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i-platform ซึ่ง เป็ น แพลตฟอร์ม การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ต าม
หลัก ศาสนาอิส ลาม ของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa
Malaysia) ได้รบั รางวัลเหรียญทองในประเภทบริการนวัตกรรม
ยอดเยี่ย มใน MIHAS Awards 2017 ซึ่ง ถือ เป็ น รางวัลที่ 3 ที่
แพลตฟอร์ม ดัง กล่ า วได้ร ับ ตัง้ แต่ เ ริ่ม น ามาใช้ง านในเดือ น
กันยายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse) ได้รบั รางวัล
จ า ก The Annual Global ETF Awards ที่ จั ด โ ด ย
exchangetradedfunds.com ทัง้ สิน้ 4 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล
ตลาดหลักทรัพย์ทโ่ี ดดเด่นด้าน ETF มากทีส่ ุด 2) รางวัลตลาด
หลัก ทรัพ ย์ท่มี ีจานวน ETF แบบ primary listed มากที่สุดใน
ยุโรป 3) รางวัลตลาดหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าการซื้อขาย ETF ใน
สกุลเงินดอลลาร์สรอ.สูงที่สุดในยุโรป และรางวัลนวัตกรรมใน
การจัดทาดัชนี ETF ในยุโรป
London Metal Exchange (LME) เผยแพร่เอกสารเพื่อเสนอ
โครงสร้ า งทางธุ ร กิ จ ของ LME ที่ ป รั บ ตามวิ ส ัย ทั ศ น์ ก าร
ดาเนิ น งานใหม่ 6 ด้า น ได้แ ก่ LME ecosystem การซื้อ ขาย
การช าระราคา โครงสร้า งการส่ง มอบ สมาชิก ภาพ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมด้วยโครงสร้างค่าธรรมเนียม เพื่อ
ขอความเห็นจากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดย
เปิ ดรับความเห็นถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
CME Group มีแผนทีจ่ ะปิ ดการดาเนินการของ CME Europe
ซึ่งเป็ น ตลาดอนุ พนั ธ์ท่ีตงั ้ อยู่ใ นลอนดอน และสานัก หัก บัญ ชี
CME Clearing Europe ภายในสิน้ ปี 2560 แม้ว่าปริมาณการ
ซือ้ ขายเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 2.6 ล้านสัญญาต่อวันในปี 2559 แต่กลุ่ม
ลูกค้าแสดงความต้องการที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทวโลก
ั่
แหล่ง
สภาพคล่องสูงๆ และประสิทธิภาพด้านการจัดการเงินทุนที่ดี
ผ่านโครงสร้างของระบบในสหรัฐอเมริกามากกว่า
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้
เปิ ดตัวดัชนี Developed Asia Ex Japan Quality Index โดยมี
SGX Index Edge เป็ นผู้จ ัดทา ดัชนีด ังกล่าวเป็ น รูปแบบการ
ลงทุน Smart Beta ซึ่งจะเป็ นการเลี่ยงการจัดทาดัชนีท่ใี ช้การ
คานวณแบบถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
เพื่อให้เหมาะกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการเน้นด้านคุณภาพในภูมภิ าค
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) รับ
กองทุ น ONE STOXXASEAN ของ บลจ. วรรณ เข้ า จด
ทะเบียนเป็ นกองทุน ETF ซึง่ เป็ นกองทุน ETF กองแรกทีม่ กี าร
จดทะเบีย นโดยใช้รู ป แบบโครงการจัด การลงทุ น ในภู มิภ าค
อาเซี ย น (ASEAN’s Collective Investment Schemes: CIS)
ซึง่ เป็ นการอนุ ญาตให้บริษทั จัดการกองทุนสามารถขายกองทุน
ให้แก่นักลงทุนรายย่อยข้ามประเทศได้ โดยปั จจุบนั ประเทศที่
สามารถใช้ CIS ได้ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ต เ กี ย ว ( Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) เปิ ดตัวสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าน้ ามัน ซึ่ง
ชาระราคาด้วยเงินสด (cash-settled oil futures) มีกาหนดเริ่ม
ซือ้ ขายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตัง้ เป้ าเป็ นดัชนีชว้ี ดั ราคาที่
โปร่ ง ใสและยุ ติธ รรมเพื่อ สะท้อ นอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานในตลาด
น้ามันของญีป่ ่ นุ
ต ล า ด อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) จัด ท าข้อ ตกลงการอนุ ญ าตใช้ด ัช นี (index license
agreement) กับ CME Group และ S&P Dow Jones Indices
