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Corporate and Strategy 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
ห ลั ก ท รั พ ย์ เ มี ย น ม ำ  (Securities and Exchange  
Commission of Myanmar: SECM) แต่งตัง้นายหม่อง หม่อง 
วนิ (Maung Maung Win) เป็นประธานกรรมการ SECM แทน
นายหม่อง หม่อง เตง็ (Maung Maung Thien) ทีล่าออกไปเมื่อ
เดือนที่แล้ว ทัง้นี้  นาย หม่อง หม่อง วิน จะด ารงต าแหน่ง
ประธาน SECM ควบไปกับต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
เมยีนมา 

 ตลำดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนเจรจาแต่เพียงผู้เดียวเพื่อซื้อกิจการตลาด
บอลตกิ (Baltic Exchange) ขององักฤษ การเจรจาดงักล่าวเป็น
การเสริมความแขง็แกร่งทางธุรกิจของทัง้สองประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเดินเรือของโลก อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสนอในการซื้อกิจการนี้  SGX ยังจะต้องคงรูปแบบการ
ด าเนินธุรกจิของตลาดบอลตกิเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี 

 ตลำดหลกัทรพัย์สิงคโปร์  (Singapore Exchange: SGX) 
ไดเ้ป็นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งปีในพธิมีอบรางวลั Global Energy 
Risk Awards 2016 โดยเป็นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค
อาเซียนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นผลจากการ
คดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ เกีย่วกบัสญัญาอนุพนัธ ์เพื่อช่วยในการ
บรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคาพลงังานและ
เป็นเครื่องมอืในการก าหนดราคา 

 ตลำดหลกัทรพัย์จีน - ยุโรป (China Europe International 
Exchange: CEINEX) ซึ่ ง เ ป็นการร่ วมทุนระหว่ างตลาด
หลกัทรพัย์เซ่ียงไฮ้ ตลำดหลกัทรพัย์เยอรมนั และตลำด
สินค้ำทำงกำรเงินล่วงหน้ำของจีน และเป็นแพลทฟอรม์การ
ซือ้ขายสนิคา้ทางการเงนิทีอ่า้งองิสกุลเงนิหยวนในต่างประเทศ 
ได้รายงานความส าเร็จในการซื้อขายด้วยจ านวนสินค้ารวม
ทัง้สิน้ 200 ตวัทีซ่ือ้ขายในตลาด โดยรอ้ยละ 98 เป็นการซือ้ขาย 
ETF และ พนัธบตัรตามล าดบั อนึ่ง นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์
อ้างอิงสกุลเงินหยวนที่ได้รบัความนิยม CEINEX มีแผนที่จะ
เปิดตวัผลติภณัฑอ์ื่นเพิม่เตมิ เช่น การใหบ้รษิทัจนีทีม่คีุณภาพ
ไปจดทะเบยีนใน CEINEX เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมระหว่าง
จนีและยุโรป นอกจากนี้ ยงัมแีผนน าเสนอฟิวเจอรส์และออฟชัน่
ทีอ่า้งองิ A-share ETFs และ ตชันีอา้งองิในหุน้ A-share ต่อไป 
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 บรษิทั FinTech และหน่วยงานก ากบัดูแลของสหราชอาณาจกัร
และสงิคโปร ์มารวมตวักนัในกรุงลอนดอน เพื่อเปิดตวั FinTech 
Bridge ระหว่างสองประเทศ โดยไดม้กีารลงนามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงำนก ำกบัดูแลของสหรำชอำณำจกัร 
(Financial Conduct Authority: FCA) และหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลของ สิ งค โปร์  (Monetary Authority of Singapore: 
MAS) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานก ากับดูแลสามารถแนะน า
บริษัท Fintech ในประเทศไปยังพันธมิตรทางธุรกิจทัว่โลก 
ความร่วมมอืครัง้นี้นับเป็นครัง้แรกและเป็น milestone ที่ส าคญั
โดยสหราชอาณาจกัรไดบ้รรลุภารกจิตามเป้าประสงคข์องรฐับาล
ทีต่อ้งการใหเ้ป็น FinTech Capital of the world ขณะทีส่งิคโปร์
บรรลุเป้าหมายในการกา้วสู ่Smart Financial Center  

