
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 Monetary Authority of Singapore (MAS) ประกาศใช้เงิน
สกุลหยวน (RMB) เป็นเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ โดยเริม่
ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวเป็นการตอบสนองต่อการเปิดเสรสีกุลเงนิหยวนของจนี
ในตลาดเงิน เพื่อให้เงินหยวนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากนัก
ลงทุนสถาบนัทัว่โลก 

 ตลาดหลักทรัพย์ ไ ต้หวัน  ( Taiwan Stock Exchange: 
TWSE) ร่วมกบั Taiwan Index Plus (TIP) จดังานสมัมนาเพื่อ
ตอกย ้าความแข็งแกร่งของตลาด ETF ไต้หวัน หลังจากที่
หน่วยงานก ากับดูแลได้เปิดเกณฑ์ให้มีผลิตภัณฑ์ ETF ที่
หลากหลายมานับแต่ปี 2557 ซึง่ขณะนัน้ขนาดของตลาด ETF 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ของมูลค่าซือ้ขาย โดยไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 
9.9 ของมลูค่าซือ้ขายในปี 2559 ทัง้นี้ TWSE พรอ้มสรา้งความ
ร่วมมอืระหว่างตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นในต่างประเทศเพื่อม ีETF ที่
หลากหลายจากต่างประเทศและเพื่อสนับสนุนให้ตลาดทุน
ไตห้วนักา้วสูร่ะดบัสากลมากขึน้  

 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities  
Exchange: ASX) ประกาศลงทุนในบริษัท  Digital Asset  
Holdings เพิ่มคิดเป็นมูลค่า 7.1 ล้านดอลลาร์สรอ. ส่งผลให ้
ASX ถือครองหุ้นของ Digital Asset คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดย 
ASX จะส่งผู้แทนเขา้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ Digital 
Asset ด้วย นอกจากนี้ ASX ได้แต่งตัง้ให้ Digital Asset เป็น 
preferred partner เพื่อพฒันาโซลชูัน่สก์ารลงบญัชแีบบกระจาย
ตัว (distributed ledger technology solution) ส าหรับบริการ
หลงัการซือ้ขายของตลาดทุนออสเตรเลยีดว้ย 

 ตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนั (Deutsche Borse: DB) และ กลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ออกประกาศร่วมกันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 ว่าแผนการควบรวมกิจการระหว่างกนัยงัคงด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องตามที่เคยมมีติร่วมกนั โดยการลงประชามตใิห้ส
หราชอาณาจกัรออกจากสภาพยุโรปไม่ไดม้ผีลกระทบต่อแผน
ควบรวมดงักล่าว  

Corporate and Strategy (Cont) 

 CME Group ได้รบัอนุญาตจากทางการญี่ปุ่ นให้เป็น Foreign 
Clearing Organization (FCO) เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2559 
สถานะดงักล่าวเอื้อให้ CME Clearing สามารถท าหน้าที่ช าระ
ราคาสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ใช่สกุลเงินเยนให้กับ
สถาบนัการเงนิในญี่ปุ่ นได ้นับเป็นอกีขัน้ของความส าเรจ็ในการ
ขยายบริการสู่เอเชีย โดยเชื่อมต่อตลาดสญัญาสวอปในระดบั
โลกสู่ญี่ปุ่ น อีกทัง้ เ ป็นการย ้ าจุดยืนของโตเกียวในฐานะ
ศนูยก์ลางของ OTC derivatives อกีดว้ย 

 สถาบันการเงิน  7  แห่ง  ได้แก่  BNP Paribas Securities  
Services, Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext,  
S2iEM และ Société Générale ร่วมกับ Paris EUROPLACE 
ไดป้ระกาศความร่วมมอืในการศกึษาเพื่อพฒันาบรกิารหลงัการ
ซื้อขายส าหรับ SMEs ในยุโรปโดยใช้เทคโนโลยี blockchain 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และ 
สอดคล้องกบักรอบกฎเกณฑ์ใหม่ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลย ี
blockchain ในธุรกจิหลกัทรพัย ์ 

