
 

 

 

 

International Exchanges Roundup 

Corporate and Strategy 

 ตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
และ Baltic Exchange ได้บรรลุการเจรจาในขอ้ตกลงเงื่อนไข
ตามค าเสนอซือ้ของ SGX ซึง่จากขอ้ตกลงดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ของ 
Baltic Exchange จะได้รบัเงินสดจ านวน 160.41 ยูโร และอีก 
19.30 ยูโรเป็นเงินปันผลพิเศษ ต่อหนึ่งหุ้นของ Baltic Ex-
change โดยคดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 87 ลา้นยูโร และ
กระบวนการต่อไปจะเป็นการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และผู้
ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง  คาดว่ าจะสิ้นสุดภายในปลายเดือน
พฤศจกิายน 2559 

 หน่วยงานก ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและจีน 
ร่วมกนัประกาศการเชื่อมโยงการซือ้ขายหุ้น (Stock Connect) 
ระหว่างตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง (Hong Kong Exchanges 
and Clearing: HKEx) และตลาดหลักทรัพย์ เ ซิน เ จ้ิน 
(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) โ ด ย ไ ม่ มี ก า ห น ด
โควตา้การซือ้ขาย เพื่อเปิดตลาดทุนจนีใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มนัก
ลงทุนในฮ่องกงและต่างประเทศ อกีทัง้ยงัสนบัสนุนนโยบายการ
ส่งเสริมให้เงินหยวนสู่สากล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบ
ระบบซือ้ขาย คาดว่าจะสามารถซือ้ขายไดจ้รงิภายในสิน้ปี 2559 

 ตลาดหลกัทรพัย์แคนาดา (TMX Group) ประกาศแผนการ
รวมธุรกจิ (business integration initiative) เพื่อน าองคก์รกา้วสู่
การเป็นผู้น าในการพฒันาโซลูชัน่ส์ที่เน้นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยในขัน้แรกจะเริ่มที่ระบบ
เทคโนโลยีและการประกอบการของธุรกิจช าระราคาหุ้นและ
อนุพันธ์ โดยได้แต่งตัง้นาย Glenn Goucher เป็นกรรมการ
ผู้จ ัดการของทัง้ศูนย์รับฝากและส านักหักบัญชี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของทัง้สององค์กรสอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

 Euronext ประกาศการควบรวมกิจการกับ EuroCCP โดย 
Euronext เขา้ไปถือครองหุ้นของ EuroCCP ร้อยละ 20 ซึ่งจะ
ท าให้ Euronext สามารถเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการใช้
บริการช าระราคาในกลุ่มประเทศยุโรปได้ ทัง้นี้ การควบรวม
ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพจิารณาอนุมตัิจากทางการ คาดว่าจะ
แลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในสิน้ปี 2559  

 

Corporate and Strategy (Cont) 

 CBOE Futures Exchange (CFE®) ได้รับการอ นุมัติจ าก
หน่วยงานก ากบัดูแลของสงิคโปร์ (Monetary Authority of Sin-
gapore: MAS) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ (Registered Market 
Operator) ในสิงคโปร์ ซึ่งท าให้ CFE สามารถให้บริการแก่ผู้
ลงทุนที่มใิช่รายย่อย ตามค านิยามของกฎหมายสงิคโปร์ ใหท้ า
การซือ้ขายไปยงั CFE ไดโ้ดยตรง  

 
 
Products and Services 

 ตลาดหลกัทรพัย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX) 
รับ  Myanmar Citizens Bank (MCB) ซึ่ ง เ ป็ น ธน าค า ร กึ่ ง
รฐัวสิาหกจิ เขา้จดทะเบยีนใน YSX เป็นบรษิทัที่สาม เมื่อวนัที ่
26 สิงหาคม 2559 ทัง้นี้ YSX เริ่มเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 ราคาเสนอขายอยู่ที่ 6,800 kyats (ประมาณ 
5.60 ดอลลารส์รอ.) 

