
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 ตลาดหลกัทรพัยญ่ี์ปุ่ น (JPX Group) เปิดส ำนักงำนสำขำ
ในสงิคโปรใ์นวนัที ่1 พฤษภำคม 2558 โดยทดแทนส ำนกังำน
ตวัแทนเดมิ มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่แีละควำม
น่ ำ สน ใ จ ขอ งตลำด ทุ นญี่ ปุ่ น  ตล อดจน เพื่ อ ก ร ะ ชับ
ควำมสมัพนัธท์ำงเศรษฐกจิในกลุม่อำเซยีนดว้ย  

 ตลาดหลกัทรพัย์ญ่ีปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) 
ตัง้หน่วยธุรกิจดูแลเรื่องกำรจดัตัง้ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง 
(Yangon Stock Exchange: YSE) โดยหน่วยธุรกิจนี้  มี
หน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลอืในกำรเร่งด ำเนินกำรเพื่อให้ YSX 
เปิดท ำกำรไดภ้ำยในปี 2558 หลงัจำกทีไ่ดร้บัใบอนุญำตจำก
หน่วยงำนก ำกบัดแูลของเมยีนมำร ์

 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities  
Exchange: ASX) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ  
China Futures Association (CFA) เพื่ อ ร่วมกันพัฒนำ
ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำของทัง้สองประเทศ โดยเน้นดำ้น
กำรจดัอบรมและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงกนั ควำมร่วมมอืนี้
ต่อเนื่องจำกควำมร่วมมือที่ ASX ได้จดัท ำขึ้นกับ Bank of 
China เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทัง้นี้  มูลค่ำของตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยสกุลเงิน
ดอลลำรอ์อสเตรเลยีนัน้ คดิเป็น 42 ลำ้นลำ้นดอลลำร ์มขีนำด
ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีและตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลกดว้ย  

 ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg Stock  
Exchange: LuxSE) รำยงำนผลประกอบกำรปี 2557 ซึ่ง
ตอกย ้ำควำมเป็นผูน้ ำในนดำ้นกำรรบัจดทะเบยีนหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ ซึ่ งมีสัดส่วนตลำดอยู่ที่ร้อยละ 40 ของ
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีจ่ดทะเบยีนในยุโรป และรอ้ยละ 20 
ของหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่จดทะเบยีนทัว่โลก นอกจำกนี้ 
ยงัเป็นผู้น ำกำรจดทะเบยีนหลกัทรพัยส์กุลเงนิหยวน ได้แก่ 
Dim Sum bonds และ Schengen bonds ซึ่งมสีดัส่วนตลำด
นอกเอเชยีอยูส่งูกวำ่รอ้ยละ 50  

 

Corporate and Strategy (Cont) 

 คณะกรรมก า ร  United Nations (UN) Sustainability  
Committee เปิดตัวโมเดลที่ใช้ส ำหรับกำรสื่อสำรระหว่ำง
ตลำดหลกัทรพัย์กบัผู้ร่วมตลำด ซึ่งมตีลำดหลกัทรพัย์ที่เข้ำ
ร่วม initiative นี้  11 แห่ง หนึ่งในนัน้คือ ตลำดหลักทรัพย์
อยีปิต์ (Egyptian Exchange: EGX) ที่ได้รบักำรคดัเลอืกเป็น
ตน้แบบของโมเดลกำรสื่อสำรดงักล่ำว โดย EGX ได้รบักำรชื่
ชมว่ำเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้ำนกำรพฒันำที่ย ัง่ยนืในภูมภิำค
ตะวนัออกกลำงและแอฟรกิำเหนือ 

