
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 จากการประชุมคณะผู้แทนจากหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน
ของตลาดหลกัทรพัย์อาเซียน (ASEAN Capital Markets 
Forum: ACMF) ครัง้ที ่25 ทีก่รุงจาการต์า้ สมาชกิเหน็ควรเพิม่
การผลักดันอาเซียนเป็น asset class รวมถึงเห็นว่าแนวคิด
รเิริม่ที่ MSCI จะพฒันาดชันีเฉพาะส าหรบัอาเซยีน จะท าให้ผู้
ลงทุนมองเหน็โอกาสในอาเซยีนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ 
ACMF ยังเห็นควรที่จะให้มีการจัดงานประจ าปี ASEAN 
Capital Market Conference เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความเหน็และโอกาสในการลงทุนในอาเซยีน รวมถึงเป็นการ
โชว์เคสให้กบั ASEAN asset class ด้วย พร้อมมแีผนที่จะจดั
งานดงักล่าวขึน้ในครึง่ปีแรกของปี 2560 

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) ได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Sustainable Stock Exchange 
(SSE) ที่จดัขึน้โดยสหประชาชาติ เพื่อส่งเสรมิการลงทุนอย่าง
ยัง่ยืน (sustainable investment) และสนับสนุนบริษัทให้เพิ่ม
ความโปร่งใสในการก ากบัดูแลกจิการ การส่งเสริมด้านสงัคม
และสิง่แวดล้อม โดยเมื่อช่วงต้นปีนี้ SGX ได้เปิดตัวดชันีชี้วดั 
SGX Sustainability พร้อมได้เ ป็นเจ้าภาพจัดงาน United 
Nations Sustainable Stock Exchanges Global Dialogue 
เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2559 ทีผ่่านมาดว้ย 

 หน่วยงานก ากบัดแูลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ได้ออกมาตอกย ้าการเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยี
แปซิฟิก และเป็นอันดับสามของโลกรองจากลอนดอนและ
นิวยอร์ค การเตบิโตของตลาดการแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง
ประเทศของสงิคโปรเ์ป็นผลมาจากการเตบิโตของประเทศ G10 
และค่าเงนิของประเทศในเอเชยี  

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) ลง
นามบันทึ ก ข้อ ตกล งคว าม ร่ ว มมื อ กับ  Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC) เ พื่ อ สนั บส นุนกา ร
เชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนสงิคโปร์และจีน โดยทัง้สองฝ่ายจะ
ร่วมมอืเพื่อสรรหาหลกัทรพัย์หรือพนัธบตัรเข้าจดทะเบยีนใน 
SGX โดยเน้นที่กลุ่ม REITS และ offshore RMB bonds ทัง้นี้ 
ความร่วมมือนี้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนด้านค าแนะน าใน
กระบวนการจดทะเบยีน กฎเกณฑแ์ละหลงัการจดทะเบยีนเพื่อ
การสง่เสรมิกจิกรรมทางการตลาดดว้ยทัง้ในสงิคโปรแ์ละจนี  
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 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEx) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มณฑลซานตง  (Shandong Provincial Government) เพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริมพฒันาการทัง้ในด้านตลาดทุนและตลาด
อนุพนัธ ์โดยสนับสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิของมณฑลผ่าน
โ อก าสท า ง ธุ ร กิ จ ใ นด้ า น  spot commodity trading แ ล ะ 
internationalization of warehousing อน่ึง บรษิทัชงิเต่าบรวิเวอ
รีข่องมณฑลซานตง เป็น H-share บรษิทัแรก ทีจ่ดทะเบยีนใน
ฮ่องกงเมื่อปี 2536 ปัจจุบนัมบีรษิทัจากจนีจดทะเบยีนในฮ่องกง
อยู่ 980 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 64 ของมูลค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดและรอ้ยละ 71 ของปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEx) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ทางการของเขตอตุสาหกรรมความร่วมมือด้านการบริการ
สมยัใหม่เซินเจ้ิน-ฮ่องกง (Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Modern Service Industry Cooperation Zone) เพื่ อหารือ
ความร่วมมอืในดา้นการใหบ้รกิารทางการเงนิและนวตักรรมทาง
การเงิน ทัง้นี้  HKEx มุ่งพัฒนาตลาด spot commodities ใน
สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยจดัการส่งมอบแบบ physical และ
การจดัระบบ warehouse ทีม่ปีระสทิธภิาพ   

