
 

 

 

 

International Exchanges Roundup 

Corporate and Strategy 

 ส ำนักงำน ก.ล.ต. เมียนมำร์ (Myanmar Securities and 
Exchange Commission: MSEC) เปิดเผยว่า มีเพียง 2 – 3 
บริษัท จากเดิมที่ MSEC อนุมัติ 6 บริษัท ที่พร้อมจะเข้าจด
ทะ เบียนในตลำดหลักทรัพย์ย่ ำ งกุ้ ง  (Yangon Stock  
Exchange: YSE) ตามทีม่แีผนเปิดซือ้ขายเตม็รูปแบบในเดอืน
มนีาคมนี้ โดยบรษิัททัง้หมดอยู่ระหว่างการเตรยีมการในด้าน
การวิเคราะห์สถานะของบริษัท บรรษัทภิบาล รวมถึงการ
เตรยีมการดา้นกฎหมาย 

 ตลำดหลกัทรพัยเ์กำหลี (Korea Exchange: KRX) ประกาศ
แผนธุรกิจปี 2559 โดยมุ่งปรับโครงสร้างของ KRX ให้เป็น
รูปแบบ holding company ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสิน้ปี 2559 และ
แยก KOSPI, KOSDAQ และตลาดอนุพนัธ์ออกมาเป็นบริษัท
ย่อย  นอกจากนี้  KRX มีแผนที่จะ เพิ่ม เวลาการซื้อขาย
หลักทรัพย์อีก 30 นาที จัดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์และ
อนุพันธ์สกุลเงินดอลลาร์สรอ . เพิ่มบทบาทการเป็น CCP 
ส าหรับ  OTC Derivatives และเพิ่ม เครื่ อ งมือที่ช่ วย เพิ่ม
เสถยีรภาพในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เช่น kill-switch  

 ตลำดหลักทรพัย์เกำหลี (Korea Exchange: KRX) จัดตัง้ 
Task Force ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย วาณิชธนากร นักกฎหมาย 
และนักบญัชี เพื่อให้ค าแนะน าบรษิัท blue-chip ในเอเชียเพื่อ
เตรยีมเขา้จดทะเบยีนใน KRX โดยในเบือ้งต้นมุ่งไปทีบ่รษิทัใน
เวียดนามและอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มจ านวนบริษัทจดทะเบียน
ต่างชาติในตลาด KOSPI ในปี 2559 นอกจากนี้ KRX ได้เริ่ม
โครงการวจิยัเกีย่วกบัการน าบรษิทัจดทะเบยีนในเวยีดนามและ
อินโดนีเซียเข้ามาจดทะเบียนใน KRX โดยศึกษาทัง้ด้าน
กฎหมาย บัญชี รวมถึงปญัหาและอุปสรรคในการเข้าจด
ทะเบยีน พรอ้มท างานร่วมกบัก.ล.ต. แต่ละประเทศเพื่อบรหิาร
จดัการความเสีย่งของการก ากบัดแูล 

 ตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEx) ประกาศแผนยุทธศาสตรปี์ 2559-2561 เพื่อ
เป็นศูนย์กลางทางการเงินชัน้น าของโลก โดยจะสร้าง cross-
border access platform ในตลาดจีน และส่งเสริมการเป็น
ศูนยก์ลางเงนิหยวน รวมถงึขยายธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงกนัผ่านตลาด
หุน้ ตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์ตลาดตราสารหนี้และตลาดเงนิ เพื่อ
เป็น multi-asset platform ทีเ่ชื่อมโยงตลาดจนีและตลาดโลก 

Corporate and Strategy (Cont) 

