
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ม า เ ล เ ซี ย  ( Securities           
Commission Malaysia: SC) เ ปิดตัวแม่แบบการบริหาร
จดัการความมัง่คัง่และกองทุนอิสลามระยะ 5 ปี หรอื Islamic 
Fund and Wealth Management Blueprint เพื่อกระตุ้นการ
พฒันาและการเตบิโตให้กบัตลาดทุนอสิลามของมาเลเซยี โดย
ได้กล่าวถงึกลยุทธแ์ละแนวคดิเพื่อเสรมิจุดยนืให้มาเลเซยีเป็น
ศูนยก์ลางในการบรหิารจดัการและใหบ้รกิารกองทุนทีเ่กีย่วกบั
ศาสนาอสิลามของโลก ซึง่ระยะแรกจะเป็นการเริม่ด าเนินการใน
การเป็นศนูยก์ลางการลงทุนทีม่คีวามรบัผดิชอบอย่างยัง่ยนืตาม
หลักศาสนาอิสลาม (Shariah-compliant sustainable and       
responsible investment: SRI) การจดัตัง้ศนูยก์ลางส าหรบัการ
เป็นตลาดทุนอสิลาม และการน าเอาแนวทางดา้นการใหบ้รกิาร
ลงทุนแบบดจิติลัมาใช ้

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) คาดหวงั
ให้ตลาดทุนมาเลเซยีจะได้รบัการจดัอยู่ในกลุ่มตลาดที่พฒันา
แลว้ ภายในปี 2593 พรอ้มเป็นตลาดทีส่รา้งโอกาสใหแ้ก่บรษิทั
และนกัลงทุนในการเขา้ถงึตลาดทุนและการลงทุนไดส้ะดวกและ
มปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสรา้งความรูด้า้นการเงนิในกลุ่มคน
วยัหนุ่มสาว เนื่องจากเป็นก าลงัส าคญัในการลงทุนและการออม
ที่เพิ่มความมัง่คัง่ขึ้นในชาติ โดย ร้อยละ 45 ของประชากร
มาเลเซยีมอีายุน้อยกว่า 25 ปี 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEx) เปิดเผยแผนกลยุทธ์ปี  2560 ที่ เ น้น 4 
แนวทางหลกั ได้แก่ การปรบัปรุงกรอบกฎเกณฑ์ด้านการจด
ทะเบียนหลกัทรัพย์ การขยายกรอบการเชื่อมโยง (Connect 
scheme) การเพิม่สนิค้าใหม่และการยกระดบัแพลทฟอร์มการ
ซือ้ขาย ซึง่เป็นแผนทีด่ าเนินต่อเนื่องในช่วงปี 2559-2561 โดย 
HKEx ยังคงมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวในการเป็น multi-asset 
class exchange group และเพื่อสนบัสนุนฮ่องกงเป็นศนูยก์ลาง
ด้านการจัดการกองทุนโลก (asset management center) ที่
เชื่อมต่อตลาดจนีไปยงัตลาดโลก 

 

Corporate and Strategy (Cont) 

