up
d
n
u
o
R
s
e
g
n
a
h
c
x
E
l
a
n
o
ti
Interna
By International Relations Team
Corporate and Strategy






ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSE) มี
แผนเปิ ดให้บริการในเดือนตุลาคม 2558 แทนตลาดหลักทรัพย์
เมียนมาร์เดิม (Myanmar Securities Exchange Center: MSEC)
โดยในช่ ว งเริ่ม ต้น คาดว่า จะมีบ ริษัท จดทะเบีย น 5 บริษัท ซึ่ง
เปิ ด เผยรายชื่อ ได้ 3 บริษัท ได้แ ก่ Asia Green Development
Bank, First Myanmar Investment Company Limited แ ล ะ
Myanmar Agribusiness Public Cooperation Limited (ซึ่งจัดตัง้
โดยสมาคมข้าวเมียนมาร์)
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ ศึกษาการเชื่อมโยงระบบซื้อ
ขายระหว่างสองตลาด (Taiwan-Singapore trading link) ซึ่งทัง้
สองตลาดเป็ นศูนย์กลางการซือ้ ขายเงินหยวนชัน้ นาของโลก
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
และ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange:
LSE) หารือความเป็ นไปได้ใ นการพัฒนาการซื้อขายข้ามตลาด
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาสินค้าทีอ่ า้ งอิงสกุลเงินหยวน มุ่งเพิม่
ความหลากหลายให้แก่นกั ลงทุน
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SIX Securities Services ร่ ว มกั บ Euroclear พัฒ นา Global
Fund Services เพื่อให้บริการ mutual funds และ hedge funds
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ด้านการบริหารความเสีย่ งและประหยัดต้นทุน
แก่นกั ลงทุนสวิตเซอร์แลนด์
International Enterprise (IE) Singapore, Singapore
Bullion Market Association (SBMA), the World Gold Council
และ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรี ย มเปิ ด ตั ว สัญ ญาซื้ อ ขายทองค าใหม่ exchange-traded
Singapore Kilobar Gold Contract ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ซึ่ง
นับเป็ นสัญญาซือ้ ขาย 25 kilobar gold contract สัญญาแรกทีจ่ ะมี
การเสนอขายไปทัวโลก
่
นับเป็ นพัฒนาการที่สาคัญของสิงคโปร์
หลังจากการยกเว้น ภาษีส ินค้า และบริก ารส าหรับ การลงทุน ใน
โลหะมีค่า เมื่อ เดือ นตุ ล าคม 2555 ซึ่ง จะน าไปสู่เ ป้ า หมายของ
สิงคโปร์ทต่ี อ้ งการเป็ นศูนย์กลางการซือ้ ขายโลหะมีคา่ ของภูมภิ าค
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้
เปิ ด ตัว portal ใหม่ ซ่ึง เป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล บทวิเ คราะห์ แ ละข้อ มู ล
พื้น ฐานของบริษัท บนเว็บ ไซต์ โดย portal ใหม่ เ รีย กว่ า SGX
StockFacts มีบทวิเคราะห์ทค่ี รอบคลุมหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ส ิงคโปร์ พร้อมทัง้ ปรับ รูป แบบการใช้ง านให้มี
ความสะดวกมากขึ้น SGX StockFacts เป็ นความร่วมมือระหว่าง
SGX และ S&P Capital IQ ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานด้ า นธุ ร กิ จ ของ
McGraw Hill Financial รวมทัง้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล และบท
วิเคราะห์
ตล า ดห ลั ก ท รั พ ย์ เ กา ห ลี (Korea Exchange: KRX) แ ล ะ
กระทรวงสิ่ งแวดล้อมเกาหลี เริ่มเปิ ดระบบจาลองการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนโควตาการปล่อ ยก๊ าซเรือ นกระจก (emission trading)
เมื่อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2557 ก่ อ นเปิ ด ให้ซ้ือ ขายจริง ในเดือ น
มกราคม 2558 โดยในขัน้ แรกจะมี ก ารรวมระบบของ KRX
ศู น ย์ ว ิ จ ั ย และบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจกของเกาหลี
KOSCOM และระบบชาระราคา เพือ่ ทดสอบการส่งรายการซือ้ ขาย
และในขัน้ ทีส่ องจะทดสอบระบบซือ้ ขายทัง้ กระบวนการตัง้ แต่เริม่ ส่ง
คาสังจนถึ
่ งการชาระราคา
ตลาดค้ า ทองค าเซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Gold Exchange: SGE)
เปิ ด ตัว กระดานซื้อ ขายต่ า งประเทศ (International Board) ซึ่ง
จั ด ตั ้ง ขึ้ น ภา ยใ ต้ เ ข ตเ ศร ษฐ กิ จ พิ เ ศษ เ ซี่ ย ง ไ ฮ้ เมื่ อ วั น ที่
18 กัน ยายน 2557 โดยในระยะเริ่ม ต้ น มีบ ริษัท สมาชิก จาก
ต่ า งประเทศทัง้ สิ้น 40 บริษัท การซื้อ ขายทองค าในกระดาน
ดังกล่าวมี 3 ประเภท คือ Au99.99 (1 kg bar), Au99.99 (100g
bar) และ Au99.5 (12.5kg bar) โดยเป็ นสัญญาที่ซ้อื ขายด้วยเงิน
หยวนจานวน 11 สัญญา ทัง้ นี้ เงินหยวนทีใ่ ช้ซอ้ื ขายและชาระราคา
จะใช้เ งิน หยวนที่ซ้ือ ขายกัน นอกประเทศจีน นอกจากนี้ ยัง มี
Vaulting ส าหรับ เก็บ ทองค าในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษที่ส ามารถ
รองรับทองคาได้ถงึ 1,000 ตัน
Thomson Reuters เปิ ด ตัว ดัช นี ใ หม่ “Thomson Reuters CRI