 World Federation of Exchanges (WFE) เผยผลการส ารวจ
ความเหน็ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืของผูเ้กีย่วขอ้งในตลาดทุน 
พบว่า กว่าร้อยละ 90 ของตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ข้อมูล มี
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความยัง่ยืนและ ESG 
โดยเน้นทีโ่ครงการใหค้วามรูผู้อ้อกหลกัทรพัยแ์ละนักลงทุนเป็น
หลัก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Green 
Bonds และเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เป็นสิง่จ าเป็น 
ทัง้นี้  ตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งมีแผนออกผลิตภัณฑ์หรือ  
index ทีอ่า้งองิกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
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 ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า  ( Cambodia Securities  
Exchange: CSX) จดังานสมัมนา “Securities Market: A Path 
towards Growing Business” ในวันที่  7  มิ ถุ น ายน  2 559  
ณ กรุงพนมเปญ เพื่อส่งเสรมิบรษิัทในกมัพูชาในการระดมทุน
และขยายธุรกจิผ่านการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และ
เปิดตวัโครงการ Listing Incubator Program ซึง่จะใหค้ าปรกึษา
และอ านวยความสะดวกแก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเข้าจด
ทะเบยีนใน CSX 
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 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดตัวดัชนีความยัง่ยืนส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนใน SGX 
จัดท าโดยบริษัท Sustainalytics ผู้จ ัดท าเรทติ้งและวิจัยด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) ซึง่กลุ่มดชันีดงักล่าว
ประกอบดว้ยดชันี 4 ตวั การคดัเลอืกบรษิทัเพื่อเขา้ไปอยู่ในดชันี
ดงักล่าวนัน้ พิจารณาจากการเป็นบริษัทชัน้น าทางด้าน ESG 
รวมไปถึงบริษัทจะต้องมีสภาพคล่องไม่ต ่ ากว่ามาตรฐานที่
ก าหนดดว้ย 

 MSCI ประกาศเลื่อนการน า China A Share เข้าค านวณใน 
MSCI Emerging Market เนื่องจากเหน็ว่าควรรอดูความชดัเจน
ของนโยบาย QFII ในการก าหนดโควต้าการลงทุนใน China A 
โดยจะเลื่อนการพจิารณาไปรอบเดอืนมถุินายน 2560 ทัง้นี้ สง่ผล
ใหน้ ้าหนกัของหุน้จนีใน MSCI ยงัคงเป็นรอ้ยละ 23.9 จากเดมิที ่
MSCI มแีผนที่จะเพิม่น ้าหนักหุ้นจนีทัง้ China, China A-Share 
และ China Overseas รวมน ้าหนกั รอ้ยละ 43.6 ภายในปี 2563  

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearin: HKEX) และ Thomson Reuters เปิดตวักลุ่มดชันีเงนิ
หยวน (Renminbi indices) เพื่อสะท้อนค่าเงนิหยวนต่อสกุลเงนิ
หลกัในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของจีน โดยดชันีหลักจะเป็น
ค่าเงนิหยวนนอกประเทศ (CNH) และค่าเงนิสกุลเงนิอื่นอกี 14 
สกุลเงนิ ซึ่งจะท าให้ผู้ร่วมตลาดสามารถเหน็พฒันาการของเงนิ
หยวน โดยการค านวณดชันีจะเป็นค่าเงนิรายชัว่โมงและใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่น WM/Reuters เป็นตวัอา้งองิ ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่น
อา้งองิชัน้น าส าหรบัดชันีและสญัญาทางการเงนิทัว่โลก 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Leveraged and Inverse 
(L&I Products) ตัว แ รก  โ ดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เ ป็ นแบบ  
structured ETF ซึง่เป็นผลติภณัฑบ์รหิารความเสีย่งทางการเงนิ 
ในดา้นราคารายวนั และผลตอบแทนเมื่อเทยีบกบัดชันีอา้งองิ ซึง่
ถือเป็นพฒันาการที่ส าคญัในการพฒันาเครื่องมีอทางการเงนิที่
หลากหลายของตลาด ETF ของฮ่องกง 

