Compliance 

Supervision of the SET Members”.  The event was held on 

March 31, 2021.

�	A seminar was organized to provide information to 

members on “Guideline on Receiving Trading Orders from 

outside the office (Work from Home) and “Progress on the 

Issues related to the Personal Data Protection Law”.  The event 

was held on April, 29, 2021.

 �	“ASCO Compliance Training Program” was organized 

on September 6, 8, 10, 13, 15 and 17 2021 via online platform.

Coordinating with agencies concerned

The Club representatives participated in activities 

and gave input to various agencies as follows:

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

	Participation in  Workshops 2,3 and 4 on ML/FT/PF to 

provide input and share opinions towards the project 

implementation and the data collection results

	Attendance  of the rehearsal meeting to ensure 

understanding of actions to be taken in compliance to the 

AMLO Notification promulgated by virtue of the Ministerial 

Regulation on  CDD on March 12, 2021

	Participation in an interview and presentation of 

relevant information for the purpose of preparation of the 

AML/CFT National Risk Assessment Report, on March 16, 2021.

	Participation in the first workshop to present the 

formulation of AML/CFT strategies on March 19, 2021 in order 

to explain the concept of the work and to gather opinions of 

parties concerned.

	The Club representative served as a speaker in the 

training program “Necessary Skills” to AMLO officials.  The 

topic covered was “Management of Confiscated Shares”.  

The event took place on June 30, 2021.

	Participation in the meeting of the Sub-committee for 

Driving AML/CFT Strategies, Session 1/2021 on July 23, 2021

	Attendance of a meeting to hear opinions towards the 

draft Guidelines on Actions to be Taken in compliance to the 

Ministerial Decree  on CDD B.E. 2563 for Reporting Entities 

(Securities Company Group) on August 23, 2021.

	Attendance of  the Second Workshop for Formulation 

of AML/CFT Strategies and Presentation of Summary Results of 

Development of Projects Under the AML/CFT Strategies 2022-

2027 on November 12, 2021

	Participation in the Project for Operation in integration 

with agencies concerned in taking actions required by the 

Anti-Money Laundering Act B.E.2542, First Session, during 

December 20-22, 2021, in Chonburi Province.
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Office of the Securities and Exchange Commission

	Attendance of a meeting to hear actions taken by the 

Office of the SEC in implementing the Regulatory Guillotine 

Policy to reduce/eliminate submission of information by business 

operators to the Office of the SEC and change the data 

submission into electronic methods.  The meeting was held 

on February 17, 2021.

	Attendance of a discussion on preparation of an Audit 
Checklist/Manual on March 18, 2021

	Attendance of a meeting to hear opinions towards the 

direction of the development of SEC Digital Services on March 

26, 2021

	Attendance of the Compliance Meetings arranged by 

the SEC, Sessions 1/2021 and 3/2021

	Attendance of the Cyber Club Q Meetings arranged 

by the SEC, Sessions 1/2021 and 3/2021

	Attendance of a discussion on actions to be taken as 
prescribed by court final judgment on April 27, 2021.

	Attendance of a meeting to listen to opinions towards 

revision of the rules for receiving capital market products off 

premise by securities and derivatives business operators along 

the line of the Regulatory Guillotine Policy. The meeting was 

held on May 19, 2021.

	Attendance of a discussion on the period for keeping 
evidence of customers’ trading orders.  The proposal was to 

set the same standard for the period for keeping evidence 

of customers’ orders coming through various channels and to 

shorten the period from five years to three months ( same as 

in the case of conversation logs).

	Attendance of a discussion on the KYC Action Checklist, 

on July 30, 2021

	Attendance of a focus group meeting on issuing rules 

for SME’s fund raising through public offering and listing on a 

secondary market for SME’s.  The meeting took place on 

August 9, 2021.

	Attendance of a focus group meeting on “Opinion on 

the criteria for the IPO securities delivery by scripless method”.  

The meeting was held on August 31, 2021. 

	Attendance of a discussion on the Draft Checklist for 

Monitoring Keeping of Customers’ Property and Information, 

on November 11, 2021

	Attendance of the second meeting to hear opinions 

of the business sector on development of SEC Digital Services 

on November 23, 2021.

	Input was given toward “the Rules of SME’s Fund Raising 

and an SME Board 

	Input was given towards preparation of a Standard 

Data Format of the Single Form Contents

Other agencies

	A survey was conducted and opinions were expressed 

regarding Criminal Record Keeping by Securities Companies.  

The Club gathered opinions in this matter and forwarded them 

to the Association for further submission to the regulators on 

April 22, 2021.

	Attendance of a seminar on “ the Project to Draft Up 

Subordinate Legislations by virtue of the Personal Data 

Protection Act B.E.2562” by the Academic Service Center of 

Chulalongkorn University held on June 9, 2021

	Attendance of a breakout meeting of a dissertation 

project on “Law Development and Processes of Handling 

Property in relation to the Anti-Money Laundering Law”.  The 

event was held on June 15, 2021 

	Attendance of a meeting and commented on the 

“Revised Draft Local Guidance / FATCA-IGA” with PWC, the 

advisor who prepared a final draft of the IGA Local Guidance.  

An additional explanation was also given in accordance with 

the opinions of the working group.  There were important 

issues, such as the self-certification procedure.  According to 

the advisor, the law does not require that US Indicia information 

be requested from the customer. Some issues were raised for 
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discussion with the regulators to confirm details of the Draft 

Ministerial Decree and to determine further courses of action 

regarding the IGA Local Guidance (e.g. finding US Indicia 

which are consistent with the Ministerial Decree). The meeting 

was held on June 15, 2021. 

	Attendance of a breakout meeting on legislation 

changes required to support electronic transferable records, 

held by the Academic Service Center of Chulalongkorn 

University on July 8, 2021.

	Participation in a seminar to hear opinions towards the 

subordinate legislations by virtue of the Personal Data 

Protection Act B.E. 2562 (Subordinate Legis lat ions  

Group  held by the Academic Service Center of Chulalongkorn 

University on September 6-9, 2021.

	Attendance of the meeting on Revised draft Local 

Guidance/ FATCA-IGA with the Office of the SEC and the 

Revenue Department

	Participation in the discussion on Notification of 

Conflicts of Interest, Share Trading of the Members or 

Companies Connected with Members Which are Listed 

Companies in order to determine a course of action to take 

for presentation to the Stock Market of Thailand and the Office 

of the SEC.  The discussion took place on July 16, 2021.

	Participation in a discussion with AIMC and FundConnext 

on August 3, 2021, on guidel ines for mutual fund  

account opening which affects the company as a selling 

agent.

	Participation in an in-depth interview session under the 

People’s Confidence Survey Project to Enhance Service 

Efficiency Based on the Government 4.0 Concept of the Legal 

Execution Department for Fiscal Year 2021.  The event was 

organized by Thammasat University Research and Consultancy 

Institute on September 22, 2021.

	Attendance of a meeting on Draft Anti-Money 

Laundering Bill (No…..) B.E………. under the dissertation project 

entitled “Law Development and Processes of Handling Property 

in relation to the Anti-Money Laundering Law” held by the 

School of Law, Sukhothai Thammathirat Open University on 

November 20, 2021.

	Participation in a discussion with the Board of Directors 

of the Back Office Operation Club and AIMC on the draft 

Guidelines for Account Opening and Editing on December 

23, 2021.

	Opinions were expressed on Information about 

Channels for Transmission of Trading Orders from Company 

Customers and the Period for Keeping Evidence from Such 

Channels.  The information is for use in discussions on making 

a proposal to reduce the period of time required for keeping 

evidence of customers’ trading orders for submission to the 

Office of the SEC.

Participation in the Project to Integrate Joint Operations with 

Agencies concerned with actions to be taken as required by 

the Anti-Money Laundering Act B.E.2542 (First Session) during 

December 20-22, 2021, in Chonburi Province
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The Information Technology Club was established 

with the objectives of promoting the development of IT 

principles and practices to attain acceptable standards and 

encouraging the members to observe relevant rules and 

regulations as well as professional ethics. In addition, the Club 

serves as a center for exchange of information and for 

cooperation between its members and organizations 

concerned in resolving issues. In 2021, there were 39 member 

companies. 

