
 

 

 

 

International Exchanges Roundup 

Corporate and Strategy 

 ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ได้รบัรางวลั
ตลาดหลกัทรพัยอ์สิลามยอดเยีย่มแห่งปี 2559 ในงาน Global 
Islamic Finance Awards ทีจ่ดัขึน้เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2559 
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซยี รางวลัดงักล่าวเพื่อเป็น
เกยีรติแก่ Bursa Malaysia ที่มผีลการด าเนินงานเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) ร่วมกบั 
ธนาคาร อาร ์เอช บี (RHB Investment Bank) จัดโรดโชว ์
Invest Malaysia 2 0 1 6 : Taiwan ภ า ย ใ ต้ ธี ม  “Malaysia:     
Sustainable at the Core” โดยมบีรษิทัจดทะเบยีน 8 แห่ง เขา้
ร่วมพบปะกับผู้จ ัดการกองทุน 45 ราย จากบริษัทชัน้น า 29 
แห่ง รวมทัง้สิน้ 248 การประชุม 

 ตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ไดร้บัรางวลัจากนิตยสาร Asia Risk ใหเ้ป็นตลาดอนุพนัธแ์ห่งปี
ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนไปยงั
ต่างประเทศของภูมภิาคเอเชยี จากการทีม่สีญัญาล่วงหน้าดชันี
อ้ า ง อิ ง  SGX FTSE China A50  แ ล ะ  SGX’s Nifty Bank 
ตลอดจนมปีรมิาณการซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าทีอ่า้งองิสนิคา้ใน
อาเซียนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ SGX ยังได้รับ
รางวัลจาก Futures & Options World (FOW) ให้เป็นตลาด
หลกัทรพัย์อาเซยีนแห่งปี จากผลติภัณฑ์ที่มนีวตักรรม ได้แก่ 
สญัญาล่วงหน้าดัชนีอ้างอิง SGX TSI Iron Ore CFR China 
และ SGX MSCI China อกีทัง้รางวลัตลาดอนุพนัธ์ในภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิกแห่งปี โดย GlobalCapital 

 Shenzhen Securities Information ลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมอื (cooperation agreement) กบั Euronext Hong Kong 
เพื่อสรา้งความร่วมมอืในดา้นบรกิารลงทุนและไฟแนนซ ์รวมถงึ
แพลทฟอรม์การใหบ้รกิารขอ้มูลแก่ SMEs ดา้นเทคโนโลย ีซึ่ง
รวมถึงการสนับสนุนการเติบโตของ venture companies การ
พฒันาบุคลากร การจดัโรดโชวแ์ละความร่วมมอืดา้นการพฒันา
สนิค้าร่วมกบั Euronext ซึ่งปจัจุบนัทางการฝรัง่เศสสนับสนุน
การท าเงนิหยวนให้เป็นสากล ซึ่งความร่วมมอืครัง้นี้จะรวมถึง
การสง่เสรมิทางการเงนิในทัง้สองตลาดดว้ย  

Corporate and Strategy (Cont) 

 การประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครัง้ที่ 24 
จัดขึ้น ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาอาเซยีนใหเ้ป็น asset class อกีทัง้สนบัสนุนการเชื่อมโยง
ธุรกจิขา้มพรมแดนระหว่างโบรกเกอร์ผ่าน Broker Networking 
โดยมโีบรกเกอร์ในอาเซยีนเขา้ร่วมงานถึง 72 ราย และในงาน
ดงักล่าวตลาดหลกัทรพัยเ์มยีนมา ลาว และกมัพชูาเขา้ร่วมดว้ย 

 ตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong: 
SEHK) และส านักหกับญัชี Hong Kong Securities Clearing 
(HKSCC) ซึง่ทัง้สองเป็นบรษิทัในเครอืของ HKEx ไดล้งนามใน 
Four-Party Agreement ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจ้ิน 
(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) และศูนย์รบัฝากและ
ส านักหักบัญชีของเซินเจ้ิน China Securities Depository 
and Clearing (ChinaClear) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เพื่อ
จั ด ตั ้ง  Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Shenzhen 
Connect) เพื่อเปิดใหน้กัลงทุนซือ้ขายหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในจนีและ
ฮ่องกง ภายใต้ความร่วมมอืดงักล่าว ยงัจดัใหม้กีารอบรมใหแ้ก่
ผูบ้รรยาย (lecturers) ของโครงการ Shenzhen Connect เกอืบ 
400 ราย เพื่อให้เข้าใจประเด็นส าคัญทางธุรกิจ (business 
points) รวมถึง trading features ของ HKEx เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการเตรียมการและเตรียมความพร้อมในช่วงสุดท้าย
ก่อนเปิดตวั นอกจากนี้ SZSE และ HKEx ไดร้่วมกนัจดัโรดโชว์
เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Shenzhen Connect มีผู้ลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมมากกว่า 600 คน 