 ตลาดหลกัทรพัยเ์กาหลี (Korea Exchange: KRX) ขยายเวลา
ซือ้ขายในช่วงเวลาซื้อขายปกติ (regular session) ของตราสาร
ทุน อนุพนัธ์ และสนิค้าโภคภณัฑ์เพิม่ 30 นาทีในช่วงปิดตลาด 
โดยช่วงเวลาซื้อขายตราสารทุนและสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ปรบัใหม่ 
คอื 09.00 – 15.30 น. และอนุพนัธ์คือ 09.00 – 15.45 น. เริ่ม
วนัที ่1 สงิหาคม 2559 นี้ 
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 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่ น  (Japan Exchange Group) 
เปิดตวับรกิารข่าวออนไลน์ “JPX Markets Today” เพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางของ Thomson Reuters ซึ่งจะเริ่มให้บริการบน
YouTube® ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 
LSE) เปิดตวัพนัธบตัรรฐับาลสกุลเงนิหยวนตวัแรกที่มกีารออก
นอกสาธารณรฐัประชาชนจนี เขา้จดทะเบยีนใน LSE ดว้ยมูลค่า 
3 พันล้านหยวน หรือประมาณ 300 ล้านปอนด์ นับเป็น
พฒันาการส าคญัที่เป็นการเชื่อมโยงทางการเงนิระหว่างจนีและ
กรุงลอนดอน อนึ่ง การที ่LSE น าพนัธบตัรเขา้จดทะเบยีนครัง้นี้ 
เป็นการตอกย ้าการเป็นศนูยก์ลางชัน้น าของโลกส าหรบัพนัธบตัร
สกุลเงนิหยวน โดยในปี 2559 นี้ LSE รบัจดทะเบยีนพนัธบตัร
สกุลเงนิหยวนมากกว่า 50 ตวัดว้ยกนั ซึ่งมากกว่าทุกประเทศที่
ไม่ไดอ้ยู่ใน Greater China 

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 
LSE) เปิดตวั ETF แรกทีอ่อกโดยบรษิทัผูอ้อก ETF อสิระของจนี 
คอื บรษิทั Fullgoal Asset Management ซึง่เป็นกองทุน ETF ที่
ติดตามดัชนี  FTSE China Onshore Sovereign และ Policy 
Bank Bond Index ซึ่งครอบคลุมตลาดพนัธบตัรของจีนที่นับว่า
ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ทัง้นี้  ETF ดังกล่าวจะเข้าจด
ทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยอ์ติาลดีว้ย (Borsa Italiana)  

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ประกาศว่า ELITE Connect ซึ่ง เป็นแพลท
ฟอร์มดจิติอลส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน สถาบนัตวักลางและนัก
ลงทุนสถาบันของ LSEG ได้รับการคัดเลือกจาก Canadian  
Investor Relations Institute (CIRI) ซึง่เป็นกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้น 
IR ทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ของโลก ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิาร webcast 
แต่เพยีงผูเ้ดยีว ส าหรบัทุกกจิกรรมที ่CIRI จะจดัขึน้ โดยสมาชกิ
ของ CIRI สามารถเข้าถึงและใช้แพลทฟอร์มของ ELITE  
Connect ได้ด้วย นับเป็นการใช้ ELITE Connect เพื่อกระชับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบอาชีพ IR และนักลงทุนได้เป็น
อย่างด ี 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ร่วมกบั Boat Services เปิดตวั TRADEcho ซึง่
เป็นการผสมผสานบริการรายงานข้อมูลการซื้อขายส าหรับ
รายการซื้อขายนอกตลาดแบบเรยีลไทม์ (OTC Trade Report) 
ของทัง้สองแห่งเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกของลูกค้าและ
สอดคลอ้งตามเกณฑ์ใหม่ multi-asset class MiFID II มกี าหนด
เปิดบรกิารในต้นปี 2560 ก่อนที่ MiFID II จะมผีลบงัคบัใช้ในปี 
2561  



 

 

 

 ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) เปิดตัว 
FinTech Accelerator เพื่อท างานร่วมกนักบั FinTech firms และ
ใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมทางเทคโนโลยขีอง FinTech เพื่อการ
ด าเนินธุรกจิธนาคารกลาง โดย FinTech firms จะไดป้ระโยชน์ใน
การแสดงโซลูชัน่ส์ต่างๆ อีกทัง้ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก
เครอืขา่ยบรษิทัที ่Accelerator จดัตัง้ขึน้ดว้ย  

 Bats Global Market เปิดตวั iShares MSCI China A ETF เขา้
ซือ้ขาย โดยอา้งองิดชันีทีป่ระกอบดว้ยหลกัทรพัยจ์นีทีซ่ือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์ซีย่งไฮแ้ละตลาดหลกัทรพัยเ์ซนิเจิน้ นับเป็นตวั
ที ่42 ของผลติภณัฑ์ของ iShares ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายใน Bats 
ทัง้นี้  Bats เป็นอันดับหนึ่งของการซื้อขาย ETF ในตลาดทุน
สหรฐัอเมรกิา  