The activities of the Club in 2021 
are summarized below: 

Improvement of the industry practices and 
operating standards

�	The URL information of the member companies was 

requested to be updated every six months. The URL information 

is disseminated among the member companies for their 

website blocking purposes.

�	Opinions were sought and discussions with the member 

companies were held regarding the “Draft Principles for 

amending the rules for establishing an information technology 

system to enable business operators to effectively manage 

risks on IT usage” for submission to the Office of the SEC.

Personnel development

�	Seminars on cyber security were held to prepare the 

members for coping with cyber threats which now come in 

a variety of forms and are developing rapidly, as follows:

February 10, 2021

�	Imperva (Database Firewall)

�	Imperva (Web & API Security)

�	Imperva (DDos Protection)

�	CrowdStrike (Next Generation Antivirus)

February 11, 2021

�	SASE Framework

Information Technology Club �	Use Case I: Enforcing data breach protection 

for Working from Home

�	Use Case II: Ransomware protection for cloud 

application

February 16, 2021

�	Arbor (DDoS)

�	ForcePoint (Data Loss Protection)

�	Menlo (Secure Web Browsing)

�	A Capital Market Cyber Exercise 2021 (CMX) event 

(virtual format) was organized, in which 86 organizations 

participated.  The event, which took place on August 9 and 

10, 2021, saw 450 participants from securities companies, asset 

management companies, mutual fund brokerage securities 

companies, digital asset companies, the Stock Exchange of 

Thailand and the Office of the SEC.

Coordinating with agencies concerned

Representatives attended activities and provided 

input to various agencies as follows:

The Office of the Securities and Exchange Commission 

�	Attendance of a focus group meeting on data standard 

of the single form.

�	A discussion on “Session Timeout in using an electronic 

device to access website of a securities company in order to 

conduct a transaction in accordance with Nor Por 5/2563 

following two-factor authentication”

�	Implementation of the Regulatory Guillotine Project to 

reduce/eliminate submission of information to the Office by 

business operators and changing information submission into 

electronic format.

The Stock Exchange of Thailand

�	Attendance of the meeting on Implementation of the 

New Back Office Project regarding the work plan, progress 

and issues.

	Participation in the IWG Trading System Upgrade 

Project.
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Other Agencies

 A discussion was held with the systems developers, 

namely, SETTRADE, E-finance, Freewill and DST, as well as the 

member companies which are users on upgrading the system 

to accommodate the internet trading transaction traffic.

 Participation in the Working Group on Development 

of Standards for identification and verification using biometric 

technology

 Attendance of a presentation and making questionnaire 

responses on e-signature for electronic contract making

Back Office Operation Club

The Back Office Operation Club has been set up 

with the objectives of developing and promoting the standards 

of back office operations, and providing a forum for exchange 

of ideas, knowledge and experience related to back office 

operations. It also represents the member companies in 

coordinating with agencies concerned. In 2021, the Club had 

42 member companies.

The activities of the Club in 2021 
are summarized as follows:

Improvement of the industry and operating 
standards

�	Input was given towards the draft of Guidelines on 

Servicing Customers Subscribing to Shares via Online or Telesales 

Officers.

�	A questionnaire was prepared on opinions regarding 

designating securities companies as an agent in withholding 

tax, issuing withholding tax certificates and submitting 

withholding tax on behalf of the tax payers.

�	Publicizing was carried out on delivery of scripless 

securities for IPO offering.

Personnel development

�	The Club, in cooperation with the ASCO Training Institute 

(ATI) and the Thailand Securities Institute (TSI), organized the 

Strengthening BOO @ Brokers 2021 Project on the topics: 1) 

Critical Thinking for Decision Making 2) Guidelines for Fulfilling 

the Requirements of the CDD Ministerial Regulation B.E.2563 

and the Eight New Relevant Subordinate Legislations 3) ESG 

and the Securities Business and 4) Progress of the Common 

Reporting Standard (CRS) and Reporting Guidelines.

Coordinating with agencies concerned

Club representatives participated in activities and 

presented opinions to various agencies as follows:

Office of the Securities and Exchange Commission

�	Implementation of the Regulatory Guillotine Project to 

cut down or eliminate information which business operators 

submit to the Office of the SEC and change the information 

submission into electronic form

�	The Club revised the draft FATCA-IGA local guidance 

together with the Office of the SEC and the Revenue 

Department.

�	Guidelines for opening  mutual fund accounts affecting 

securities companies as selling agents together with AIMC 

and FundConnext

�	Opinions were sought on criteria for delivering scripless 

securities for IPO offering. 

�	Preparation of Standard Data Format of the single form 

information

The Stock Exchange of Thailand

�	Foreign Currency Settlement

�	Changing the SET CLEAR system to accommodate the 

trading system upgrade

�	Operation plan of the Fractional Trading Project

Other agencies

�	Discussions were held with the Compliance Club and 

the Association of Investment Management Companies on 
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the draft Guidelines for Account Opening and Data Editing.

�	Attendance of a presentation on e-signature for 

electronic contract making, on which subject a questionnaire 

was also responded to.

�	A discussion was held with the Bank of Thailand and 

the Stock Exchange of Thailand on Bond Investor Registration 

(BIR) in order for the authorities to be completely and speedily 

informed of bond trading and to monitor investors’ behavior.  

Inquiries were made to the member companies regarding 

execution of the BIR measures as proposed by the BOT.

Activities and member relations

�	The Club, together with the Thailand Securities 

Depository Co., Ltd. and the Thailand Securities 

Depository Co., Ltd., held an Online Networking Day 

2021 event via Webex platform.

The Futures Industry Club was established with the 

objectives of promoting development and setting operating 

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

It also serves as the center for coordination and cooperation 

among the members in solving problems related to futures trading 

and represents the members in coordinating and cooperating 

with agencies concerned. The Club had 41 member companies.

The activities of the Club in 2021 
are summarized below: 

Improvement of the industry and operating 
standards

�	Input was given to the Thailand Futures Exchange (TFEX) 

and Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH) in setting guidelines 

for business operations as follows:

�	Adjustment of the effective date of the margin 

rates

�	Adjustment of preliminary margins for bearish 

margins

Futures Industry Club

�	Transferring BSB-Derivatives to Settrade

�	The method of halting trading of non-equity 

derivatives on the new trading system

�	Announcement of block trade size, including 

problems related to the use of the system

�	Carrying out block trade transactions

� Block Trade Discussions were held with the  

member companies regarding issues and obstacles 

encountered in executing block trade transactions.

� Cooperation was sought from the member 

companies in verifying the list of authorized persons for 

execution of block trade transactions before block trading 

is carried out.  The member companies were also requested 

to review their internal process of block trade execution 

to ensure appropriateness.

� The Technical Subcommittee provided opinions 

regarding responding to the inquiries made by the Office 

of the SEC Re: The list of authorized persons of the member 

companies for block trade execution.

� A request was made to TFEX to examine irregularities 

of block trade transactions.

� A discussion was held with TFEX representatives on 

determining guidelines for supervision of block trades.

� Inquiries were made to the member companies  

regarding their review of the list of authorized  persons for 

approving agreements for block trade execution. 

	Inquiries were made to the member companies as to 

the characteristics and the concept for amending the contract 

for Single Stock Options once corporate actions are taken to 

accommodate future products.

Personnel development

	A Club representative gave a lecture on TFEX margin 

requirements in the “What to know before TFEX trading” series 

which comprised five parts:

�	Know what margins are

�	Brokers’ approaches in calling for margins from 

investors
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The Human Resources Club was established with 

main objectives of being 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 2021, there were 34 members.

Human Resources Club

�	Important glossary

�	TCH’s principles for fixing margins

�	Margin calculation in case there are both Futures 

and Options

Coordinating with agencies concerned

 Input was given and the Club joined the Efficient 

Onboarding for TFEX Working Group

	Discussions were held with TFEX on the following:

�	The new system to accommodate Single Stock 

Options

�	Night Session for USD Futures 

�	Upgrading the clearing system to accommodate 

the Upgraded Trading System.

Others

 The members were informed of the resolution to lift 

submission to the Club of the difference in the regulatory fees 

collected from customers in excess of the amounts to be 

submitted to the Office of the SEC. 