 European Energy Exchange (EEX) สร้างความร่วมมือกับ 
Power Exchange Central Europe (PXE) โดยซื้อหุ้นของ 
PXE ท าใหก้ลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (รอ้ยละ 66.67) คาดว่าจะ
ด าเนินการแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 การร่วมมอืกนัครัง้นี้ 
จะท าให้ EEX สามารถขยายสินค้าเข้าไปยังยุโรปกลางและ
ตะวันออก เพิ่มจ านวนสมาชิกและส่งเสริมการซื้อขายข้าม
พรมแดน ซึ่งสอดคล้องกบั PXE ที่ต้องการสร้างแพลทฟอร์ม
ของภูมภิาคทีแ่ขง็แกร่งมากขึน้  

 ตล ำ ด หลัก ท รัพ ย์ อ ำ บู ด ำ บี  (Abu Dhabi Securities  
Exchange: ADX) ได้รับรางวัลตลาดหลักทรัพย์ดีเด่นด้าน
นวตักรรมจาก Capital Finance International ซึ่งเป็นวารสาร
การเงนิและแหล่งขอ้มูลดา้นธุรกจิการเงนิออนไลน์ทีม่สี านักงาน
ใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงลอนดอน จากผลงานเด่นด้านนวตักรรม อาท ิ
การออกเลขประจ าตวันักลงทุนได้ภายใน 60 วนิาทหีลงัการท า
ธุรกรรมด้วยบตัรประชาชน การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือ
ครองมากกว่ารอ้ยละ 5 บนเวบ็ไซต ์ฯลฯ 

 
Products & Services 

 ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช ำ  (Cambodia Securities  
Exchange: CSX) จดักจิกรรม “My First STOCK” เป็นครัง้แรก 
ในวนัที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสรมิความเข้าใจด้านตลาด
ทุนแก่นักลงทุนบุคคลในกมัพูชา โดยนักลงทุนสามารถพบปะ
สอบถามข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและเปิดบัญชีกับบริษัท
หลกัทรพัยท์ีม่าใหบ้รกิารภายในงาน 

 ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ร่วมมือกับ สมาคม CFA สิงคโปร์ และ MoneySENSE จัด
แคมเปญ The Save & Invest Portfolio Series เพื่อสง่เสรมิและ
กระตุน้ใหผู้ล้งทุนรายย่อยหนัมาออมและลงทุนส าหรบัอนาคต 

 ธนำคำรกลำงแห่งประเทศสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ร่วมกับ Temasek Foundation โรงเรียน 
ลีกวนยู (Lee Kuan Yew School of Public Policy: LKYSPP) 
เปิดตัวโครงการ ASEAN Financial Regulators' Executive 
Programme (AFREP) ซึ่งเป็นโครงการที่น าเจ้าหน้าที่ด้าน
กฏเกณฑท์างการเงนิของกลุ่มประเทศอาเซยีนเขา้ร่วมโครงการ
เพื่อปูพืน้ฐานความรูแ้ละเนื้อหาเชงิลกึเพื่อเป็นผูน้ าดา้นการเงนิ
ในภูมภิาค 
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 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนจนีและฮ่องกงร่วมเปิดตวัระบบ
ซ้ือขำยกองทุนระหว่ำงกัน (Mainland China and Hong 
Kong Fund Mutual Recognition Service Platform) ภายใต้
โครงกำรเช่ือมโยงกำรซ้ือขำยกองทุน Mainland – Hong 
Kong Mutual Recognition of Funds (MRF) โ ด ย ร ะ บ บ
ดงักล่าวจะเชื่อมโยงกับ Central Money Market Units (CMU) 
ของ HKMA ซึ่งสถาบนัในจีนและฮ่องกงสามารถทราบขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุน การจดทะเบยีนกองทุน ผูดู้แลกองทุน และ
การช าระราคาของกองทุนที่เชื่อมโยงซื้อขายระหว่างกนัภายใน
ระบบเดยีว (single point) เพื่อสนับสนุนเกณฑ์การเชื่อมโยงซื้อ
ขายกองทุน ลดต้นทุนการด าเนินงาน และเพิม่ประสทิธภิาพการ
ซือ้ขายกองทุนระหว่างกนั ทัง้นี้ มแีผนทีจ่ะเชื่อมโยงระบบการซือ้
ขายกบัระบบซือ้ขายกองทุนต่างประเทศในภูมภิาคอื่นดว้ย 