 ตลาดหลักทรพัย์โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Stock 
Exchange: JSE) ได้รบัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที่ 1 จาก 138 
ประเทศ ในด้านการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ และเป็น
อนัดับที่ 3 ในด้านกรอบกฎเกณฑ์ (best-regulated) จากการ
จดัท าดชันีขดีความสามารถทางการแข่งขนัระดบัโลก (Global 
Competitiveness Index) ประจ าปี 2559 -2560 โดย World 
Economic Forum (WEF)  
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 SCOTEX เตรยีมจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้ในสกอตแลนด ์โดยจะ
ใช้ ร ะบบการซื้ อขาย  Secure Transaction Affirmation and   
Reporting System หรือ STARS ซึ่งได้น าเอาเทคโนโลยีการ
ลงบัญชีแบบกระจายตัว (distributed ledger) ของ Blockchain 
เขา้มาใช ้อนัท าใหส้ามารถท ารายการช าระราคาไดใ้นทนัท ีโดย
ไม่ตอ้งรอระยะเวลาภายหลงัการซือ้ขาย ซึง่ผูข้ายจะไดร้บัในทนัที
หรือ ไม่ เ กิน  1 5  นาทีภ ายหลัง กา รซื้ อ ข าย  นอกจากนี้ 
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายทีเ่รยีกเกบ็ในการทีเ่ขา้ถงึระบบลงบญัชี
จะอยู่ในระดบัต ่ามากเมื่อเทยีบกบัการเรยีกเกบ็เป็นรายการตาม
รูปแบบเดมิ อย่างไรกด็ ีในระยะแรก SCOTEX มแีผนด าเนินการ
ระบบใหม่นี้ ควบคู่กบับริการหลังการซื้อขายรูปแบบเดิม ที่ม ี    
คสัโตเดียน หน่วยงานช าระราคา รับฝากหลักทรัพย์และนาย
ทะเบยีน อน่ึง ขณะนี้ SCOTEX เตรยีมการทีจ่ะระดมทุน 15 ลา้น
ปอนด์ เพื่ อขออ นุญาตจัดตั ้ง เ ป็น Recognised Investment        
Exchange (RIE) นบัเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในรอบ 30 ปี
ของสหราชอาณาจกัร  

 ตลาดหลกัทรพัยไ์นจีเรีย (Nigerian Stock Exchange: NSE) 
ไดร้บัเลอืกเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ีม่นีวตักรรมสงูทีสุ่ดในแอฟรกิา 
จากนิตยสาร The Business Year Magazine จากการที่ NSE 
ปรบัแพลทฟอรม์การซือ้ขายทีท่นัสมยั 

 
Products & Services 

 ตลาดหลักทรพัย์โฮจิมินห์ (Hochiminh Stock Exchange: 
HOSE) แ ล ะ  ตลาดหลักท รัพ ย์ฮ านอย  (Hanoi Stock          
Exchange: HNX) ร่วมกนัออกดชันีใหม่ VNX All Share Index 
ซึง่ประกอบดว้ยหลกัทรพัย ์237 หลกัทรพัยจ์าก HOSE และ 214 
หลกัทรพัย์จาก HNX รวม 451 หลกัทรพัย์ คิดเป็นร้อยละ 92 
ของมลูค่าตลาดทัง้หมดในตลาดหุน้เวยีดนาม 