 ตัง้แต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป โบรกเกอร์ของตลาดหลกัทรพัย์
สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ที่ให้บริการแก่นัก
ลงทุนรายย่อยจะจดัส่งรายงานในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัต่างชาตแิละเป็นการส่งเสรมิไปสู่ความ
ยัง่ยนื การรายงานในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสน์ี้ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ปิด
บญัชซีือ้ขายแบบอนิเทอรเ์น็ตหรอืใชบ้รกิารศูนยฝ์ากหลกัทรพัย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ตยงัคงไดร้บัรายงานในรปูแบบเอกสารตามเดมิ 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดการซือ้ขายหุน้กูแ้บบ Green ในสกุลเงนิรปีูเป็นครัง้แรก จาก
บริษัท NTPC ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพลงังานที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย 
NTPC ได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 
7.375 ต่อปี เป็นมูลค่าถึง 20 ล้านรูปี หรือ 300 ล้านเหรียญ 
สรอ. โดยตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นมา SGX มหีุ้นกู้สกุลเงนิรูปีจด
ทะเบยีนจ านวน 16 บรษิทั และสามารถระดมเงนิไดถ้งึ 150 ลา้น
รปีู 
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 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 
LSE) เปิดตัว “Masala” Bond พนัธบัตรสกุลเงินรูปีที่ออกโดย 
Housing Development Finance Corporation (HDFC) หนึ่งใน
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอนิเดยีและเป็นผู้น าในการจดัหาเงนิทุน
ในธุรกิจที่พักอาศัย ซึ่งนับเป็นครัง้แรกที่มีการจดทะเบียนใน
รูปแบบ offshore bond จากอินเดีย และนับเป็นการตอกย ้า
ความส าคญัของตลาดทุนองักฤษในฐานะผูน้ าตลาดการเงนิโลก 
ทัง้นี้ พันธบตัรดงักล่าวสามารถระดมทุนคิดเป็นเงินรวม 450 
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมอีตัราผลตอบแทนเมื่อครบก าหนดไถ่
ถอนในเวลา 3 ปี ที่ร้อยละ 8.33 อนึ่ง มผีู้สนใจจองซื้ออย่างล้น
หลามคดิเป็น 4 เท่าของการเปิดใหจ้องซื้อ โดยผูส้นใจส่วนใหญ่
เป็นนกัลงทุนเอเชยี  

 London Metal Exchange (LME) ร่วมมือกับสมาชิกในการ
ปรับปรุงค่าธรรมเนียม เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความ
แขง็แกร่งใหแ้ก่ตลาดและผูใ้ชต้ลาดในระยะยาว ประกอบดว้ย 1) 
ลดค่าธรรมเนียมสมาชกิในการซือ้ขายสญัญาทีเ่ป็น short-dated 
carries 2) จ ากดัค่าธรรมเนียมสงูสดุในการโอนฐานะการถอืครอง 
3) ปรับปรุ ง initial margin ที่อยู่ ระหว่างรอการอนุมัติจาก
หน่วยงานก ากบัดแูล และ 4) พจิารณาโปรแกรมจงูใจต่างๆ 

 World Gold Council และ London Metal Exchange (LME) 
เตรยีมเปิดซือ้ขายสญัญาซือ้ขายสนิคา้โลหะมคี่า (LMEprecious) 
ซึง่คาดว่าจะเปิดซือ้ขายภายในกลางปี 2560 เริม่จากสญัญาทอง
และเงนิก่อน และจะตามด้วยสญัญาแพลทตินัมและพาลาเดยีม
เป็นสนิค้าถัดไป โดยมีธนาคารที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่องใหแ้ก่การซือ้ขายสนิคา้ดงักล่าว 

 ตลาดหลกัทรพัย์อิสตนับูล (Borsa Istanbul) ประกาศมีการ
ลงทุนเพิ่มจากบริษัท Echo Pos ในตลาด Private Market ซึ่ง
เป็นแพลทฟอร์มที่จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2557 ในรูปแบบ web-based 
และ membership-based เพื่อเป็นศูนยก์ลางใหแ้ก่บรษิทัและนัก
ลงทุน โดยไม่ตอ้งเสนอขายต่อสาธารณะ ทัง้นี้ บรษิทั Echo Pos 
นับเป็นบริษัทที่ 8 ที่เข้ามาระดมทุน โดยเป็นบริษัทที่เน้น
โซลชูัน่สร์ะบบการช าระเงนิส าหรบั retail sector  