 
Products and Services  

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) เปิดตวั
ระบบเครือข่ำยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนซึ่งให้บริษัทจด
ทะเบียนสำมำรถยื่นขอ้มูลเพื่อจดัท ำ IPO หรอืระดมทุนผ่ำน
ระบบได้ (Bursa LINK) และ เปิดตวัระบบบริกำรสอบถำม
ขอ้มูลบรษิัทจดทะเบยีนออนไลน์ (AskListing@Bursa) โดย
ทัง้สองระบบเป็นส่วนหนึ่ งของกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุน ลดเวลำและเพิ่ม
ประสทิธภิำพใหก้บัผูร้ว่มตลำด 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) เปิดตวั
โครงกำร BursaMKTPLC CELEB.TRADR โดยไดค้ดัเลอืกผู้
ทีม่ชี ือ่เสยีงในสงัคม (celebrities) มำจบัคูก่บัทีป่รกึษำทำงกำร
เงนิหรอืผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรลงทุนจ ำนวน 8 คู่ เพื่อใหค้วำมรู้
แก่ celebrities ในด้ำนกำรลงทุน เพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่มี
ควำมเชื่อมัน่ ในกำรลงทุน โดยจะมีกำรรำยงำนควำม
เคลื่อนไหวในกำรเรยีนรู้กำรลงทุนและเทคนิคกำรลงทุนผ่ำน 
Bursamarketplace.com, Twitter และ Instagram 
  ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) 

ลงนำมบนัทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมอืกบั หน่วยงานทางการเงนิ
นครเฉิงตู (Chengdu Municipal Finance Affairs Office: 
Chengdu FAO) เพื่อส่งเสรมิกำรระดมทุนผ่ำน SGX ให้กบั
บรษิทัในนครเฉิงต ู
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Products and Services (Cont) 

 ตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
จดักำรแข่งขนัซื้อขำยหลกัทรพัย์ “StockWhiz 2015” มรีะยะ 
เวลำแข่งขนัตัง้แต่ 1 เมษำยน – 30 มถุินำยน 2558 โดยเปิด
ให้ผู้สนใจจำกทัง้ในและนอกประเทศที่มอีำยุ 18 ปีขึ้นไปเข้ำ
ร่วมแข่งขนัผ่ำนแอพพลิเคชัน่ TradeHero ผู้เข้ำแข่งขนัจะมี
พอร์ทจ ำลองมูลค่ำ 2,500 ดอลลำร์สิงคโปร์ส ำหรบัซื้อขำย
หลกัทรพัย ์REITS และ ETFs ทีจ่ดทะเบยีนใน SGX กจิกรรม
นี้มเีพื่อส่งเสรมิควำมรูก้ำรลงทุนและขยำยฐำนนักลงทุนบุคคล
ใน SGX 
 ตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 

ร่วมกบั ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China: BOC) และ 
บริษัท BOC International Holding Limited (BOCI) ขยำย
ควำมร่วมมือในกำรพฒันำธุรกรรมเงินหยวนระหว่ำงตลำด
สงิคโปร์ และ ตลำดจีน ผ่ำนกำรลงนำมกรอบควำมร่วมมือ 
(Framework) โดยเป็นกำรขยำยควำมร่วมมอืต่อเนื่องจำกกำร
ลงนำมบนัทกึขอ้ตกลงควำมร่วมมอื (MOU) ซึง่ครอบคลุมกำร
พฒันำผลติภณัฑ์โดยใช้เงนิหยวน เช่น สญัญำในตลำดสนิค้ำ
โภคภณัฑ์และสนิค้ำอนุพนัธ์ในสกุลเงนิหยวน รวมถงึกำรเพิม่
บริกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์เป็นสกุลเงินหยวน 
เป็นตน้ โดย BOC เป็นธนำคำรช ำระรำคำแห่งแรกใน SGX ใน
ตลำดสนิค้ำอนุพนัธ์อ้ำงองิเงนิหยวน รวมถงึผลติภณัฑ์ RMB 
Currency Futures ของ SGX 
 Cleartrade Exchange (CLTX) ซึง่เป็นตลำดสนิคำ้โภคภณัฑ์

ล่วงหน้ำของสงิคโปรเ์ปิดตวั CLTX portal ซึง่ชว่ยอ ำนวยควำม
สะดวกให้นักลง ทุนในกำร เข้ำถึงบริกำร  CLTX ได้ ใน
แอพพลเิคชัน่เดยีว โดยสมำชกิของตลำดหลกัทรพัยส์ำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มูลรำคำทีม่คีวำมโปร่งใส ขอ้มูลกำรซื้อขำย รวมถงึมี
ระบบบรกิำรบญัชลีูกค้ำและบรกิำรขอ้มูลหลกัทรพัย ์ผ่ำนกำร
สมคัรสมำชกิทีเ่ดยีว (Single Sign on) 
 ตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) 