 STOXX บริษัทผู้จ ัดท าดัชนีในเครือตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน 
ประกาศว่า ดัชนี EURO STOXX 50 Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้น 
บลูชิพชัน้น าในกลุ่มประเทศยุโรป ได้เป็นดชันีอ้างองิของ ETF 
ในประ เทศ ไต้ห วันที่ อ อก โดยบริษัท  Yuanta Securities  
Investment Trust บรษิทัจดัการกองทุนทีใ่หญ่ทีส่ดุในไต้หวนั ซึง่
นบัเป็นกา้วส าคญัของ STOXX ในการขยายสูต่ลาดทุนในเอเชยี 

 ตลาดหลักทรพัย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) เปิดตัว
แพลทฟอรม์ส าหรบัการลงทุนในธุรกจิ venture capital ทีเ่รยีกว่า 
corporate venture capital (CVC) platform หรอื DB1 Ventures 
โดยทมีงาน DB1 Ventures จะดแูลเรื่องการลงทุนและบรหิารการ
ถือครองหุ้นส่วนน้อยของ DB เน้นไปที่กลุ่ม fintech firms ที่อยู่
ในช่วงเริม่ตน้จนถงึช่วงเตบิโตและมุ่งเป็นพนัธมติรเพื่อประโยชน์
ร่วมกนั นบัเป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยุทธเ์พื่อการเตบิโตของ DB 
“Accelerate”  

 ตลาดหลักท รัพ ย์ลัก เ ซม เ บิ ร์ก  ( Luxembourg Stock  
Exchange: LuXSE) ร่วมเ ป็นพันธมิตรกับ Climate Bond  
Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่ งสนับสนุนให้เกิดการระดมทุน
พันธบัตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพอากาศ 
(climate change solutions) โ ดย  LuxSE มุ่ ง เ น้ น ใ ห้มี ก า ร 
จดทะเบยีนพนัธบตัรเพื่อสิง่แวดลอ้ม หรอื green bond มาตัง้แต่
ปี 2550 จวบจบปัจจุบนัไดบ้รรลุภารกจิส าคญัในการจดทะเบยีน 
green bond ตวัที ่100 ใน LuxSE  

 ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (Toronto Stock Exchange: 
TSX) เปิดตวัแพลทฟอรม์ TSX NAVex ซึง่เป็นการรวมศูนยเ์พื่อ
การซือ้ขายและไถ่ถอนกองทุนรวม ทีพ่ฒันาขึน้จากระบบการซือ้
ขายและช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยท์ีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการท างานและการจดัการค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมกองทุนรวม  
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 CME Group ประกาศเปิดตวัสญัญาล่วงหน้าและออฟชัน่สนิค้า
ขา้วสาลจีากสหภาพยุโรป โดยจะเริม่ซือ้ขายในวนัที ่12 กนัยายน 
2559 สญัญาดงักล่าวมกีารส่งมอบจรงิและซือ้ขายเป็นสกุลเงนิยู
โร ซึง่จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถบรหิารความเสีย่งของทัง้ราคาสนิคา้
และราคาในการจดัเกบ็สนิคา้ไดส้ะทอ้นกบัความเป็นจรงิในตลาด
ของสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น และสามารถรับมอบส่งมอบได้ที่
คลงัสนิค้าหลกัๆ หลายแห่งในประเทศฝรัง่เศส พรอ้มทัง้เลอืกที่
จะถอืใบรบัของคลงัสนิคา้ไวเ้พื่อทีจ่ะรบัมอบสง่มอบในอนาคตได้ 

 CME Group เพิม่สญัญาซือ้ขายสนิคา้เกษตรในกลุ่มปาลม์อกี 4 
สั ญ ญ า ไ ด้ แ ก่  USD Malaysian Crude Palm Oil  
Calendar futures (CPO), USD Malaysian Palm Olean  
Calendar futures (OPF), USD Malaysian Crude Palm Oil 
Average Price option (POO), และ the Bursa Malaysia Crude 
Palm Oil-Gasoil Spread futures (POG) โดยจะเริ่มซื้อขายใน
วนัที ่11 กรกฎาคม 2559 นี้ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลตลาดสินค้าโภคภณัฑล์ว่งหน้าของ
สหรฐัอเมริกา (Commodity Futures Trading Commission: 
CFTC) ไดอ้นุมตัิให้ Clear Markets North America, Inc. เป็นผู้
ให้บริการ Swap Execution Facility (SEF) อย่างเป็นทางการ 
โดยที่ SEF นัน้ หมายถึงผู้ให้บริการซื้อขายสัญญาสวอป มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการซือ้ขายสญัญาสวอป
มากยิง่ขึน้ 