เพื่อจดทะเบียนสัญญาฟิ วเจอร์สทีอ่ า้ งอิงดัชนีของสหรัฐอเมริกา
ทัง้ นี้ TAIFEX มีแผนที่จะเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สสกุลเงิน
ดอลลาร์ ไ ต้ ห วัน ส าหรับ ดัช นี S&P 500 และ DJIA ภายใน
ไตรมาส 2 ของปี 2560 ซึง่ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่น้สี อดคล้อง
กับการเตรียมการที่จะเปิ ดการซื้อขาย after hours trading ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ซึง่ จะทาให้สามารถซือ้ ขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้ตลอดช่วงเวลาทาการซือ้ ขายของสหรัฐฯ
ตลาดทองค าและสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ข องดูไ บ (Dubai Gold
and Commodities Exchange: DGCX) ประกาศเปิ ดตัว ฟิ ว
เจอร์สทองคา DGCX Shanghai Gold Futures (DSGC) ซึง่ เป็ น
ผลจากความร่วมมือกับตลาดทองคาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Gold
Exchange: SGC) เมื่อปี 2559 สัญญาสกุลเงินหยวนนี้ นับเป็ น
ครัง้ แรกทีม่ กี ารใช้ดชั นีราคาทองคาเซีย่ งไฮ้ในตลาดต่างประเทศ
ความร่วมมือครัง้ นี้นับเป็ นเชื่อมโยงลูกค้าสถาบันกว่า 10 ล้าน
ราย ลูก ค้า รายย่ อ ยกว่ า 8.3 ล้านรายและสถานที่เก็บ ทองค า
(gold vaults) กว่า 55 แห่ง
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australian Securities  ตล า ด หลั ก ท รั พ ย์ ส เ ป น ( BME) ร่ ว ม มื อ กั บ National
Business Angels Association และ Big Ban Angels จัดตัง้
Exchange: ASX) เ ปิ ด ตั ว ASX 100 Cyber Health Check
pre-market environment สาหรับ Start-ups เพื่อ อ านวยความ
Report ซึ่งเป็ นเครื่องมือในการประเมินมุมมองและการบริการ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้เข้าใจกลไกการทางาน
จัดการของคณะกรรมการของบริษัท จดทะเบียนขนาดใหญ่ ใ น
ของตลาดหลักทรัพย์มากขึน้ ทัง้ นี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน
ออสเตรเลียต่ อความเสี่ยงด้านไซเบอร์ โครงการนี้ริเริ่มขึ้นโดย
กว่า 30 บริษัท จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ Fintech
อุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลีย ทัง้ นี้
เทคโนโลยีชีว ภาพ แอพพลิเ คชัน่ และโลจิสติก ส์ จะเริ่ม เปิ ด
รายงานแสดงให้เ ห็น ถึง การตระหนัก ถึง ความเสี่ย งและความ
ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2560
พยายามทีจ่ ะจัดหามาตรการทีเ่ หมาะสมของบริษทั ในออสเตรเลีย
และยังใช้เป็ นแนวทางให้ธุรกิจจัดการความเสีย่ งไซเบอร์ได้อย่าง  Nasdaq เ ปิ ด ตั ว Nasdaq Ventures ซึ่ ง เ ป็ น venture
มีประสิทธิภาพด้วย กลุ่มตัวอย่างมาจาก 100 บริษทั จดทะเบียน
investment program ทีม่ ุ่งเน้นการค้นหา การลงทุนและการร่วม
ชัน้ นาทีไ่ ด้รบั เชิญให้ตอบแบบสอบถาม โดยมีบริษทั ทีเ่ ต็มใจตอบ
เป็ นพันธมิตรกับบริษทั ฟิ นเทคทัวโลก
่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้อ มูลทัง้ สิ้น 76 แห่ง โดยเป็ น ข้อ มูลในช่ว งเดือนพฤศจิกายน
เน้นสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีซง่ึ
2559 – มกราคม 2560
สอดคล้องกับแนวนโยบายของ Nasdaq ในการเป็ นแพลทฟอร์ม
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ บ อมเบย์ (Bombay Stock Exchange:
และพันธมิตรสาหรับบริษทั นวัตกรรมต่างๆ
BSE) กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนใน BSE ทุกบริษทั ส่งรายงาน
งบการเงิน ในรู ป แบบ XBRL ภายใน 24 ชัว่ โมงนั บ ตัง้ แต่ ส่ ง Post Trade Services
รายงานงบการเงินปกติใ นรูปแบบ PDF ทัง้ นี้ BSE เป็ นตลาด  ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตเกี ย ว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
หลักทรัพย์แห่งแรกในอินเดียที่ผลักดันและริเริม่ การส่งข้อมูลใน
และ ตลาดหลั กทรั พ ย์ โ อซาก้ า (Osaka Stock Exchange:
รูป แบบ XBRL โดยร่ ว มมือ กับ Microvista Technologies Pvt.
