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ตลาดหลัก ทรัพ ย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) มอบรางวัล
“Bursa Excellence Awards 2016” ให้โบรกเกอร์ท่ที าผลงาน
ได้ดีท่ีสุ ด จ านวน 25 แห่ ง และผู้มีส่ ว นร่ ว มในตลาด ส าหรับ
ความส าเร็จ และการมีส่ ว นร่ ว มในการเติ บ โตของตลาดทุ น
มาเลเซีย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้รบั รางวัล Financial Metals Service Provider of the Year
ในงาน Platts Global Metals Awards จากการที่เ ป็ น ผู้น าใน
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินงานเพื่อบริหารความเสีย่ ง
ในอุตสาหรรมเหล็กกล้า โดยทีส่ ญ
ั ญาฟิ วเจอร์สของถ่านโค้กและ
แร่ เ หล็ ก ของ SGX ท าให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมได้ มี
เครื่องมือในการบริหารความผัน ผวนของราคา และสามารถ
บริหารมาร์จน้ิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้ “virtual steel
mill” บนแพลทฟอร์มเดียว
IFC หนึ่ง ในสมาชิก ของธนาคารโลก และ หน่ ว ยงานกากับ
ดู แ ลของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore:
MAS) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตัง้ และพัฒนา
ASEAN Financial Innovation Network (AFIN) เพื่อสนับสนุ น
การนาฟิ นเทคมาใช้งานในวงกว้าง พร้อมส่งเสริมการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียน
หน่ วย งานก ากั บ ดู แ ล ตลา ดทุ น สิ งคโ ปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) เ ต รี ย ม จั ด ง า น ฟิ น เ ท ค
สิงคโปร์ข้นึ เป็ นครัง้ ที่ 2 ระหว่า งวัน ที่ 13 – 17 พฤศจิก ายน
2560 โดยจะมีอ งค์ ป ระกอบที่ส าคัญ ของงาน อาทิ Global
FinTech Hackcelerator งานมอบรางวั ล FinTech Awards
และงานสัมมนาด้าน FinTech นอกจากนัน้ ยัง จัดให้มี “Deal
Day” ซึง่ จะเป็ นการโชว์เคสบริษทั สตาร์ทอัพซึง่ จัดตัง้ ในสิงคโปร์
ทีน่ ่าสนใจลงทุน ให้แก่นกั ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
Senjo Group ผู้ให้บ ริการแพลทฟอร์ม การช าระเงิน และการ
ลงทุ น ในฟิ นเทค ซึ่ง มีส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ใ นสิง คโปร์ ได้ ร ับ
ใบอนุ ญาตให้ดาเนินกิจการชาระเงินในประเทศลิธวั เนีย ทาให้
บริษัทสามารถขยายการให้บริการสู่ประเทศในกลุ่มอียูได้โดย
ผ่านประเทศลิธวั เนีย
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China Foreign Exchange Trade System (CFETS) ร่วมกับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เ ต รี ย ม ก า ร จั ด ตั ้ ง Bond Connect เ พื่ อ
เชื่อมต่อการซือ้ ขายระหว่างจีนและฮ่องกง โดยนักลงทุนสามารถ
ซื้อ ขายตราสารหนี้ ข องอีก ประเทศหนึ่ ง ได้ นั บ เป็ นหนึ่ ง ใน
มาตรการสาคัญเพื่อเปิ ดตลาดตราสารหนี้ของจีนและเป็ นก้าว
สาคัญ ในการเชื่อ มโยงความร่ว มมือของสองประเทศ ซึ่ง ช่ว ย
เสริมบทบาทของฮ่องกงในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงิน
ของโลกด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เตรียมจัดตัง้ Qianhai Mercantile Exchange
(QME) เป็ นแพลทฟอร์มสาหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ใน
จีน แบบสปอต หลัง จากที่ ไ ด้ ซ้ื อ กิ จ การของ London Metal
Exchange มาเมื่อปี 2555 และการพัฒนาสัญญาซื้อขายใหม่ๆ
ที่อ้า งอิงโลหะเพื่อ ซื้อขายในแพลทฟอร์มที่มีอ ยู่ ทัง้ นี้ ยัง ไม่ มี
กาหนดการเปิ ด ตัว ที่แ น่ ช ัด เพื่อ รอพิจ ารณาความชัด เจนของ
นโยบายด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในจีน
นักธุรกิจหญิงชัน้ นาจากทัวโลกเข้
่
าร่วมงาน Global Summit of
Women ณ กรุงโตเกียว โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม Market Open
ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Stock Exchange: JPX)