 ในปี 2559 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) มีแผน
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านพลงังาน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊าซหุงตม้ (LPG) และถ่านหนิ 

 Euronext เตรียมเปิดตัวสญัญาซื้อขายน ้าตาลล่วงหน้าเพื่อให้
ผูป้ระกอบการน ้าตาลในสหภาพยุโรปได้ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ป้องกนัการเปลีย่นแปลงของราคา ทัง้น้ี สหภาพยุโรปเป็นผูผ้ลติ
รายใหญ่อนัดบัที ่3 และเป็นผูบ้รโิภครายใหญ่อนัดบัที ่2 ของโลก  

 Blackrock’s iShares เปิดตัว iShares TA-25 Israel UCITS 
ETF ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินแรกที่อ้างอิงบริษัท 
จดทะเบียนรายใหญ่ 25 รายแรกในอิสราเอล ทัง้นี้ ตลาดทุน
อสิราเอลนับเป็นหนึ่งในตลาดที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิที่ฟ้ืน
ตวัไดเ้รว็หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ โดย ETF นี้เป็นการเปิดโอกาสให้
นกัลงทุนต่างชาตเิขา้ถงึตลาดทุนอสิราเอลไดม้ากขึน้ดว้ย 

 Nasdaq เปิดตวัระบบ Nasdaq IR Insight ส าหรบัใหบ้รกิารแบบ
ครบวงจรส าหรับผู้บริหารทางการเงินในการตรวจสอบและ
วเิคราะหห์ลกัทรพัยข์องบรษิทั และภาพรวมตลาด ในเชงิกลยุทธ์
เพื่อช่วยสนบัสนุนการตดัสนิใจ 

 ส ำนักงำนคณะก ำกบัดูแลกำรซ้ือขำยสินค้ำโภคภณัฑ์ของ
อเมริกำ (U.S. Commodity Futures Trading Commission: 
CFTC) เปิดตัวเว็บไซต์ www.whistleblower.gov เพื่อพัฒนา
ระบบการให้เบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิด
กฎหมายหลกัทรพัย ์
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Rules & Regulations 

 ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดรบัฟงัความคดิเห็นเกี่ยวกบั 1) การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์
เกีย่วกบัการน าสง่เอกสารหรอืการชีแ้จงในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จนถงึวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2559 และ 2) กฎเกณฑ์
การรายงานความยัง่ยนืโดยยดึหลกั “Comply or Explain” จนถงึ
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2559 

 ตลำดหลักทรัพย์เกำหลี ( Korea Exchange: KRX) ปรับ
เกณฑ์ส าคญั 7 เรื่องในปี 2559 ได้แก่ 1) ปรับ tick size ของ 
mini KOSPI 200  options ให้แคบลง 2 ) ปรับกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกบัแหล่งเงินส ารองส าหรบัการช าระราคา 3) ยกเว้น
ภาษกีารซือ้ขายหลกัทรพัยจ์าก market maker ส าหรบัอนุพนัธท์ี่
อ้างองิดชันีหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 4) เพิ่ม
การด ารงเงินกองทุนของบรษิัทสมาชิกเพื่อเสถียรภาพของการ
ช าระราคา 5) จัดให้มี market maker ส าหรับหลักทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องต ่า 6) ปรบัรูปแบบการซือ้ขายส าหรบัหลกัทรพัยท์ี่มี
สภาพคล่องต ่ามาก 7) เพิม่เครื่องมอืทีช่่วยเพิม่เสถยีรภาพในการ
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์เช่น kill-switch เป็นตน้ 