Europe Indices” ซึ่งจะใช้เป็ นตัวชี้วดั ความมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม ต่ อ สัง คม มีธ รรมาภิ บ าลที่ดี (Environmental,
Social and Corporate Governance: ESG) ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนในยุโรป ซึง่ ดัชนีน้จี ะเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มดัชนี Thomson
Reuters Corporate Responsibility Indices (CRI) ซึง่ ข้อมูล ESG
ที่ น า ม า ส ร้ า ง ดั ช นี นั ้ น ม า จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล Asset4 ข อ ง
Thomson Reuters
1
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ส า นั ก ง า น ก .ล .ต . กั ม พู ช า (Securities and Exchange
Commission of Cambodia: SECC) มีแผนให้ตลาดหลักทรัพย์
กัมพูชา (Cambodia Securities Exchange: CSX) เปลีย่ นระบบ
ซื้ อ ข าย จา กระ บบ auction ซึ่ ง ซื้ อ ข าย 6 ช่ วง เ วล าตั ้ง แ ต่
8.30 – 11.30 น. เป็ น continuous โดยท าการซื้ อ ขายตัง้ แต่
9.00 – 11.00 น. พร้อ มกันนี้ ยัง เตรียมปรับ มาตรฐานการชาระ
ราคาจาก 2 วันทาการเป็ นชาระราคาภายในสิน้ วัน ทัง้ สองมาตรการ
นี้นับเป็ นการเพิม่ สภาพคล่องและมุ่งยกระดับตลาดทุนกัมพูชาให้
เทียบเท่าตลาดหลักทรัพย์เพือ่ นบ้าน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้เปิ ด
ให้ แ สดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ใ น 2 หั ว ข้ อ ด้ ว ยกั น คื อ
1) อัตราการซื้อขายหลักทรัพย์ข นั ้ ต่ าและการเสนอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อ หลัก ทรัพ ย์ ป จั จุ บ ัน ที่อ ยู่ ใ น watch-list ซึ่ง SGX ก าหนด
ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2558 และมีผล
บังคับใช้เดือนมีนาคม 2559 และ 2) แนวทางการเพิม่ จานวนของ
นักลงทุ น รายย่อ ยให้ส ามารถลงทุ น ในพัน ธบัต รได้ม ากขึ้น จาก
ปจั จุบนั จากัด เฉพาะนักลงทุนสถาบันและผูค้ ้าพันธบัตรรายใหญ่
เท่านัน้
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง (Hong Kong Exchange and
Clearing: HKEx) เตรียมลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
จากร้อยละ 0.003 เป็ น ร้อยละ 0.0027 ค่าธรรมเนียมซือ้ ขายสัญญา
ล่วงหน้ าและออปชัน จาก 0.60 ดอลลาร์ เป็ น 0.56 ดอลลาร์ต่ อ
สัญญา และค่าธรรมเนียมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชันที่
อ้างอิงดัชนี Mini Hang Seng, Mini H-shares และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงราคาหุน้ (Stock Futures) จาก 0.12 ดอลลาร์ เป็ น
0.10 ดอลลาร์ โดยค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลในเดือนพฤศจิกายน
2557 นี้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ นิ วซี แ ลนด์ (NZX) ประกาศว่ า Financial
Markets Authority (FMA) ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลของ
นิวซีแลนด์ได้อนุ มตั เิ กณฑ์การจดทะเบียนของ NXT ซึ่งเป็ นตลาด
ใหม่ ท่ี NZX จัด ตัง้ ขึ้น ส าหรับ บริษัท ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ NZX คาดว่าจะเปิ ดตัว NXT ได้
ภายในไตรมาส 4 ปี 2557 เมือ่ มีบริษทั ทีพ่ ร้อมเข้าจดทะเบียน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ จฮั น เนสเบิ ร์ ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) ปรับเกณฑ์การรับ หลักทรัพย์จดทะเบีย นใหม่
โดยเพิม่ การให้บริการจดทะเบียนแบบเร่งด่วน (fast track listing)
เน้นกลุ่มบริษทั ต่างชาติในการนาหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนเป็ น
ตลาดที่สอง (secondary listing) โดยบริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ออสเตรเลีย ลอนดอน นิวยอร์คและโตรอนโต เป็ นกลุ่มที่
อยู่ใ นรายชื่อเป้าหมายสาหรับบริการดังกล่าว ซี่งเอกสารที่จดั ทา
เผยแพร่ในตลาดหลักอยู่แล้วสามารถนามาใช้กบั การจดทะเบียนที่
JSE ได้โดยไม่ตอ้ งจัดทาใหม่
หน่ วยงานกากับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริ กา พร้อม
ด้ ว ย Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
ประกาศจัดทา pilot plan ระยะเวลา 1 ปี เพือ่ ประเมินความเป็ นไป
ได้ในการขยายช่วงการเสนอราคาและ tick sizes ของหลักทรัพย์ท่ี
มีทุนจดทะเบียนขนาดเล็กที่ 5 พันล้านดอลลาร์สรอ.หรือต่ ากว่า
และมีปริมาณการซื้อขายเฉลีย่ 1 ล้านหุน้ หรือต่ากว่า โดยราคาปิ ด
อยู่ท่อี ย่างน้อย 2 ดอลลาร์สรอ.ต่อหุ้น ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ต่อนัก
ลงทุนและผูอ้ อกหลักทรัพย์
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11-12 กันยายน 2557