 ตลาดหลกัทรพัย์ในจีน 3 แห่ง คือ China Financial Futures 
Exchange (CFFEX) ตลาดหลกัทรพัย์เซ่ียงไฮ้ (Shanghai 
Stock Exchange: SSE) และตลาดหลักทรัพ ย์เซินเ จ้ิน 
(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ร่ ว ม กั บ  บ ริ ษั ท       
Pak-China Investment และ ธนาคาร Habib (ปากีสถาน) ได้
รวมตัวในลักษณะ consortium เพื่ อ เข้าซื้อหุ้นของตลาด
หลักทรัพย์ปากีสถาน (Pakistan Stock Exchange: PSX) 
โดยได้ลงนามขอ้ตกลงระหว่างกนัเป็นที่เรยีบร้อยเมื่อวนัที่ 20 
มกราคม 2560 ณ กรุงการาจ ีตามขอ้ตกลง consortium จะถือ
หุ้น PSX ทัง้หมดร้อยละ 40 ซึ่งตลาดหลกัทรพัย์จนี 3 แห่งถือ
หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 30 โดย consortium จะต้องร่วมพฒันาตลาด
ทุนของปากสีถาน ทัง้หลกัทรพัย ์ตราสารหนี้และอนุพนัธ ์ พรอ้ม
ส่งเสรมิศกัยภาพทางเทคโนโลย ีพฒันาคุณภาพของนักลงทุน
และให้ความส าคญัต่อการปกป้องสทิธิประโยชน์ของนักลงทุน 
ตามพระราชบญัญตัิในการปฏริูปองค์กรที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้ การ
ลงทุนครัง้นี้นับเป็นการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การเงนิระหว่างสองประเทศ และเป็นการสนบัสนุนนโยบาย One 
Belt One Road ของจีน รวมถึง China-Pakistan Economic 
Corridor ดว้ย  

 ตลาด สิน ค้ า โภคภัณฑ์ โ ต เ กี ย ว  ( Tokyo Commodity        
Exchange: TOCOM) ได้รบัการรบัรองจากหน่วยก ากบักลาง
ของยุโรป (European Commission: EC) ภายใต้มาตรฐาน 
European Market Infrastructure Regulation (EMIR) ให้เ ป็น
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นตลาดคู่ค้ากับกลุ่มตลาด
หลกัทรพัยย์ุโรป 

 Bats Global Markets ประกาศที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติยอมรับ
การควบรวมกจิการเขา้กบั CBOE Holdings ตามขอ้ตกลงการ
ควบรวม CBOE Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CBOE 
Holdings จะควบรวมเขา้กบั Bats โดย Bats จะกลายเป็นบรษิทั
ย่อยของ CBOE Holdings แทน และเมื่อการควบรวมเสร็จ
เรยีบรอ้ย Bats จะควบรวมเขา้กบั CBOE V, LLC ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของ CBOE Holdings และจะคงอยู่ในสถานะนัน้ต่อไป ทัง้นี้ 
คาดว่าจะด าเนินการควบรวมกจิการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 
ปี 2560  
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Products and Services  

 ตลาดหลกัทรพัย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX) 
รบับรษิทั First Private Bank (FPB) เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัที ่
4 ใน YSX เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2560 อย่างไรกต็าม ราคาหุ้น
ของ FPB ร่วงลงหลงัเปิดตลาด จาก 39,000 จ๊าด ไปปิดทีร่าคา 
34,000 จ๊าด 

 ส านักงานก.ล.ต. เ มียนมา (Securities and Exchange  
Commission of Myanmar: SECM) อยู่ระหว่างการทดสอบ
ระบบซือ้ขายออนไลน์ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ทัง้ 6 แห่งในเมยีน
มา รวมถึง KTZ Ruby Hills Securities พร้อมให้บรกิารซื้อขาย
ออนไลน์ทนัททีี ่SECM อนุมตัอิย่างเป็นทางการ 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ต้อนรบัการจดทะเบยีนหุน้กูม้าซาลา หรอืหุน้กูท้ีอ่อกเป็นสกุลเงนิ
รูปีนอกประเทศอนิเดยี จากบรษิทั Shriram Transport Finance 
ซึง่บรษิทัดงักล่าวท าธุรกจิใหส้นิเชื่อรถทีใ่ช้งานเชงิพาณิชย ์โดย
บรษิทัไดร้บัเงนิจากการระดมทุน 4.75 พนัลา้นรูปี หุน้กูด้งักล่าว
มอีายุ 3 ปี 1 เดอืน ดว้ยอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 8.25 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEx) เตรียมเปิดตัว RMB Currency Options ซึ่ง
เป็น USD/CNH Options ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เพื่อ
เพิ่มทางเลือกในการซื้อขายและใช้เป็นกลยุธ์การ hedging ได ้
โดยความเสีย่งของคู่สญัญามีจ ากดัด้วยการที่ HKEx เข้ามาท า
หน้าที่เป็นคู่ส ัญญากลาง (CCP) อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มความ
โปร่งใส การเพิม่ผลติภณัฑอ์อปชัน่นี้มุ่งเพิม่สนิคา้ RMB-related 
derivatives ใหค้รบทุกประเภท และเพื่อสนับสนุนฮ่องกงในการ
เป็น gateway ส าหรบั cross-border fund flows และศนูยบ์รหิาร
ความเสีย่งส าหรบัการท าให ้RMB เป็นสากลดว้ย  