OSE) ปรับกฎเกณฑ์บางข้อในด้านการชาระราคาและส่งมอบที่
Ltd จัด ท าโปรแกรมในการแปลงข้อ มู ล จาก excel ไปอยู่ ใ น
เกี่ย วกับ Remote Trading Participants โดยปรับให้ลูก ค้า ของ
รูป แบบ XBRL เพื่อ ให้บ ริก ารแก่ บ ริษัท จดทะเบีย นโดยไม่ คิด
remote trading participants สามารถทารายการชาระราคากับ
ค่าใช้จ่าย
designated clearing participant ทีเ่ ป็ นบริษทั ในเครือเดียวกันได้
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext เปิ ดบริการด้านกองทุน Euronext
โดยจะต้อ งมีการจัดท าข้อตกลงระหว่ างทัง้ สองฝ่ ายก่อ น ทัง้ นี้
Fund Service ซึ่ง เป็ น โมเดลนวัต กรรมใหม่ เ พื่อ การลงทุ น ใน
เกณฑ์ทป่ี รับใหม่มผี ลบังคับวันที่ 20 เมษายน 2560
กองทุนเปิ ดทีจ่ ดทะเบียนในฝรังเศส
่
เพื่อเปิ ดให้นักลงทุนทัง้ กลุ่ม  Euronext แ ล ะ ICE Clear Netherlands บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ
สถาบันและนักลงทุนรายย่อยใช้บริการจองซือ้ และไถ่ถอนหน่ วย
Intercontinental Exchange ลงนามใน Heads of Terms ร่วมกัน
ลงทุนด้วยระบบที่มปี ระสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการให้บริการชาระราคาอนุ พนั ธ์และสินค้าโภคภัณฑ์ โดย
ผ่า นโบรกเกอร์ ก าหนดเปิ ด ให้บ ริการในวัน ที่ 15 พฤษภาคม
เน้ น ต้ น ทุ น การช าระราคาที่ ต่ า ลง ทัง้ นี้ การช าระราคาจะ
2560
ดาเนินการจากอัมสเตอร์ดมั ในขณะที่การส่งมอบและการวาง
Aquis Exchange ขยายบริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ครอบคลุมถึง
หลักประกันจะดาเนินการจากปารีส โดยจะมีการโอนย้ายระบบให้
หุน้ บลูชพิ จากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรีย โดยกาหนดเริม่ ซือ้ ขาย
เรียบร้อยภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 ก่อนทีส่ ญ
ั ญาทีท่ าไว้กบั
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 อนึ่ง ปั จจุบนั Aquis Exchange ซื้อ
LCH.Clearnet จะสิน้ สุดลง
ขายหลักทรัพย์รวมทัง้ สิน้ จาก 14 ประเทศ
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์อ อสโล (Oslo Bors) ด าเนิ น การยกระดับ
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) เปิ ดบริการ BME 4Companies
ระบบ Millennium Exchange Release 9.2 เพื่อรองรับกฎเกณฑ์
ซึง่ เป็ นการจัดกลุ่มสินค้าและบริการที่ BME นาเสนอแก่ลกู ค้าเพื่อ
MiFID II
สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตลาดทุนได้อย่างเต็มที่  ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Stock Exchange:
อาทิ การจัด การด้า นการเงิน การท าให้ เ ป็ น สากล การเพิ่ม
Tadawul) เตรียมการปรับระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบ
visibility ความโปร่งใส สภาพคล่อง ฯลฯ โดยมุ่งตอบโจทย์กลุ่ม
ของหลักทรัพย์เป็ น T+2 กาหนดเริม่ วันที่ 23 เมษายน 2560 นี้
ลูกค้า มากกว่า 500 บริษัท ทัง้ กลุ่ม บริษัทจดทะเบียนและการ
สนับสนุนบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้จดทะเบียนในการเข้าสูต่ ลาดทุนด้วย
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หน่ วยก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ คนาดา (Canadian Securities
Regulators) เตรียมการปรับลดระยะเวลาการชาระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็ น T+2 มีกาหนดในวันที่ 5 กันยายน
2560 ทั ง้ นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การช าระราคาในตลาด
สหรัฐอเมริกาทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายระหว่างกันเป็ นจานวนมาก