เพื่อแสดงให้เ ห็น ถึงศัก ยภาพของผู้หญิงที่มีต่อ เศรษฐกิจของ
ประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ทีผ่ ่านมา
Euronext เพิม่ มาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและการเติบโต
ของบริษั ท ขนาดกลาง (mid-caps) โดย 1) ปรับ ชื่อ ตลาดให้
เข้าใจง่ายขึน้ ได้แก่ ปรับ Free Market เป็ น Euronext Access
ซึง่ ใช้เป็ น gateway เพิม่ ความสะดวกสาหรับบริษทั ทีต่ อ้ งการเข้า
จดทะเบียน และปรับ Alternext เป็ น Euronext Growth ซึ่งเป็ น
ตลาดส าหรั บ กลุ่ ม mid-caps 2) เพิ่ ม ช่ อ งทาง Euronext
Access+ เพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพและ SMEs ให้เข้าจดทะเบียน
ยัง ตลาดอื่น ๆ ภายใต้ Euronext 3) เพิ่ม บทบาทของ listing
sponsors และ 4) เพิ่ม โมเดลทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อ เพิ่ม
สภาพคล่องให้กลุ่ม mid-caps รวมถึงจัดให้มี Euronext Block
สาหรับ SMEs ซึง่ เป็ นระบบ block trading กาหนดเริม่ ในเดือน
กรกฎาคม 2560 นี้
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Euronext ซือ้ กิจการของ FastMatch ซึง่ เป็ นเครือข่ายระบบการ
ซื้อ ขายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Communication Network:
ECN) ส าหรับ ตลาดสปอตแลกเปลี่ย นเงิน ตรา (spot Foreign
Exchange market) มุ่งขยายธุรกรรม FX ทัวโลก
่
การควบรวม
กิจ การครัง้ นี้ ช่ ว ยส่ง เสริม ผลิต ภัณฑ์ข อง Euronext ให้มีค วาม
หลากหลายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั Euronext ด้วย
คาดดาเนินการรวมกิจการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2560
B3 ซึง่ เป็ นองค์กรใหม่ทเ่ี กิดจากการควบรวมกิจการระหว่างตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ บ รา ซิ ล (BM&FBOVESPA) แ ล ะ ศู น ย์ ร ั บ ฝ า ก
หลัก ทรัพ ย์ข องบราซิล (CETIP) ร่ ว มกับ Bradesco และ Itaú
Unibanco ซื้อ หุ้น ของกลุ่ ม พัน ธมิต ร R3 (R3 Consortium) ซึ่ง
เป็ นการรวมตัวของพันธมิตรผู้เชีย่ วชาญด้านฟิ นเทคทีม่ สี ถาบัน
การเงินชัน้ นาของโลกกว่า 80 แห่งเป็ นสมาชิก รวมถึงธนาคาร
สานักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ ใน 9 ประเทศทัวโลก
่
เพื่อการ
ให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Distributed
Ledger (รายการเดิ น บั ญ ชี ) รวมทั ง้ ร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
นวัตกรรม แอพพลิเคชัน่ และเทคโนโลยี
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ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ต ล า ด ทุ น ม า เ ล เ ซี ย (Securities
Commission Malaysia: SC) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ได้รเิ ริม่ โครงการจัดทาบทวิเคราะห์สาหรับบริษทั ขนาด
กลางและขนาดเล็ก (MidS Research Scheme) เพื่อสร้างความ
ตระหนักรูใ้ ห้แก่นกั ลงทุน โดยเริม่ จากการทาบทวิเคราะห์สาหรับ
บริษัทจดทะเบียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ซึง่ มีมูลค่าตลาด 200 - 2000
ล้านริงกิต โดยนักวิเคราะห์จาก 22 สถาบัน ซึง่ บริษทั จดทะเบียน
จะได้รบั การออกบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ 2 สถาบัน ข้อมูล
เพิม่ เติม www.bursamids.com
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ประกาศเปิ ดตัวสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงทองคา
(ขนาด 1 กิโ ลกรัม ) สกุ ล เงิน หยวนที่ซ้ือ ขายนอกประเทศจีน
(CNH) และสกุ ลเงิน ดอลลาร์สรอ. ซึ่ง จะส่ง มอบแบบ physical
ภายในไตรมาส 3 ปี 2560 เพื่อเปิ ดทางเลือกให้กบั นักลงทุน ซึ่ง
จะมีการซื้อขายทัง้ ระหว่างวัน (08.30-16.30 น.) และนอกเวลา
การซือ้ ขาย (17.15-01.00 น.) รวมระยะเวลาการซือ้ ขายใน 1 วัน