ร่ ว มมือ กับ  ตลาดหลักทรัพ ย์ไ ต้หวัน ( Taiwan Stock  
Exchange Corporation: TWSE) อ นุญำต ให้มีก ำ รออก
ผลติภณัฑ์ ETF โดยอ้ำงองิดชันี TOPIX ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรพจิำรณำจำกทำงกำร ทัง้นี้ JPX และ TWSE จะร่วมกัน
สง่เสรมิผลติภณัฑใ์หแ้ก่นกัลงทุนรว่มกนั 
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 ตลาดหลักทรัพย์เซ่ียงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: 
SSE) เพิม่ช่องทำงสื่อสำรกำรบรกิำร IPO ผ่ำน WeChat โดย
ครอบคลุมข่ำวสำรเกี่ยวกบับรกิำร IPO ของ SSE ข้อมูลเชงิ
วิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับ IPO และ ข้อมูลอบรมสัมมนำและ
กจิกรรม IPO ของ SSE 
 ตลาดหลักทรัพย์  BSE ขอ งอิน เ ดีย  จัดท ำ ร ำยกำร  

complaints ของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนผ่ำน
ออนไลน์ โดยจะน ำไปโพสต์ใน Listing Centre Module ซึง่จะ
ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเห็นสถำนะล่ำสุดของ complaints 
เพือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนจดักำรกบัปัญหำเหลำ่นัน้ตอ่ไป  
 ตลาดหลักทรัพย์ อี ยิปต์  (Egyptian Exchange: EGX) 

เปิดตวัระบบเปิดเผยขอ้มูลออนไลน์ส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
โดยบรษิทัจดทะเบยีนสำมำรถส่งขอ้มูลรำยงำนทีต่้องเปิดเผย
เขำ้สู่ระบบและข้อมูลบรษิัทจะถูกเปิดเผยไปยงันักลงทุนผ่ำน
หน้ำจอซื้อขำยหลักทรัพย์ทันที ซึ่งจะช่วยลดเวลำ ลด
ขอ้ผดิพลำด และชว่ยใหน้กัลงทุนเขำ้ถงึขอ้มลูไดท้นัเวลำ 
 STOXX Limited (STOXX) ผู้ให้บรกิำรจดัท ำดชันีและตลาด

หลกัทรพัยเ์กาหลี (Korea Exchange: KRX) ลงนำมบนัทกึ
ขอ้ตกลงควำมร่วมมอืในด้ำนกำรพฒันำดชันี และมแีผนสร้ำง
ธุรกิจร่วมกนัในตลำดกำรเงินทัง้ในเอเชยีและยุโรปผ่ำนกำร
ให้บ ริก ำรของ  KRX และ  STOXX โดย ปัจจุ บัน  Korea  
Investment & Securities (KIS) ได้รับอนุญำตจำก STOXX 
ให้ อ อ ก  Exchange-traded note (ETN) ที่ อ้ ำ ง อิ ง  EURO 
STOXX 50 Daily Short Index และไดเ้ขำ้จดทะเบยีนใน KRX 
เมือ่วนัที ่23 เมษำยน 2558 
 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities  

Exchange: ASX) เปิดศูนย์บริกำรูกค้ำ 24 ชัว่โมง (ASX  
Customer Support Centre) จัดตั ้งอยู่ที่  ASX’s Australian  
Liquidity Center (ALC) โ ด ยมีที ม ง ำนด้ ำ น เ ทค โ น โ ล ย ี 
operations และกำรก ำกบักำรซื้อขำยเพื่อให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ 
ปัจจุบนัลูกค้ำของ ALC มำจำกออสเตรเลยี ร้อยละ 68 ตำม
ด้วยเอเชียแปซิฟิก สหรฐัอเมริกำ และตะวันออกกลำงและ
แอฟรกิำ รอ้ยละ 14, 12 และ 6 ตำมล ำดบั  
 Euronext ได้คัดเลือกให้ Horizon Software เข้ำมำจัดท ำ