The activities of the Club in 2021 
are summarized below: 

Improvement of the industry and operating 
standards

�	A 2021 salary increase and 2020 bonus survey for result 

compilation and submission of a summary report to the 

participating member companies.

�	A survey to determine the member companies’ operation 

readiness to fulfill the requirements of the Personal Data 

Protection Act B.E.2562.

�	A survey of the personnel of the member companies for 

the purpose of selecting appropriate training programs.

�	A Salary Survey Project for the member companies and a 

presentation of the 2021 Salary Survey Project by AON 

McLagan Ltd. to the participating member companies.

�	A member satisfaction survey regarding the Club’s activities 

and operation in 2021 for improvement.

Personnel development 

�	Online presentations on “the HRD Direction of the Securities 

Industry in 2021” and “Professional Development Training 

Program for Investment Consultant (IC)” 

�	A presentation for the members on “Prof. Link Updates 

and Professionals’ Classroom through E-Learning” and a 

forum on “Professional Development Training Program for 

Investment Consultant (IC)”

�	Training in cooperation with the Thailand Securities Institute 

(TSI) and the ASCO Training Institute (ATI) on:
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�	HR @Brokers 2021 Project: “Master of a One Page 

Summary” by Khun Withoon Soongkitboon (Sensei Pae)

Junior HR Seminar

HRD Direction of the Securities Industry in 2022 Event

�	A presentation on “the HRD Direction of the Securities 

Industry in2022”  and “Updates of Activities, Courses 

and Projects for the Member Companies by the Stock 

Exchange of Thailand” 

Coordinating with agencies concerned

Khun Inchaya Chatcherdsak, the Club Chairman, 

represented the Club at Meeting Session 1/2021 of the Sub-

Committee for Redefining Jobs and Industries in the Financial 

and Insurance Sectors and Other Financial Activities on behalf 

of the Association.

Others

Khun Inchaya Chatcherdsak and Khun Siriwat 

Wiwatsakulcharoen joined the Working Group for Management 

of Sinopharm Vaccine which was donated by the Stock 

Exchange of Thailand by Chulabhorn Royal Academy.

�	HR @Brokers 2021 Project: “HR Capability Development 

Program” by Khun Tasporn Chantree
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คุณโยธิน  อารี
Mr. Yothin  Ari

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

คุณสุเทพ  พีตกานนท
Mr. Suthep  Peetakanont

คุณภควัต  โกวิทวัฒนพงศ
Mr. Pakhawat  Kovithvathanaphong

คุณยุทธ  วรฉัตรธาร
Mr. Yuth  Vorachattarn

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  
Mr. Chaipatr Srivisarvacha

บล. กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
Krungthai Zmico Securities 
Company Limited (KTZ) 
 www.ktzmico.com

หมอมหลวง ทองมกุฎ  ทองใหญ 
M.L. Thongmakut  Thongyai 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  
Chief Executive Officer

คุณธนัท  วงษชูแกว
Mr.Thanat  Wongchukaew 
กรรมการผูจัดการใหญ
Managing Director

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public 
Company Limited  (KSS) 
 www.krungsrisecurities.com

บล. กสิกรไทย จก.  (มหาชน)
Kasikorn Securities Public 
Company Limited  (KS) 
 www.kasikornsecurities.com

บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public 
Company Limited (KKPS)
 www.kkpfg.com

คุณธิติ  ตันติกุลานันท
Mr.Thiti  Tantikulanan  
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman

คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต 
Mr.Suphachoke Supabundit
กรรมการผูจัดการใหญ 
President

ท่�ปรึกษัาคณะกรรมการ   Advisor

ผ้้แทนบริษััทสมาชิก   List of Resresentation Member Companies 
(ณ วันท่� 14 มกราคม 2565)



คุณโยธิน  อารี
Mr. Yothin  Ari
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Mr. Suthep  Peetakanont

คุณภควัต  โกวิทวัฒนพงศ
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คุณยุทธ  วรฉัตรธาร
Mr. Yuth  Vorachattarn

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  
Mr. Chaipatr Srivisarvacha

บล. กรุงไทย ซีมิโก จำกัด
Krungthai Zmico Securities 
Company Limited (KTZ) 
 www.ktzmico.com

หมอมหลวง ทองมกุฎ  ทองใหญ 
M.L. Thongmakut  Thongyai 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  
Chief Executive Officer

คุณธนัท  วงษชูแกว
Mr.Thanat  Wongchukaew 
กรรมการผูจัดการใหญ
Managing Director

บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public 
Company Limited  (KSS) 
 www.krungsrisecurities.com

บล. กสิกรไทย จก.  (มหาชน)
Kasikorn Securities Public 
Company Limited  (KS) 
 www.kasikornsecurities.com

บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public 
Company Limited (KKPS)
 www.kkpfg.com

คุณธิติ  ตันติกุลานันท
Mr.Thiti  Tantikulanan  
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman

คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต 
Mr.Suphachoke Supabundit
กรรมการผูจัดการใหญ 
President

บล. โกลเบล็ก จก. 
Globlex Securities Company 
Limited  (GBS)

www.globlex.co.th

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

www. cgsec.co.th
คุณธนพิศาล  คูหาเปรมกิจ
Mr. Thanapisal  Koohapremkit
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

ดร.วีรพัฒน เพชรคุปต               
Dr.Veeraphat Phetcharakupt
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
Director and Chief Executive Officer 

บล. คิงสฟอรด  จำกัด ( มหาชน )
KINGSFORD  SECURITIES  PUBLIC 
COMPANY  LIMITED (Kingsford)

www.kingsfordsec.com

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

www.investorrelations@kgi.co.th
คุณประจวบ  ศิริรัตนบุญขจร
Mr.Prajuab Siriratbunkajorn
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณจื้อ-หง หลิน
Mr. Chih-Hung Lin
กรรมการอำนวยการ
Chief Operating  Officer

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

www.ktbst.co.th

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

www.credit-suisse.com 
คุณณัฐพงศ   ณ ระนอง 
Mr.Nattapong Na Ranong
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณณพาพร  โอวสุวรรณกุล
Ms.Napaporn  O-suwankul
กรรมการ
Director

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จก.
GMO-Z Securities (Thailand) Limited (Z)

https://th.trade.z.com 

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

www.jpmorgan.com
คุณประกฤต ธัญวลัย
Mr. Prakrit Thanwalai
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
Chief Executive Officer and Authorized Director

คุณภากร  บูรณกุล
Mr. Pakorn  Buranakul
กรรมการ
Director
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บล. ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จก.  
Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)

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

www.clsa.com 

คุณสิทธิโชค เตชะศิรินุกูล 
Mr.Sitthichoke Tachasirinugune 
กรรมการ
Managing Director

คุณนันทนา  ทวีรัตนศิลป
Ms.Nuntana Taveeratanalilp
กรรมการผูจัดการ
Country Head

บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก. 
CGS- CIMB Securities (Thailand)
Co., Ltd. (CGS-CIMB)

www.cgs-cimb.co.th 

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

www.dbsvitrade.com 
คุณสุชาย  สุทัศนธรรมกุล
Mr. Suchai  Sutasthumkul
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer 

คุณปยชน  ใจจงกิจ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

บล. ทรีนีตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited   (TRINITY)

www.trinitythai.com

บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Company Limited  (TISCO)

www.tiscosec.com

คุณชาญชัย  กงทองลักษณ
Mr. Charnchai  Kongthongluck
กรรมการอำนวยการ
President

คุณไพบูลย  นลินทรางกูร
Mr. Paiboon  Nalinthrangkurn
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

บล. ไทยพาณิชย จก.
SCB Securities Company Limited  (SCBS)

www.scbs.com

บล. ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จำกัด  
SCB-Julius  Bear Securities Company
Limited (SCBJB)

www.scbjuliusbaer.com
คุณอารักษ สุธีวงศ                                                                                                    
Mr. Arak Sutivong
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณลลิตภัทร ธรณวิกรัย
Ms.Lalitphat Toranavikrai
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer
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บล. ทิสโก จก.
TISCO Securities Company Limited  (TISCO)

www.tiscosec.com

คุณชาญชัย  กงทองลักษณ
Mr. Charnchai  Kongthongluck
กรรมการอำนวยการ
President

คุณไพบูลย  นลินทรางกูร
Mr. Paiboon  Nalinthrangkurn
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