 ตลาดหลักทรัพย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange: 
SZSE) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเขตปกครองตนเอง
มองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) ซึ่งมี
นโยบายที่จะเพิม่การพฒันาด้านตลาดทุนและใช้เครื่องมอืทาง
ตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม
ของเขตปกครองตนเอง ทัง้ในดา้นการจดัท างานวจิยั การพฒันา
ผลติภณัฑ์ดา้นตราสารหนี้ การอบรม การสรรหาวธิกีารใหม่ใน
ดา้นการสนบัสนุนดา้นเงนิทุน  

 ตลาดหลักทรัพย์เ ซ่ียงไฮ้  (Shanghai Stock Exchange: 
SSE) จัดการประชุมสัมมนาครั ้งยิ่ง ใหญ่  “Trading China 
Conference for Foreign Investors” เพื่อยกระดับของตลาด
หลกัทรพัย์ให้เป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ โดยมีผู้จดัการ
กองทุนจากบรษิทัชัน้น ากว่า 70 คนเขา้ร่วมงาน 
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 ตล า ดอ นุ พัน ธ์ ไ ต้ ห วัน  ( Taiwan Futures Exchange: 
TAIFEX) ไดร้บัรางวลั “Emerging Exchange of the Year” จาก 
FOW Awards ส าหรบัภูมภิาคเอเชยี ปี 2559 ในดา้นการเตบิโต
อย่างแขง็แกร่งในรอบปี 2558-2559 ทัง้ดา้นปรมิาณการซือ้ขาย
และการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่  

 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ล ง น า ม บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ  CITIC Futures International เพื่อ
สนบัสนุนโอกาสทางธุรกจิระหว่างกนั โดยมุ่งเพิม่สภาพคล่องทาง
การตลาด ความน่าเชื่อถือและประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
ทัง้นี้ CITIC Futures International เป็นบริษัทย่อยของ CITIC 
Group ทีเ่ป็นสาขาอยู่ในฮ่องกง   

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ประกาศความร่วมมอืระหว่างโครงการ ELITE 
ซึง่สนบัสนุนการจดทะเบยีนหลกัทรพัยท์ีม่อีตัราการเตบิโตสงูจาก
นานาชาต ิกบัธนาคาร Bank Hapoalim เพื่อสนับสนุนใหบ้รษิทั
ที่มีการเติบโตสูงในอิสราเอลเข้ามาจดทะเบียนใน ELITE อนึ่ง 
ปัจจุบัน ELITE มีบริษัทจดทะเบียนราว 400 บริษัท จาก 23 
ประเทศทัว่โลก โดยมบีรษิัทอสิราเอล 3 บรษิัทที่จดทะเบยีนใน 
ELITE แลว้ นอกเหนือจาก ELITE หลกัทรพัยจ์ากอสิราเอลไดม้ี
การซื้อขายใน LSEG และ Turquoise เช่นกัน  โดยตลาด
หลกัทรพัยเ์ทลอาวฟียงัเป็นพนัธมติรทางดา้นเทคนิคใหแ้ก่ MTS 
ในอสิราเอลดว้ย   