 นับตัง้แต่ต้นปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock 
Exchange) ได้รับ structured products เข้าจดทะเบียนกว่า 
3,000 รายการ ซึง่ประกอบดว้ย turbo certificates, plain vanilla 
warrants ต ล อ ด จ น  discount แ ล ะ  bonus certificates ซึ่ ง
สามารถซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ซึ่งออกโดย
ธนาคารเหล่านี้ เ ปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทน
ท่ามกลางภาวะตลาดรูปแบบต่างๆ และเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนทีไ่ม่ตอ้งค านึงถงึเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งของบุคคล  

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 
LSE) รบัธนาคารแห่งไซปรสั (Bank of Cyprus Holdings: BOC 
Holdings) เข้าจดทะเบียน ด้วยมูลค่าทางการตลาดที่ 1.4 
พนัลา้นยูโร มุ่งเพิม่สภาพคล่องและเขา้ถงึฐานนักลงทุนใหม่ๆ ที่
หลากหลายมากขึ้น การจดทะเบียนครัง้นี้นับเป็นการตอกย ้า
บทบาทของลอนดอนในฐานะศนูยก์ลางการเงนิชัน้น าของโลก  
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 ตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนั (Deutsche Börse) ไดเ้ตรยีมความ
พร้อมก่อนเปิดตัว segment ใหม่ส าหรบับริษัทขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเดือนมีนาคม 2560 นี้ โดยให้ Edison 
Investment Research และ Morningstar เขา้มาเป็นผู้จดัท าบท
วเิคราะห์วจิยัใหก้บับรษิัทผู้ออกหลกัทรพัยท์ุกราย โดยรายงาน
ดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิม่ visibility 
ให้แก่บริษัทในสายตานักลงทุน และเอื้อต่อการเปรียบเทียบ
บรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ด้วย โดย Edison จะจดัท างานวจิยัเชิง
คุณภาพ เพื่อประเมนิโมเดลทางธุรกจิโดยจะปรบัปรุงขอ้มูลปีละ 
2 ครัง้ ในขณะที ่Morningstar จะจดัท างานวจิยัเชงิปรมิาณ โดย
ศกึษาจากงบการเงนิ ทัง้นี้ รายงานทัง้สองฉบบัจะไม่ได้มกีารให้
ค าแนะน าด้านการลงทุน  โดยจะเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต ์
www.boerse-frankfurt.de  

 ตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนั (Deutsche Börse) เผยแพร่แนวคดิ
เกี่ยวกับ blockchain ส าหรับการโอนเงินแบบ risk free cash 
transfer ส าหรบั commercial bank money ผ่านโครงสร้างที่ใช้
เทคโนโลยีการลงบัญชีแบบกระจายตัว (distributed ledger  
technology: DLT) โดยน าเอาเทคโนโลย ีblockchain นี้ผนวกเขา้
กบัโครงสร้างระบบหลงัการซื้อขายที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 
เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด และก าหนดให้ Eurex Clearing 
เข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการท ารายการ (trusted party) 
และจะใช้หลักประกันในรูปแบบ collateralized coin “CollCo” 
อย่ างไรก็ดี  Deutsche Borse ยังอยู่ ระหว่ างการหารือกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอความเหน็เกีย่วกบัแนวคดิดงักล่าว  