 การประกาศรวมกิจการระหว่างตลำดหลกัทรพัย์ลอนดอน 
(London Stock Exchange Group: LSEG) แ ล ะ  ต ล ำ ด
หลกัทรพัยเ์ยอรมนั (Deutsche Börse: DB) ยงัคงคบืหน้าไป
ด้วยด ีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจดัท าเอกสารส าหรบัผู้ถือหุ้น 
ซึง่มกี าหนดเผยแพร่ในเดอืนมถุินายน 2559 นี้ ทัง้นี้ ก าหนดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ 
LSEG ยืนยันว่า Intercontinental Exchange (ICE) ไม่ได้ยื่น
ขอ้เสนอการควบรวมกจิการมายงั LSEG  

 Euronext ประกาศแผนกลยุทธ์ใหม่ “Agility for Growth” หรือ
ความฉับไวในการเติบโต มุ่งสู่ปี 2562 ด้วยการเพิ่มความ
แขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิหลกั ทัง้ในดา้นธุรกจิจดทะเบยีนหลกัทรพัย ์
ธุรกจิหลกัทรพัย ์ผลติภณัฑท์ี่หลากหลายครอบคลุมถงึอนุพนัธ ์
และธุรกจิดา้นขอ้มูลและดชันี และยงัมุ่งสรา้งการเตบิโตในสาขา
เฉพาะทาง อาท ิการเป็นตลาดหลกัทรพัย์ส าหรบัธุรกจิ SMEs 
ดา้นเทคโนโลยขีองยุโรป การเป็นแพลทฟอรม์ครบวงจรส าหรบั 
ETF ในภูมภิาคยุโรป การเปิดตวักลุ่มดชันียุโรปภายใต้แบรนด ์
Euronext การเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์
การเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้ ยงัมุ่งสรา้งผลก าไรผ่านการควบรวม
กจิการในรูปแบบ bolt-on acquisitions เพื่อสรา้งธุรกจิทีเ่อือ้ต่อ
แพลทฟอร์มของ Euronext เพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์ที่ต้องการเป็น
องค์กร stand alone อนึ่ ง  ธุรกิจบริการหลังการซื้อขายที่
ด าเนินการโดย LCH.Clearnet จะหมดสญัญาในปี 2561 ซึ่ง 
Euronext จะพจิารณาช่องทางใหม่เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ต่อไป  
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 Euronext อยู่ระหว่างการหารอืเพื่อซือ้กจิการ EuroCCP ซึง่เป็น 
CCP ชัน้น าในตลาดทุนยุโรป รอ้ยละ 20 ของหุน้ทัง้หมด หรอืคดิ
เป็น 14 ล้านยูโร หากการซือ้กจิการแลว้เสรจ็ Euronext จะเป็น 
ผู้ถือหุ้นร่วมกับ ABN Amro Clearing Bank, BATS Europe, 
Depository Trust & Clearing Corporation และ Nasdaq ทัง้นี้ 
Euronext มีแผนที่ จ ะ ให้บริการ  preferred clearing service 
เพื่อใหล้กูคา้เลอืก CCP ทีพ่อใจ เพื่อใชใ้นการช าระราคาได ้ 

 การระดมทุนของบรษิทัด้านการปรบัโครงสร้างธุรกจิของสวเีดน 
Front Office Nordic AB ผ่านแพลทฟอร์ม crowdfunding ของ 
FundedByMe ประสบความส าเร็จด้วยเงินระดมทุนเกือบ 
600,000 ปอนด์ สูงกว่าที่ตัง้ไว้ร้อยละ 111 จากนักลงทุน 183 
ราย โดยใชเ้วลาระดมทุนไม่ถงึ 3 เดอืน และสามารถน าบรษิทัเขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ Nordic Growth Market (NGM) 
ได้ส าเรจ็ นับเป็นบริษัทแห่งแรกที่ระดมทุนผ่าน crowdfunding 
และเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ทีส่ามารถน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้ 

 
Products and Services 

 ตลำดหลกัทรพัย์ย่ำงกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX) 
รับบริษัท Myanmar Thilawa SEZ Holdings (MTSH) ซึ่งเป็น
บรษิัทผู้พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษธลีาวาทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของกรุงย่างกุ้ง เข้าจดทะเบียนใน YSX เป็นบริษัทที่สอง เมื่อ
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2559 โดยราคาซื้อขายวนัแรกตอนเปิด
ตลาดอยู่ที ่40,000 จ๊าด (ประมาณ 1,220บาท) และปิดตลาดดว้ย
ราคา 50,000 จ๊าดต่อหุน้ (ประมาณ 1,520 บาท)  

 ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออฟชัน่ดัชนีอ้างอิง MSCI 
China Free (SM) ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัจนีทีม่มีูลค่าตามราคา
ตลาดในระดบัสูงและระดบักลางที่จดทะเบียนนอกประเทศจีน 
ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านการเงิน ไอที และสินค้าอุปโภค
บริโภค ทัง้นี้ สญัญาซื้อขาย SGX MSCI China นี้ได้รบัอนุมัติ
จ า กห น่ ว ย ง าน ก า กับ ดู แ ล  Commodity Futures Trading     
Commission (CFTC) แล้ว ท าให้นักลงทุนสามารถซื้อขายจาก
สหรัฐอเมริกาได้โดยตรง เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สญัญา
ดงักล่าวใช้เป็นเครื่องมือให้แก่นักลงทุนต่างชาติในการบริหาร
ความเสีย่งจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหลกัทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
เตบิโตของเศรษฐกจิจนี  
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 ตลำดหลกัทรพัยก์มัพชูำ (Cambodia Securities Exchange: 
CSX) รบับรษิัท Phnom Penh SEZ ซึ่งเป็นบริษัทผู้พฒันาและ
บริหารจดัการเขตอุตสาหกรรมในกมัพูชาเข้าจดทะเบียนเป็น
บรษิัทที่สี ่เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมรีาคาเสนอขาย 
(IPO) 2,860 เรยีล (ประมาณ 25 บาท) 

 ตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) เปิดตวัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเงนิหยวน โดย
ช าระราคาเงินสดด้วยสกุลเงินหยวน ประกอบด้วย สัญญา
ล่วงหน้า Euro-RMB, Japanese yen-RMB, Australian dollar-
RMB และ RMB-US dollar ซึ่งมเีพยีงสญัญาล่วงหน้า RMB-US 
dollar เท่านัน้ที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมี
เครื่องมอืทีห่ลากหลายในการป้องกนัความเสีย่งค่าเงนิ (hedging) 
เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่หลากหลาย 
รวมถึงอ านวยความสะดวกด้วยวธิกีารซือ้ขายแบบ block trade 
นอกตลาด (OTC) เพื่อเพิม่ความคล่องตวัและลดความเสีย่งของ
คู่สญัญา (counterparty risk) 

 ตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) ร่วมมอืกบั Thomson Reuters สรา้งกลุ่มดชันี
เ งินหยวนตัว ใหม่  (Renminbi RMB indices) เพื่ อสะท้อน
พฒันาการของเงนิหยวนต่อสกุลเงนิหลกัทีส่ าคญั และสามารถใช้
อา้งองิเพื่อท าการซือ้ขายไดจ้รงิอย่างโปร่งใสตามหลกัเกณฑด์า้น
ธรรมาภบิาลทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

 Colt ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยก์ว่า 
50 แห่งทัว่โลก ขยายการเชื่อมต่อขอ้มูลหลกัทรพัย์ในเอเชยี 3 
ประเทศเขา้ในบรกิาร Marketprizm Market data service ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลการซื้อขายอนุพนัธ์ของตลาดหลกัทรพัย์โอซาก้า (Osaka 
Exchange: OSE) เพิ่มข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นาโกย่า 
(Nagoya Stock Exchange: NSE) และเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย ์ 
ชัน้น าทัง้ตราสารทุนและอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
(Hong Kong Exchange and Clearing: HKEX) 

 บริษัท MCB Capital Markets และบริษัท Zyfin Holdings 
ประกาศเปิดตัว MCB India Sovereign Bond ETF ซึ่งนับเป็น 
ETF แรกที่เข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลของอินเดีย สินทรัพย์ที่
ตามปกตถิอืว่ายากทีน่ักลงทุนต่างชาติจะเขา้ถงึไดด้้วยตดิขดัใน
เรื่องกฎเกณฑ์ อนึ่ง ตลาดพนัธบตัรรฐับาลอินเดียเป็นหนึ่งใน
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดและน่าดงึดูดที่สุดด้วยมูลค่ากว่า 650 พนัล้าน
ดอลลาร ์สรอ.  