ระบบเพื่อตรวจสอบและก ำหนดรำคำ (pricing) อนุพนัธ ์แบบ
เรียลไทม์ รวมถึงก ำหนด settlement price แบบ intra-day  
basis เนื่องจำกระบบเดมิของ Euronext ทีพ่ฒันำขึน้เองนัน้ มี
ควำมยุง่ยำกและมคีำ่ใชจ้ำ่ยสงูในกำรดแูลรกัษำระบบ อกีทัง้ไม่
พรอ้มทีจ่ะรองรบักำรเตบิโตทีจ่ะมขีึน้ในอนำคต  
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 ตลาดหลกัทรพัยอ์อสโล (Oslo Bors) สนบัสนุนใหผู้ส้่งค ำสัง่
รำยกำรใหญ่ (large equity order) ใช้ North Sea dark pool 
ซึ่งเป็นฟังก์ชัน่ใหม่ที่จะเพิม่เข้ำไว้ในระบบซื้อขำยของ Oslo 
Bors ตัง้แต่วนัที่ 20 เมษำยน 2558 โดยจะมกีำรก ำกับดูแล
และตรวจสอบกำรซื้อขำย พร้อมด้วยรำค้ำงอิงจำกรำคำที่
ปรำกฏใน order book ของตลำด Oslo Bors สำมำรถเผยแพร่
รำยกำรซื้อขำยได้ทนัทแีละมฝ่ีำยก ำกบักำรซื้อขำยของ Oslo 
Bors ตรวจสอบกำรซื้อขำยดว้ย ซึง่จะช่วยลดขอ้กงัวลทีพ่บใน
กำรซือ้ขำยบน dark pool อื่นๆ 
 ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Group) ร่วมกับ 

UBS และ  Zurcher Kantonalbank เ ปิ ดตัวแอพลิ เ คชั น่
ส ำหรับกำรช ำระเงินในชื่อ Paymit (มำจำกค ำว่ำ payment 
และ transmit) ซึ่งเป็นแอลิเคชัน่ส ำหรับกำรโอนเงินแบบ  
Peer-to-Peer (P2P) โดยเปิดให้บุคคลทัว่ไปท ำรำยกำรโอน
เงนิผ่ำน smart phones ไปยงั UBS, Zurcher Kantonalbank 
และธนำคำรอื่นๆ ด้วย เพยีงมหีมำยเลขโทรศพัท์มอืถือของ
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละมบีญัชธีนำคำรและ/หรอืบตัรเครดติ โดยมี
แผนทีจ่ะขยำยไปยงักลุม่ผูค้ำ้ปลกีใหย้อมรบักำรช ำระรำคำผ่ำน
ระบบนี้ด้วย ก ำหนดเปิดตวัใน Apple Application Store และ 
Google Play Store ภำยในสิน้เดอืนพฤษภำคม 2558 
 ตลาดหลกัทรพัยบ์ูคาเรสต์ (Bucharest Stock Exchange: 

BVB) ของประเทศโรมำเนียเปิดตวัระบบซื้อขำยออนไลน์ซึ่ง
พฒันำบนแพลทฟอร์ม Arena-XT ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้
นักลงทุนในกำรดูขอ้มูลเรยีลไทม ์เพิม่ระบบกำรบรหิำรจดักำร
ค ำสัง่ซือ้ขำยและกำรจดัท ำรำยงำนกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์และ
รองรบักำรเรยีกดขูอ้มลูบนเบรำเซอร ์หลำยรูปแบบรวมถงึกำร
ดขูอ้มลูผำ่นสมำรท์โฟนหรอืแลบทอป 
 ตลาดหลกัทรพัย ์Nasdaq ให้บรกิำรระบบก ำกบัดูแลกำรซื้อ

ข ำ ยหลัก ท รัพ ย์  SMARTS แ ก่  Japan Electric Power  
eXchange (JEPX) ซึ่งเป็นตลำดซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำแห่ง
แรกในญีปุ่่ นและมบีทบำทอย่ำงมำกในกำรก ำหนดรำคำไฟฟ้ำ
ในญีปุ่่ น ระบบ SMARTS จะช่วยในกำรตรวจสอบและป้องกนั
กำรสรำ้งรำคำหลกัทรพัย ์โดยจะเริม่น ำระบบ SMARTS มำใช้
ก่อนทีจ่ะมกีำรลดกำรควบคุมเตม็รูปแบบของอุตสำหกรรมกำร
ผลติไฟฟ้ำของประเทศญี่ปุ่ นซึ่งมกี ำหนดทีจ่ะเขำ้สู่ภำคกำรค้ำ
ปลกีของประเทศในเดอืนเมษำยนปี 2558 
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Rules and Regulations  