  ตลาดหลกัทรพัยแ์นสแดค (Nasdaq) ประกาศต่ออายุสญัญา
กบัตลาดหลกัทรพัยบ์ราซิล (BM&FBOVESPA) เพื่อใหบ้รกิาร
แพลทฟอร์ม SMARTS Market Surveillance ส าหรบัการก ากบั
ดูแลพฤตกิรรมการซือ้ขายในตลาดทุนบราซลิ อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง 
ปัจจุบนั SMARTS ให้บริการแก่ตลาดหลกัทรพัย์ 45 แห่งและ
หน่วยงานก ากบัดแูล 13 แห่งทัว่โลก  
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 ตลาดหลกัทรพัยอ์มัมาน (Amman Stock Exchange: ASE) 
เปิดการซื้อขาย OTC Market ผ่านระบบการซื้อขายของ ASE 
เป็นครัง้แรก โดยการจดัตัง้ OTC Market ขึน้นัน้มวีตัถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนและบรษิทั
ที่หยุดการซื้อขาย (suspended) ขายหุ้นออกไปได้ในราคาที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดผ่านระบบการซื้อขายที่มี
ประสทิธภิาพและโปร่งใส โดยด าเนินการผ่านโบรกเกอรท์ีไ่ดร้บั
อนุญาต ทัง้นี้ ในวนัแรก มกีารซือ้ขายหุน้ของ บรษิทั 9 แห่ง จาก 
28 แห่งทีไ่ดร้บัอนุญาตใหซ้ือ้ขายใน OTC Market ได ้ 

 CME Group ได้ออกมาเผยแนวทางที่จะพฒันาสญัญาล่วงหน้า
สนิคา้ live cattle futures ดงันี้ 1) ลดราคาในบางฤดูกาลส าหรบั
การสง่มอบในจุดสง่มอบในเมอืง Worthing รฐั South Dakota 2) 
ปรับปรุงข้อก าหนดของสัญญาในการจัดเกรดของสินค้าและ
คุณภาพ และ 3) เลื่อนการขึน้สญัญาใหม่ส าหรบัสญัญาที่จะขึน้
หลงัจากเดอืนตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 
Post Trade Services 

 ส านักหักบัญชีฮ่องกง (OTC Clearing Hong Kong: OTC 
Clear) เปิดตวัธุรกรรมการช าระราคาส าหรบัสญัญาสวอปอตัรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swaps: CCS) ในสกุล
เงินดอลลาร์และหยวนต่างประเทศ (US Dollar/Offshore Ren-
minbi) 

 หน่วยงานก ากบัดแูลของโปแลนด ์(Polish Financial Super-
vision Authority: KNF) ไ ด้ อ นุ ญ า ต ใ ห้ส า นั กหัก บัญ ชี 
KDPW_CCP ขยายบริการการช าระราคาแก่ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงนิใหม่และเพิม่ประเภทของหลกัประกนั ครอบคลุมการเปิด
ให้ช าระราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็น EUR-denominated ในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึง ATS และการซื้อขายแบบ OTC Market 
(interbank market) และผลิตภัณฑ์ที่เป็น PLN-denominated 
OTC debt instruments การขยายบรกิารดงักล่าวจงึเปิดใหม้กีาร
รบัหลกัประกนัเป็นสกุลเงนิยูโรได้ทัง้ในรูปแบบเงินสดและตรา
สารหนี้  

 หน่วยงานก ากับดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของแคนาดา 
(Canadian Securities Regulators: CSA) เ ปิดรับฟังความ
คดิเหน็จากภาคเอกชนเกีย่วกบัการปรบัระยะการช าระราคาเป็น 
T+2 

 CME Group เปิดให้บริการการช าระราคาส าหรบัสญัญาสวอป
อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap: IRS) ของ Brazillian Real 
(BRL) โดยม ีtrueEX เป็นผูจ้ดัท าระบบปฏบิตักิาร 



 

 

