
 

 

 

 

International Exchanges Roundup 

Corporate and Strategy 

 หน่วยงานก ากบัดแูลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ประกาศมอบรางวลัให้แก่บรษิัทฟินเทค 3 
ราย ไดแ้ก่ FitSense (สงิคโปร)์ AIDA Technologies (สงิคโปร)์ 
และ Beacon Interface (ประเทศไทย) ในงาน Global FinTech 
Hackcelerator Demo Day ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น         
Singapore FinTech Festival โดยตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 
MAS ได้จัดพิมพ์คาตาล็อกที่ประกอบด้วยอุปสรรคต่างๆ 
จ านวน 100 ประเดน็ทีไ่ดร้วบรวมจากอุตสาหกรรมทางการเงนิ 
พร้อมเชญิบริษัทฟินเทคจากทัว่โลก พฒันาแนวความคดิและ
เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้  โดย MAS ได้รับการเสนอ
ผลงานจาก 50 ประเทศ จ านวน 655 ผลงาน 

 ธนาคารสิงคโปร ์(Bank of Singapore) ได้รบัใบอนุญาตให้
เปิดสาขาใน Dubai International Financial Centre (DIFC) 
การด าเนินการดงักล่าวเป็นการเพิม่โอกาสใหแ้ก่ธนาคารในการ
ใหบ้รกิารลกูคา้สว่นบุคคลทีม่คีวามมัง่คัง่สงูถงึสงูมาก เช่น การ
ให้บรกิารค าปรกึษาในลงทุน สนิเชื่อ วางแผนการเงนิ เป็นต้น 
โดยธนาคารก าหนดเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1 ของปี 
2560 

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ซื้ อ กิ จ ก า ร ข อ ง  Mergent Inc. ซึ่ ง เ ป็ น ผู้
ใหบ้รกิารชัน้น าดา้นขอ้มลูธุรกจิและการเงนิของบรษิทัต่างๆ ทัง้ 
public และ private มากว่า 100 ปี โดย Mergent จะเขา้มาเป็น
ส่วนหนึ่งในสายงานขอ้มูลของ LSEG ร่วมกบั FTSE Russell 
ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ FTSE Russell ในการ
พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อการลงทุนต่อไป คาดว่าการซื้อกจิการจะ
ด าเนินการแลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในวนัที ่31 มกราคม 2560  

 ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เ ปิดให้รายการ 
Squawk Box ของ CNBC ซึ่งเป็นรายการที่เป็นที่นิยมในการ
รับ ช ม ใ นช่ ว ง เ ว ล า ก่ อน เ ปิ ดก า รซื้ อ ข า ย  (must-watch           
pre-market show) โดยสมัภาษณ์บุคคลส าคญัทีม่ชีื่อเสยีงทาง
ธุรกจิและการลงทุน มาถ่ายท าและกระจายเสยีงผ่าน Nasdaq 
Marketsite เริม่วนัที ่3 มกราคม 2560 

Products and Services 

 หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนมาเลเ ซีย  (Securities    
Commission Malaysia: SC) เปิดเผยรายชื่อหลกัทรพัยใ์หม่ที่
เขา้เกณฑเ์ป็นไปตามหลกัศาสนาอสิลาม ซึ่งจะมผีลในวนัที ่25 
พฤศจกิายน 2559 รายชื่อดงักล่าวมจี านวนหลกัทรพัยร์วม 672 
หลักทรัพย์หรือคิดเป็น ร้อยละ 74 จากจ านวนหลักทรัพย์
ทัง้หมด 904 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย หลกัทรพัย์ใหม่ที่เข้าเกณฑ์มีจ านวน 34 หลกัทรพัย ์
และถูกถอดออก 30 หลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อ
หลกัทรพัยไ์ดจ้าก www.sc.com.my  

 หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนมาเลเ ซีย  (Securities    
Commission Malaysia: SC) ประกาศว่ามีผู้ให้บริการแพลท
ฟอรม์ทางการเงนิแบบ Peer-to-Peer (P2P) ในมาเลเซยีจ านวน 
6 ราย โดยคาดว่าจะสามารถให้บรกิารได้เต็มรูปแบบภายในปี 
2560 ซึ่งท าให้มาเลเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการ
ก ากบัดแูลการใหบ้รกิารทางการเงนิแบบ P2P โดย SC เป็นราย
แรกทีไ่ดอ้อกกรอบการก ากบัดูแลส าหรบัการระดมทุนสาธารณะ
ตัง้แต่ปี 2558 และจนถงึเดอืนตุลาคม 2559 ม ีSME จ านวน 11 
รายทีม่กีารระดมทุนผ่านแพลตฟอรม์ดงักล่าว คดิเป็นมลูค่าถงึ 8 
ลา้นรงิกติ 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) จดัท าเวบ็ไซต์
เ ป็นภาษาบาฮาซาและภาษาจีน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ เ ป็น
ภาษาองักฤษเพยีงอย่างเดยีว เพื่อรองรบัผูใ้ชง้านไดห้ลากหลาย
มากยิง่ขึน้  

 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเ ลีย  (Australian Securities     
Exchange: ASX) และหน่วยงานก ากับดูแล ASIC จัดท า 
Cyber Health Check ส าหรบับรษิัททีจ่ดทะเบยีนใน ASX โดย
ได้ขอความร่วมมอืจากบรษิัทขนาดใหญ่ 100 แห่งแรกเขา้ร่วม
ตอบแบบสอบถามตามความสมคัรใจ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายภาครฐัดา้นความปลอดภยัของระบบไซเบอร์ โดย
แบบสอบถามนี้จดัท าขึน้ร่วมกบัรฐับาล ภาคธุรกจิและบรษิัทผู้
ตรวจสอบ อาทิ KPMG, Deloitte, PwC เป็นต้น บริษัทที่ร่วม
ตอบแบบสอบถามจะไดร้บัรายงานดา้นความปลอดภยัของระบบ
ไซเบอร์ของตนเอง และจะมีการจัดท ารายงานจากข้อสรุปที่
ไดร้บัในการสอบถามครัง้นี้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะภายในเดอืน
มนีาคม 2560  
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 ตลาดหลักทรพัย์ดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) รับ
บริษัท  National International Holding ของคู เ ว ต  เ ข้ า จ ด
ทะเบยีนใน DFM นับเป็นหลกัทรพัย์ต่างชาติที่จดทะเบยีนขา้ม
ตลาดตวัที ่13 ใน DFM 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าดริด (Bolsa de Madrid: BME) และ Bing 
Ban Angels ร่วมมอืกนัพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ส าหรบัธุรกจิใน
กลุ่มสตาร์ทอพัในประเทศสเปน เพื่อเอื้อให้สตาร์ทอพัสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ๆ และข้อมูลเชิงลกึในตลาดหลกัทรพัย ์
รวมทัง้กระตุน้การลงทุนภาคเอกชน โดยสตารท์อพัทีจ่ะเขา้มาจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้้องด าเนินการมาแลว้ 2 ปี แสดง
งบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบแล้วย้อนหลงั 2 ปี และต้องการ
เงนิลงทุนระหว่าง 5 แสนถงึ 2 ลา้นยโูร 

 ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) มีแผน
เปิดตัว segment ใหม่ส าหรับกลุ่ม SMEs ในวันที่ 1 มีนาคม 
2560 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนของ 
SMEs โดยขณะนี้เปิดให้สาธารณะร่วมประกวดตัง้ชื่อ segment 
ดงักล่าว ทัง้นี้ SMEs ทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนนี้จะต้องจดัท ารายงาน
วจิยัเพื่อสง่เสรมิสภาพคล่องและเพิม่ visibility ในสายตานกัลงทุน
ด้วย อนึ่ง DB มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง ecosystem ส าหรับ 
growth companies ในเยอรมันและยุโรป เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตในทุกขัน้ตอนจนถึง IPO ซึง่จะช่วยเพิม่จ านวนบรษิัทจด
ทะเบยีนให ้DB ดว้ย  