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) และ 
บริษัทนิเคอิ (Nikkei) ประกาศความร่วมมอืในการพฒันาดชันี 
Nikkei Asia300 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเอเชียที่มขีนาดใหญ่
และเติบโตสูงจาก 325 บริษัท 11 ประเทศ (120 บริษัทอยู่ใน
อาเซียน) โดยที่ SGX Index Edge จะใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อ
พฒันาและบริหารชุดดชันี Asia300 รวมถึงการสร้างดชันีย่อย
ส าหรบัแต่ละตลาดในภูมภิาคอาเซยีนรวมถงึประเทศจนี ฮ่องกง 
อนิเดยี เกาหลใีต้ และไต้หวนั ความร่วมมอืดงักล่าวเป็นผลจาก
การที่ทัง้สองได้มีความร่วมมือกันอย่างยาวนานในสัญญา
ล่วงหน้าดชันี SGX Nikkei Asia225 เมื่อ 30 ปีก่อน และสญัญา
ดงักล่าวยงัมกีารซือ้ขายอยู่ในปจัจุบนั 
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 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ต้อนรบัการจดทะเบยีนหุน้กูม้าซาลา หรอืหุน้กูท้ีอ่อกเป็นสกุลเงนิ
รูปีนอกประเทศอินเดีย จากบริษัท Fullerton India Credit ซึ่ง
บรษิทัดงักล่าวท าธุรกจิใหส้นิเชื่อที่อยู่อาศยันอกเขตเมอืง ธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสนิเชื่อรถและที่อยู่อาศยัเชิง
พาณิชย์ โดยบริษัทได้รับเงินจากการระดมทุน 5 พันล้านรูปี    
หุ้นกู้ดงักล่าวมอีายุ 3 ปี 1 เดอืน ด้วยอตัราผลตอบแทนร้อยละ 
8.125 

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) รบั
บรษิัทหลกัทรพัย์เมย์แบงค์กมิเอง็ เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิใน
สถานะ Full Sponsor ของกระดาน Catalist ซึง่เป็นบอรด์ส าหรบั
บรษิทัทีม่กีารเตบิโตสงู การเป็น Full Sponsor นัน้ ท าให ้บรษิทั
หลักทรัพย์กิมเอ็งได้รับอนุญาตในการให้บริการให้ค าแนะน า
บรษิัทเขา้จดทะเบยีนในตลาด Catalist และให้ค าปรกึษาผู้ออก
หลักทรัพย์ในการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (reverse takeover) 
พร้อมให้บริการค าแนะน าภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์หรอืข้อกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรบัผู้ออก
หลักทรัพย์ด้วย ปจัจุบันกระดาน Catalist ของ SGX มีบริษัท  
จดทะเบยีนจ านวน 182 บรษิทั และมมีูลค่าตลาดรวม 9 พนัลา้น
ดอลลารส์รอ. 

 ตลาดหลกัทรพัยไ์ต้หวนั (Taiwan Stock Exchange: TWSE) 
และ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี  (Korea Exchange: KRX) 
เปิดตัว ETF ที่จดทะเบียนข้ามตลาด อ้างอิงดัชนีของตลาด
หลักทรัพย์ทัง้สองแห่ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 อันได้แก่ 
Yuanta Korea Kospi 200 ETF ซึ่งอ้างอิงดัชนี KOSPI 200   
จดทะเบียนใน TWSE และ TIGER TAIWAN TAIEX(H) ETF 
ซึง่อา้งองิดชันี TAIEX เขา้จดทะเบยีนใน KRX  

 Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) ได้ รับ
ใบอนุญาตจาก Shanghai Gold Exchange (SGE) ในการซื้อ
ขายสญัญาล่วงหน้าทองเซี่ยงไฮ้บนตลาด DGCX โดยสญัญา
ล่วงหน้าดงักล่าว เป็นสญัญาแรกทีเ่ป็นสกุลเงนิหยวนทีม่กีารซื้อ
ขายนอกประเทศจีน และใช้ราคาทองเซี่ยงไฮ้เป็นราคาอ้างอิง 
พร้อมแต่งตั ้ง  Agricultural Bank of China (ABC) ให้เ ป็น
ผูด้แูลสภาพคล่อง การด าเนินการดงักล่าวเพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง
การพฒันาเศรษฐกจิและความร่วมมอืระหว่างสองประเทศผ่าน
การซือ้ขายสนิคา้โลหะมคี่า 



 

 

 

 Nasdaq Dubai ร่ วมกับ  IdealRating จัดท า  Global Sukuk 
Index ดชันีเพื่อตดิตามพฒันาการของตลาดตราสารทางการเงนิ
ตามหลกัศาสนาอิสลาม (Sukuk) ทัว่โลก ซึ่งครอบคลุมถึงการ
เคลื่อนไหวของราคาและผลตอบแทนรวมรายวัน และอัตรา
ผลตอบแทน (Yield) รายเดอืน โดยจะตดิตามการเคลื่อนไหวของ 
Sukuk กว่า 1,800 ตวัทัว่โลกทีม่มีูลค่าการออกหลกัทรพัยข์ ัน้ต ่า 
100 ลา้นดอลลารส์รอ. 