บล. ไทยพาณิชย จก.
SCB Securities Company Limited  (SCBS)

www.scbs.com

บล. ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จำกัด  
SCB-Julius  Bear Securities Company
Limited (SCBJB)

www.scbjuliusbaer.com
คุณอารักษ สุธีวงศ                                                                                                    
Mr. Arak Sutivong
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณลลิตภัทร ธรณวิกรัย
Ms.Lalitphat Toranavikrai
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

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

www.tnsitrade.com

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

www.nomuradirect.com 
คุณพิมพผกา นิจการุณ
MS. Pimpaka Nichgaroon
กรรมการผูจัดการ
Managing Director

คุณสุเทพ  พีตกานนท
Mr. Suthep  Peetakanont
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Board of Directors and Chairman 
of the Board of Executive Directors 

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

www.bualuang.co.th 

บล. บียอนด จก. (มหาชน)
Beyond Securities Public 
Company Limited

www. beyondsecurities.co.th 
คุณพิเชษฐ  สิทธิอำนวย
Mr. Pichet  Sitthi-Amnuai
กรรมการผูอำนวยการ
President

คุณออมสิน  ศิริ
Mr.Omsin  Siri
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ), กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
Authorized Director , Executive Director and CEO

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

www.tsfc.co.th

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

www.fnsyrus.com
คุณอุดมการ อุดมทรัพย
Mr.Udomkarn Udomsab
กรรมการผูจัดการ
President

คุณชวงชัย  นะวงศ
Mr. Chuangchai   Nawongs                 
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Office

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

www.poems.in.th 

บล. เมยแบงก (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Securities (Thailand) Public 
Company Limited (MST)

www.maybank-ke.co.th 
คุณแคมิรอน เพนน เฟรซิเออร
Mr. Cameron Payne Frazier
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณอารภัฎ  สังขรัตน
Mr. Arapat Sangkharat
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer
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บล. เมอรชั่น พารทเนอร จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public 
Company Limited  (MERCHANT)

www.merchant.co.th

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

www.bofa.com
คุณถนอมพงษ  ปฐมศักดิ์
Mr.Thanomphong Pathomsak
กรรมการบริหาร
Executive Director

คุณศลิษา  อังศรีประเสริฐ
Ms.Salisa  Angsriprasert
กรรมการ
Director

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

www.macquarie.com 

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

www.ubs.com

คุณเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์ แวนไดน
Mrs.Benjawan   Vanduyne                         
กรรมการ
Director

คุณแอนโทนี เจมส พาสซิ่งแฮม วูดเวิลด
Mr.Anthony James Passingham Woodward
กรรมการผูจัดการ
Managing Director

บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand)
Plc.(UOBKH)

www.utrade.co.th

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

www.lhsec.co.th 
คุณชัยพัชร  นาคมณฑนาคุม
Mr.Chaipat  Nakmontanakum
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer 

คุณกานต อรรถธรรมสุนทร
Mr.Kart Athatamsunton 
กรรมการผูอำนวยการ
President

บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก. 
Yuanta Securities (Thailand) 
Company Limited  (Yuanta)

www.yuanta.co.th

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

www.osk188.co.th
คุณเผดิมภพ   สงเคราะห
Mr. Padermpob  Songkroh                     
กรรมการผูจัดการ
Managing Director

คุณลี หยวน ตั๊ก
Mr. Lee Yuan Tat
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer
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บล. เอเชีย เวลท จก. 
Asia Wealth Securities Company
Limited  (AWS)

www.asiawealth.co.th 

บล. เอเซีย พลัส จก.
Asia Plus Securities Company
Limited  (ASPS)

www.asiaplus.co.th
คุณอินทรัตน  อึงโอฬาร
Mr.Intarat  Ungolan
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณรัชต โสตสถิตย
Mr. Ratch Sodsatit
กรรมการบริหาร
Executive Director

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

www.sbito.co.th

บล. เอเอสแอล จก.
ASL Securities Company Limited  (ASL)

www.aslsecurities.com

คุณคาซึนาริ โอกาวะ
Mr. Kazunari Ogawa
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
Chief Executive Officer and Authorized Director

คุณชนะชัย  จุลจิราภรณ 
Mr.Chanachai Joonjiraporn
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

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

www.aira.co.th

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

www.ivglobal.co.th
คุณไพโรจน  เหลืองเถลิงพงษ
Mr. Pairoj  Laungthaleongpong
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณศรีพร  สุทธิพงศ
Mrs. Sriporn Sudthipongse 
กรรมการผูอำนวยการ
President & Chief Executive Officer

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
Association of Thai Securities Companies

www.asco.or.th  

คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak  Manomaiphiboon
เลขาธิการ
Secretary - General
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คณะกรรมการชมรม 
คณะกรรมการสถาบันฝกอบรม 
และ คณะทำงานเฉพาะกิจ
Club’s Board of Directors,
AIT’s Board of Directors
And Working Group

1. คุณสมภพ  กิ่ระสุนที่รพงษ์ บล. ฟินันเซื้่ย ไซื้รัส จกิ. (มหาชิน) ปีระธุานกิรรมกิาร

 Mr. Somphop Keerasuntonpong Finansia Syrus Securities PCL. Chairman

2. คุณอนุวัฒน์  ร่วมสุข บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน) รองปีระธุานกิรรมกิาร

 Mr. Anuwat Ruamsuke Kiatnakin Phatra Securities PCL. Vice Chairman

3. คุณปีระเสริฐ  ด่จงกิิจ ธุ. กิรุงเที่พ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิารและเหรัญญิกิ

 Mr. Prasert Deejongkit Bangkok Bank PCL. Director / Treasurer

4. คุณกินต่์ธุ่ร์  ปีระเสริฐวงศ์ ธุ. ซื้่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Konthee Prasertwongse CIMB Thai Bank PCL. Director

5. คุณกิำาพล  ที่รวงบูรณกิุล บล. อาร์เอชิบ่ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

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

6. คุณปีระเสริฐ  ต่ันต่ยาวิที่ย์ บล. เมย์แบงกิ์ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Prasert Tantayawit Maybank Securities (Thailand) PCL. Director

7. คุณพงศ์ศักิดิ�  พฤกิษ์ไพศาล บล. กิสิกิรไที่ย จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Pongsak Phrukpaisal Kasikorn Securities PCL. Director

8. คุณพัชิพร  สรรคบุรานุรักิษ์ บล. เคจ่ไอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

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

9. คุณพัชิร  เนต่รสุวรรณ บ. แคปีปีิต่อล แอ๊ดแวนเที่จ จกิ. กิรรมกิาร

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

10. คุณยอดฤด่  สันต่ต่ิกิุล บล. เอเซื้่ย พลัส จกิ. กิรรมกิาร

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

11. คุณรัฐชิัย  ธุ่ระธุนาวัฒน์ บล. เคที่่บ่เอสที่่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

Mr. Ratachai Teratanavat KTBST Securities PCL. Director

12. คุณวุฒิชิัย  ธุรรมสาโรชิ บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นที่์ จกิ. กิรรมกิาร

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

13. คุณสรวิศ  ไกิรฤกิษ์ บล. บัวหลวง จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

Mr. Soravis Krairiksh Bualuang Securities PCL. Director

14. คุณสมศักิดิ�  ศิริชิัยนฤมิต่ร บ. แอสเซื้ที่ โปีร แมเนจเม้นที่์ จกิ. กิรรมกิาร

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

15. คุณญาณศักิดิ�  มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขาธุิกิาร

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

คณะกรรมการชมรมวาณิชธันกิจ
IB Club’s Board of Directors

คณะกรรมการชมรม  คณะกรรมการสถาบันฝึึกอบรม 
แลัะ คณะทำางานเฉพาะกิจ 
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1. คุณอาร่ย์  เต่ิมวัฒนาภักิด่ บล. กิรุงไที่ย ซื้่มิโกิ้ จกิ. ปีระธุานกิรรมกิาร

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

2. คุณณากิร  ลัมภเวชิ บล. ซื้่จ่เอส-ซื้่ไอเอ็มบ่ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. รองปีระธุานด้านหลักิที่รัพย์

   (ลูกิค้าบุคคล)