เกือบ 16 ชัวโมง
่
รัฐบาลตูนีเซี ย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ตูนีเซี ย (Bourse de
Tunis) แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ Nasdaq Dubai จั ด ตั ้ ง
คณะท างานเพื่อศึกษาการออกพันธบัต รอิสลาม (Sukuk) ครัง้
แรกในตูนีเซีย
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ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Exchange: OSE) รับบริษทั
Susquehanna Hong Kong เข้ า เป็ นสมาชิ ก แบบ remote
trading เป็ น รายแรก มีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มิถุ น ายน 2560 หนึ่ ง
OSE เปิ ดให้มีระบบสาหรับสมาชิกประเภทนี้มาตัง้ แต่ ปี 2552
เพื่อให้บริษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศทีไ่ ม่มสี านักงานอยู่ในญี่ป่ ุน
สามารถเข้าท าการซื้อขายได้เช่ นเดียวกับ บริษัทสมาชิก ทัง้ นี้
Susquehanna เป็ นสมาชิ ก แบบ remote trading นี้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์โตเกียวมาตัง้ แต่ปี 2558
ต ล า ด อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ ห วั น (Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) รับ S&P500® Futures และ Dow Jones Industrial
Average® (DJIA) Futures ซึ่งเป็ นสัญญาฟิ วเจอร์ท่อี ้างอิงดัชนี
ของอเมริกาตัวแรกในไต้หวัน เข้าซือ้ ขายใน TAIFEX และในวัน
เดียวกัน TAIFEX ขยายเวลาซื้อขายหลังปิ ดตลาดโดยสามารถ
ซื้อขายได้ถึง 05.00 น.ของวัน ถัดไปเพื่อ เพิ่มโอกาสในการท า
ธุรกรรมกับตลาดต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) ฉลองการ
เปิ ดตัว Fintech Hub ครบรอบ 1 ปี โดยให้บริษทั Start-up ทีท่ า
ธุ ร กิจ ด้า นกลุ่ ม การเงิน 4 แห่ ง เข้า มาใช้บ ริก ารพื้น ที่ป ระกอบ
กิ จ การได้ ฟ รี ตั ้ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม 2559 Fintech Hub
ให้บริการพืน้ ที่ 450 ตารางเมตรสาหรับกลุ่มธุรกิจ Start-up โดย
มีพนักงานของ DB ให้บริการคาปรึกษาและความช่วยเหลือ
European Energy Exchange (EEX) เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญา
ล่วงหน้าราคาไฟฟ้ า ซึง่ อ้างอิงราคาในบริเวณพืน้ ทีอ่ อสเตรีย เพื่อ
เตรีย มความพร้ อ มในการแยกโซนของราคาไฟฟ้ าระหว่ า ง
ออสเตรีย กับ เยอรมนี โดยการออกผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ น้ี จ ะท าให้
สมาชิกสามารถป้ องกันความเสีย่ งจากราคาไฟฟ้ าทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ในประเทศออสเตรียได้ นอกจากนัน้ ยังเตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญา
ออปชัน่ บนสัญ ญาล่ ว งหน้ า ราคาไฟฟ้ า ที่อ้า งอิง ราคาไฟฟ้ า ใน
เยอรมนีดว้ ย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ โ จฮัน เนสเบิ ร ์ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) เปิ ดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าราคาในการบดถัว่
เหลือง (Soya Bean Crush futures) ซึ่งราคาดัง กล่า วเกิด จาก
ความแตกต่างของราคาระหว่าง กากถัวเหลื
่ องรวมกับน้ ามันถัว่
เหลือง และ ราคาถัวเหลื
่ อง ซึง่ คือกาไรทีผ่ ปู้ ระกอบการจะได้จาก
กา รบ ดถั ว่ เห ลื อ ง อั น เป็ นกา รอ า นวย ค ว า ม สะ ดว กใ ห้
ผู้ประกอบการสามารถบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของ
ราคาได้ดยี งิ่ ขึน้
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ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ให้บริการเทคโนโลยีหลัง
การซื้อขายให้แก่ ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ของชิ ลี (Depósito
Central de Valores: DCV) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของระบบ
อย่างเต็มรูปแบบที่เชื่อมโยงจากระบบการซื้อขาย โดยรองรับ
หลักทรัพย์ทุกประเภทและทุกสกุลเงิน