 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ปรับ
ค ำจ ำกดัควำมของ EIP หรอื Excluded Investment Products 
ส ำหรบัโครงกำรจดักำรกำรลงทุน  ซึ่งจะเอื้อให้นักลงทุนรำย
ยอ่ยลงทุนใน ETFs ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
(Singapore Exchange: SGX) ไดง้ำ่ยขึน้และตน้ทุนทีต่ ่ำ โดย
ก่อนหน้ำนี้ กองทุนที่ลงทุนในสนิค้ำอนุพนัธ์จะถูกก ำหนดให้
เป็น Specific Investment Products (SIP) ซึ่งนักลงทุนรำย
ย่อยต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้และประสบกำรณ์ก่อนลงทุน 
ทัง้นี้ ETFs ทีจ่ะแปลงเป็น EIP ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุน ETFs 
ที่อ้ำงอิงสินค้ำอนุพนัธ์ เช่น SPDR® Gold ETF ซึ่งมีสภำพ
คลอ่งสงูทีสุ่ดในเอเชยี 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยม์าเลเซีย (Securities Commission Malaysia: 
SC) เปิดใหผู้ป้ระกอบกำรทีส่นใจจดัตัง้และระดมทุนในรูปแบบ 
Equity Based Crowdfunding ยื่นเอกสำรแสดงควำมสนใจที ่
SC โดย Crowdfunding จะช่วยให้สถำนประกอบกำรขนำด
กลำงและเล็กมีโอกำสที่จะได้รับเงินทุนผ่ำนกำรลงทุนใน
กองทุนทีม่ขีนำดเลก็จำกนกัลงทุนกลุม่ใหญ่โดยใชแ้พลตฟอรม์
ออนไลน์ 

 

Post Trade Services 

 ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ารต์า (Qatar Central Securities  
Depository: QCSD) ปรบัเพิม่สดัส่วนกำรถอืครองหุน้ของนัก
ลงทุนต่ำงประเทศในกลุ่มประกันภัยเป็นร้อยละ 49 อันสืบ
เนื่องจำกกำรปรบัสดัส่วนกำรถอืครองตำมกฎหมำยทีอ่นุญำต
ให้นักลงทุนต่ำงชำติถือครองได้ไม่เกินร้อยละ 49 โดยมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที ่22 เมษำยน 2558  
 LCH.Clearnet เปิดบัญชีสกุลเงินดอลลำร์ไว้กับ Reserve 

bank of Australia (RBA) นับเป็น CCP ต่ำงชำตแิห่งแรกที่มี
บญัชเีพื่อกำรส่งมอบกบั RBA และได้เริม่ใหบ้รกิำรรบัส่งมอบ
เงนิสกุลดอลลำร์อสเตรเลยีผ่ำนบญัช ีExchange Settlement 
Account (ESA) นอกจำกนี้ LCH.Clearnet ยงัเป็นสมำชกิตรง
ข อ ง  Reserve Bank Information and transfer System 
(RITS) ซึ่งเป็นระบบกำรโอนเงนิมูลค่ำสูงส ำหรบั Real Time 
Gross Settlement (RTGS) ดว้ย  
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Post Trade Services 

 LCH.Clearnet ประกำศใหบ้รกิำรช ำระรำคำสญัญำสวอปอตัรำ 
เงนิเฟ้อ (inflation swap clearing) ผำ่น Swapclear ซึง่กำรซื้อ
ขำย inflation-linked swaps นี้ เ ป็นที่นิยมในกลุ่มผู้จ ัดกำร
กองทุนและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญเพื่อเป็นกำรป้องกนักำร
เพิม่ขึน้ของเงนิเฟ้อและอตัรำดอกเบีย้  
 FINRA เปิดบริกำรสำยด่วนส ำหรบันักลงทุนสูงวยั toll free 

FINRA Securities Helpline for Seniors เพื่อให้บรกิำรแก่นัก
ลงทุนสูงวยักรณีตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอยีดขอ้มุลกำรลงทุน
ที่ถอืครอง ขอ้สงสยัเกี่ยวกบับญัชทีี่โบรกเกอร์ และเปิดให้ใช้
เครื่องมือกำรลงทุนของ FINRA ซึ่งรวมถึง Brokercheck ® 
ดว้ย  