 หน่วยงำนก ำกับดูแลตลำดทุน จีน  (China Securities  
Regulatory Commission: CSRC) ประกาศยกเลิก เกณฑ ์ 
Circuit Breaker หลงัจากดชันีตลาดหุ้นลดลงถงึร้อยละ 7 ท าให้
ตลาดหลกัทรพัยห์ยุดการซือ้ขาย 2 วนัในระหว่างวนัเปิดท าการ
ซือ้ขายสปัดาห์แรกของปี ทัง้นี้ ยงัคงเกณฑ์ daily price limit ใน
หุ้นรายตัวไว้ที่ร้อยละ 10 เช่นเดิม นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน 
CSRC ยงัออกเกณฑ์ใหผู้้ถอืหุ้นใหญ่ขายหุน้ในตลาดรองไม่เกนิ
ร้อยละ 1 ของหุ้นทัง้หมดที่ถือครองในทุก 3 เดอืนโดยการขาย
หุ้นในตลาดรองก าหนดให้ท าได้ในช่วง pre-opening session 
เท่านัน้  

 หน่วยงำนก ำกบัดูแลในกลุ่มตลำดเกิดใหม่เข้าร่วมประชุม 
IOSCO ณ ประเทศอนิโดนีเซยี ได้หารอืโดยใหค้วามส าคญัเรื่อง 
digitalization แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก  financial technology 
(FinTech) ทัง้ในด้านการพฒันากฎเกณฑ์ การก ากบัดูแล ความ
เสีย่ง (market risk) การใหผ้ลตอบแทน ฯลฯ โดยไดม้กีารจ าลอง
สถานการณ์กรณีเกิด cyber attack ด้วย นอกจากนี้  ได้หารือ
ประเด็นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่นัก
ลงทุนต่างชาตดิว้ย  
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Post-trade Services 

 ตลำดหลกัทรพัย์มอสโคว ์(Moscow Exchange) ปรบัการ
ช าระราคาและส่งมอบเป็น T+2 ส าหรบัการซื้อขายตราสารหนี้
ของยุโรปที่เป็นสกุลเงนิดอลลาร์สรอ. เริม่วนัที่ 25 มกราคม 
2559 

 
Alternative Trading Venues 

 Chi-X Global ประกาศว่า J.C. Flowers & Co. ตกลงทีจ่ะเขา้
ซื้ อ กิ จ ก า ร ข อ ง  Chi-X Australia, Chi-X Japan แ ล ะ  
Chi-Tech Hong Kong โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2559 อนึ่ง J.C Flowers & Co เน้นการ
ลงทุนในภาคธุรกิจการเงนิทัว่โลกและเป็นนักลงทุนที่ active 
ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกมากวา่ 2 ทศวรรษ  

 
Information Technology  

 ตลำดหลกัทรพัย์โอซำก้ำ (Osaka Securities Exchange: 
OSE) มแีผนปรบัระบบการซือ้ขายอนุพนัธใ์หม ่“J-GATE” เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นทัง้ในเรื่องของความเร็ว ความ
เสถียร และสนับสนุนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว
ยิง่ขึน้ 

 ตลำดหลักทรัพย์แ ห่ งชำ ติ อิน เ ดีย  (National Stock  
Exchange of India: NSE) เริม่ใช้ระบบบรหิารความเสีย่งใน
การส่งค าสัง่ซื้อขายความเร็วสูง  (Ultra low latency risk  
gateway) ซึ่งพัฒนาโดย GATElab บริษัทผลิตซอฟแวร์
ทำงกำรเงินของกลุ่มตลำดหลกัทรพัยล์อนดอน (London 
Stock Exchange Group: LSEG) ระบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าส่ง
ค าสัง่ซื้อขายอนุพนัธ์ที่อ้างองิตราสารทุนของ NSE ได้ภายใน
เวลาต ่ ากว่า 30 microseconds หากค าสัง่ซื้อขายนั ้นผ่าน
เกณฑป์ระเมนิความเสีย่งทีก่ าหนด 