 

 

 

 ดชันี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index ไดร้บั
คดัเลอืกจาก VanEck Australia บรษิทัผูพ้ฒันา ETF เพื่อจดัท า 
Infrastructure ETF ตวัแรกทีจ่ะเขา้ซื้อขายในตลำดหลกัทรพัย์
ออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange: ASX) ดัชนี
ดงักล่าวครอบคลุมหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างพื้นฐาน
รวม 155 หลกัทรพัย์ซึ่งเป็นตวัแทนของตลาดทุนที่พฒันาแล้ว 
โดยร้อยละ 50 เป็นกลุ่มสาธารณูปโภค ร้อยละ 30 เป็นกลุ่ม
คมนาคม และร้อยละ 20 เป็นการผสมผสานกลุ่มต่างๆ 
ครอบคลุม ท่อล าเลยีงน ้ามนั ดาวเทยีมและโทรคมนาคม 

 บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน UBS ออกผลิตภัณฑ์ ETF 
อ้างอิงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เยอรมนั (Deutsche Börse: DB) ประกอบด้วย พลงังาน โลหะ  
มคี่า โลหะอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงสนิค้าเกษตรและสนิค้าที่
เกี่ยวกับสัตว์ โดยจะมีการคัดเลือกสัญญาซื้อขายโภคภัณฑ์
ล่วงหน้าจ านวน 5 ชนิดทุกเดอืน และถ่วงน ้าหนกัในดชันีดงักล่าว 
สดัส่วนของสญัญาในกลุ่มเชื้อเพลงิถูกจ ากดัไวไ้ม่เกนิรอ้ยละ 70 
ปจัจุบัน กองทุน ETF ที่ซื้อขายอยู่บน DB มีมากถึง 1,139 
กองทุน โดยมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 15 พนัล้านยูโร ท าให ้
Xetra เป็นผูน้ าการซือ้ขายอทีเีอฟในยุโรป 

 Intercontinental Exchange (ICE) อยู่ระหว่างพัฒนาสัญญา
ล่วงหน้าอตัราดอกเบีย้นโยบายทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท าข้อตกลงด้านธุรกรรมการเงิน เช่น ธุรกรรมซื้อคืน (Repos) 
นอกจากนี้ ICE ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อที่จะให้
สญัญาดงักล่าวสามารถซื้อขายได้ภายในปลายปีนี้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่
กบัการอนุมตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูล 

 ตลำดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Stock  
Exchange: JSE) เปิดตัวโครงการ Enterprise Development 
Programme เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโบรกเกอร์โดย
คนผิวด า (black stock broking business) โดยจะจ่ายเงินคืน 
ร้อยละ 33 ของการซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมที่จ่าย
ให้กับ JSE ให้แก่ black brokers รายไตรมาส เพื่อใช้เงินนัน้
สนบัสนุนใหธุ้รกจิเตบิโต อนัเป็นไปตามเจตนารมณ๋ในการพฒันา
ตลาดทุนของแอฟรกิาใตโ้ดยรวม  

 ตลำดหลักทรพัย์เยอรมัน (Deutsche Borse: DB) เปิดตัว 
ETF อ้างอิงบริษัทญี่ปุ่นที่เน้นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและ
ได้รับคะแนนประเมินด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในระดับสูง
ส าหรบัปจัจยัด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี และต้องเป็นบริษัทที่ไม่มี
รายไดเ้กีย่วขอ้งกบัอาวุธ นิวเคลยีร ์หรอืยาสบู โดยมกีารป้องกนั
ความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นไวด้ว้ย 
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 Euronext ประสบความส าเรจ็ในการเปิดตวั OTRV MAIO 2021 
พนัธบตัรรฐับาลโปรตุเกส ที่มุ่งจดัจ าหน่ายแก่นักลงทุนรายย่อย 
โดยความตอ้งการของซือ้สงูกว่า 1.2 พนัลา้นยูโร โดยรอ้ยละ 95 
ซือ้โดยนักลงทุนโปรตุเกส อกีร้อยละ 5 โดยนักลงทุนต่างชาติที่
พ านกัอยู่ในโปรตุเกส  