 ตลาดหลักทรพัย์ Euronext ประกาศริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อ
สนับสนุนการน าธุรกิจครอบครัว ( family business) เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเปิดตัวดัชนี Euronext   
Family Business Index® ในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 นี้ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 90 บรษิทัจาก 4 ประเทศภายใต้ Euronext พรอ้ม
จดัใหม้โีครงการ FamilyShare เพื่อสนบัสนุนและใหค้ าแนะน าแก่
ธุรกจิครอบครวัที่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนใหคุ้้นเคยกบัตลาดทุนและ
เลอืกใชต้ลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน นอกจากนี้ Euronext จะจดั
ให้มีโ รดโชว์และบทวิเคราะห์ของหุ้นที่จดทะเบียนโดย       
Morningstar และจัดให้มี section เฉพาะในเว็บไซต์ด้วย อนึ่ง 
ปัจจุบนัมธีุรกจิครอบครวัในยุโรปกว่า 14 ลา้นบรษิทั คดิเป็นรอ้ย
ละ 60 ของบรษิทัทัง้หมดในยุโรป โดยธุรกจิครอบครวันี้คดิเป็น
รอ้ยละ 66 ของบรษิทัทัว่โลก ที่สรา้งรายไดก้ว่ารอ้ยละ 70 ของ 
GDP โลก และร้อยละ 50 ของ GDP ยุโรปในแต่ละปี ปัจจุบนัมี
ธุรกจิครอบครวั 201 บรษิัทที่จดทะเบยีนใน Euronext คิดเป็น
มลูค่าทางการตลาด 745 พนัลา้นยโูร ดว้ย  

http://www.boerse-frankfurt.de
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 ตลาดหลกัทรพัย์ NYSE ประกาศแผนที่จะขยายการซื้อขาย
แบบ  floor trading ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ห ลัก ท รัพ ย์ ทุ ก ตั ว ใ น
สหรฐัอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงหลกัทรพัย์
สหรฐัฯ มากขึ้น ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนที่ Nasdaq 
และผลติภณัฑท์ีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้หมด ทัง้นี้ ใน
ปัจจุบนั NYSE Arca ไดเ้ปิดซือ้ขายทุกหลกัทรพัยใ์นสหรฐัฯ อยู่
แล้ว ในขณะที่ NYSE MKT เตรียมขยายให้ครอบคลุมหลัง
เปลีย่นมาใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์Price/Time model ภายในไตร
มาสที่ 2 ปี 2560 อนึ่ง ภายในสิน้ปี 2560 NYSE ตัง้เป้าว่า ทุก
ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใต ้NYSE จะซือ้ขายหลกัทรพัยส์หรฐัฯ กว่า 
8,600 หลกัทรพัย ์รวมถงึผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
ด้วย หลังจากย้ายมาใช้แพลทฟอร์มใหม่ NYSE Pillar เป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
Post Trade Services  

 ส านักหกับญัชี SIX x-clear ขยายบรกิารการช าระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์ในรูปแบบ interoperable clearing solution 
ให้แก่ Nasdaq Nordic ซึ่งประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศเดนมารก์ ฟินแลนด ์และสวเีดน เริม่ตัง้แต่20 กุมภาพนัธ ์
2560 เป็นต้นไป ทัง้นี้ บรกิารดงักล่าวจะเปิดใหลู้กคา้ท ารายการ 
net settlement เพยีงรายเดยีวส าหรบัการซือ้ขายผ่านทุกแพลท
ฟอร์มที่ช า ร ะร าคา โดย  SIX x-clear ซึ่ ง ร วมถึ ง กา รว า ง
หลกัประกนัด้วย โดย SIX x-clear จะท าหน้าที่เป็น third party 
Central Counterparty 

 ตลาดหลกัทรพัยซ์าอุดิอาระเบีย (Saudi Stock Exchange: 
Tadawul) เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎเกณฑ์ของการ
ปรบัระยะเวลาการช าระราคาและสง่มอบเป็น T+2 