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์คนาดา (TMX Group) ปรบัโครงสรา้ง
องคก์รใหม่โดยเน้นโครงสรา้งทีไ่ม่ซบัซอ้น ตัง้เป้าเป็นผูใ้หบ้รกิาร
โซลชูัน่สท์ีใ่หค้วามส าคญักบัลกูคา้สงูสดุทัง้ในแคนาดาและทัว่โลก 
การปรบัโครงสรา้งนี้ไดเ้ริม่มาตัง้แต่ปี 2558 จากการปรบัแผนกล
ยุทธอ์งคก์รทีเ่น้นความแขง็แกร่งของโครงสรา้งทางธุรกจิและการ
บรหิารค่าใชจ้่ายที่มปีระสทิธภิาพ โดยได้เริม่การบรหิารจดัการ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 และ
ปัจจุบนัอยู่ในช่วงการควบรวมกระบวนการท างาน (integration) 
ทัง้ด้านเทคโนโลยี การรับฝาก ตลอดจนการช าระราคา
หลกัทรพัยแ์ละอนุพนัธ ์ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์นสแดค (Nasdaq) ประกาศว่าหุ้นของแนส
แดคได้รบัคดัเลอืกเขา้ไปอยู่ในดชันี Dow Jones Sustainability 
Indices โดยเป็น 1 ใน 16 บรษิัทที่ได้รบัคดัเลอืกเขา้ไปในกลุ่ม
อเมรกิาเหนือในปี 2559 ซึง่มจี านวนบรษิัททัง้หมด 146 บรษิัท 
ครอบคลุม Adobe, Intel และ Starbucks 
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 นับเป็นครัง้แรกที่มกีารค านวณมูลค่าและจดัอนัดบัแบรนด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ทั ว่ โ ลก  20  Most Valuable 
Exchange Brands ซึ่งจัดท าโดย Brand Finance ซึ่งเป็นผู้
ประเมนิแบรนดข์องอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี โดยจาก
การจัดอันดับแบรนด์ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดพบว่า 
CME เป็นอนัดบัที่ 1 ด้วยมูลค่า 1.7 พนัล้านดอลลาร์สรอ.และ 
rating AA+ ตามมาดว้ย NYSE ด้วยมูลค่า 1.3 พนัลา้นดอลลาร์
สรอ. และ rating AAA ซึง่ถือเป็นแบรนดท์ี่มอีทิธพิลสูงทีสุ่ดดว้ย 
ทัง้นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอยู่ในอนัดับที่ 3 ด้วยมูลค่า 1.1 
พันล้านดอลลาร์สรอ. และที่ น่าจับตาอีกอันดับ คือ ตลาด
หลกัทรพัยสิ์งคโปร ์ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากเอเชียตะวนัออกอีก
เพียงแห่งเดียวที่ติด 20 อันดบัแรก โดยอยู่ในอนัดบัที่ 9 ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเติบโตอีกเมื่อมีการควบรวมกบัตลาดหลกัทรพัย ์
Baltic Exchange ทีจ่ะท าใหส้งิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางของ shipping 
finance ต่อไปในอนาคต  

 
Products & Services 

 ตลาดหลกัทรพัยก์มัพชูา (Cambodia Securities Exchange: 
CSX) จดัการแข่งขนัซือ้ขายหลกัทรพัยบ์นตลาดจรงิ โดยใช้เงนิ
จรงิตัง้ตน้ที ่400,000 เรยีล (ประมาณ 35,000 บาท) การแข่งขนั
จัดขึ้นเป็นเวลา 40 วัน ตัง้แต่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 16 
มกราคม 2560 ในการแข่งขันจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 
(commission rate) พิ เ ศษ เพี ย ง ร้ อ ย ล ะ  0 . 2 5  แ ล ะ ไ ม่ มี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า (การซือ้ขายปกตมิคี่าธรรมเนียมรอ้ยละ 0.5 
– 0.7) ผูช้นะทีไ่ดอ้ตัราผลตอบแทนสงูสดุจะไดร้างวลั 8,000,000 
เรยีล (ประมาณ 7 แสนบาท) 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดตัวดัชนี SGX APAC ex Japan Dividend Leaders REIT 
ซึ่งประกอบด้วย REITs 30 บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(ยกเวน้ญีปุ่่ น) ทีม่กีารจ่ายปันผลสงู ซึง่ถอืเป็นดชันีแรกของ SGX 
ทีส่ามารถใชเ้ป็นดชันีอา้งองิในการออก ETF ดชันีดงักล่าวพฒันา
และค านวณโดย SGX ร่วมกบั Phillip Capital Management 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดตวัการจดทะเบยีนหุน้กูม้าซาลา หรอืหุน้กูท้ีอ่อกเป็นสกุลเงนิ
รูปีนอกประเทศอนิเดยี จากบรษิทั Indiabulls Housing Finance 
(IBHFL) ซึง่เป็นบรษิทัปล่อยกูเ้พื่ออสงัหารมิทรพัยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
อนิเดยี โดย IBHFL ไดร้บัเงนิจากการระดมทุน 13.3 พนัลา้นรูปี 
หุน้กูด้งักล่าวมอีายุ 3 ปี ผลตอบแทนรอ้ยละ 8.567 โดยบรษิทัจะ
น ามาลงทุนในธุรกจิปล่อยกูเ้พื่อทีอ่ยู่อาศยั 