17-18 กันยายน 2557

22-23 กันยายน 2557
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ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยีย่ มคารวะผูบ้ ริหารระดับสูงของ Lao Securities Commission Office (LSCO),
Prime Minister Office, Bank of the Lao PDR ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยีย่ มคารวะผูบ้ ริหารระดับสูงของ Minister of Economy and Finance, Securities
and Exchange Commission of Cambodia และ Cambodia Securities Exchange ณ กรุง พนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา เพือ่ สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
ผู้ บ ริ ห ารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เข้ า เยี่ ย มคารวะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวง การคลั ง เมี ย นมาร์
ณ กรุงเนปิ ดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพือ่ สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานและหารือความ
ร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
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ระบบของตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australia Securities  หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลของแคนาดา (Canadian Securities
Exchange: ASX) เกิด ความผิด พลาดทางเทคนิ ค ท าให้ ร าคา
Regulators) ปรับเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อ มูลบทบาทของสตรีใ น
สินค้าโภคภัณฑ์ไม่อพั เดท ส่งผลให้ตลาดอนุ พนั ธ์ ASX 24 หยุด
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นที่เรียบร้อย เริม่ บังคับใช้
การซือ้ ขายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผย อาทิ นโยบายการมี
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว (Moscow Exchange: MOEX) มี
ผู้แ ทนสตรีใ นคณะกรรมการและผู้บ ริห าร จ านวนของสตรีใ น
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
แผนเปิ ดตัวระบบแสดงราคาหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนซือ้ ขาย
ในตลาด เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการลงทุนและช่วยให้บริษทั ทีไ่ ม่ได้  NYSE Group ประกาศว่า NYSE Regulation ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
จดทะเบียนสามารถประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการตัวเองได้
ข อ ง NYSE จ ะ เ ข้ า ม า ท า ห น้ า ที่ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ต ล า ด
โดยคาดว่าจะเริม่ เปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2557
(surveillance) การตรวจสอบ (investigation) และการบัง คับ ใช้
 กลุ่มตลาดหลัก ทรัพ ย์แคนาดา (TMX Group) พัฒ นารูปแบบ
กฎเกณฑ์ (enforcement) ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ 3 แห่ ง และ
ตลาดออปชัน่ 2 แห่งในเครือของ NYSE Group ภายหลังสิน้ สุด
และปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพระบบซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ส าหรับ
สัญญากับ Financial Industry Regulation Authority (FINRA) ใน
นักลงทุนบุคคลและสถาบันในประเทศกลุ่มที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย FINRA จะยังคงทาหน้าทีก่ ารกากับ
ซื้อ ขายที่ข้นึ อยู่ก ับ ความเร็ว หรือ เทคโนโลยีท่ีซ ับ ซ้อ น โดยจะ
ดูแ ลข้า มตลาด (cross-market surveillance and investigation)
กาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้ ขัน้ ต่ าและการประมวลผลช้าลงเพื่อเพิม่