 
Post Trade Services 

 Torstone Technology ผู้น าด้านการ ให้บริการระบบหล ัง
การซื้อขายหลกัทรพัย์และอนุพนัธ์ “Inferno” เริ่มเปิดให้บรกิาร
ระบบช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์กบับรษิัทหลกัทรพัย์ใน
เมยีนมา 

 Euroclear และ itBit ริเริ่มการท าระบบ Blockchain Solution 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์
ในตลาดการซือ้ขายทองค า 

 Morgan Stanley และ Eurex Clearing ร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
ระบบ CCP ส าหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ ซี่งถือเป็นหนึ่งใน 
กลยุทธ์ของ Deutsche Börse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ด้าน
ตน้ทุนและดา้นทรพัยากรใหคุ้ม้ค่าแก่สมาชกิ 

 CME Group และ  CloudMargin ร่ วมกันน า เ สนอบริก า ร
ซอฟท์แวร์ระบบคลาวด์ที่ทันสมัยและเป็นศูนย์รวมของการ
บริหารหลักประกันแก่สมาชิกของ CME Clearing และ CME 
Clearing Europe 



 

 

 

 ตลาดหลกัทรพัย์โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Stock 
Exchange) ประกาศความส าเร็จในการทดสอบระบบในการ
ลดเวลาการช าระราคาเป็น T+3 โดยมกี าหนดจะเริม่การช าระ
ราคาเป็น T+3 ในวนัที ่11 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 LCH ประกาศเขา้ร่วมเป็น 1 ใน 17 บริษัทที่ให้บริการระบบ
ด้านการเงินในการใช้ระบบมาตรฐานในการส่งข้อความใน
รปูแบบ “ISO 20022 Harmonisation Charter’ ของ SWIFT 

 European Securities and Markets Authority (ESMA) ให้
การรับรอง CME Clearing ในการท าหน้าที่ช าระราคาตาม
กรอบกฎเกณฑข์องสหภาพยุโรป ทีเ่น้นความโปร่งใส การลด
ความเสีย่งของระบบและเพิม่ความแขง็แกร่งให้ระบบการเงนิ 
การรับรองของ ESMA นี้ท าให้ CME Clearing สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าทัว่โลกได้ต่อไปและยังเอื้อประโยชน์แก่
ตลาดทุนสหรัฐฯ ภายใต้ตลาดทุนที่มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรงอกีดว้ย 

 
Information Technology 

 ตลาดหลกัทรพัย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange: 
SZSE) เปิดตวัระบบซือ้ขายใหม่ ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที ่5 
ของ SZSE หลงัจากมกีารวจิยัและพฒันาดว้ยองคก์รอสิระ 4 ปี 
โดยได้ปรบัระบบให้เขา้กบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดจนี
มากขึน้ และรองรบัผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อรองรบัการเปิดตลาดทุนจนีในอนาคต ทัง้นี้ 
ยงัได้จัดตัง้ศูนย์ Southern Information Technology Center 
ของตลาดทุนและตลาดอนุพนัธเ์พื่อดแูลระบบซือ้ขายดงักล่าว 

 ตลาดหลักทรัพย์ โ อซา ก้ า  ( Osaka Exchange) เ ริ่ ม
ปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ระบบใหม่ส าหรับการซื้อขาย
อนุพนัธ ์“Next J-Gate” 

 uTrade เปิดตวัระบบ “uClear” ซึง่เป็นเทคโนโลย ีBlockchain 
แห่งแรกของอนิเดยีส าหรบัการท าธุรกรรมช าระราคาและส่ง
มอบหลกัทรพัยแ์บบเรยีลไทมส์ าหรบัตลาดการเงนิ โดยจะเริม่
จากการซื้อขายแบบ OTC ทัง้นี้ ระบบ Uclear ยงัรวมบรกิาร
ด้านการบรหิารความเสีย่งแบบเรยีลไทม์ การรายงานและส่ง
มอบขอ้มลู โดย Global Markets Exchange Group (GMEX 
Group) จะเป็นตลาดหลกัทรพัย์แรกที่น าระบบ Uclear ไปใช้
เริม่เดอืนกรกฎาคม 2559 นี้ 
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 ตลาดหลกัทรพัยอิ์สตนับูล (Borsa Istanbul) ลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงการเชื่อมเครือข่ายเข้ากบัระบบเผยแพร่ข้อมูลของ 
TMX Atrium ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าสามารถรบัข้อมูลซื้อขายของ 
Borsa Istanbul  ที่มีจุดเชื่อมต่อ (Point of presence: PoP) 
ทัง้ในอิสตันบูลและลอนดอนผ่านเครือข่าย TMX Atrium ใน
ปัจจุบัน  TMX Atrium มี PoP 32  จุดในเมือง ใหญ่  เช่ น 
นิวยอรค์ ชคิาโก และ แฟรงคเ์ฟิรต์ 