 
Information Technology 

 ตลาดหลักทรพัย์มอสโคว (Moscow Exchange) เตรียม
เปลี่ยนระบบซื้อขำยหลกัทรพัย์และระบบช ำระรำคำใหม่ใน
วนัที่ 1 มถุินำยน 2558 โดยระบบที่พฒันำใหม่ประกอบด้วย 
กำรปรบัระยะเวลำช ำระรำคำเป็น T+1 กำรอนุญำตให้ท ำกำร
ช ำระรำคำด้วยสกุลเงินดอลลำร์สรอ.ส ำหรับหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศและ DRs กำรเพิม่ระบบใหม่ส ำหรบักำรซื้อขำย
แบบ block trading กำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรซื้อคืน
หลักทรัพย์กับคู่ส ัญญำ (Repo with the CCP) กำรพัฒนำ
ระบบกำรส่งมอบสญัญำซื้อขำยตรำสำรหนี้ล่วงหน้ำ รวมถึง
ระบบจดักำรช ำระรำคำใหม่ส ำหรบัตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ 
เป็นตน้ 
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Information Technology (Cont) 

 Deutsche Börse ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ 
Sibiu Stock Exchange (SIBEX) ของโรมำเนีย เพื่อช่วย
พัฒนำระบบกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำอ้ำงอิง
กระแสไฟฟ้ำให้กับ SIBEX โดยจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรบักำรซือ้ขำย ช ำระรำคำและสง่มอบสนิคำ้โภคภณัฑ ์ 

 
Alternative Trading Venue  

 BATS เตรยีมเปิดตวัตลำดออพชัน่แห่งที่ 2 ในสหรฐัอเมรกิำ 
ในชื่อว่ำ EDGX Options เพิม่เตมิจำกที ่BATS ด ำเนินกำรอยู่
ในปัจจุบัน คือ BZX Options โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรองรบั 
order flow ประเภทใหม่ที่ไม่ได้ซื้อขำยในรูป price-time  
priority โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเสนอเรื่องต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. คำดวำ่จะเริม่ด ำเนินกำรไดใ้นเดอืนพฤศจกิำยน 2558  
 Emerging Crowd เป็นแพลทฟอร์มใหม่ทำงกำรลงทุน ที่ได้

เปิดตวัขึน้เพื่อเปิดใหน้ักลงทุนมโีอกำสลงทุนโดยตรงในบรษิทั
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน แต่มีศักยภำพที่ดีและได้รับกำร
คัดเลือกเข้ำมำจำกตลำดในกลุ่ม frontier และ emerging  
market ในช่วงเริ่มต้น มีหุ้น 2 บริษัท คือ Neo ซึ่งเป็นร้ำน
กำแฟของไนจีเรีย ที่รู้จ ักกันในชื่อ African Starbucks และ 
Bozza ซึ่ง เป็นแพลทฟอร์มที่ ใช้ในกำร download ข้อมูล
มลัติมีเดียจำกทัว่ทวีปแอฟริกำ ทัง้นี้  เงินลงทุนขัน้ต ่ำ อยู่ที ่
500 ปอนด ์ 

2 เมษายน 2558 ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ลงนำมตอ่อำยบุนัทกึควำมรว่มมอืกบัตลำดหลกัทรพัยล์ำว เพิม่อกี 5 ปี เพือ่สำนตอ่
ควำมรว่มมอืในกำรพฒันำตลำดทุนลำว 

2 เมษายน 2558 ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ำรตอ้นรบั H.E Sou Socheat, เลขำธกิำรส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
กมัพชูำ และ Mr. Hong Sok Hour ผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยก์มัพชูำ และคณะเนื่องในโอกำสเดนิทำงมำ
ศกึษำดงูำนตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 

28 เมษายน  2558 ตลำดหลกัทรพัยฯ์ รว่มกบั  Toyo Securities บรษิทัหลกัทรพัยจ์ำกประเทศญีปุ่่ น และ บรษิทัหลกัทรพัย ์
เคท ีซมีโิก ้จดังำนสมัมนำ “Japanese and Chinese Market Seminar” เพือ่ใหค้วำมรูด้ำ้นตลำดทุน
ญีปุ่่ นและตลำดทุนจนีแก่นกัลงทุนไทย 

International Activities 