 

 

 

 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ใน
ประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย REITs จ านวน 32 กอง และ 
Stapled Trust จ านวน 6 กอง ใหผ้ลตอบแทนแบบ Total Return 
ในปี 2016 เฉลีย่รอ้ยละ 14.2 และอตัราเงนิปันผลตอบแทนเฉลีย่
ที่ร้อยละ 6.7 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนของ Straits 
Times Index (STI) ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 3.9 และสงูกว่า MSCI World 
REIT Index ซึ่งให้ผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ทัง้นี้ อตัราเงิน
ปันผลตอบแทนสงูสดุของ 5 กองแรกเฉลีย่มคี่ามากถงึรอ้ยละ 9 

 ตลาดอนุพันธ์มาเลเ ซีย  (Bursa Malaysia Derivatives: 
BMD) ประสบความส าเร็จในการปรับปรุงสัญญาล่วงหน้า
Malaysian Government Securities อายุ 3, 5 และ 10 ปี ซึง่การ
ปรับสัญญาดังก ล่าวจะช่ วยสร้าง เส้นอัตราผลตอบแทน 
Malaysian Sovereign Bond Future Curve เพื่อเป็นมาตรฐาน
ส าหรบันักลงทุนในการประเมนิอตัราดอกเบี้ยและบริหารความ
เสี่ยงในการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว การปรับปรุงแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คอื 1) ขยายเวลาปิดการซื้อขายออกไปอกี 1 
ชัว่โมง 2) ราคาที่ใช้ช าระราคาสุดท้ายจะค านวณจาก VWAP 
เป็นหลกั และ 3) ขยายระยะเวลาวนัที่ครบก าหนดไถ่ถอนให้มี
ช่วงกวา้งขึน้ 

 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ประกาศว่าสญัญา
ซื้ อ ข าย ล่ว งห น้ า  Gold Rolling Spot ได้ รับ อ นุญาตจ าก 
Financial Supervisory Commission of Taiwan (FSC) ให้
เป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต่างประเทศทีช่าวไต้หวนัสามารถซือ้
ขายได ้สญัญาล่วงหน้าดงักล่าวเริม่เปิดซื้อขายครัง้แรกในเดอืน
พฤษภาคม 2558 มปีรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และ
ปัจจุบนัปรมิาณการซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 
15.6 ของ TOCOM โดยนักลงทุนจากต่างชาติได้เข้ามามีส่วน
ร่วมมากถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อขายทัง้หมด จึงท าให ้
TOCOM วางแผนสนับสนุนการซือ้ขายจากนักลงทุนชาวไต้หวนั
ร่วมกับโบรกเกอร์ไต้หวัน ผ่านงานสัมมนาและโปรแกรม
การตลาดต่างๆ 

 Dubai Mercantile Exchange (DME) ประกาศขึ้นสัญญาซื้อ
ขายน ้ ามันเชื้อเพลิง 2 สญัญา ได้แก่ สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
สเปรดระหว่างน ้ามนัเชือ้เพลงิในสงิคโปรก์บัตะวนัออกกลาง 180 
cst และ 380 cst โดยเริม่ซือ้ขายไดท้นัท ีสญัญาซือ้ขายดงักล่าว
อาศยัราคาอา้งองิ MOPS/MOPAG 180 cst และ 380 cst ในการ
ช าระราคา สญัญาล่วงหน้าดงักล่าวจะเป็นเครื่องมอืเพิม่เตมิใหก้บั
เทรดเดอรเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งจากราคาในภูมภิาคตะวนัออก
กลางเทยีบกบัราคาในตลาดสงิคโปร ์
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 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเ ลีย  ( Australian Securities 
Exchange: ASX) เปิดตัวบริการรับฝากหลักทรัพย์สกุลเงิน
ห ย ว น  ( Renminbi-Denominated securities depository 
service) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นร่วมกับ Bank of China สาขาซิดนีย ์
โดยผู้ออกหลกัทรพัย์สามารถออกหลกัทรพัย์สกุลเงนิหยวนใน
ระบบของ Austraclear ได ้และสมาชกิของ Austraclear สามารถ
ส่งมอบและถอืครองหลกัทรพัยส์กุลเงนิหยวนใน Austraclear ได ้
ทัง้นี้ Austraclear รองรบัการช าระราคาเป็นสกุลเงนิหยวนตัง้แต่
กรกฎาคม 2557 ผ่านการเชื่อมต่อไปยงัฮ่องกงแบบเรียลไทม ์
(ผ่าน CHATS RTGS) โดยปัจจุบนัสามารถให้บริการได้ตัง้แต่
การออกหลักทรัพย์ การช าระราคาและส่งมอบ การถือครอง
หลกัทรพัยแ์ละเงนิสดเป็นสกุลเงนิหยวนได ้ 