รวมถึงการรับจดทะเบียน การจัดสอบให้แก่สมาชิกของ NYSE
คุณภาพในการจับคู่คาสังซื
่ อ้ ขาย อีกทัง้ มีแผนทีจ่ ะกาหนดประเภท
Group ทั ้ง นี้ NYSE Regulation ได้ เ ลื อ กให้ Cinnober เป็ น
คาสังซื
่ ้อขายใหม่ท่กี าหนดระยะเวลาขัน้ ต่ าสาหรับ การคงราคา
หลักทรัพย์ เพื่อลดความผันผวนของราคา สภาพคล่อง และความ
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบการกากับดูแลให้
หนาแน่นของการส่งคาสัง่
 กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นิ วยอร์ ค (NYSE Group) เลื อ กใช้ Alternative Trading Venues
เทคโนโลยีการก ากับ ดูแลการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ซ่ึง พัฒ นาโดย  BATS Exchange ร่ ว มกับ iShares เปิ ด การซื้อ ขาย iShares
MSCI Emerging Markets Horizon ETF เริ่ม วัน ที่ 16 ตุ ล าคม
Scila สาหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุ พนั ธ์ในกลุ่ม รวมถึง
2557 โดยกองทุน ETF นี้อา้ งอิงหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาด
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange: NYSE)
ใหญ่ ในตลาดกาลังพัฒนา อาทิ เม็กซิโก มาเลเซีย อินโดนีเซีย
รวมถึงประเทศไทย
Rules & Regulations
 BATS Chi-X Europe (BATS) เริม
่ ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์
 หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลของสิ ง คโปร์ (Monetary Authority Of
ตุ ร กีใ นวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2557 โดยเริ่ม จากหลัก ทรัพ ย์ใ น
Singapore: MAS) ได้เปิ ดให้ประชาชนทัวไปแสดงความเห็
่
นต่อ
BIST30 index ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ตุ ร กี (Borsa Istanbul) ซึ่ง
แนวทางการเพิ่ม ความแข็ง แกร่ ง ของกองทุ น อสัง หาริม ทรัพ ย์
BATS มองว่า Borsa Istanbul เป็ นตลาดทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในยุโรป
(REIT) ในสิงคโปร์ ซึง่ จะช่วยเพื่อความโปร่งใสและการกากับดูแล
มีมลู ค่าซือ้ ขายกว่า 319 พันล้านยูโรในปี 2556 ซึง่ เป็ นตลาดกาลัง
ของธุรกิจ REIT และเพิม่ ความน่าสนใจให้แก่ผอู้ อกหลักทรัพย์และ
พัฒ นาแห่ ง แรกที่ BATS ให้ค วามสนใจหลัง จากที่ BATS และ
นักลงทุน ปจั จุบนั สิงคโปร์เป็ นหนึ่งในผูน้ าตลาด REIT ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
Chi-X ควบรวมกิจการกันตัง้ แต่ปี 2554
ในเอเชีย
 ผลการศึ ก ษาของ Capital Markets Cooperative Research
 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
Centre (CMCRC) ระบุว่า การเปิ ดตัวของ Chi-X 2 ในประเทศ
SZSE) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock
แคนาดาไม่ได้ส่งผลในทางลบต่อตลาดทุนแคนาดา แต่กลับช่วย
Exchange: SSE) ได้พฒ
ั นาเกณฑ์สาหรับหุ้นกู้ระยะสัน้ (Shortเพิม่ ความหลากหลาย โดยโครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Chi-X 2
Term Corporate Bond) ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเข้าซือ้ ขายใน
จะดึงดูดกลุ่ม liquidity takers รวมถึงนักลงทุนรายย่อยและโบรก
ตลาดของทัง้ สองแห่ ง เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ช่ อ งทางระดมทุ น ของ
เกอร์ขนาดกลางและเล็ก ปจั จุบนั Chi-X 2 มีสดั ส่วนการตลาดร้อย
บริษทั หลักทรัพย์ และพัฒนามาตรฐานของหุน้ กูท้ ซ่ี อ้ื ขายในตลาด
ละ 3-5 หลังจากเปิ ดตัวเมื่อปี 2556 ในขณะที่ TMX Select และ
Omega มีสดั ส่วนการตลาดลดลงเพียงร้อยละ 1 ต่อราย
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3 ตุลาคม 2557