Information Technology

Rules & Regulations (Cont)


ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ต ล า ด ทุ น ม า เ ล เ ซี ย (Securities
Commission Malaysia: SC) ได้ น ากรอบกฎเกณฑ์ ใ นการ
บริห ารการลงทุ น แบบดิจิท ัล มาออกใบอนุ ญ าตและก าหนด
แนวทางในการให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม ได้
กาหนดให้การให้บริการดังกล่าวต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษทั
ทีส่ นใจให้บริการ portfolio management สามารถขอใบอนุ ญาต
ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong
Kong's Securities And Futures Commission: SFC) ออก
เอกสารรับฟั งความคิดเห็นในด้านการจัดทามาตรการป้ องกันเพื่อ
ลดความเสีย่ งจากการถูกเจาะเข้าระบบซื้อขายหลักทรัพย์ โดย
เสนอให้มีข้อกาหนดพื้น ฐานด้าน cybersecurity สาหรับบริษัท
หลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
ซือ้ ขายของลูกค้า และการแจ้งเตือนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ผ่านการทา
ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) และ Citi ร่ ว มมือ กัน 
พัฒนาระบบชาระเงินเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี blockchain
เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งจะรองรับการชาระเงินทางตรง (STP)
และกระทบยอดแบบอัตโนมัติโดยใช้รูปแบบการบัน ทึก ข้อ มูล
แบบกระจายตัว (Distributed Ledger) ผ่านการเชื่อมโยงระบบ
ระหว่ า ง CitiConnect ซึ่ง เป็ นแพลทฟอร์ ม การเชื่อ มต่ อ แบบ
blockchain และ linq platform ซึง่ พัฒนาโดย Nasdaq Financial
Framework
 ตลาดหลักทรัพย์มอลต้า (Malta Stock Exchange) ลงนามต่อ
สัญ ญาการใช้บ ริก ารเทคโนโลยีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ก ับ ตลาด
หลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) โดยมีผลตัง้ แต่ 1 Alliance
มกราคม 2560 – 31 ธั น วาคม 2564 ทั ง้ นี้ Malta Stock  สถาบันวิ จยั โนมูระ (Nomura Research Institute: NRI) และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
Exchange ยังได้ขยายเวลาซื้อขายหลักทรัพย์เ ป็ น 9.00 น. –
ร่ ว ม มื อ ใ น โ ค รง กา ร “Money Market and Capital Market
15.30 น.
Development Strategy for Mongolia” ที่ส นับ สนุ น เงิน ทุ น โดย
 London Metal Exchange (LME) เ ลื อ ก บ ริ ษั ท Interxion
European Bank for Reconstruction and Development
Holding NV (INXN) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบซือ้ ขาย LMEselect
(EBRD) นับ เป็ นครัง้ แรกที่ EBRD คัดเลือ กบริษัท ญี่ป่ ุนให้เ ข้า
มาร่วมเป็ นทีป่ รึกษาในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสาหรับ
Rules & Regulations
 คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ด้ า น ETF ของมาเลเซี ย น าโดย
ตลาดการเงิน โดยมุ่งจัดทาแผนพัฒนาตลาดทุนมองโกเลียใน
ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ต ล า ด ทุ น ม า เ ล เ ซี ย (Securities
ระยะยาว อนึ่ง โครงการนี้ครอบคลุมตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม –
ตุลาคม 2560
Commission Malaysia: SC) ได้ออกข้อเสนอแนะเพื่อดึงดูดผู้
ลงทุนใน ETF พร้อมจูงใจผูอ้ อก ETF ในตลาดมาเลเซีย โดยได้  ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) ลง
นามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้
แนะนาให้ลดข้อกาหนดของทุนจดทะเบียนขัน้ ต่ าลงจาก 10 ล้าน
ริงกิต เป็ น 2 ล้านริงกิต นอกจากนัน้ ยังตัดข้อกาหนดเกี่ยวกับ
(Shanghai Stock Exchange: SSE) ในด้านการให้ความรูแ้ ก่ผู้
การยื่ น จดทะเบี ย นผ่ า น principal advisors และลดเวลาใน
ร่ ว มตลาด รวมถึ ง นั ก ลงทุ น ของทัง้ สองประเทศ การพัฒ นา
กระบวนการออก ETF ลง รวมทัง้ ให้มกี ารขายผ่านช่องทางต่างๆ
ผลิตภัณฑ์สกุลเงินหยวนและรูเบิลรัสเซีย เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งใน
เพิม่ มากขึ้น มี ETFs แบบใหม่เพิม่ ขึน้ เช่น ETF บนฟิ วเจอร์ส
การสนับ สนุ น บริก ารทางการเงิน ในโครงการ Belt and Road
หรือบนสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง Leverage และ Inverse ETFs
ของจีน นอกจากนี้ ยังเอื้อให้นักลงทุนจีนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทัง้ นี้ SC และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียยังให้รีเบตและยกเว้น
การซื้อ ขายของ MOEX แบบเรีย ลไทม์ผ่ า น vendor 4 รายที่
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก ับ market makers พร้ อ มคื น
ได้ ร ับ อนุ ญ าต คื อ Great Wisdom, Wind, East Money และ
ค่าธรรมเนียม clearing ให้ 100%
Emoney