 FTSE และตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Securities 
Exchange: ADX) อยู่ระหว่างการหารอืร่วมกนัเพื่อศกึษาความ
เป็นไปได้ในการจัดท าดัชนี  “Green Economy” ซึ่งจะมุ่งเน้น
บรษิทัทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 ตลาดหลกัทรพัย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) 
เปิดตวั Stage ซึง่เป็นโครงการเพื่อเพิม่ visibility ใหแ้ก่บรษิทัจด
ทะเบยีนกลุ่ม SMEs และสนบัสนุนการเพิม่สภาพคล่องในการซือ้
ขายของหุ้นดังกล่าว โดยมีหลายทางเลือกให้แก่บริษัทจด
ทะเบยีน อาท ิการจดัท า factsheet ทีม่กีารปรบัขอ้มูลใหท้นัสมยั
อยู่เสมอโดย Morningstar การจดัอบรมโดย SIX การม ีresearch 
coverage ผ่าน SIX ซึง่จดัท าโดยธนาคารสวสิ ทัง้นี้ เพื่อปัองกนั 
conflicts of interest ในการเผยแพร่งานวิจัย ได้มีการจัดตัง้ 
research committee เพื่อพจิารณาความเหมาะสมดว้ย  

 CME Group ประกาศเปิดซื้อขายสญัญาล่วงหน้าสนิคา้ขา้วสาลี
ของสหภาพยุโรปเป็นครัง้แรก โดยวันแรกที่เปิดซื้อขาย (12 
กนัยายน 2559) มปีรมิาณการซื้อขาย 411 สญัญา หรอืเท่ากบั 
20,000 เมตรกิตนั จ านวนสญัญาคงคา้งเท่ากบั 180 สญัญา เป็น
สัญญาที่มีการส่งมอบทัง้หมด 5 เดือนส่งมอบ ตัง้แต่เดือน
ธนัวาคม 2559 ไปจนถงึธนัวาคม 2560  

 

Post Trade Services  

 SIX Securities Services และ Clearstream สองบรษิัทชัน้น า
ในการบริการหลงัการซื้อขายจากกลุ่มประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และยุโรป ได้จับมือร่วมกันในการเป็นพันธมิตรเพื่อเน้นการ
พฒันาบรกิารใหม่และบรหิารต้นทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
เริม่ตน้ในปี 2560 



 

 

 

 European Market Infrastructure Regulation (EMIR) อนุมตัิ
ให้ ICE Clear Europe เป็นตัวกลางช าระราคาให้แก่ ธนาคาร
แห่งประเทศองักฤษ (Bank of England) 

 Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ไดร้บัอนุมตัใิห้
เป็นตัวกลางการช าระราคาและส่งมอบในประเทศเม็กซโิก เริ่ม
ตัง้แต่วนัที่ 2 กนัยายน 2559 นอกจากนี้ ยงัได้รบัการอนุมตัิให้
เป็นตวักลางช าระราคาและส่งมอบในการซือ้ขายหลกัทรพัยน์อก
ตลาดหลกัทรพัย์จากหน่วยงานก ากบัหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong 
Kong's Securities and Futures Commission) ดว้ย 

