
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า  ( Cambodia Securities 
Exchange: CSX) อยู่ระหว่างการพฒันาระบบส าหรบัการซื้อ
ขายรายใหญ่ (block trade) ส าหรับทัง้นักลงทุนบุคคลและ
สถาบนั เพื่อช่วยลดความผนัผวนดา้นราคาและตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุน โดย CSX เป็นผูพ้ฒันาระบบซือ้ขายเอง
และอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. กัมพูชา 
(Securities and Exchange Commission of Cambodia: 
SECC) 

 ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) เปิดเผย
รายงานดา้นการก ากบักจิการทีด่ ีแสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการทีด่ี
ขึ้นของบริษัทจดทะเบียนทางด้านคุณภาพของการเปิดเผย
ข้อมูลภายใต้ Malaysian Code of Corporate Governance 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการประเมนิปี 2557 โดยในรายงานไดแ้สดง
ให้เห็นว่ าบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลกฏบัตรของ
คณะกรรมการอย่างละเอยีดบนเวบ็ไซต์ และมจี านวนบรษิทัจด
ทะเบยีนทีแ่บ่งแยกหน้าทีข่องประธานกรรมการกบั CEO ออก
จากกันตามแนวทางปฏิบัติที่ดี เพิ่มมากขึ้น นอกจากนัน้ มี
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูลการประเมินผล
กรรมการอสิระเป็นประจ าทุกปีเพิม่มากขึน้ รวมถงึการประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี
ภายนอก และพัฒนาการที่เด่นชัดที่สุดคือความถูกต้องของ
รายงานงบการเงนิ 

 ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ได้รับ 4 
ร า ง วั ล ใ น ง า น  Malaysia-Asean Corporate Governance 
Transparency Index, Findings and Recognition 2016 โดย
เป็นผลจากการสรา้งวฒันธรรมดา้นการก ากบักจิการทีด่แีละการ
เปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรางวลัที่ได้รบั ได้แก่ 1) Excellence Award 
for Top Corporate Governance and Performance (overall 
category) 2) Excellence Award for Long-Term Value 
Creation 3) Merit Award for CG Disclosures และ 4) Merit 
Award for Best AGM 

 Euro Clearing มแีผนทีจ่ะยา้ยออกจากกรุงลอนดอน หลงัจาก
ที่สหราชอาณาจักรประกาศออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป 
(European Union: EU) 

 

Corporate and Strategy (Cont) 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของญ่ีปุ่ น (JFSA) น าเสนอการก ากับ
ดูแลกิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบนัให้มปีระสทิธิผล เพื่อส่งเสริม
การเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื 

 The People’s Bank of China ประกาศให้โควต้าแก่ประเทศ
ไอร์แลนดม์ูลค่า 50 พนัล้านหยวน เพื่อเขา้ลงทุนผ่านโครงการ 
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) 
ซึง่เปิดใหน้ักลงทุนประเภทสถาบนัการเงนิต่างชาตเิขา้ไปลงทุน
โดยตรงในประเทศจนีโดยใช้สกุลเงนิหยวน อนัเป็นผลจากการ
เจรจาระหว่างทางการของทัง้สองประเทศ  

 Euronext ประกาศว่าอยู่ระหว่างการหารอืกบัตลาดหลักทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) และ 
LCH.Clearnet Group เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการซื้อ
กจิการของ LCH.Clearnet อย่างไรก็ด ีการซื้อกิจการดงักล่าว
ขึ้นกบัความส าเร็จในการควบรวมกิจการระหว่าง LSEG และ
ตลาดหลกัทรพัย์เยอรมนั (Deutsche Börse) ด้วย ซึ่งจะมี
ประกาศใหท้ราบต่อไป  

 Euronext ประกาศการซือ้กจิการของ EuroCCP ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 20 ประสบความส าเรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยดว้ยมูลค่า 13.4 ลา้น 
ยูโร ซึ่งท าให้ Euronext เข้าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นร่วมกบั ABN 
Amro Clearing Bank, Bats Europe, The Depository Trust & 
Clearing Corporation (DTCC) แ ล ะ  Nasdaq ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห ้
Euronext สามารถเพิม่ทางเลอืกในการช าระราคาหลกัทรพัยใ์น
กลุ่มประเทศยโูรโซนใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ 