 ตามแผนการปรบัระยะเวลาช าระราคาและส่งมอบเป็น T+2 หรอื 
TARGET2-Securities (T2S) เขา้สูร่ะยะที ่4 ทียุ่โรปจะกา้วสู่ช่วง
ส าคัญในการสร้าง landscape ของการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรพัย์ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั โดยขณะนี้ Clearstream 
ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารในกลุ่ม T2S ทีม่ปีรมิาณรายการสงูสุด จะเริม่
ให้บริการอย่างเป็นทางการตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง
ครอบคลุมรอ้ยละ 40 ของมลูค่าโดยรวมของการช าระราคาและสง่
มอบในกลุ่มประเทศยุโรป นอกเหนือจาก Clearstream แล้ว 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นประเทศออสเตรยี ฮงัการแีละสโลเวเนีย
ก าลงัเตรยีมย้ายเขา้สู่แพลทฟอร์ม T2S โดย T2S มกี าหนดจะ
แลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในเดอืนกนัยายน 2560 นี้ 
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Post Trade Services (Cont) 

 BGC Brokers บริษัทในเครือของ BGC Partners ร่วมมือกับ 
Pirum Systems ผูน้ าในธุรกรรมดา้นการเชื่อมโยงและ real time 
STP แก่ธุรกิจการเงิน เปิดตัว ColleX™ เป็นครัง้แรก ซึ่งเป็น
แพลทฟอร์มในการบริหารหลักประกัน (collateral trading) ที่
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และประเภทสินค้าที่หลากหลาย มุ่งเพิ่ม
ประสทิธภิาพในดา้นการบรกิารหลงัการซือ้ขายแก่ลกูคา้  

 
Rules and Regulation 

 หน่วยงานก ากับดูแลของมาเลเซีย (Securities Commission 
Malaysia: SC) ประกาศใช้แนวทางการจดทะเบยีนใหม่ส าหรบั
บริษัทเหมืองแร่ น ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ (Mineral, Oil and 
Gas: MOG) ซึ่งจะเป็นการเพิม่โอกาสให้ธุรกจิประเภทดงักล่าว
สามารถจดทะเบียนและเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ การ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้ความกระจ่างใน
ความสามารถจดทะเบยีนบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรพัย์
มาเลเซีย โดยเฉพาะธุรกจิที่ก าลงัด าเนินอยู่ในระยะเริม่ส ารวจ
และผลติทรพัยากร MOG 

 

Information Technology 

 ตลาดหลักทรัพย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange) 
หารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัฟังความคดิเหน็จากการใชง้าน
ระบบซื้อขายใหม่ของ SZSE ที่เริม่ใช้งานเมื่อเดอืนพฤษภาคม 
2559 โดยรวมไดร้บัการตอบรบัว่าระบบสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ รองรับค าสัง่ซื้อขายได้กว่า 
200,000 ค าสัง่ต่อวินาที และใช้เวลาในการประมวลผล 1.1   
milliseconds 

 Dubai International Financial Centre (DIFC) มีแผนเปิดตัว 
“FinTech Hive” ซึ่ ง เ ป็ น  FinTech Accelerator แห่ ง แ รก ใน
ภูมภิาคโดยร่วมมอืกบับรษิทั Accenture เพื่อกระตุน้และบ่มเพาะ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด และสร้างแพลทฟอร์มที่เอื้อต่อการท างาน
ร่วมกันของภาคธุรกิจการเงินและบริษัทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพของธุรกจิในภาคการเงิน คาดว่าจะเปิดตวัในไตร
มาสแรกของปี 2560 

 Bricknode เปิดตวัซอฟทแ์วรใ์หบ้รกิารระบบบรหิารงานส าหรบั
ธุรกจิโบรกเกอร์และดีลเลอร์เต็มรูปแบบผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซต์ www.bricknodebroker.com ซึ่งประกอบด้วย ระบบ
ให้บริการหลงัการซื้อขาย ระบบให้ค าปรึกษาทางการเงินและ
บรหิารขอ้มลูลกูคา้ 

http://www.bricknodebroker.com


 