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ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) ปรับ
ลดค่ าธรรมเนี ยมการซื้อ ขายหลักทรัพย์ จากเดิม ร้อ ยละ 0.35
เหลือ ร้อ ยละ 0.15 โดยแบ่ ง เป็ น Trading Fee ร้อ ยละ 0.09
Clearing fee ร้อยละ 0.03 และ Settlement fee 0.03 มีผลตัง้ แต่
วันที่ 27 เมษายน 2560
หน่ วยงานก ากั บ การเงิ นของญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) น าเสนอร่ า งก าหนดส าหรับ ความ
รับผิดชอบต่อผู้ลงทุนสถาบันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นและ
เติบโตของบริษทั จดทะเบียน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE) และ
ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการเงิ นกาตาร์ (Qatar Financial
Markets’ Authority: QFMA) เตรียมประกาศหลักเกณฑ์การขึน้
ทะเบียนสาหรับกลุ่มผูด้ ูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ภายใน
ปี 2560 เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องและพัฒนากิจกรรมและบริการ
ทางการเงินในตลาดทุนกาตาร์

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ร่ ว มกั บ Haitong International (India) จั ด กิ จ กรรม
Roadshow ส่งเสริมการลงทุนข้ามตลาดผ่านระบบออนไลน์ ณ 
เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเชื่อมต่อการ
ลงทุนระหว่างจีนและอินเดีย โดยในงานนี้มกี ลุ่มอุตสาหกรรมใน
อินเดียเข้าร่วม 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มพลังงานสะอาด กลุ่ม
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ กลุ่มพลังงานแร่ธาตุ กลุ่มการค้า
และกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ซึ่งในงานมีการใช้เทคโนโลยีการ
ประชุ ม แบบถ่ า ยทอดสดผ่ า นวิดีโ อ เชื่อ มต่ อ กับ กลุ่ ม นัก ลงทุ น
สถาบันกว่า 30 แห่งในเซินเจิน้
Alliance
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
SZSE) จัดงานเปิ ดตัว China-Cambodia Cross-border Capital
ธนาคาร Shanghai Pudong Development (SPDB) ได้ ล ง
Services Platform ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งแพลท
นามข้อตกลงความร่วมมือที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตลาด
ฟอร์ม นี้ เ ป็ น การร่ ว มมือ พัฒ นาระหว่ า ง Shenzhen Securities
ทุนสิงคโปร์ โดยในข้อตกลงดังกล่าวได้กล่าวถึงความร่วมมือใน
Information และ Bank of China สาขาพนมเปญ ผ่ า นการลง
ด้านต่ างๆ อาทิ การยกระดับ แพลตฟอร์มในการระดมทุนของ
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการเงินข้าม
SGX โดย SPDB จะแนะนาให้บริษัทจีนมาระดมทุนในลักษณะ
ประเทศระหว่างสององค์กร เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนและการ
IPO, REITs, และ Business Trust รวมถึงการออกตราสารหนี้
พัฒนาโครงการทางการเงินข้ามตลาดระหว่างจีนและกัมพูชา
นอกประเทศในสกุลเงินหยวน รวมถึงการฝากตราสารหนี้ในศูนย์
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
รับฝากของ SGX
กับ ตลาดหลักทรัพ ย์ ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and  หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น ออสเตรเลี ย (Australian
Securities and Investments Commission: ASIC) แ ล ะ
Clearing: HKEX) เพื่อ พัฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้น ฐานตลาด
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลตลาดทุ น อิ น โดนี เซี ย (Indonesia's
อนุ พนั ธ์ฮ่องกง ซึ่ง รวมทัง้ ระบบซื้อขาย ระบบชาระราคา และ