 LCH.Clearnet ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ป็นตวักลางช าระราคาและส่ง
มอบและได้เป็นผู้ให้บรกิารการซือ้ขายหลกัทรพัย์แบบอตัโนมตั ิ
(automated trading services) โดยใช้ระบบ SwapClear และ 
ForexClear จากหน่วยงานก ากับหลักทรัพย์ฮ่องกง(Hong 
Kong's Securities and Futures Commission) 

 
Information Technology 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) และหน่วยงานก ากบัดูแลของสวิตเซอร์แลนด์ 
(Swiss Financial Market Supervisory Authority: FINMA) 
ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้าน FinTech ของทัง้สอง
ประเทศ โดยเน้นการเติบโตของ FinTech การลดขอ้กงัวลด้าน
กฎเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังอีก
ประเทศ  

 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเ ลีย  ( Australian Securities 
Exchange: ASX) เปิดท าการซื้อขายช้าไปประมาณ 1.30 
ชัว่โมง เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2559 เนื่องจากเกดิขอ้ขดัขอ้งกบั
ฮารด์แวรใ์นฐานขอ้มูลหลกั ทัง้นี้ ASX แจง้ว่าขอ้ขดัขอ้งดงักล่าว
ไม่เกีย่วขอ้งกบั Cyber Securities  

 Object Trading ซึ่งเป็นผูใ้ห้บรกิารระบบซือ้ขาย ไดร้บัเลอืกให้
เป็นผู้พัฒนาระบบ DMA ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย 
(Australian Securities Exchange: ASX) คาดว่าจะเริม่ใชง้าน
ไดต้้นปี 2560 และจะสามารถเชื่อมโยงกบัระบบซื้อขายอนุพนัธ ์
ASX 24 ซึง่พฒันาโดย Cinnober  

 Object Trading ซึ่งเป็นผูใ้ห้บรกิารระบบซือ้ขาย ไดร้บัเลอืกให้
เป็นผู้พัฒนาระบบ DMA ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย 
(Australian Securities Exchange: ASX) คาดว่าจะเริม่ใชง้าน
ไดต้้นปี 2560 และจะสามารถเชื่อมโยงกบัระบบซื้อขายอนุพนัธ ์
ASX 24 ซึ่งพฒันาโดย Cinnober ให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น 
เริม่ตน้ในปี 2560 
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 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) เริม่ใชร้ะบบซือ้ขาย
ใหม่ซึง่ใชเ้ทคโนโลย ีGenium INET ของ Nasdaq รวมถงึระบบ 
SMARTS ส าหรบัการก ากบัดูแลการซื้อขายและระบบประเมิน
ความเสีย่งก่อนการซือ้ขาย โดยระบบใหม่นี้ไดเ้ชื่อมโยงอย่างเตม็
รูปแบบกบัระบบ J-Gate ซึง่เป็นระบบซือ้ขายอนุพนัธข์องตลาด
หลกัทรพัยโ์อซากา้ (Osaka Exchange: OSE) การเชื่อมโยงนี้จะ
เอือ้ต่อการขยายขอบเขตการซือ้ขายและอ านวยความสะดวกแก่
นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศในการเขา้ถงึสนิคา้โภคภณัฑแ์ละ
อนุภณัฑผ์่านแพลทฟอรม์ซือ้ขายเดยีว 

 Millennium IT พัฒนา ระบบหลัง ก า รซื้ อ ข าย  “Millenium 
PostTradeTM” ส าหรบั London Clearing House (LCH) ซึง่จะ
รองรบัการให้บรกิารเป็นคู่สญัญาและรบัประกนัการช าระราคา
และส่งมอบแบบเรียลไทม์ รวมถึงมีแพลทฟอร์มที่ช่วยบริหาร
ความเสีย่งของพอรต์การลงทุนขา้มสนิทรพัยแ์บบเรยีลไทม์ 