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ลงนามข้อตกลงร่วมกับ Budapest Stock  
Exchange (BSE) เพื่อพฒันาโปรแกรม ELITE ในฮงัการี เพื่อ
สรา้งเครอืขา่ย ELITE ในการสนบัสนุนบรษิทัทีม่อีตัราการเตบิโต
อย่างรวดเรว็ในฮงัการ ีตลอดจนกลุ่มทีป่รกึษาและนักลงทุน ทัง้นี้ 
BSE ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์พันธมิตรแห่งแรกในยุโรปของ
โครงการ ELITE 

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) รบัพนัธบตัร Green Covered Bond ของจนีเขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เป็นครัง้แรก โดยระดมทุนมูลค่า 
500 ล้านจากนักลงทุนทัว่โลก พนัธบตัรดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรม MTN ของ Bank of China ทีเ่น้นดา้นสิง่แวดลอ้ม
และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื การรบัพนัธบตัรครัง้นี้นับเป็นการตอกย ้า
ถึงการที่ LSEG ท าหน้าที่เป็นพันธมิตรในการระดมทุนใน
ต่างประเทศของจีนและยังแสดงให้เห็นว่า ลอนดอนเป็น
ศนูยก์ลางส าหรบันวตักรรมและการเงนิทีย่ ัง่ยนืดว้ย  
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 National Bank of Abu Dhabi (NBAD) ซึ่ง เป็นธนาคารที่มี
สนิทรพัยใ์หญ่เป็นอนัดบัสองในอาบดูาบ ีเริม่ท าหน้าทีเ่ป็น ผูดู้แล
สภาพคล่อง (Market maker) ให้กับตลาดอนุพันธ์ Nasdaq 
Dubai ซึง่เริม่เปิดด าเนินการเมื่อ 1 กนัยายน 2559 โดยปัจจุบนั
มสีนิค้า คือ Single Stock Futures ที่อ้างอิงหลกัทรพัย์ชัน้น าที่
จดทะเบยีนในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์9 บรษิทั 

 SIX Securities Services หน่วยธุรกิจที่ให้บริการหลังการซื้อ
ขายของตลาดหลกัทรพัยส์วติเซอรแ์ลนด ์(SIX) ไดต้กลงร่วมมอื
เป็นพนัธมติรกบั Confinale เพื่อให้บรกิารด้าน tax reclaim ซึ่ง
เป็นโซลชูัน่สใ์หม่ทีม่ปีระสทิธภิาพและต้นทุนต ่าเพื่อใหบ้รกิารแก่
ธนาคารและนักลงทุน โดยม ีRaiffeisen Switzerland เป็นลูกค้า
รายแรก เริม่ 1 มกราคม 2560 

 

Rules and Regulations 

 มาเลเซียได้ออกแนวทางปฏิบัติหรือ best practice guide 
ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รบัการสนับสนุนจากตลาด
หลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในการด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ 
และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีารจดัการและปฏบิตัิ
ในลกัษณะทีโ่ปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) เปิดรบัฟังความ
คิดเห็นครัง้ที่สองเกี่ยวกับตลาดซื้อขายใหม่ส าหรับ  SME ให้
สามารถเขา้ถึงตลาดทุนได ้โดยมกีรอบก ากบัดูแลดงันี้ 1) SME 
ระดมทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 2) มีกรอบ
การดูแลที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนธุรกิจและปกป้องผู้ลงทุนใน
ขณะเดยีวกนั 3) เป็นตลาดส าหรบัผู้ลงทุนที่มีความสามารถใน
การวเิคราะหแ์ละพจิารณาความเสีย่งในการลงทุน 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ไ ด้ อ อ ก  regulatory sandbox guideline 
ส าหรับฟินเทค เพื่อกระตุ้นให้มีการทดลองน าเทคโนโลยีที่มี
นวตักรรมใหม่ๆ มาสร้างผลิตภัณฑ์หรือให้บริการทางการเงิน 
พรอ้มรวบรวมผลจากการรบัฟังความคดิเหน็และประเดน็จากการ
ใชง้านจรงิมาปรบัเขา้กบัแนวปฏบิตัดิงักล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน 1) เพิม่ความชดัเจนในด้านของความคาดหวงัและเกณฑ์
การประเมนิผูท้ี่จะเขา้มาใน sandbox 2) เพิม่ความยดืหยุ่นของ
เกณฑก์ารคดัเลอืกบรษิทัทีจ่ะเขา้มาอยู่ใน sandbox และอนุญาต
ให้มีการขยายระยะเวลาตามสถานการณ์ของตลาดได้ และ 3) 
เพิม่ความโปร่งใส โดย MAS จะท างานร่วมกบัผูท้ีส่มคัรเขา้มาอยู่
ใน sandbox อย่างใกลช้ดิ 