 Euronext เปิดตวัซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าสนิคา้ปุ๋ยไนโตรเจนเป็น
ครัง้แรก ซึ่งจะเริม่ซื้อขายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 นี้ สญัญา
ดงักล่าวจะเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัการความเสี่ยง
ด้านราคาซึ่งครอบคลุมตัง้แต่ต้นน ้า มกีารส่งมอบจรงิ ณ จุดส่ง
มอบในเมอืงรูออ็ง ประเทศฝรัง่เศส ด้วยสกุลเงนิยูโร โดยได้รบั
การสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมปุ๋ย ตัง้แต่
ผูผ้ลติ ผูค้า้ โกดงัสนิคา้ ไปจนถงึกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

 กลุ่มตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำชิคำโก (Chicago  
Mercantile Exchange: CME Group) ข ย า ย ก า ร ซื้ อ ข า ย
ล่วงหน้าสนิค้าประเภทโลหะ โดยจะเปิดซื้อขายสญัญาล่วงหน้า
อะลูมิเนียมอัลลอยน์ A380 (S&P Global Platts) ในวันที่ 6 
มิถุนายน 2559 ทัง้นี้  อยู่ระหว่างการรอความเห็นชอบจาก
หน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งสญัญาดงักล่าวจะเปิดให้ซื้อขายผ่าน 
CME Globex และช าระราคาผ่านระบบ CME ClearPort ขนาด
ของสญัญาอยู่ที่ 44,092 ปอนด ์หรอืเท่ากบั 20 เมตรกิตนั โดย
อา้งองิราคา S&P Global Platts (ขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถดูไดจ้าก 
www.cmegroup.com/metals) 

 
Rules & Regulations 

 ตลำดหลักทรัพย์เกำหลี (Korea Exchange: KRX) มีแผน
ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนใน KRX เปิดเผยข้อมูลเป็น
ภาษาองักฤษ รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูการลงทุนเพิม่ของบรษิทั เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหน้ักลงทุนต่างชาตสิามารถลงทุนในตลาด
ทุนเกาหลไีดง้่ายยิง่ขึน้ ทัง้นี้ KRX ไดเ้ปิดเผยรายชื่อบรษิทัชัน้น า
ที่เปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 169 บริษัท จากบริษัทจด
ทะเบยีนทัง้หมด 770 บรษิทัในกระดาน KOSPI 

 ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
น าเสนอรายงานรายครึ่งปีเพื่อให้ขอ้มูลผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบับริษัท 
จดทะเบียนที่ถูกพักการซื้อขายเป็นระยะเวลานานตัง้แต่ 12 
เดอืนขึน้ไป ในรายงานกล่าวถึงกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัตวับรษิัท 
กรรมการบรษิทั ผู้ตรวจสอบพเิศษ ผู้จดัการตามกฎหมาย และ/
หรือ ผู้ช าระบญัชี ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถ
กลับมาซื้อขายได้อีก หรือมีแนวทางให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ส าหรบัหุน้ทีจ่ะถูกเพกิถอน 



 

 

 

 หน่วยงำนก ำกับดูแลตลำดทุนสิงคโปร์ (The Monetary  
Authority of Singapore: MAS) ออกข้อก าหนดใหม่ในการ
เสนอขายหุน้กูใ้ห้แก่นักทุนรายย่อยใหม้คีวามคล่องตวัเพิม่ขึน้
และมีต้นทุนที่ต ่าลง โดยกรอบการด าเนินงานแรกกล่าวถึง     
ผู้ออกหุ้นกู้สามารถที่จะเสนอขายให้กบันักลงทุนรายย่อยได้
ภายหลังจากที่หุ้นกู้ดังกล่าวจดทะเบียนอยู่ ในตลาดเป็น
ระยะเวลา 6 เดอืนขึน้ไป กรอบการด าเนินงานทีส่อง ผูอ้อกหุน้
กู้ที่มคีุณสมบตัิที่สูงกว่ากรอบแรกจะสามารถเสนอขายให้กบั  
ผูล้งทุนรายย่อยไดต้ัง้แต่แรกโดยไม่จ าเป็นต้องมหีนังสอืชีช้วน 
นอกจากนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ดงักล่าวยงัได้รบัสทิธิประโยชน์ทาง
ภาษเีพิม่เตมิดว้ย 