 Solactive เปิดตัวดัชนี Solactive Sustainable Development 
Goals World Index ซึ่งอ้างองิ 50 บรษิัทที่ผ่านการยอมรบัจาก 
UN Sustainable Development Goals ในการพฒันาความยัง่ยนื 
การค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบต่อสงัคมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ ดชันีดงักล่าวจะค านวณเป็นสกุลเงนิยูโร และดอลลารส์รอ. 
โดยจะปรบัปรุงรายชื่อบรษิทัในดชันีทุกปี 

 
Post Trade Services  

 Clearstream ให้บริการระบบกองทุน Vestima แก่ผู้ลงทุน
สถาบนัในฮ่องกง เพื่อใหส้ามารถลงทุนโดยตรงในกองทุนภายใต้
กรอบแผน Mutual Recognition of Funds (MRF) ซึ่งเป็นกรอบ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศจนีและฮ่องกง 

 HSBC ร่วมมอืกบั Clearstream ใหบ้รกิารช าระราคาและสง่มอบ
พนัธบตัรแก่ลูกคา้ International Central Securities Depository 
(ICSD) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดซื้อขาย
พนัธบตัรต่างประเทศของจนี (China’s Interbank Bond Market: 
CIBM) 

 ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME Spanish Exchange: BME) 
รายงานความส าเรจ็ในการปรบัระยะเวลาช าระราคาและส่งมอบ
ส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ากเดมิ T+3 เป็น T+2 

 ตลาดหลกัทรพัยม์อสโคว ์(Moscow Stock Exchange) เพิม่
ทุนจดทะเบยีนของหน่วยงานช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์
จากเดมิ 6.5 พนัลา้น RUB เป็น 9.5 พนัลา้น RUB 

 
Rules and Regulations 

 ตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอร์ (Warsaw Stock Exchange: 
GPW) ลดค่าธรรมเนียมส าหรบับริษัทสมาชกิในการท ารายการ
ซื้อขายหุ้นบนกระดาน Main Market และ NewConnect ATS 
รวมถึงค่ าธรรม เนียมด้านบริการข้อมูลลง  มีผลวันที่  1 
พฤศจกิายน 2559 โดยค่าธรรมเนียมทีล่ดลงนัน้ แบ่งเป็น 1) ลด
ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดในอตัราตายตัวลงจาก PLN 0.20 เป็น 
PLN 0.15 และ 2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนส าหรับข้อมูลราคา
เสนอซือ้เสนอขายส าหรบันกัลงทุนรายย่อยลดลงรอ้ยละ 25  
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Rules and Regulations (Cont) 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่าง
หน่วยงานก ากบัดูแลจากสหภาพยุโรปกบัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก
เป็นครัง้แรก การประชุมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
ทางการเงิน ซึ่งจัดตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานก ากบัดูแลในด้านความร่วมมอืขา้มพรมแดน 
เช่น เกณฑ์การก ากบัดูแลการให้บริการทางการเงินที่ใช้อยู่ใน
ปจัจุบัน ตลอดจนการพัฒนากฎเกณฑ์ในอนาคต ปญัหาและ
อุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัความร่วมมอืขา้มพรมแดน รวมถงึ
การคาดการณ์และการจดัล าดบัความส าคัญของนโยบายที่จะ
เกดิขึน้ในระดบัโลก ในการประชุมดงักล่าวไดก้ล่าวถงึ 3 ประเดน็ 
ได้แก่ 1) อุปสรรคของเกณฑ์การก ากบัดูแลบรกิารทางการเงิน
ขา้มพรมแดน 2) พาสปอรต์ส าหรบับรษิทัเงนิทุนและกองทุน และ 
3) โอกาสส าหรบัฟินเทค 