 

 

 

 Daiwa Securities Group ซื่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของตลาด
หลักทรัพย์ย่างกุ้ ง  (Yangon Stock Exchange: YSX) อยู่
ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ส าหรบัระบบช าระ
ราคาหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ YSX ซึง่จะเอือ้ต่อบรษิทัหลกัทรพัยใ์นการ
ท าธุรกรรมในตลาดทุนย่างกุง้ คาดว่าจะพฒันาแลว้เสรจ็ภายใน 2 
ปี  

 Object Trading ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบซื้อขายสินทรัพย์ที่
หลากหลาย เชื่อมต่อระบบเขา้กบัระบบซือ้ขาย Titan ของตลาด
หลกัทรพัยสิ์งคโ์ปร ์(Singapore Exchange: SGX) บนแพลท
ฟอร์มของ NASDAQ’s Genium INET โดย Object Trading จะ
มุ่งเน้นการใหบ้รกิารขอ้มูลหลกัทรพัย ์การจบัคู่ค าสัง่ซือ้ขายและ
ระบบบริหารความเสี่ยงก่อนซื้อขายส าหรบัลูกค้าที่ซื้อขายใน 
SGX ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)  

 ธนาคารไอซีบีซี (สิงคโปร)์ ได้น าระบบซื้อขายอเิลก็ทรอนิกส์
ของ Thomson Reuters มาใช้ เพื่อเสริมจุดยืนและขยายการ
ใหบ้รกิารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่การใชร้ะบบดงักล่าว
จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการดูแลสภาพคล่องและการเสนอ
ราคาเงนิสกุลหยวนทีซ่ือ้ขายนอกประเทศจนี (CNH) และสกุลเงนิ
ในประเทศกลุ่ม จี10 ให้ทัว่ถึงทุกสาขาในเอเชีย รวมถึงลูกค้า
ระหว่างธนาคาร และลกูคา้สถาบนัดว้ย 

 ตลาดหลักทรัพย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange: 
SZSE) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges 
and Clearing: HKEX และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจี์น (China 
Securities Depository Limited: CSDC) ทดสอบระบบร่วมกบั
บริษัทสมาชิกและบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบเชื่อมโยงการซื้อขาย 
Shenzhen – Hong Kong Stock Connect ซึง่จะเริม่เปิดซือ้ขาย
ระหว่างกนัในวนัที ่5 ธนัวาคม 2559  

 Liquidnet เปิดตวั Liquidnet Labs ซึง่เป็นศนูยข์อ้มลูเสมอืนจรงิ
ทีใ่หข้อ้มลูการพฒันาดา้นเทคโนโลยล่ีาสดุของบรษิทัแก่นักลงทุน
สถาบนัทัว่โลกที่เป็นสมาชิก เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อีกทัง้เป็น
ศูนย์รวมข้อมูลส าหรบัรบัฟังความคดิเหน็ ทดสอบ และทดลอง
นวตักรรมใหม่ๆ ของ Liquidnet 

 ตลาดหลักทรพัย์ออสโล (Oslo Bors) เลื่อนการเปิดใช้งาน
ระบบซือ้ขาย Millennium 9.1 จากเดมิประกาศจะเริม่ใชง้านวนัที ่
3 ธนัวาคม 2559 เพื่อทดสอบระบบเพิม่เตมิ 