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

3. คุณกิอบโชิค  อัมพรพูลสุข บล. เครดิต่ สวิส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. รองปีระธุานด้านหลักิที่รัพย์

   (ลูกิค้าสถืาบัน)

 Ms. Kobchok Umpornpullsuk Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. Vice Chairperson

4. คุณอภิชิาต่ิ  จงสงวนปีระดับ ธุ. เกิ่ยรต่ินาคิน จกิ. (มหาชิน) รองปีระธุานด้านธุนาคาร

 Mr. Aphichart Chongsanguanpradab Kiatnakin Bank PCL. Vice Chairman

5. คุณพัชิน่  สินวัฒนาเจริญ บล. เคจ่ไอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิารและเหรัญญิกิ

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

6. คุณกิอบเกิ่ยรต่ิ  ผดุงกิิต่ต่ิมาลย์ ธุ. ดอยซื้์แบงกิ์ เอจ่ สาขากิรุงเที่พฯ กิรรมกิาร

 Mr. Kobkiat Padungkittimal Deutsche Bank AG, Filiale Bangkok Director

7. คุณกิัญญภัที่ร  รังกิุพันธุ์ บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mrs. Kanyaphat Runguphan Kiatnakin Phatra Securities PCL. Director

1. คุณนรเชิษฐ์  แสงรุจิ บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน)  

 Mr. Norachet Sangruji Kiatnakin Phatra Securities PCL.

2. คุณเกิ่ยรต่ิศักิดิ�  เจนวิภากิุล สมาคมนักิวิเคราะห์กิารลงทีุ่น

 Mr. Andy Jenwipakul Investment Analysts Association

3. คุณคมกิฤชิ  เกิ่ยรต่ิดุริยกิุล บ. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซื้่� จกิ.

 Mr. Komkrit Kietduriyakul Baker & McKenzie Ltd.

4. คุณชิัชิชิัย  สฤษดิ�อภิรักิษ์ บลจ. กิสิกิรไที่ย จกิ.

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

5. คุณธุาดา  พฤฒิธุาดา สมาคมต่ลาดต่ราสารหน่�ไที่ย

 Mr. Tada Phutthitada The Thai Bond Market Association

6. คุณเพ็ญศร่  สุธุ่รศานต่์ สมาคมบริษัที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย

 Ms. Pensri Suteerasarn Thai Listed Companies Association 

7 คุณรุที่ร  เชิาวนะกิว่ บ. อ่วาย คอร์ปีอเรที่ เซื้อร์วิสเซื้ส จกิ.

 Mr. Ruth Chaowanagawi EY Corporate Services Ltd.

ท่�ปรึกษัาคณะกรรมการชมรมวาณิชธันกิจ
IB Club’s Advisors

คณะกรรมการชมรมผ้้ด้แลัการปฏิิบัติิงานด้านหลัักทรัพย์์
Compliance Club’s Board of Directors

86



1. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกิุล บล. เครดิต่ สวิส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. 

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

2. คุณสุวรรณ่  ลิมปีนวงศ์แสน บล. ที่ร่น่ต่่� จกิ. 

 Ms. Suwannee Limpanavongsaen Trinity Securities Co., Ltd.

8. คุณกิานดา  กิาญจนวสุธุา บล. โซื้ซื้ิเอเต่้ เจเนเรล (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  กิรรมกิาร

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

9. คุณจิราวัฒน์  จำารัสโรมรัน ธุ. ไที่ยพาณิชิย์ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Chirawat Chamrasromran Siam Commercial Bank PCL. Director

10. คุณจิรศักิดิ�  องค์ไพบูลย์ บล. เอเซื้่ย พลัส จกิ. กิรรมกิาร

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

11. คุณรุ่งที่ิพย์  กิิจธุนะเสร่ บล. โนมูระ พัฒนสิน จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Ms. Rungthip Kittanaseree Capital Nomura Securities PCL. Director

12. คุณสกิรรัต่น์  มานุวงศ์ บล. ที่ิสโกิ้ จกิ.  กิรรมกิาร

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

13. คุณสกิุณา  รักิธุรรม บล. หยวนต่้า (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  กิรรมกิาร

 Ms. Sakuna Rucktham Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. Director 

14. คุณปีระพันธุ์  ฐิต่ิภูมิเดชิา บล. เอสบ่ไอ ไที่ย ออนไลน์ จกิ. กิรรมกิาร

 Mr. Praphan Thitiphoomdecha SBI Thai Online Securities Co., Ltd. Director

15. คุณญาณศักิดิ�  มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขาธุิกิาร

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

1. คุณปีระกิฤต่  ธุัญวลัย บล. จ่เอ็มโอ-แซื้ด คอม (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. ปีระธุานกิรรมกิาร

 Mr. Prakrit Thanwalai GMO-Z com Securities (Thailand) Ltd. Chairman

2. คุณวิเชิษฐ์  พรสินศิริรักิษ์  บล. เมย์แบงกิ์ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) รองปีระธุานกิรรมกิาร

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

3. คุณอรุณที่ิพย์  ต่ระกิูลฤที่ธุิเดชิ บล. ไที่ยพาณิชิย์ จกิ. กิรรมกิารและเหรัญญิกิ

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

4. คุณเกิ่ยรต่ิชิัยที่ัศน์  อู่เจริญ บล. กิรุงไที่ย ซื้่มิโกิ้ จกิ.  กิรรมกิาร

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

คณะกรรมการชมรมผ้้ด้แลัการปฏิิบัติิงานด้านหลัักทรัพย์์ (ติ่อ)
Compliance Club’s Board of Directors

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลัย์่สารสนเทศ
IT Club’s Board of Directors

ท่�ปรึกษัาคณะกรรมการชมรมผ้้ด้แลัการปฏิิบัติิงานด้านหลัักทรัพย์์
Compliance Club’s Advisors
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1. คุณศรัญญา  หลากิสุขถืม บล. เคจ่ไอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) ปีระธุานกิรรมกิาร

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

2. คุณอัญชินา  ไกิรสอาด บล. ที่ิสโกิ้ จกิ. รองปีระธุานกิรรมกิาร

 Ms. Aunchana Girsa-ard TISCO Securities Co., Ltd. Vice Chairperson

3. คุณรัต่นา  เอกิพินิจ บล. กิรุงศร่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิารและเหรัญญิกิ

 Ms. Ratana Eakpinij krungsri Securities PCL. Director / Treasurer 

 (ดำารงต่ำาแหน่งถื้ง วันที่่� 31 ธุ.ค. 64)

4. คุณกิุลนดา  รุจจนเวที่ บล. ที่ร่น่ต่่� จกิ. กิรรมกิาร

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

5. คุณปีรารถืนา  เมฆเกิร่ยงไกิร บล. โกิลเบล็กิ จกิ. กิรรมกิาร

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

6. คุณว่ณา  คิมหันต่์อำาไพ บล. หยวนต่้า (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  กิรรมกิาร

 Ms. Veena  Khimhan-Amphai Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. Director

5. คุณชิาคร  ที่องหุ่น บล. ไอร่า จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Chakhorn Tonghoon AIRA Securities PCL. Director

6. คุณณัฐพล  โลหชิิต่พิที่ักิษ์ บล. โนมูระ พัฒนสิน จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Natthapon Lohachitpitak Capital Nomura Securities PCL. Director 

7. คุณต่่อวงศ์  เสร่ภาพ บล. โกิลเบล็กิ จกิ. กิรรมกิาร

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

8. คุณปีร่ยวิศว์  กิัณฑ์เจต่น์ บล. จ่เอ็มโอ-แซื้ด คอม (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. กิรรมกิาร

 Mr. Preeyawit Kanthajate GMO-Z com Securities (Thailand) Ltd. Director

9. คุณพิสิษฐ์  พรต่ั�งจิต่ลิขิต่ บล. กิรุงศร่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Pisit Porntangjitlikit Krungsri Securities PCL. Director

10. คุณราเชินที่ร์  บุณยะไวโรจน์ บล. เครดิต่ สวิส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  กิรรมกิาร

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

11. คุณวายุ  วิริยะนันที่์ บล. หยวนต่้า (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. กิรรมกิาร