 
Information Technology 

 Shanghai Futures Exchange (SHFE) เริม่ใช้ระบบก ากบัการ
ซือ้ขายซึง่พฒันาจากระบบ SMARTS ของ Nasdaq โดยสามารถ
ตรวจหาความผดิปกต ิและประมวลผลขอ้มูลส าคญัทีก่ระทบต่อ
การซื้อขายแบบเรยีลไทม์ รวมทัง้รองรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลที่มี
ปรมิาณมาก 

 Colt ผู้ให้บรกิารระบบควบคุมศูนย์ขอ้มูลเตรยีมเปิดศูนย์ขอ้มูล
แห่งทีส่องในญี่ปุ่นที่เมอืงอนิไซ ทางภาคตะวนัออกของโตเกยีว 
คาดว่าจะเริม่เปิดใช้งานได้ปลายปี 2560 โดยมพีืน้ทีส่ าหรบัเกบ็ 
server 5,000 ตารางเมตร มีระบบส ารองไฟ 15 เมกะวัตต ์
ครอบคลุมหลักทรัพย์ 1,800 ตัวทัว่โลกที่มีมูลค่าการออก
หลกัทรพัยข์ ัน้ต ่า 100 ลา้นดอลลารส์รอ. พรอ้มดว้ยจดหมายเชญิ
เขา้ประชุมและส่งผลการประชุมไปยงัผู้ใช้ระบบเทคโนโลยทีี่ล ้า
สมยั และรองรบัความหนาแน่นของขอ้มูลซึ่งคาดว่าจะสูงขึน้ถึง 
10.4 Zettabyte ในปี 2562 

 ตลาดหลักทรัพย์อาบูดา บี  (Abu Dhabi Securities Ex-
change: ADX) ตอบรบันโยบายของรฐับาลอาบูดาบโีดยการใช้
ระบบดิจิตอลในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มใช้ Blockchain 
ใหบ้รกิาร E-Voting ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี และผูถ้อื
หุ้นสามารถรับชมการประชุมทันทีจากทุกที่ทัว่ โลกผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึการสง่จดหมายเชญิเขา้ประชุมและส่งผลการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้น นอกจากนี้  บริการ ADX Blockchain   
eVoting ยงัครอบคลุมถงึระบบบรหิารขอ้มลู IPO การบรหิารสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ และระบบการจ่ายเงนิปนัผล 



 

 

 

 ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Stock Ex-
change: LuxSE) น า เ ทค โน โ ลยี  Blockchain (Ethereum’s 
Blockchain) มาใชใ้นการพฒันา digital signature ในเอกสารทุก
ชนิดที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทาง
เว็บไซต์ของ LuxSE ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้าง
ความโปร่งใสในการใหบ้รกิารของ LuxSE   

 ตลาดหลกัทรพัย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange: 
SIX) เปิดตวัหลกัสตูรอบรมการซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบซื้อ
ขายจ าลอง (Trading Simulation) เพื่อให้บรษิัทสมาชกิ market 
maker รวมถงึนักลงทุนไดฝึ้กฝนและทดสอบซื้อขายหลกัทรพัย์
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ตลาดหลกัทรพัย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange: 
SIX) เปิดตวั F10 ซึง่เป็นศูนยบ์่มเพาะธุรกจิ fintech startup ขึน้ 
(fintech startup accelerator) เพื่อสง่เสรมิการเตบิโตของ fintech 
ecosystem ในสวิตเซอร์แลนด์ในระยะยาว และเพื่อเอื้อต่อการ
เชื่อมโยงไปยังธุรกิจทัว่โลก พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทาง
นวตักรรมทางการเงนิรวมถงึภาคการประกนั โดยม ีJulius Bar 
กลุ่มธุรกิจ private banking ชัน้น า และ PwC Switzerland เข้า
ร่วมกบั SIX เพื่อเป็นทีป่รกึษาใหธุ้รกจิเหล่าน้ี  