 Cinnober ตัง้บริษัทย่อยเพื่อขยายขอบเขตการท าธุรกิจสู่การ
พฒันาเทคโนโลยชี าระราคาเรยีลไทมส์ าหรบัธนาคารขนาดใหญ่  
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 DB1 Ventures บริษทัในเครือของตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนั 
(Deutsche Börse: DB) เข้าถือหุ้นของบริษัทฟินเทค Figo ซึ่ง
ให้บริการด้านการธนาคารที่เน้นนวัตกรรมด้านธนาคาร ที่
สามารถเชื่อมต่อแอพลเิคชัน่ สนิคา้และบรกิารไปยงัแหล่งขอ้มูล
ทางการเงนิต่างๆ มากกว่า 3,100 แห่ง ซึง่ท าใหเ้ป็นแพลทฟอรม์
ทีใ่หบ้รกิารไดห้ลากหลายและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
นอกจากนี้  ยังเน้นการพัฒนาโครงสร้างธนาคารพาณิชย์ใน
อนาคต รวมถึงการให้บริการช าระเงินในรูปแบบ Payment   
Services Directive 2 (PSD2) ซึง่ DB จะสามารถช่วยสนับสนุน
การเตบิโตของ Figo และยงัไดเ้รยีนรูน้วตักรรมใหม่จาก Figo อกี
ดว้ย 

 
 
Alternative Trading Venue 

 ตลาดหลักทรพัย์ Euronext และ Algomi ร่วมมือกันจัดท า
ร ะบบซื้ อ ข ายทาง เลือ ก  (Joint Venture Special Purpose     
Vehicle: JV SPV) ซึง่ลงทุนโดย Euronext และพฒันาระบบโดย 
Algomi เพื่อเพิ่มสภาพคล่องส าหรับการซื้อขายตราสารหนี้
ภาคเอกชนในยุโรป  

 
 
Post Trade Services 

 Clearstream ร่วมกับ DekaBank พัฒนาบริการระบบช าระ
ราคาและส่งมอบระหว่ างประเทศให้แก่ ก ลุ่มลูกค้าของ        
DekaBanK ในประเทศฝรัง่เศส เบลเยีย่ม และเนเธอรแ์ลนด ์

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยู บี เอส (UBS) ร่วมกบั Clearstream และ 
Citi พฒันานวตักรรม Market-side network model เพื่อให้กลุ่ม
ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ   
TARGET2-Securities (T2S) 

 ศูนย์กลางช าระราคาของรัสเซีย (National Settlement   
Depository: NSD) ร่ ว ม กั บ  iCoinSoft พั ฒ น า ร ะ บ บ       
Blockchain Assets Circulation 

 
 



 

 

 

 ตลาดอนุพันธ์มา เล เ ซีย  (Bursa Malaysia Derivatives    
Berhad) และตลาดโภคภณัฑต้์าเหลียน (Dalian Commodity 
Exchange: DCE) ลงนามต่ออายุขอ้ตกลงความร่วมมอืออกไป
อกี 3 ปี ในงานประชุมเชงิวชิาการ China International Oils and 
Oilseeds Conference (CIOC) ครัง้ที ่11 เพื่อทีจ่ะร่วมกนัหาแนว
ทางการพฒันาแพลตฟอรม์ในการใหข้อ้มูลแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผู้
ที่อยู่ ในอุตสาหกรรม และร่วมกันโปรโมทการจัดงานและ
ผลติภณัฑแ์ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในทัง้ประเทศจนีและมาเลเซยี 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ประกาศร่วมมอืกบั R3 บริษัทที่ด าเนินการ
เกี่ยวกบัเทคโนโลย ีblockchain และสมาคมสถาบนัการเงนิ ใน
โครงการทดสอบความเป็นไปไดท้ีจ่ะใช ้blockchain ในการช าระ
เงนิขา้มธนาคาร โครงการดงักล่าวอาจส่งผลอย่างมากต่อระบบ
การช าระเงนิ ซึง่จะท าใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถท าธุรกรรมไดจ้าก
ทัว่โลก โดยปราศจากข้อจ ากัดด้านเวลา อีกทัง้เทคโนโลยี
ดงักล่าวช่วยให้กระบวนการมีความโปร่งใสและยืดหยุ่น ด้วย
ตน้ทุนทีต่ ่ากว่า  