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

12. คุณอารักิษ์  ที่องเร่อง บล.ฟิลลิปี (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Arak Thongreung Phillip Securities (Thailand) PCL. Director

13. คุณญาณศักิดิ�  มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขาธุิกิาร

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

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลัย์่สารสนเทศ (ติ่อ)
IT Club’s Board of Directors

คณะกรรมการชมรมปฏิิบัติิการหลัักทรัพย์์
BOO Club’s Board of Directors
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1. คุณชิาญชิัย  กิงที่องลักิษณ์ บล. ที่ร่น่ต่่� จกิ. ปีระธุานกิรรมกิาร

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

2.  คุณนภดล  นิมมานพิภักิดิ� บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน) รองปีระธุานกิรรมกิาร

 Mr. Nopadon Nimmanpipak Kiatnakin Phatra Securities PCL. Vice Chairman

3. คุณกิฤษณา  หลิ�ว บล. โนมูระ พัฒนสิน จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิารและเหรัญญิกิ

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

4. คุณกิัณฑ์รา  ลดาวัลย์ ณ อยุธุยา บล. ฟินันเซื้่ย ไซื้รัส จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

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

5. คุณกิริชิ  เนาวรัต่น์ที่ิพากิร บล. ธุนชิาต่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Mr. Krit Naowarattipakorn Thanachart Securities PCL. Director

6. คุณกิิดากิาร  สุวรรณธุรรมา บล. ฟิลลิปี (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

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

7 คุณชิาต่ร่  โรจนอาภา บล. เคที่่บ่เอสที่่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

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

8. คุณณพาพร  โอวสุวรรณกิุล บล. เครดิต่ สวิส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. กิรรมกิาร

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

7. คุณอาร่วรรณ  ยางที่ัด บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Ms. Areewan Yangtad Kiatnakin Phatra Securities PCL. Director

8. คุณญาณศักิดิ�  มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขาธุิกิาร

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

1. คุณกิฤษณา  หลิ�ว บล. โนมูระ พัฒนสิน จกิ. (มหาชิน) 

 Mrs. Chrisana Leiw Capital Nomura Securities PCL. 

2. คุณสุปีวาสา  สุวรรณรัต่ บล. ธุนชิาต่ จกิ. (มหาชิน) 

 Ms. Supavasa Suwanarat Thanachart Securities PCL. 

3. คุณที่อมม่�  นนที่์อาสา  บล. ฟิลลิปี (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) 

 Mr. Tommy Nondhasa Phillip Securities (Thailand) PCL. 

คณะกรรมการชมรมปฏิิบัติิการหลัักทรัพย์์ (ติ่อ)
BOO Club’s Board of Directors

คณะกรรมการชมรมผ้้ประกอบธัุรกิจสัญญาซื้้�อขาย์ลั่วงหน้า
FI Club’s Board of Directors

ท่�ปรึกษัาคณะกรรมการชมรมปฏิิบัติิการหลัักทรัพย์์
BOO Club’s Advisors 
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คณะกรรมการชมรมผ้้ประกอบธัุรกิจสัญญาซื้้�อขาย์ลั่วงหน้า (ติ่อ)
FI Club’s Board of Directors

คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพย์ากรบุคคลับริษััทหลัักทรัพย์์
HR Club’s Board of Directors

9. คุณณภัที่ร์  ภัที่รานิต่ฐ์ บล. เมย์แบงกิ์  (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

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

10. คุณวิโรจน์  สมุที่รธุนานนที่์ บล. ด่บ่เอส วิคเคอร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. กิรรมกิาร

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

11. คุณอต่ิ  อต่ิกิุล บล. หยวนต่้า (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. กิรรมกิาร

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

12. คุณอุมารินที่ร์  วัชิวงษ์ บล. เคจ่ไอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร 

 Ms. Umarin Watchawong KGI Securities (Thailand) PCL. Director

13. คุณญาณศักิดิ�  มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขาธุิกิาร

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

1. คุณอินที่ร์ชิญาน์  ชิาต่ิเชิิดศักิดิ� บล. เคจ่ไอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) ปีระธุานกิรรมกิาร

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

2. คุณไพรัชิ  ธุนาชิัยแสง ต่ลาดหลักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย รองปีระธุานกิรรมกิาร

 Mr. Pairat Thanachaisang The Stock Exchange of Thailand Vice Chairman

3. คุณวัจน์จร่ย์  สุวรรณพิมพ์ บล. กิรุงไที่ย ซื้่มิโกิ้ จกิ. กิรรมกิารและเหรัญญิกิ

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

4. คุณกิุลนิษฐ์  เจริญสม บล. เคที่่บ่เอสที่่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร 

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

5. คุณนันที่นัชิ  พิชิญ์สกิุล บล. บัวหลวง จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Ms. Nantanat Pichsakul Bualuang Securities PCL. Director

6. คุณพจน่ย์พร  ชิำานาญภักิด่ บล. กิสิกิรไที่ย จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

 Ms. Podchaneeporn Chamnanpukdee   Kasikorn Securities PCL. Director

7. คุณฤที่ัยนุชิ  แซื้่โง้ว บล. หยวนต่้า (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. กิรรมกิาร

 Ms. Ruthainuch Saengow Yuanta Securities (Thailand)  Co., Ltd. Director

8. คุณวัศกิร  เที่พที่ิม บล. ที่ิสโกิ้ จกิ. กิรรมกิาร

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

9. คุณศิริวัฒน์  วิวัฒน์สกิุลเจริญ บล. ที่ร่น่ต่่� จกิ. กิรรมกิาร

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

10. คุณสราดา  เส่ยมหาญ บล. ธุนชิาต่ จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร 

 Ms. Sarada Siamhan Thanachart Securities PCL. Director

11. คุณญาณศักิดิ� มโนมัยพิบูลย์ สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขาธุิกิาร

 Mr. Yarnsak Manomaiphiboon Association of Thai Securities Companies Director /Secretary
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1. คุณพิเชิษฐ สิที่ธุิอำานวย บล. บัวหลวง จกิ. (มหาชิน) ปีระธุานกิรรมกิาร

  Mr. Pichet Sithi-Amnuai  Bualuang Securities PCL. Chairman

2. ดร.ว่รพัฒน์ เพชิรคุปีต่์ บล. คันที่ร่� กิรุ๊ปี จกิ. (มหาชิน) กิรรมกิาร

  Dr.Veeraphat Phetcharakupt  Country Group Securities PCL. Director

3. คุณปีรัชิญา  กิุลวณิชิพิสิ   บล.ฟิลลิปี (ปีที่ที่.) จกิ.(มหาชิน)  กิรรมกิาร 

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

4. คุณณฤที่ธุิ� โกิสาลาที่ิพย์  บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน)    กิรรมกิาร 

    Mr. Narit Kosalathip Kiatnakin Phatra Securities PCL. Director

5. คุณญาณศักิดิ�  มโนมัยพิบูลย์   สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย    กิรรมกิาร 

   Mr. Yarnsak Manomaiphiboon   Association of Thai Securities Companies    Director

6. ดร.กิฤต่ิน่ พงษ์ธุนเลิศ จุฬาลงกิรณ์ มหาวิที่ยาลัย กิรรมกิาร 

 Dr.Kritinee Pongtanalert Chulalongkorn University Director

7. อ.ดร. รัฐชิัย  ศ่ลาเจริญ   จุฬาลงกิรณ์ มหาวิที่ยาลัย กิรรมกิาร 

   Dr. Ruttachai Seelajaroen   Chulalongkorn University Director

8. คุณสรรเสริญ  นิลรัต่น์   -  กิรรมกิาร

   Mr. Sansern Nilrat   -  Director

9. คุณที่ิพย์ กิฤต่ชิัยกิุล บล. ไที่ยพาณิชิย์ จำากิัด กิรรมกิาร

 Mr.Tip Kritchaikul SCB Security Co., Ltd. Director 

10. คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล   สมาคมบริษัที่หลักิที่รัพย์ไที่ย กิรรมกิารและเลขานุกิาร 

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

1. ดร.กิฤษฎา  เสกิต่ระกิูล ศูนย์ส่งเสริมกิารพัฒนาความรู้ต่ลาดทีุ่น 

  ต่ลาดหลักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

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

2. คุณณิยะดา  จ่างต่ระกิูล บล. ที่ร่น่ต่่� จกิ.