 

Rules & Regulations 

 The Monetary Authority of Singapore (MAS) ผ่ อนผัน
เกณฑ์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ บริษัท Start-Ups 
และ SMEs ในการเข้าถึงช่องทางการระดมทุน (Securities-
based Crowd-funding: SCF) โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  
1) อาศยักรอบการก ากบัดูแลทีม่อียู่ในปัจจุบนั ใหผู้ท้ี่ใชแ้พลท
ฟอรม์ SCF สามารถระดมทุนได ้ดว้ยขนาดเมด็เงนิทีจ่ ากดัและ
ระยะเวลาที่ก าหนด กรณีทีบ่รษิทัผ่านคุณสมบตัเิบือ้งต้นจะไม่
จ าเป็นต้องมหีนังสอืชีช้วน และก าหนดใหเ้จา้ของแพลตฟอร์ม 
SCF เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน  
2) ผ่อนผนัเกณฑ์ด้านการวางหลกัทรพัย์ค ้าประกนัให้แก่ผู้ให้
บริการ SCF ที่จะระดมทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีความ
น่าเชื่อถอื 

 The Monetary Authority of Singapore (MAS) น า  
Regulatory Sandbox มาใช้ในการทดลองให้บรกิาร FinTech 
โดย MAS เปิดเผยแนวทางเกีย่วกบั Regulatory Sandbox ว่า
จะท าใหส้ถาบนัการเงนิและหน่วยงานอื่นๆ สามารถทดลองน า
บรกิารดา้น FinTech มาให้บรกิารได ้ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ โดย MAS จะผ่อนผันข้อก าหนดบาง
ประการลง แต่มกีารจ ากดัขอบเขตและระยะเวลา เพื่อเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) ปรบัเกณฑ์คดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะ short 
sell ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อาทิ ขนาดของหลักทรัพย ์
ปริมาณการซื้อขาย และจ านวนวันการซื้อขาย เพื่อสะท้อน
พฒันาการตลาดทุนของฮ่องกงมากขึน้ 

 



 

 

 

 ส านักงาน ก.ล.ต. ของออสเตรเลีย หรือ ASIC เปิดรบัฟัง
ความคดิเหน็เรื่องมาตรการสนับสนุนนวตักรรมในบรกิารทาง
การเงิน ซึ่งรวมถึงการยกเว้นการให้ใบอนุญาตเพื่อเปิดให ้ 
start-ups ได้ทดสอบบริการทางการเงินเป็นเวลา 6 เดือน 
(regulatory sandbox exemption) ก าหนดปิดรับวันที่  2 2 
กรกฎาคม 2559 

 ส านักงาน ก.ล.ต. ออสเตรเลีย หรือ ASIC เผยแพร่รายงาน
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความผดิพลาดทีพ่บเหน็ในหลายขัน้ตอนของ
การด าเนินเงินในธุรกิจ OTC Derivatives ส าหรับรายย่อย 
อาท ิการไม่ปฏบิตัิตามเกณฑใ์นเรื่องการรายงานทางการเงนิ 
ซึง่ ASIC ไดเ้สนอมาตรการหลายขอ้เพื่อใหผู้ร้่วมธุรกจิเลง็เหน็
และปรบัใหม้คีวามเหมาะสม และ ASIC หวงัว่ารายงานฉบบันี้
จะเป็นเครื่องเตอืนใหน้กัลงทุนเพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ดว้ย 

 คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
ยุ โ ร ป  ( European Securities and Markets Authority: 
ESMA) อยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุนด้านการอนุญาตให้น าเทคโนโลยีสมุดบัญชีแยก
ประเภทแบบกระจายตัว (Distributed Ledger Technology: 
DLT) มาใช้ในตลาดทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์ ผลกระทบ
และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็นหลกั 