 ตลำดหลักทรพัย์เซ่ียงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: 
SSE) และ ตลำดหลักทรพัย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock  
Exchange: SZSE) ปรบัเกณฑห์า้มการซือ้ขายหุน้จดทะเบยีน
ชัว่ คราว  โดยมี  3  ด้ านที่มีก าร เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติม 
ประกอบด้วย การขยายขอบข่ายประเภทของธุรกรรมของ
บริษัทจดทะเบียนที่อาจจะท าให้หยุดการซื้อขายหุ้นชัว่คราว 
การควบคุมระยะเวลาการหยุดการซือ้ขายชัว่คราวอย่างชดัเจน
โดยแบ่งรายประเภทธุรกรรมที่ท าใหห้ยุดการซือ้ขาย และการ
ก าหนดขัน้ตอนและขอ้บงัคบัอย่างชดัเจนในการเปิดเผยขอ้มูล
บริษัทในช่วงที่หยุดการซื้อขาย เพื่อปรบัเกณฑ์ให้เหมาะสม
หลงัจากเปิดรบัฟงัความเหน็ของผูร่้วมตลาด อกีทัง้รองรบัการ
ตัดสินใจของ MSCI ในการค านวณหุ้นจีน A-share ในดัชนี 
MSCI Global Emerging Market ที่ เ ป็ นดัชนี อ้ า ง อิ ง ข อ ง      
นักลงทุนสถาบันทัว่โลก และยังสะท้อนการยอมรับหุ้นจีน       
A-share ในตลาดโลก 

 ตลำดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities  
Exchange: ASX) หารือแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์การรับ
บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้อยู่ใน ASX official list ซึ่งได้ปรับ
เพิม่เตมิเพื่อรกัษาชื่อเสยีงของ ASX ในฐานะตลาดทุนคุณภาพ
และโปร่งใส โดยมสีาระส าคญั อาท ิการเพิม่ความเขม้งวดของ
เกณฑ์ทางการเงนิ โดยก าหนดให้ net tangible asset (NTA) 
เพิม่ขึน้เป็น 5 ลา้นดอลลาร ์(เดมิ 3 ลา้นดอลลาร์) หรอื มูลค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเป็น 20 ลา้นดอลลาร ์(เดมิ 10 ลา้น
ดอลลาร์) การก าหนดให้ม ีfree float ขัน้ต ่าที่ร้อยละ 20 เป็น
ต้น  โดยหากไดร้บัการตอบรบัทีด่ ีASX จะเริม่ใชเ้กณฑใ์หม่ใน
วนัที ่1 กนัยายน 2559  
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 Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ไ ด ้ 
ลงนามความร่วมมือกับตลำดหลักทรพัย์เกำหลี (Korea  
Exchange: KRX) ในดา้นการพฒันา Trade Repository (TR) 
ในเกาหลี โดย DTCC จะเชื่อมต่อระบบธุรกรรมหลังการซื้อ
ขายของ  Global Trade Repository (GTR) เ ข้ ากับ  KRX 
เพื่อใหส้ถาบนัต่างชาตสิามารถท าธุรกรรม GTR ขา้มตลาดและ
รายงานไปยงัหน่วยงานก ากบัดแูลของเกาหลไีดโ้ดยตรง  

 Eurex Clearing บรษิัทในเครือของตลาดหลกัทรพัย์เยอรมนั 
(Deutsche Börse: DB) ไดเ้ชื่อมต่อกบั Bloomberg ในฐานะที่
เป็น approved trade source ส าหรับ EurexOTC Clear ซึ่ง
เป็นการให้บรกิารช าระราคาสวอปทีอ่้างองิอตัราดอกเบี้ยของ 
DB การเชื่อมกันนี้  เอื้อให้เทรดเดอร์ที่ใช้ระบบการซื้อขาย
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ห รือ ระบบหลัง กา รซื้ อ ขายแบบ  voice  
confirmation ของ Bloomberg สามารถส่งรายการ OTC 
trades เพื่อไปช าระราคาบนระบบ OTC CCP ของ Eurex 
Clearing ได้โดยตรง ในลกัษณะ straight though processing 
(STP) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
อุตสาหกรรมโดยรวม 

 ตลำดหลกัทรพัยซ์ำอดิุอำระเบีย (Saudi Stock Exchange: 
Tadawul) ประกาศเตรียมปรับเปลี่ยนระยะเวลาช าระราคา
หลกัทรพัยเ์ป็น T+2 มผีลตัง้แต่ตน้ปี 2560 เป็นตน้ไป  