ระบบการบริหารความเสีย่ งแบบเรียลไทม์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลง
ภายในปี 2561
ทีจ่ ะพัฒนานวัตกรรมทางด้านบริการทางการเงินในทัง้ สองตลาด
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
โดยตกลงที่จ ะแลกเปลี่ย นข้อ มู ล แนวโน้ ม ของตลาดเกิด ใหม่
มีแ ผนเปิ ดให้ บ ริก าร co-location ภายในสิ้น ปี 2560 โดยจะ
รวมถึงปั ญหาเกีย่ วกับการกากับดูแลทีเ่ กิดขึน้ จากการเติบโตของ
อนุ ญาตให้บริษัทสมาชิกและกลุ่มผู้ขายข้อมูลสามารถเชื่อมต่ อ
นวัตกรรม
เซิรฟ์ เวอร์ โดยตรงเข้ากับเซิรฟ์ เวอร์หลักของ TWSE
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Euronext ร่วมกับ Shenzhen Securities Information (SSIC)
และ Beijing Sina Internet Information Service (Sina) ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ในการจัดทางานวิจยั ด้าน internet big data การพัฒนาดัชนีหุ้น
การน าผลิต ภัณ ฑ์ ด ัช นี จ ดทะเบีย นข้า มตลาด เพื่อ ประโยชน์
ร่วมกัน
Bloomberg และ Bats Europe เปิ ดเผยความร่ วมมือระหว่า ง
กัน ในเรื่อ งการรายงานภายใต้ก ฎเกณฑ์ MIFID II ให้แ ก่ ก ลุ่ ม
ลูกค้าของ Bloomberg



ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigerian Stock Exchange: NSE)
และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ต่ออายุขอ้ ตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเป็ น
พันธมิตรทางธุ รกิจต่ อไป โดยยังคงเน้ นการเอื้อ ให้เ กิดการจด
ทะเบีย นในสองตลาด (dual listings) ทัง้ ในกรุ ง ลอนดอนและ
ลากอส ตลอดจนการสร้างสภาพคล่องและเพิม่ ความหลากหลาย
ของสินค้าเพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อนักลงทุน โดย LSEG จะสนับสนุน
พัฒนาการของตลาดทุนไนจีเรียให้กา้ วสูร่ ะดับโลกด้วย

International Activities

5 เมษายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกบั บลจ. วรรณ นากองทุน ONE STOXXASEAN เข้าจดทะเบียน
เป็ นกองทุน ETF ในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (Singapore Exchange: SGX) กองทุนดังกล่าวเป็ น Index
Fund มีนโยบายการลงทุนในหุน้ ดัชนี STOXX ASEAN Select Dividend 30 ซึง่ มีอตั ราการจ่ายปั นผลและ
มีอตั ราการเติบโตของกาไรในระดับสูงของบริษทั จดทะเบียนภูมภิ าคอาเซียนจานวน 30 บริษทั

13-15 เมษายน 2560

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม และร่วมเสวนาใน The 35th AOSEF General Assembly
ณ เมือ งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีตลาดหลัก ทรัพย์โ ฮจิมินห์ (Hochiminh Stock Exchange:
HOSE) เป็ น เจ้า ภาพ เพื่อ ติด ตามและแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ด้า นพัฒ นาการตลาดทุ น ของตลาด
หลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะในประเด็นด้าน การพัฒนาตลาด Startups เรื่อง Market
Transparency และเรื่องแผนการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์สรู่ ะดับสากล

27 เมษายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะผูบ้ ริหาร ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษทั ที่
เตรียมเข้าจดทะเบียน จากประเทศเมียนมาร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดาเนินงาน พร้อมรับฟั งข้อมูล
บทบาทตลาดทุนไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงประโยชน์ จากการระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีผเู้ ข้าร่วมกว่า 40 คน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
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