 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ไดจ้ดัตัง้ International Technology Advi-
sory Panel (ITAP) เพื่ อ ให้ค า แนะน า แก่  MAS เ กี่ ย วกับ
พฒันาการของ FinTech ในระดบันานาชาต ิพรอ้มการจดัประชุม
ขึน้เป็นครัง้แรก เกีย่วกบัแนวโน้มของ FinTech เพื่อคน้หาโอกาส
ในการพฒันาขยายแอพพลิเคชัน่ เช่น Blockchain และรูปแบบ
ธุรกจิใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิธนาคาร ประกนัภยั โดยเน้นถงึ
ความส าคญัในดา้นกฎเกณฑท์ีจ่ะรองรบันวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) และ Association of Banks in Singapore 
(ABS) ประกาศรบัสมคัรแข่งขนัเพื่อรบัรางวลั FinTech Awards 
ตัง้แต่วนันี้จนถึง 31 สงิหาคม 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
FinTech Festival ทีจ่ะมขีึน้ตัง้แต่วนัที ่14-18 พฤศจกิายน 2559 
โดยรางวลัดงักล่าวมีขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่ออกโซลูชัน่
และนวตักรรมดา้นฟินเทค 

 Avelacom เชื่อมต่อระบบการส่งข้อมูลความเร็วสูงกับ Data 
center ของตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: 
SGX) ซึ่งเอื้อให้บริษัทสมาชิกของ SGX ได้ประโยชน์จากการ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยส่งข้อมูลผ่าน 
data center ในเมอืงใหญ่ต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมต่อระบบกบั Avelacom 
เช่น เซีย่งไฮ ้มุมไบ ดไูบ และลอนดอน 

 ELITE Connect ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ออนไลน์ส าหรบัใหบ้รกิารผู้
ร่วมตลาดในตลาดทุนของกลุ่มตลาดหลักทรพัย์ลอนดอน 
(London Exchange Group: LSEG) ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ OpenExchange ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการ 
video conference ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มโอกาสในการท า
ธุรกจิขา้มภูมภิาคผ่านเทคโนโลยกีารประชุมออนไลน์ 

 ตลาดหลกัทรพัยค์าซาบลงักา (Casablanca Stock Ex-
change) เริม่ใชร้ะบบซือ้ขายและระบบก ากบัดแูลการซือ้ขายใหม่
ส าหรบัตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่พฒันาโดย Millennium IT  
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Rules and Regulation 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ได้ออกมาก าหนดกลยุทธ์การใช้ระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสงิคโปร์ โดยได้ออกโรดแมพที่
เรยีกว่า Singapore Payments Roadmap จากการวิจยัร่วมกบั 
KPMG พบว่าสงิคโปรม์คีวามพรอ้มอยู่แลว้ เพยีงปรบัปรุงในบาง
ประเด็น อาทิ 1) เพิ่มความแขง็แกร่งของกรอบการก ากบัดูแล
และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) จัดตัง้รูปแบบการก ากับ
กจิการที่ดสี าหรบัระบบช าระเงินเพื่อเสรมิสร้างนวตักรรม การ
แขง่ขนั และความร่วมมอื และ 3) เพิม่การยอมรบัระบบการช าระ
เงนิในวงกวา้งมากขึน้ 

 หน่วยงานก ากับดูแลของมาเลเซีย (Securities Commis-
sion Malaysia: SC) ออกเกณฑก์ารควบรวมกจิการใหม่เพื่อให้
สอดรับกับสภาพการด า เนินธุรกิจที่ เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 
ขณะเดยีวกนักค็ านึงถงึการปกป้องผู้ถอืหุ้นอย่างเหมาะสม โดย
ได้กล่าวถึงการก าหนดขนาดของบริษัทจดทะเบียนนอกตลาด
หลกัทรพัย ์ยกเลกิขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการซือ้กจิการทีเ่ดมิสามารถ
เริม่มาจากฝ่ายทีถ่อืหุน้เกนิรอ้ยละ 50 เท่านัน้ พรอ้มทัง้จดัใหม้วีธิี
ปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการเสนอซือ้กจิการ 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEx) เปิดตวักลไกควบคุมความผนัผวน (Volatility 
Control Mechanism: VCM) ซึ่ ง เ ป็นตัววัดให้ตลาดมีความ
โปร่งใส และป้องกนัความผนัผวนราคาในตลาดหุน้ทีเ่กดิขึน้จาก
กรณีรายการซือ้ขายผดิพลาดและรายการซือ้ขายทีไ่ม่ปกตอิื่นใน
ตลาดหุ้น โดยกลไก VCM จะใช้กับหุ้นรายตัวในดัชนี Hang 
Seng Index (HSI) และ Hang Seng China Enterprise Index 
(HSCEI) 