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ร่ วมกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย ธนาคารแห่ง อเมริก า เมอร์ริล ลิน ช์ และบริษัท
หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) เชิญ ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายรัฐ แก่นักลงทุนสถาบันชัน้ นาในประเทศอเมริกา
150 ราย ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุนขนาดใหญ่มมี ลู ค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AuM) ถึง 4.5 ล้านล้านบาท
ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

8 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์รลิ ลินช์ และบริษทั หลักทรัพย์ภทั ร จากัด
(มหาชน) จัดงาน "Thai Forum" เชิญนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นผูน้ าคณะ
ไปพบผูล้ งทุนสถาบัน 60 รายทีก่ รุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากกระทรวงการคลังของ สปป. ลาวและธนาคารแห่งชาติ
ลาว เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะตราสารอนุพนั ธ์

13-17 ตุลาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์การเดินหน้าเพือ่ พัฒนาความยังยื
่ นอย่างเป็ นทางการ โดยแถลงต่อที่
ประชุม Sustainable Stock Exchanges Global Dialogues ในเดือนตุลาคม 2557 ณ องค์การสหประชาชาติ
กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

21 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับ MayBank Kim Eng (Malaysia) เพือ่ เข้าพบและหารือกับ กองทุนความมังคั
่ ง่ และ
กองทุนบาเหน็จบานาญขนาดใหญ่ในมาเลเซีย เพือ่ สร้างโอกาสให้กองทุนดังกล่าวสนใจในการเข้าลงทุน หรือเพิม่
น้าหนักการลงทุนในตลาดทุนไทย

21 ตุลาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วม The Bursa Bull Charge Charity Run 2014 เพื่อกระชับความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียและตลาดหลักทรัพย์ฯ

27 ตุลาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม The 54th WFE General Assembly and Annual Meeting ณ กรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการเข้าพบและหารือกองทุนความมังคั
่ ง่ และ กองทุนบาเหน็จบานาญขนาดใหญ่ในเกาหลี
เพือ่ สร้างโอกาสให้กองทุนดังกล่าวสนใจในการเข้าลงทุน หรือเพิม่ น้าหนักการลงทุนในตลาดทุนไทย

27-30 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด และ Auerbach Grayson and Company LLC จัด
โรดโชว์ "Thailand - Finding Alpha inside a Democratic Evolution" ทีก่ รุงนิวยอร์คและซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีผแู้ ทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูบ้ ริหารระดับสูงของ 10 บจ. ทีม่ ศี กั ยภาพ ร่วม
เดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุนสถาบัน

October 2014

4