 
Alliances 

 ต ล า ด ห ลั ก ท รัพ ย์ กั ม พู ช า  ( Cambodia Securities  
Exchange: CSX) ลงนามต่ออายุบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื
กบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสรมิการพฒันา
ตลาดทุนของทัง้สองประเทศอย่ าง ต่อ เนื่ อง  พร้อมจัด  
Thai-Cambodian Broker Networking เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ษั ท
หลกัทรพัย์ไทยและกมัพูชา มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์การท าธุรกจิ เอือ้ใหเ้กดิการต่อยอดสรา้งพนัธมติร
ระหว่างกนั รวมทัง้จดัสมัมนา “Investment opportunities in 
Cambodian capital market” 

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (Thailand 
Futures Exchange: TFEX) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ของ
ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นตลาดอนุพนัธ์ที่มีการซื้อขายสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุดในญี่ปุ่ น เพื่อกระชับ
ความสมัพนัธ์และศกึษาความเป็นไปได้ในการร่วมมอืพฒันา
ธุรกจิหรอืสนิคา้ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกนั    
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 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing Limited: HKEx) และ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี 
(Korea Exchange: KRX) ลงนามหนังสือแสดงความจ านง
แบบไม่ผกูพนั (non-binding letter of intent: LOI) เพื่อร่วมกนั
ศกึษาการจดทะเบียนสนิค้าอนุพนัธ์ที่อ้างอิงตราสารทุนข้าม
ตลาด ซึ่งรวมถึง stock index futures/options, single stock 
futures/options และ options ที่อ้างอิงสกุลเงินท้องถิ่น โดย
สนิคา้ของ HKEx ทีจ่ดทะเบยีนใน KRX จะซือ้ขายเป็นเงนิวอน 
และสนิคา้ KRX ทีจ่ดทะเบยีนใน HKEX จะซือ้ขายเป็นดอลลาร์
ฮ่องกง 

 ตลาดหลักทรัพย์ไ ต้หวัน  ( Taiwan Stock Exchange: 
TWSE) ลงนามขอ้ตกลงกบั ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซยี (Bursa 
Malaysi: BM) เพื่อร่วมกันศึกษาการขยายโอกาสทางการ
ลงทุน เช่น ผลิตภัณฑ์ ETF ข้ามตลาด ดัชนี การเชื่อมโยง
ตลาด และการส่งเสรมิการตลาดร่วมกนั โดย TWSE ต้องการ
ตอกย ้าความเป็นสากลของตลาดทุนไตห้วนั ทัง้นี้ ทัง้สองตลาด
ยงัสามารถน าเสนอผลติภณัฑท์างการลงทุนทีห่ลากหลายใหแ้ก่
ผูล้งทุนของทัง้สองประเทศดว้ย 

 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ   Huatai Futures เพื่ อกระชับ
ความสมัพนัธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงพฒันาความร่วมมือ
ดา้นธุรกจิ 

 ตลาดหลักทรพัย์แคนาดา (TMX Group) และส านักหัก
บญัชีเซ่ียงไฮ้ (Shanghai Clearing House: SHCH) ลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล
และศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่ความร่วมมอื อาทิ การ
พัฒนา progressive market solution, การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของนักลงทุนต่างชาติในตลาด
การเงินจีน ตลอดจนการท างานร่วมกันเพื่อส่งเสริม RMB 
bonds แ ล ะ  offshore RMB ด้ ว ย  ทั ้ ง นี้  SHCH ไ ด้ รั บ 
อนุญาตจาก People’s Bank of China ให้ เ ป็น  Qualified 
Counterparty (QCCP) ส าหรบัพนัธบตัรจนีดว้ย  