 

 

 ตลาดหลกัทรพัย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) ร่วมกับ
สมาชิก 4 บริษัทของ Liquidity Alliance (LA) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้
ให้บรกิารด้านศูนย์กลางการรบัฝากหลกัทรพัย์ (CSDs) เปิดตวั
ระบบ Blockchain technology ส าหรบัการโอนหลกัประกนัขา้ม
ตลาด เพิ่อลดอุปสรรค เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักประกันระหว่างศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในแคนาดา (Canadian Depository for Securities: 
CDS) ลักเซมเบิร์ก (Clearstream) แอฟริกาใต้ (Strate) และ 
นอรเ์วย ์(VPS) 
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Alliances  

 ส านักงาน ก.ล.ต. ของฮ่องกง (Securities and Futures 
Commission: SFC) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities 
and Exchange Commission: SEC) ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการก ากบัดูแลด้านการซื้อขาย
ข้ามตลาดระหว่างกัน โดยครอบคลุมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์และ
ระบบซื้อขายต่างๆ สถาบนัตวักลาง กองทุนและบริษัทจดัการ 
ส านักหกับญัชแีละองคก์รจดัอนัดบัต่างๆ เริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่18 
มกราคม 2560  

  

15-16 มกราคม 2560 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ รว่มกบัคณะนกัธุรกจิไทย เดนิทางไปเยอืน ณ สปป. ลาว เพื่อสรา้งโอกาสและ
กระชบัความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างประเทศ ผ่านการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และหารอืประเดน็ความ
ร่วมมอืกบัผูบ้รหิารภาครฐัและเอกชนของ สปป. ลาว 

16-18 มกราคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN+3 Bond Market Forum ครัง้ที่ 24  เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพฒันาตลาดตราสารหนี้ รองรบัการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก ธนาคารกลาง หน่วยงานก ากับตลาดทุน ตลาด
หลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝาก และหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง จาก 13 ประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซยีน
และจนี เกาหล ีญีปุ่่ น (ASEAN+3)  เขา้ร่วม 

17-18 มกราคม 2560 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ร่วมกบั CIMB Securities จดัประชุมเพื่อใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสภาวะตลาดทุนไทย พรอ้ม
สร้างความเข้าใจในการลงทุนหลกัทรพัย์ไทย ให้แก่ทีมการขายและ Proprietary Traders ของ CIMB 
Securities Singapore 

23-24 มกราคม 2560 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ WFE ซึง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัคดัเลอืกเป็น
ผู้แทนคณะกรรมการจากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเข้าร่วมการประชุม Working Committee  เพื่อ
รบัทราบและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัพฒันาการที่ส าคญัของตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึการหารอื
เตรยีมความพรอ้มในการเป็นเจา้ภาพการประชุม General Assembly & Annual Meeting ทีก่รุงเทพฯ ใน
เดอืนกนัยายน 2560 และใช้โอกาสนี้ในการเข้าพบสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อน าเสนอ
ขอ้มูลพฒันาการตลาดหลกัทรพัย์ฯ โอกาสทางการลงทุนแ ละระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อเป็น
ขอ้มลูแก่สถานกงสลุส าหรบันกัลงทุนหรอืบรษิทัต่างประเทศทีส่นใจลงทุนหรอืระดมทุนในตลาดทุนไทย    

24 มกราคม 2560 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมหลกัสตูร SEC Thailand Academy 2017 โดยร่วมบรรยายใน 
ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Good Corporate Governance and Sustainability Promotion” ซึ่งผู้เข้าร่วม
หลกัสตูรเป็น Regulators (medium-high level) จากประเทศ CLMV และประเทศทีม่พีฒันาการดา้น CG 
ในระยะเริม่ตน้ เช่น Nepal, Pakistan, Kenya เป็นตน้  

International Activities 