 GMEX Group ปรับโครงสร้าง โดยแยกธุรกิจด้านเทคโนโลยี
ออกมาจาก GMEX Group เพื่อเน้นการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ ทัง้นี้ Forum Trading Solutions (Forum) ได้เขา้ถือ
หุ้น 100% ของ GMEX Technologies แต่การบริหารงานจะ
ยงัคงอยู่ภายใต้แบรนด์ GMEX Group และยังคงให้บริการแก่
ตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจหลังการซื้อขาย อนึ่ง ลูกค้าของ 
GMEX Technology รวมถงึตลาดหลกัทรพัยฮ์านอยและ ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยเ์วยีดนามดว้ย  

 Nasdaq Corporate Solution ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือ Nasdaq 
เริ่มให้บริการแพลทฟอร์มส าหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ ์
(Investor Relations: IR) บนเว็บไซต์ ซึ่งรองรับการใช้งานบน
สมาร์ทโฟน ที่มุ่งเน้นการพฒันาเครื่องมือการวิเคราะห์เนื้อหา 
และการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้สื่อข่าว รวมถึงนักวิเคราะห์ เพื่อ
ตอบสนองการพฒันางานดา้น IR 
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Alternative Trading Venue 

 Chi-X Japan เปิดตัวตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกใหม่ “Kai-X” 
เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2559 ซึง่เป็นตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืกทีใ่ช้
ราคาอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock   
Exchange: TSE) การซื้อขายบน Kai-X จะใช้ราคาอา้งองิราคา
เสนอซื้อ หรอืเสนอขายที่ดทีี่สุดของ TSE รวมถึงราคากลางที่ดี
ทีส่ดุระหว่างราคาเสนอซือ้และขายของ TSE 

 
Alliance 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) และ  หน่วยงานก ากับดูแลของเกาหลี 
(Korean Financial Services Commission: KFSC) ลงนาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัเพื่อพฒันากรอบความ
ร่วมมอืดา้น Fintech ระหว่างสองประเทศและศกึษาความเป็นไป
ได้ในการพฒันานวตักรรมร่วมกนั เช่น ด้านการจดัการข้อมูล
ปรมิาณมาก (Big data) และการท าธุรกรรมทางมอืถอื 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) และ  ร ัฐบาลของรัฐอานธรประเทศ 
(Government of Andhra Pradesh: GOAP) ซึ่ง เ ป็นรัฐทาง
ตอนใต้ของอินเดีย ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพฒันานวตักรรมทางการเงนิ เช่น Digital 
payment และ Blockchain รวมถงึพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดา้น 
Fintech และแลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง Startup ในสงิคโปร์และ
กลุ่มผู้ประกอบการ Fintech ในเมือง Visakhapatnam ในรัฐ   
อานธรประเทศ 

 หน่วยงานก ากับดูแลของเคนยา (The Capital Markets   
Authority of Kenya: CMA) และหน่วยงานก ากับดูแลของ
ออ ส เ ต ร เ ลี ย  (Australian Securities and Investments 
Commission: ASIC) ลงนาม ใน  Co-operation Agreement 
เพื่อสง่เสรมินวตักรรมกรรมทางการเงนิ (Fintech innovation) ใน
สองตลาด โดยปจัจุบัน CMA มีการจัดท าโครงสร้างส าหรับ  
regulatory sandbox เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง 
fintech ในขณะที่ ASIC ก็มีการจัดท า Innovation Hub ซึ่งมี
บริษัท startup ที่สนใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในประเด็นแนวปฏิบตัิด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบั
นวตักรรมทางการเงนิ  
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7 – 8 ตลุาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมประชุม ASEAN CEOs Exchanges Meeting ครัง้ที ่25 จดัขึน้ ณ เมอืงฮานอย 
ประเทศเวยีดนาม เพื่อโปรโมทอาเซยีนใหเ้ป็น asset class และเสรมิสรา้งความร่วมมอืในการท าธุรกรรม
ขา้มพรมแดน ผ่านการจดังาน Broker Networking โดยมโีบรกเกอรอ์าเซยีนเขา้ร่วมงานทัง้สิน้ 72 ราย 

19 ตลุาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน จดังานสมัมนา Capital Market Research Forum โดย
ไดร้บัเกยีรตจิาก Professor Robert C Merton (Nobel Laureate in Economics in 1997 Distinguished 
Professor of Finance MIT Sloan School of Management) เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ ภายใต้หวัข้อ 
“Financial Products and Services in the Impending Future” 

  

International Activities 