 SIX Securities Services ผู้ให้บริการระบบหลังการซื้อขาย
ส าหรับภาคการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ และ Digital Asset 
Holding ซึง่เป็นผูพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีมุดบญัชแียกประเภท
แบบก ร ะ จ า ย ตั ว  ( Distributed Ledger Technology: DLT) 
ส าหรบัภาคการเงนิ ร่วมมอืกนัเพื่อพฒันาแนวทางความร่วมมอื
ในการน า DLT มาใชก้บัระบบการเงนิในสวติเซอรแ์ลนด ์โดยใน
ระยะแรกจะพัฒนาด้านการกระจายข้อมูล การเข้ารหัส และ
เครื่องมือส าหรับระบบ STP ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล
หลักทรัพย์ และในอนาคตจะพัฒนา DLT ส าหรับโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบการเงนิแบบครบวงจร 

 
Rules and Regulation 

 ตลาดหลักทรพัย์โฮจิมินห์ (Hochiminh Stock Exchange: 
HOSE) ออกเกณฑ์ให้นักลงทุนต่างชาติแต่งตัง้ผู้แทนในการ
เปิดเผยขอ้มูลส าหรบักลุ่มของนักลงทุนต่างชาติ รวมทัง้ก าหนด
ข้อมูลที่ให้บริษัทสามารถรายงานในระดับกลุ่มได้แทนการ
รายงานเป็นรายหลักทรัพย์   นอกจากนี้  ส านักงาน ก.ล.ต. 
เวียดนาม (State Securities Commission: SSC) อนุญาตให้
ผู้แทนของนักลงทุนต่างชาติ เลือกส่งรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Foreign Information Management System: 
FIMS) แทนการส่งเป็น hard copy ได้ ซึ่งได้แก่ รายงานการ
แต่งตัง้ผู้แทนในการเปิดเผยข้อมูลส าหรับกลุ่มของนักลงทุน
ต่างชาต ิรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยท์ุกรอ้ย
ละ 5 รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทุก
รอ้ยละ 1 และรายงานการเคลื่อนไหวของการลงทุนของนักลงทุน
ต่างประเทศซึง่จดัสง่ตามรอบระยะเวลา 
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 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 

ภายใต้การปรึกษาจากหน่วยงานก ากับดูแล Monetary 

Authority of Singapore (MAS) ไ ด้ จั ด ตั ้ ง ค ณ ะ ท า ง า น 

Securities Industry Working Group (IWG) เพื่อประเมนิและให้

ค าแนะน าด้านกระบวนการแก่ SGX และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ

หลกัทรพัย์ เพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฎิบตัิงานให้สร้างความ

ต่อเนื่องให้แก่ธุรกจิ ซึ่งในการให้ค าแนะน าดงักล่าว IWG จะน า

ผลที่ได้จากการสบืค้นเหตุการณ์ความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับ 

SGX ในวนัที ่14 กรกฎาคม 2559 มาประกอบการพจิารณาดว้ย 
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 ตลาดหลกัทรพัยว์อรซ์อ (Warsaw Stock Exchange: GPW) 
ขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรับ market makers 
เพื่อกระตุน้การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสภาพคล่องของหลกัทรพัย์
ที่ไม่ได้อยู่ ในดัชนี WIG20 และเพื่อสนับสนุนโบรกเกอร์ใน
ประเทศ โดยขยายเวลาตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560  

6 กนัยายน 2559 กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมประชุมในงาน 2016 UN SSE Global Dialogue ณ ประเทศ
สงิคโปร์ เพื่อร่วมหารือด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยัง่ยืนกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์และองค์กรที่
เกีย่วขอ้ง 16 ประเทศ 

16 กนัยายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ก.ล.ต. และสมาคม บลจ. พาบลจ. ไทย 11 บริษัทพบผู้ลงทุนญี่ปุ่ นโชว์
ศกัยภาพกองทุนรวมไทย มุ่งขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพฒันา
อุตสาหกรรมกองทุนรวมเพื่อกระตุ้นและส่งเสรมิใหเ้กดิการซือ้ขายกองทุนรวมไทยในญี่ปุ่ น ภายใต้ความ
ร่วมมอืในโครงการ Asia Region Funds Passport: ARFP  

23 กนัยายน 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั Mr. Rolf-Dieter Daniel, President of European Association for 
Business and Commerce (EABC) และคณะ เน่ืองในโอกาสเดนิทางมาแนะน า EABC และหารอืเรื่อง
การ promote บรษิทัจดทะเบยีนไทยในตลาดยุโรป 

International Activities 