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) เขา้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนวัตกรรมทางการเงิน R3 ซึ่งความ
ร่วมมอืดงักล่าวจะน าไปสูว่สิยัทศัน์ของการเป็น Smart Financial 
Centre ของสิงคโปร์โดยการใช้เทคโนโลยี blockchain เข้ามา
ช่วย โดย SGX เป็นตลาดหลกัทรพัยแ์รกในเอเชยีที่เขา้ร่วมเป็น
สมาชกิของกลุ่มดงักล่าว  

 ตลาดสินค้าโภคภณัฑโ์ตเกียว (Tokyo Commodity         
Exchange: TOCOM) และ ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์
(Singapore Exchange: SGX) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืระหว่างกนัในการพฒันาตลาด LNG (Liquefied Natural 
Gas) ในเอเชยี 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์
ไทเป (Taipei Exchange: TPEx) ลงนามต่ออายุบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมอื เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุนของทัง้ 2 ประเทศ
ต่อเนื่อง ผ่านการแลกเปลีย่นขอ้มลู การพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร และการสง่เสรมิการท าธุรกรรมขา้มตลาด ตลอดจนการ
อบรมและแลกเปลีย่นบุคลากร เพื่อขยายโอกาสการลงทุนให้
ธุรกจิ   ผูล้งทุน และผูร้ว่มตลาดของทัง้สองตลาด อาท ิ การ
สง่เสรมิการเตบิโตของบรษิทัขนาดเลก็และขนาดย่อม การพฒันา
แพลทฟอรม์การซือ้ขายทองค าและกองทุนรวม การสง่เสรมิการ
น าหุน้เขา้ระดมทุนทัง้ 2 ตลาด (dual listing) รวมถงึการพฒันา
ผลติภณัฑข์า้มตลาดอื่นๆ เช่น depository receipt 
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 ตลาดหลกัทรพัยอี์ยิปต ์(Egyptian Exchange: EGX) ลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัตลาดหลกัทรพัยบ์ราซิล 
(BM&FBOVESPA) เน้นดา้นการก ากบัดแูล การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
และการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากนี้ จะศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
จดทะเบยีน ETF ในสองตลาดเพื่อเพิม่โอกาสทางการลงทุนใหแ้ก่
นกัลงทุนในอยีปิตแ์ละบราซลิ  
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2 - 4 พฤศจิกายน  2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมประชุม The 56th WFE GA & Annual Meeting ณ เมอืงการต์าเฆนา ประเทศ
โคลมัเบยี เพื่อหารอืความร่วมมอืและพฒันาการทีส่ าคญัของตลาดทุนโลก และผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ไดร้บัคดัเลอืกเป็นกรรมการ WFE มวีาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี ซึง่นับเป็นครัง้แรกทีป่ระเทศไทยสมคัรและ
ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการตัง้แต่ร่วมเป็นสมาชกิในปี 2533  

11 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสมัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Workshop on    
Corporate Governance: Directors’ Duties & Evaluation” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฮานอยร่วมกับ 
Asia Development Bank (ADB) ณ เมอืงนาตรงั ประเทศเวยีดนาม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละ
กระตุน้ใหผู้บ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนเวยีดนาม ตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนเวยีดนามในอนาคต  

16 พฤศจิกายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ร่วมกบับล. เคท ีซมิโิก ้และบล. โตโย จากประเทศญีปุ่่ น จดังานสมัมนาใหค้วามรูด้า้น
การลงทุนในหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ น  ณ หอประชมุศุกรยี ์แกว้เจรญิ 

30 พฤศจิกายน - 2 
ธนัวาคม 2559 

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึง่เป็นสมาชกิของ Association of National 
Numbering Agencies (ANNA) เป็นเจา้ภาพการจดัประชมุประจ าปี “ANNA Extraordinary General 
Meeting and Workshop” เพื่อจหารอืเรื่องการจดัท ากรอบแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการออกรหสั
หลกัทรพัยส์ากลใหแ้กต่ลาดทุน เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานและใชเ้ป็นฐานขอ้มลูประกอบการลงทุนในประเทศ
ต่างๆ ณ อาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ และโรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนทลั กรุงเทพฯ 

International Activities 