 LCH ส านักหักบัญชีชัน้น าของโลก ประกาศเปิดตัวบริการ 
LCH Spider ส าหรบัการบรหิารมารจ์ิน้ของพอรต์โพลโิอสญัญา
อนุพนัธ์ดอกเบี้ย บรกิารดงักล่าวจะด าเนินการ margin offset 
ระหว่างสญัญาอนุพนัธ์ดอกเบี้ยที่จดทะเบยีนและซื้อขายนอก
ตลาด (OTC) โดยสมาชกิจะไดร้บัประโยชน์จากประสทิธภิาพที่
เพิม่ขึน้ในการบรหิารความเสีย่งและการจดัการหลกัประกนั 

 TriOptima หนี่งในบรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลัการใหบ้รกิารหลงัการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้น าเสนองานเรื่อง “Post Trade Risk  
Mitigation in Asia” ซึ่งให้ความเหน็ว่า ประเทศในกลุ่มเอเชีย 
อาท ิออสเตรเลยี ฮ่องกง ญีปุ่น่ และ สงิคโปร ์เป็นกลุ่มประเทศ
ทีมุ่่งสู่การปรบับรกิารหลงัการซื้อขายหลกัทรพัย์ไปในทศิทาง
เดียวกันกับโลก ซึ่งยังคงต้องใช้ทรัพยากรทัง้มนุษย์และ
ทรพัยส์นิอกีเป็นอย่างมาก 
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 Nasdaq BWise ซึง่เป็นผูน้ าดา้นระบบการบรหิารบรรษทัภบิาล 
การบรหิารความเสีย่งและการก ากบัดูแล (GRC) ไดร้บัเลอืกจาก 
ธนำคำร ABC ในบาห์เรน ในการวางระบบบรหิารความเสี่ยง 
การก ากบัดแูล การตรวจสอบภายในและรายงานผลในองคก์ร ซึง่
จะช่วยลดตน้ทุนดา้นการก ากบัดแูล ช่วยใหก้ารบรหิารความเสีย่ง
ขององคก์รมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ 
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Alliance  

 ผู้แทนจากประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี และ นิวซีแลนด ์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of  
Co-operation: MoC) เกีย่วกบัการขายหน่วยลงทุนขา้มประเทศ
ภายใต้โครงการ Asia Region Fund’s Passport (ARFP) เพื่อ
ก าหนดเกณฑท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัร่วมกนัในระดบัสากลและการสรา้ง
กลไกความร่วมมอืเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานภายใต้ Passport 
โดย MoC ดงักล่าวเริม่มผีลตัง้แต่ วนัที ่30 มถุินายน 2559 อนึ่ง 
การลงนามใน MoC นี้เป็นผลสบืเนื่องจากการเจรจากว่า 6 ปี
ภายใต้โครงการ Passport ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่
ร่วมในคณะท างานดว้ย 

8 พฤษภำคม 2559 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ขา้พบผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยล์าว เพื่อหารอืความร่วมมอืในดา้น 
การสรา้งผลติภณัฑร์ะหว่างตลาดและหารอืความเป็นไปไดใ้นการพฒันาแพลทฟอรม์เชื่อมโยงการซือ้ขาย
หลกัทรพัยร์ะหว่างกนั 

12 พฤษภำคม 2559 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ขา้พบผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิหแ์ละตลาดหลกัทรพัยฮ์านอย ณ 
กรุงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม เพื่อหารอืและวางแผนแนวทางความร่วมมอืในดา้นการพฒันาบรษิทั    
จดทะเบยีน การพฒันาบรรษทัภบิาล และการพฒันาแพลทฟอรม์เชื่อมโยงการซือ้ขายหลกัทรพัยร์ะหว่าง 
ตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ 3 แห่ง 

28-29 พฤษภำคม 2559 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมกจิกรรมสานสมัพนัธป์ระจ าปีกบัผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี ณ 
กรุงกวัลาลมัเปอร ์ ประเทศมาเลเซยี ซึง่จดัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2532 เพื่อสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่าง
กนัอนัจะเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการด าเนินงานของตลาดทัง้สอง และเพิม่ศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัในภูมภิาค 

30 พฤษภำคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั Mr. Shohei Yano ทีป่รกึษาประจ าส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์มยีนมา เน่ืองในโอกาสเดนิทางมาหารอืเรื่องบทบาทของตลาดหลกัทรพัย์
ไทยกบัตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง และโอกาสในการสรา้งความรว่มมอืในการพฒันา
ตลาดทุนเมยีนมาในอนาคต 

International Activities 