 Ms. Niyada Changtrakul  Trinity Securities Co., Ltd.

ท่�ปรึกษัาคณะกรรมการชมรมบริหารทรัพย์ากรบุคคลับริษััทหลัักทรัพย์์
HR Club’s Advisors 

คณะกรรมการสถาบันฝึึกอบรม สมาคมบริษััทหลัักทรัพย์์ไทย์ 
ATI’s Board of Directors
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รายงานประจำปี 2564

คณะทำางานเฉพาะกิจ สมาคมบริษััทหลัักทรัพย์์ไทย์ 
Working Group

 1. คณะอนุกรรมื่การกองทุนเพ่�อพัฒนาผู่้ลงทุน

  Investor Development Fund Committee

 2. คณะทำงานด้านธิุรกรรมื่ตั่างประเทศ

  Working Group Foreign Investment

 3. คณะทำงาน พ.ร.บ. คุ้มื่ครองข้อมืู่ลส่่วนบุคคล

  Working Group on the Personal Data Protections Act.

 4. คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางการกำกับดูแล High Frequency Trading (HFT)

  Working Group on Developing Guidelines for Supervision of High Frequency Trading (HFT)

 5. คณะทำงานการซื้่้อขายผ่่านระบบ Direct Market Access (DMA)

  Working Group on Direct Market Access (DMA)

 6. คณะทำงานศึกษาแนวทาง Work from Home ส่ำหรับ IC

  Working Group on Developing Guidelines for IC’s Working from Home

 7. คณะทำงาน Short Selling ของลูกค้าส่ถึาบัน

  Working Group on Institutional Clien Short Selling

 8. คณะทำงานศึกษาและทบทวนหลักประกัน SBL และ Credit Balance

  Working Group on a Review of SBL and Credit Balance Margins

 9. คณะทำงานศึกษาและจััดทำข้อเส่นอปรับลดอัตัราภาษีธิุรกิจัเฉพาะ

  Working Group on Praparation of a Proposal for Reduction of Speciic Business Tax Rates

 10. คณะทำงานธิุรกรรมื่ Loan against Securities

  Working Group on Loan against Securities

 11. คณะทำงานทบทวนค่าบำรุงรายปีของส่มื่าคมื่

  Working Group on a Review of the Association’s Annual Fee

 12. คณะทำงานโครงการ ASCO – SET Partnership Model (DIF)

  Working Group on the ASCO – SET Partnership Model (DIF) Project

 13. คณะทำงานโครงการ Digital Infrastructure for Capital Market

  Working Group on Digital Infrastructure for Capital Market
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รายนามบริษัทสมาชิกชมรม
Diectory of Member Companies



รายงานประจำปี 2564

  1 บล. กิรุงไที่ย ซื้่มิโกิ้ จกิ. 1 1 1 1 1 1
  Krungthai ZMICO Securities Company Limited

 2 บล. กิรุงศร่ จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1 
  Krungsri Securities Public Company Limited

 3 บล. กิสิกิรไที่ย จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1 
  Kasikorn Securities Public Company Limited

 4 บล. เกิ่ยรต่ินาคินภัที่ร จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

 5 บล. โกิลเบล็กิ จกิ.  1 1 1 1 1
  Globlex Securities Company Limited  

 6 บล. คิงส์ฟอร์ด จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1 
  Kingsford Securities Public Company Limited

 7 บล. คันที่ร่� กิรุ๊ปี จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1
  Country Group Securities Public Company Limited

 8 บล. เคจ่ไอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1
  KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 

 9 บล. เคที่่บ่เอสที่่ จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1 
  KTBST Securities Public Company Limited 

 10 บล. เคพ่เอ็ม จกิ. 1
  KPM Securities Company Limited  

 11 บล. เครดิต่ สวิส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1
  Credit Suisse Securities (Thailand) Limited

 12 บล. จ่เอ็มโอ-แซื้ด คอม (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1  1 1
  GMO-Z com Securities (Thailand) Ltd. 

 13 บล. เจพ่มอร์แกิน (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1
  JPMorgan Securities (Thailand) Limited

 14 บล. ซื้ิต่่�คอร์ปี (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. 1 1  1
  Citicorp Securities (Thailand) Limited

 15 บล. ซื้่ แอล เอส เอ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1
  CLSA Securities (Thailand) Limited (CLSA)

 16 บล. ซื้่จ่เอส-ซื้่ไอเอ็มบ่ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1
  CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited

 17 บล. โซื้ซื้ิเอเต่้ เจเนเรล (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. 1
  Societe Generale Securities (Thailand) Limited

 18 บล. ด่บ่เอส วิคเคอร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1 1
  DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

 19 บล. ที่ร่น่ต่่� จกิ.  1 1 1 1 1 1
  Trinity Securities Company Limited

 20 บล. ที่ิสโกิ้ จกิ.  1 1 1 1 1 1
  TISCO Securities Company Limited

 21 บล. ไที่ยพาณิชิย์ จกิ.   1 1 1 1 1
  SCB Securities Company Limited

 22 บล. ไที่ยพาณิชิย์ จูเล่ยส แบร์ จกิ.   1   1 1
  SCB Julius Baer Securities Company Limited

 23 บล. ธุนชิาต่ จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  Thanachart Securities Public Company Limited

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

 24 บล. โนมูระ พัฒนสิน จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  Capital Nomura Securities Public Company Limited

 25 บล. บัวหลวง จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  Bualuang Securities Public Company Limited

 26 บล. บ่ยอนด์ จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  AEC Securities Public Company Limited 

 27 บล. เพ่�อธุุรกิิจหลักิที่รัพย์ จกิ. (มหาชิน)  1 1  1 1
  TSFC Securities Public Company Limited

 28 บล. ฟินันซื้่า จกิ. 1 1
  Finansa Securities Limited

 29 บล. ฟินันเซื้่ย ไซื้รัส จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

 30 บล. ฟิลลิปี (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

 31 บล. เมย์แบงกิ์ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1
  Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited

 32 บล. เมอร์ชิั�น พาร์ที่เนอร์ จกิ. (มหาชิน) 1 1  1 1 1
  Merchant Partners Securities Public Company Limited

 33 บล. เมอร์ริล ลินชิ์ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. 1
  Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited

 34 บล. แมคควอร่ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1
  Macquarie Securities (Thailand) Limited

 35 บล. ยูบ่เอส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1
  UBS Securities (Thailand) Limited

 36 บล. ยูโอบ่ เคย์เฮี่ยน (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

 37 บล. แลนด์ แอนด์ เฮี้าส์ จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1
  Land and Houses Public Company Limited

 38 บล. หยวนต่้า (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ.  1 1 1 1 1 1
  Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

 39 บล. อาร์เอชิบ่ (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. (มหาชิน)  1 1 1 1 1 1
  RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

 40 บล. เอเชิ่ย เวลที่์ จกิ. 1 1 1 1 1 1
  Asia Wealth Securities Company Limited

 41 บล. เอเซื้่ย พลัส จกิ. 1 1 1 1 1 1
  Asia Plus Securities Company Limited

 42 บล. เอสบ่ไอ ไที่ย ออนไลน์ จกิ. 1 1 1 1 1
  SBI Thai Online Securities Company Limited

 43 บล. เอเอสแอล จกิ. 1 1 1 1
  ASL Securities Company Limited

 44 บล. ไอร่า จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1 1
  AIRA Securities Public Company Limited

 45 บล. ไอ ว่ โกิลบอล จกิ. (มหาชิน) 1 1 1 1 1
  I V Global Securities Public Company Limited

   31 43 38 36 40 32
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  1 บลปี. คลาสสิกิ ออสสิริส จกิ.  1  1 1
  Classic Ausiris Investment Advisory Securities Company Limited

 2 บ. วายแอลจ่ บูลเล่�ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จกิ.  1  1
  YLG Bullion & Futures Company Limited

 3 บ. เอ็มที่่เอส แคปีปีิต่อล จกิ.  1  1
  MTS Gold Futures Company Limited

 4 บ. ฮีั�วเซื้่งเฮีง โกิลด์ ฟิวเจอร์ส จกิ.    1
  Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited

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

 1 ธุ. กิรุงเที่พ จกิ. (มหาชิน) 1 1
  Bangkok Bank Public Company Limited

 2 ธุ. กิรุงไที่ย จกิ. (มหาชิน) 1 1
  Krung Thai Bank Public Company Limited

 3 ธุ. กิรุงศร่อยุธุยา จกิ. (มหาชิน) 1 1
  Bank of Ayudhya Public Company Limited

 4 ธุ. กิสิกิรไที่ย จกิ. (มหาชิน) 1 1
  Kasikorn Bank Public Company Limited

 5 ธุ. เกิ่ยรต่ินาคิน จกิ. (มหาชิน)  1
  Kiatnakin Bank Public Company Limited

 6 ธุ. ซื้่ไอเอ็มบ่ (ไที่ย) จกิ. (มหาชิน)  1
  CIMB THAI Bank Public Company Limited

 7 ธุ. ดอยซื้์แบงกิ์ เอจ่ สาขากิรุงเที่พฯ 1 1
  Deutsche Bank AG Bangkok Branch

 8 ธุ. ที่หารไที่ยธุนชิาต่ จกิ. (มหาชิน) 1 1
  TMB Bank Public Company Limited

 9 ธุ. ที่ิสโกิ้ จกิ. (มหาชิน)   1
  TISCO Bank Public Company Limited

 10 ธุ. ไที่ยพาณิชิย์ จกิ. (มหาชิน) 1 1
  The Siam Commercial Bank Public Company Limited

 11 ธุ. ธุนชิาต่ จกิ. (มหาชิน) 
  Thanachart Bank Public Company Limited

 12 ธุ. แลนด์ แอนด์ เฮี้าส์ จกิ. (มหาชิน)  1
  Land and Houses Bank Public Company Limited

 13 ธุ. ยูโอบ่ จกิ. (มหาชิน) 1
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

 14 ธุ. ฮี่องกิงและเซื้่�ยงไฮี้แบงกิิ�งคอร์ปีอเรชิั�น จกิ. 1
  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

	 NO.	 หน่วยงานอ้�นๆ	 ชมรม	IB	 ชมรม	CC	 ชมรม	IT	 ชมรม	FI	 ชมรม	BOO	 ชมรม	HR
	 	 Other	Companies	 IB	Club	 CC	Club	 IT	Club	 FI	Club	 BOO	Club	 HR	Club

 1 ต่ลาดหลักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย      1 
  The Stock Exchange of Thailand

 2 บ. แกิรนที่์ ธุอนต่ัน เซื้อร์วิสเซื้ส จกิ. 1
  Grant Thornton Services Limited

 3 บ. คันที่ร่� กิรุ๊ปี แอ๊ดไวเซื้อร่� จกิ. 1
  “Country Group Advisory Co., Ltd.”

 4 บ. แคปีปีิต่อล พลัส แอดไวซื้อร่� จกิ. 1
  Capital Plus Advisory Company Limited

	 NO.	 บีริษััทตัวแทนสัญญาซื้้�อขายลั่วงหน้า	 ชมรม	IB	 ชมรม	CC	 ชมรม	IT	 ชมรม	FI	 ชมรม	BOO	 ชมรม	HR
	 	 TFEX	Full	License	Members	 IB	Club	 CC	Club	 IT	Club	 FI	Club	 BOO	Club	 HR	Club
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 5 บ. แคปีปีิต่อล ลิ�งค์ แอ๊ดไวเซื้อร่� จกิ. 1
  Capital Link Advisory Company Limited

 6 บ. แคปีปีิต่อล วัน พาร์ที่เนอร์ จกิ. 1
  Capital One Partners Company Limited

 7 บ. แคปีปีิต่อล แอ๊ดแวนเที่จ จกิ. 1
  Capital Advantage Company Limited

 8 บ. เจย์ แคปีปีิต่อล แอดไวเซื้อร่ จกิ. 1
  Jay Capital Advisory Limited

 9 บ. เจว่เอส ที่่�ปีร้กิษากิารเงิน จกิ. 1
  JVS Financial Advisory Company Limited

 10 บ. เซื้จแคปีปีิต่อล จกิ. 1 
  Sage Capital Limited

 11 บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นที่์ จกิ. 1 
  Discover Management Company Limited

 12 บ. ด่ลอยที่์ ทีู่้ชิ โธุมัที่สุ ไชิยยศ ที่่�ปีร้กิษา จกิ.  1 
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Company Limited 

 13 บ. เดอะควอนที่์ กิรุ๊ปี จกิ. 1 
  The Quant Group Company Limited

 14 บ. ที่่�ปีร้กิษา เอเซื้่ย พลัส จกิ. 1
  Asia Plub Advisory Company Limited

 15 บ. บ่ยอนด์แอดไวเซื้อร์ จกิ. 1 
  Beyond Advisor Company Limited

 16 บ. เบเคอร์ ที่ิลล่� คอร์ปีอเรที่ แอ็ดไวเซื้อร่� เซื้อร์วิสเซื้ส (ปีระเที่ศไที่ย) จกิ. 1 
  Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited

 17 บ. พร่เม่�ยม พลัส แอ๊ดไวเซื้อร่� เซื้อร์วิสเซื้ส จกิ. 1 
  Premium Plus Advisory Services Company Limited

 18 บ. พ่เจเค แคปีปีิต่อล จกิ. 1 
  PJK Capital Company Limited

 19 บ. เพลินจิต่ แคปีปีิต่อล จกิ. 1 
  Ploenchit Capital Company Limited

 20 บ. ไพโอเน่ย แอดไวเซื้อร่� จกิ. 1 
  Pioneer Advisory Company Limited

 21 บ. ฟินเน็กิซื้์ แอ๊ดไวเซื้อร่� จกิ. 1 
  Finnex Advisory Company Limited

 22 บ. ฟิน พลัส แอดไวเซื้อร่� จกิ. 1 
  Finnex Advisory Company Limited

 23 บ. เวลแคปี แอดไวเซื้อร่� จกิ. 1 
  Welcap Advisory Company limited

 24 บ. เวลที่์ พลัส แอ๊ดไวเซื้อร่� จกิ. 1 
  Wealth Plus Advisory Company Limited

 25 บ. สยาม อัลฟา แคปีปีิต่อล จกิ. 1 
  Siam Alpha Capital Company Limited
 26 บ. ส่ลม แอ๊ดไวเซื้อร่� จกิ. 1 
  Silom Advisory Company Limited
 27 บ. อวานกิาร์ด แคปีปีิต่อล จกิ. 1 
  Avantgarde Capital Company Limited
 28 บ. ออพที่์เอเชิ่ย แคปีิต่อล จกิ. 1 
  OptAsia Capital Company Limited

	 NO.	 หน่วยงานอ้�นๆ	 ชมรม	IB	 ชมรม	CC	 ชมรม	IT	 ชมรม	FI	 ชมรม	BOO	 ชมรม	HR
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 29 บ. อ่วาย คอร์ปีอเรที่ เซื้อร์วิสเซื้ส จกิ. 1
  EY Corporate Services Limited

 30 บ. เอส 14 แอดไวเซื้อร่� จกิ. 1
  S14 Advisory Company Limited

 31 บ. แอ๊ดวานซื้์ แคปีปีิต่อล เซื้อร์วิสเซื้ส จกิ. 1
  Advance Capital Services Company Limited

 32 บ. แอดไวเซื้อร่� พลัส จกิ. 1
  Advisory Plus Company Limited

 33 บ. แอดไวเซื้อร่� อัลไลแอนซื้์ แอนด์ พาร์ที่เนอร์ส จกิ. 1
  Advisory Alliance and Partners Company Limited

 34 บ. แอ๊บโซื้ลูที่ แอ็ดไวเซื้อร่� จกิ. 1
  Absolute Advisory Company Limited

 35 บ. แอสเซื้ที่ โปีร แมเนจเม้นที่์ จกิ. 1
  Asset Pro Management Company Limited

 36 บ. ไอร่า แอดไวเซื้อร่� จกิ. 1
  AIRA Advisory Company Limited

 37 บ. กิรุงเที่พปีระกิันชิ่วิต่ จกิ. (มหาชิน) 1
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited

   78 57 39 41 42 34
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