May 2017

3

International Exchanges Roundup
Alliance (Cont)

Alliance (Cont)


ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ลงนามข้อ ตกลงความร่ ว มมือ กับ China Construction
Bank (CCB) เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ innovative SMEs และ
จัดให้มแี พลทฟอร์มจับคู่การลงทุนของ SMEs ตลอดจนผลักดัน
ให้มกี ารพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และการบริการทางการเงินข้าม
ตลาด



ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ได้ลง
นามข้อ ตกลงความร่ วมมือในการประชุม สุด ยอดความร่ว มมือ
โครงการ One Belt and Road Initiative ทีป่ ระเทศจีน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองตลาดให้แน่ นแฟ้ นยิง่ ขึน้ แสวงหาความ
ร่วมมือด้านต่ างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และ
ข้อมูล

International Activities

10 พฤษภาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จัดงาน
"SET Thailand Corporate Day in London" เดินทางไปพบผู้ลงทุนสถาบันที่ประเทศอังกฤษ โดยเชิญ
บริษทั จดทะเบียน 9 บริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตและมาจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทัง้ บริการ
ทรัพยากร เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ร่วมเดินทางให้
ข้อมูล

11-13 พฤษภาคม 2560 ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมงาน The Global Summit of Women 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ป่ ุ น และร่ ว มเป็ น วิท ยากรในหัว ข้อ Leading Stock Exchanges เพื่อ แสดงวิสยั ทัศ น์ ใ นมุ ม มองของ
ผูบ้ ริหารหญิงชัน้ นาแห่งประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์และยกระดับตลาดหลักทรัพย์ไทยสูม่ าตรฐานสากล
23 พฤษภาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะจาก University of Philippines Visayas - TACLOBAN College ทีศ่ กึ ษา
ด้านนโยบายสาธารณะ เพื่อรับฟั งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายของภาครัฐทีม่ ผี ลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเข้าเยีย่ มชม Investory

23-25 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ ) เดินทางเยือน
สปป.ลาว อย่างเป็ นทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และเข้าเยีย่ มคารวะนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว
เข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแห่ง สปป.ลาว ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเอกชนไทย-ลาว และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม เพื่อพบปะแลกเปลีย่ น
ข้อมูลและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนของ สปป.ลาว
29 พฤษภาคม 2560
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า และผูแ้ ทนจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
จากประเทศเอธิโอเปี ย เนื่องในโอกาสเข้าเยีย่ มชมการดาเนินงาน พร้อมรับฟั งข้อมูลพัฒนาการสาคัญของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) เพื่อเตรียมการจัดตัง้ ตลาด
หลักทรัพย์ของเอธิโอเปี ยในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า
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