 
Alliances 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) และ ตลาด
หลกัทรพัยอิ์นโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) 
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัเพื่อศกึษาโอกาส
การพฒันาตลาดทุนอสิลามระหว่างกนั มุง่ขยายสนิคา้ทีเ่ป็นไป
ตามหลกัศาสนาอสิลามและเพิม่สภาพคล่องใหก้บัตลาดทุน
อสิลาม รวมทัง้มุ่งสนบัสนุนใหม้าเลเซยีและอนิโดนีเซยีเป็น
ศนูยก์ลางตลาดทุนอสิลามชัน้น าของโลก ทัง้นี้ ความร่วมมอืน้ี
เป็นบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืฉบบัทีส่องระหว่างทัง้สอง
ประเทศ นอกเหนือจากความรว่มมอืทัว่ไปดา้นการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ดัท าขึน้มาตัง้แต่ปี 2539  
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Alliance (Cont) 

 ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Stock Ex-
change: LuxSE) อนุมัติโครงการ one-year securities pro-
gramme จากธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งญี่ปุ่ น (Development 
Bank of Japan: DBJ) เพื่อใชไ้ฟแนนซโ์ครงการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศ ภายใต้
โครงการนี้  DBJ ซึ่งมีรัฐบาลญี่ปุ่ นเป็นผู้ถือหุ้น สามารถน า
หลักทรพัย์เข้าจดทะเบียนหลักทรพัย์บน “Euro MTF” ได้เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
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Alliance (Cont) 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของแอฟริกาใต้ (Financial Services 
Board: FSB) และหน่วยงานก ากับดูแลของอาบูดา บี 
(Financial Services Regulatory Authority: FSRA) ส ร้ า ง
ความร่วมมือระหว่างกนัด้านกรอบกฎเกณฑ์และสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพของตลาดทุนของทัง้สอง
ประเทศ ทัง้ในด้านการพฒันาธุรกรรมข้ามตลาดและการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการดแูลสทิธปิระโยชน์ของนกัลงทุน  

5 สิงหาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั Chief Information Officer (CIO) จากตลาดหลกัทรพัย ์ ASEAN 5 
ประเทศ (สงิคโปร ์มาเลเซยี เวยีดนาม อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส)์ ในงาน ASEAN CIO Forum ซึง่จดัขึน้
เป็นครัง้แรกในอาเซยีน 

10 สิงหาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัผูบ้รหิารระดบัสงูจากส านกังาน ก.ล.ต. ศรลีงักา และตลาดหลกัทรพัย ์ 
โคลอมโบ ในโอกาสการศกึษาดงูานดา้นการจดัตัง้ตลาดอนุพนัธ ์การพฒันาผลติภณัฑท์ัง้ดา้นหุน้ อนุพนัธ ์
และสนิคา้โภคภณัฑ ์ การช าระราคาและการบรหิารความเสีย่งหุน้และอนุพนัธ ์ รวมถงึการสง่เสรมิการจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละ mai และกฎเณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นบรษิทัจดทะเบยีน  

20, 27 สิงหาคม 2559 CIMB Securities Berhad มาเลเซยี จดัสมัมนาใหแ้ก่ลกูคา้ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์และ เมอืงปีนงั เพื่อสรา้ง
การรบัรูแ้ละกระตุน้การซือ้ขายในตลาดหุน้ไทย โดยมตีลาดหลกัทรพัยฯ์ รว่มใหข้อ้มลูแกผู่ล้งทุน 

31 สิงหาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นเจา้ภาพจดัการประชมุร่วมผูบ้รหิารระดบัสงูตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มลุ่มแม่น ้าโขง 
(GMS Focus) ต่อเนื่องเป็นครัง้ที ่ 4 สานต่อความร่วมมอืกบัตลาดหลกัทรพัยก์มัพชูา ฮานอย โฮจมินิห ์
และลาว โดยในปีนี้ ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมุ่งแลกเปลีย่นมมุมองการสรา้งฐานผูล้งทุนสถาบนั เพื่อก่อใหเ้กดิ
ฐานผูล้งทุนทีห่ลากหลาย เสรมิสภาพคล่อง สรา้งการเตบิโตตลาดทุนภูมภิาค 
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