 ตลำดหลักทรัพย์ไนจีเ รีย (Nigerian Stock Exchange: 
NSE) เลอืกใชร้ะบบ SMARTS Market Surveillance Platform 
ของ Nasdaq เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของงานก ากบัดูแลการซื้อ
ขาย ทัง้นี้  NSE ใช้ระบบซื้อขาย X-stream ของ Nasdaq 
เชน่กนั 
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 ตลำดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities  
Exchange: ASX) เลือกบริษัท Digital Asset เป็นผู้พัฒนา
โซลูชัน่ส์ส าหรบัเทคโนโลยกีารลงบญัชแีบบกระจายตวั หรอื 
Distributed Ledger Technology ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วใน
การประมวลผลหลงัการซื้อขาย ลดความเสี่ยงและต้นทุนใน
การก ากบัดูแลและต้นทุนการบรหิารงาน โดยได้เขา้ไปลงทุน
ถอืหุ้นใน Digital Asset ด้วยร้อยละ 5 คดิเป็นเงนิ 14.9 ล้าน
ดอลลารอ์อสเตรเลยี อนึ่ง ASX มแีผนทีจ่ะปรบัยกระดบัแพลท
ฟอร์มการซื้อขายและหลงัการซื้อขายใหม่ โดยในเฟสแรกจะ
เปลีย่นระบบซื้อขายและบรหิารความเสีย่งของ ASX ทัง้หมด 
ภายในปี 2559 และในเฟสที ่2 ASX จะท างานร่วมกบั Digital 
Asset เพือ่ออกแบบโซลูชัน่สใ์หม่ส าหรบัระบบหลงัการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เพื่ อแทนที่ ร ะบบ CHESS เดิม  โดยน า เอา
เทคโนโลย ีblockchain แบบกระจายตวัมาใชเ้พื่อลดภาระการ
ท างานของระบบช าระราคาหลกัทรพัยแ์บบรวมศูนยท์ีใ่ชอ้ยูใ่น
ปจัจุบนั คาดวา่จะด าเนินการไดภ้ายในปี 2560  

 บริษัท Digital Asset Holdings ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการ
ลงบญัชแีบบกระจายตวั หรอื Distributed Ledger Technology 
ส าหรบัธุรกิจการให้บรกิารทางการเงนิ ประกาศว่า สามารถ
ระดมทุนไดม้ากกว่า 50 ลา้นดอลลารส์รอ. จากบรษิทัชัน้น าใน
ระบบเศรษฐกิจการเงนิโลก 13 แห่ง อนัได้แก่ ABN AMRO,  
Accenture, ASX, BNP Paribas, Broadridge Financial  
Solutions, Citi, CME Ventures, Deutsche Börse Group, 
ICAP, J.P. Morgan, Santander InnoVentures,  Depository 
Trust & Clearing Corporation (DTCC) และ PNC Financial 
Services Group การลงทุนใน Digital Asset นี้ แสดงให้เห็น
ถึงการตอบรับของสถาบันการเงินชัน้น าที่ครอบคลุมทัง้
ธนาคารพาณิชย ์ตลาดหลกัทรพัย ์ส านักหกับญัช ีศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์ ผู้ให้บรกิารระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทัง้นี้ Digital 
Asset ตัง้ขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
รวดเรว็ในการช าระราคาและลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายจากเทคโนโลย ี
Distributed Ledger Technology อ นึ่ ง  ICAP ซึ่ ง เ ป็ น ผู้
ให้บรกิารระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์และการจดัการบรหิาร
ความเสี่ยงระบบหลงัการซื้อขาย ที่ได้เข้าไปลงทุนในบรษิัท 
Digital Asset ผ่ า นบ ริษัท ใ น เ ค รือ  Euclid Opportunities 
เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีนี้ และมีแผนที่จะน า
เทคโนโลยดีงักลา่วไปใชเ้พื่อการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ 
(next-generation products) ตลอดจนนวตักรรมอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
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 ตลำดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) และ 
ตลำดหลกัทรพัยไ์ต้หวนั (Taiwan Stock Exchange: TWSE) 
ประกาศความร่ วมมือ เชิง กลยุทธ์ ร ะหว่ า งกัน เมื่ อ วันที ่ 
27 มกราคม 2559 โดยบริษัท Global Link Securities ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของ TWSE จะเขา้เป็น remote trading member ของ 
SGX ซึ่งจะท าให้บริษัทสมาชิกของ TWSE สามารถซื้อขาย
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของ SGX ไดโ้ดยตรง ทัง้นี้ คาดว่าจะเริม่
ไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2559  