 U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 
แ ล ะ  European Securities and Markets Authority 
(ESMA) ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัเพื่อ
สนับสนุนองค์กรที่ท าหน้าที่ช าระราคาอนุพันธ์ (derivatives 
clearing organizations: DCOs) ที่จ ัดตัง้ในสหรัฐอเมริกา ใน
ก า ร ข อ ใ ห้  ESMA ย อ ม รั บ เ ป็ น  recognized central  
counterparties (CCPs) 
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 ตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนั (Deutsche Börse: DB) และ ตลาด
อ นุพันธ์ ไ ต้หวัน  ( Taiwan Futures Exchange: TAIFEX) 
ร่วมกนัลงนามในสญัญาที่จะเป็นพันธมิตรด้านข้อมูล (market 
data partnership) โดย DB จะท าหน้าที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตใน
ขอ้มลูของ TAIFEX เพื่อเผยแพร่ไปยงัลูกคา้ในต่างประเทศ อนึ่ง 
DB ไดร้่วมเป็น licensing partner ในลกัษณะเดยีวกนันี้กบัตลาด
หลกัทรพัยห์ลายแห่งทัว่โลก อาท ิBSE India, ตลาดหลกัทรพัย์
ไอรชิและตลาดหลกัทรพัยบ์ลัแกเรยี เป็นตน้  
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 ตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอร์ (Warsaw Stock Exchange: 
WSE) สร้างความร่วมมอืเพื่อส่งเสรมิการลงทุนจากจนี โดยได้
จดัท าความร่วมมอืกบัธนาคาร Haitong Bank เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านตลาดทุนระหว่างกัน นอกจากนี้  WSE ยังจัดท า
ขอ้ตกลงเพิม่เติมกบัสมาคมบรษิัทหลกัทรพัย์ของจนี (Chinese 
Securities Association) ในฮ่องกงอีกด้วย ความร่วมมือครัง้นี้ 
นับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจีนและกลุ่มยุโรปกลางและยุโรป
ตะวนัออกอกีดว้ย 

3 มิถนุายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัคณะดงูานจาก Nomura Securities ประเทศญีปุ่่ นเนื่องในโอกาสเดนิทาง
มาศกึษางานเรื่องภาพรวมและพฒันาการตลาดทุนไทย  

15 มิถนุายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีจ่าก ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์วยีดนาม ธนาคาร
กลางแห่งประเทศเวยีดนาม ส านกังาน ก.ล.ต. เวยีดนาด และตลาดหลกัทรพัยฮ์านอย เนื่องในโอกาส
เดนิทางมาศกึษาดงูานเรื่อง Bond Settlement and Clearing และ บรกิาร Repo 

20-22 มิถนุายน 2559 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมการประชุม WFE Working Committee ณ นครเซีย่งไฮ ้ สาธารณรฐั
ประชาชนจนี เพื่อรบัทราบและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัพฒันาการทีส่ าคญัของตลาดหลกัทรพัย ์
และเขา้พบผูบ้รหิารกองทุนในจนีซึง่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ Bank of China Investment 
Management,  Franklin Templeton Sealand Fund Management และ China International Fund 
Management  เพื่อหารอืโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการเชญิชวนกองทุนในจนีใหเ้พิม่การลงทุนใน
ประเทศไทยในอนาคต  

23 มิถนุายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัคณะะดงูานจาก สมาคมวฒันธรรมและศรษฐกจิไทย—จนี ซึง่
ประกอบดว้ยนกัธุรกจิรุ่นใหม่ ไทย-จนีรวม 80 ท่านเน่ืองในโอกาสเดนิทางมาศกึษาเรื่องบทบาทของตลาด
ทุนไทยต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

24 มิถนุายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัการศกึษาหลกัสตูร CMA-GMS ปี 2 โดยมุ่งเน้นการใหข้อ้มลูเรื่องการเตบิโตของ
เศรษฐกจิอนุภูมภิาค GMS โอกาสการลงทุน การใชต้ลาดทนุในการขยายธุรกจิ พฒันาเศรษฐกจิและ
พฒันาประเทศ รวมทัง้ใหผู้ร้่วมหลกัสตูรไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นมุมมองการเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิและ
ตลาดทุนระหว่างกนั โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูจากภาครฐั ธนาคารกลาง หน่วยงานก ากบั ภาคตลาดเงนิ
ตลาดทุน รวมทัง้ภาคธุรกจิและสือ่มวลชนเขา้ร่วมจาก 6 ประเทศไดแ้ก่ ไทย ลาว กมัพชูา เวยีดนาม เมยีน
มา และจนี 

24 มิถนุายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบัคณะดงูานจากส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อน
บา้น (สพพ หรอื NEDA) ซึง่ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีร่ะดบักลาง—สงู จ านวน 18 คนจากกลุ่มประเทศ 
CLMV ศรลีงักา ภูฎาน และตมิอร-์เลสเต โดยจดัใหศ้กึษาดงูานดา้นบทบาทหน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมถงึการสง่เสรมิการอบรมและการระดมเงนิทุนระยะยาวเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
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