 Thomson Reuters แถลงความร่วมมอืกบั Startupbootcamp 
FinTech Singapore เพื่อสนับสนุนให้แก่บรษิทัเริม่ต้นกจิการที่
เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 European Securities and Markets Authority (ESMA) ร่วม
จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MoU) กบัหน่วยงานก ากบั
ดแูลของแคนาดาและสวติเซอรแ์ลนดภ์ายใตก้ฏเกณฑ ์European 
Markets Infrastructure Regulation (EMIR) เพื่ อแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารช าระราคาและสง่มอบ 
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 เมยแ์บงก์กิมเอง็ ร่วมมอืกบั Fidessa Group  ในการใช้ระบบ
การบรหิารการสัง่ซื้อขายหลกัทรพัย์ในภูมภิาคเอเชยีใหแ้ก่กลุ่ม
ลกูคา้ทัว่โลก 

 Nasdaq และตลำดหลักทรพัย์เทลอำวีฟ (Tel-Aviv Stock  
Exchange: TASE) ประกาศร่วมมอืเป็นพนัธมติรกนั  โดยมแีผน
ทีจ่ะจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน (venture) ร่วมกนัเพื่อสนับสนุนบรษิทัที่
ก าลงัเติบโต (growth companies) ในประเทศอสิราเอล เพื่อให้
ค าปรกึษา สร้างเครอืข่ายและให้บรกิารขอ้มูล ทัง้นี้ จะประกาศ
รายละเอยีดอกีครัง้ภายในครึง่แรกของปี 2559 นอกจากนี้ TASE 
ยงัตกลงใชเ้ทคโนโลย ีGenium INET ของ Nasdaq ดว้ย ส าหรบั
การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ุกประเทศ รวมถงึสนิคา้โภคภณัฑ ์ 

 
 

19 มกรำคม 2559 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมการประชุม WFE Working Committee ณ เมอืงซรูคิ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ โดยม ี Six Swiss Exchange เป็นเจา้ภาพการประชุม  เพื่อรบัทราบและแลกเปลีย่น   
ความคดิเหน็เกีย่วกบัพฒันาการทีส่ าคญัของตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึการเขา้ร่วม Capacity Building  
Program ของคณะท างาน Emerging Market Working Group ซึง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นสมาชกิใน
คณะท างานนี้  

26 มกรำคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัคณะดงูานจากตลาดหลกัทรพัยฮ์านอย ในการศกึษาดงูานดา้น Internal 
Audit, Risk Management และ Compliance 

28-29 มกรำคม 2559 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมการประชุม AOSEF Working Committee ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่น่ และการจดั Workshop ในหวัขอ้เรื่อง “Perspective on Post-Trading Landscape in Asia” การ
น าเสนอ Case Study : Analysis of U.S. Securities Market Structure and its Implications  นอกจากนี้ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ขา้พบผูบ้รหิารบรษิทั TOCOM เพื่อหารอืความร่วมมอืระหว่างกนัในอนาคตในดา้น
การพฒันาสนิคา้โภคภณัฑ ์ และเขา้พบ JSFC เพื่อหารอืความเป็นไปไดใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมกองทุน
รวมร่วมกนัระหว่าง 2 ประเทศ 
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