 ตลาดหลักทรพัย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange: 
NYSE) ใ น เ ครือข องตลาดหลักทรัพ ย์  Intercontinental 
Exchange (ICE) ประกาศซื้อกิจการของ National Stock 
Exchange (NSX) คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 
1 ของปี 2560 ซึง่จะท าให ้NYSE Group มตีลาดหลกัทรพัยข์อง
สหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้เป็นแห่งที ่4  
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Products and Services  

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ประกาศว่าสญัญาล่วงหน้าสนิคา้ทองค าของสงิคโปร ์(Singapore 
Kilobar Gold Contract) ไดก้ารยอมรบัใหเ้ป็นสญัญาซือ้ขายตาม
หลกัศาสนาอสิลามหรอืชะรอีะฮแ์ห่งแรกของโลก สญัญาดงักล่าว
เปิดซื้อขายตัง้แต่ปี 2557 โดยความร่วมมือกบัสภาทองค าโลก 
(World Gold Council) และปัจจุบันได้รับการรับรองให้เป็นไป
ตามมาตรฐานชะรอีะฮ์ทีก่ าหนดขึน้โดยองคก์รการบญัชแีละการ
ตรวจสอบส าหรบัสถาบนัการเงินอิสลาม 

 
 ตลาดอนุพันธ์ไ ต้หวัน  ( Taiwanese Futures Exchange: 

TAIFEX) เปิดซื้อขายสญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่บน ETF ที่
เชื่อมโยงตลาดหุ้นจีน หรือ Capital SZSE SME Price Index 
ETF โดยเป็นสญัญาล่วงหน้าและออปชัน่บน ETF ตวัที่ 8 ของ 
TAIFEX ที่เชื่อมโยงดัชนีทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ 
TAIFEX ยังได้เพิ่มสญัญาออปชัน่ของหุ้นอีก 4 ตัวด้วย ท าให้
ปัจจุบนั TAIFEX มอีอปชัน่ทัง้สิน้ 51 ตวั 

 ตลาดหลกัทรพัย์โอซาก้า (Osaka Stock Exchange: OSE) 
พิจารณาการปรับช่วงราคาการซื้อขาย ( tick size) ของ TSE 
Mothers Index Futures เพื่อเอือ้ต่อกลุ่ม market participants 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเออร์เซิล (Ersel) จาก
ประเทศอิตาลีได้ด าเนินการซื้อลิขสิทธิด์ชันีของ STOXX เพื่อ
น าไปจดัตัง้กองทุนใหม่ภายใตก้ารจดัการ 

 ตลาดหลักท รัพ ย์ลัก เ ซม เ บิ ร์ก  ( Luxembourg Stock 
Exchange: LuxSE) รับพันธบัตรรัฐบาล เพื่ อสิ่งแวดล้อม 
(sovereign green bond) ที่ออกโดยรัฐบาลโปแลนด์เข้าจด
ทะเบียนใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ด้วยมูลค่า 
750 ล้านยูโร นับเป็นพันธบัตรแรกของโปแลนด์ที่ออกเพื่อ
สิง่แวดล้อม โดยเน้นด้านพลงังานหมุนเวียน พลังงานสะอาด 
การเกษตรกรรมที่ยัง่ยืน การปลูกสวนพืชป่า และอุทยาน
แห่งชาต ิซึง่โปแลนด์ใหค้วามส าคญัอย่างยิง่  อนึ่ง แพลทฟอร์ม 
LGX นี้ จดัตัง้ขึน้เมื่อเดือนกนัยายน 2559 เพื่อสนับสนุนผู้ออก
หลกัทรพัยท์ีต่อ้งการระดมทุนเพื่อการลงทุนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 ตลาดหลักทรัพย์  Nasdaq (NDAQ) เ ปิดตัวบริการ ใหม่ 
“Auction on Demand” ส าหรับการซื้อขายนอกตลาดที่ เป็น
ทางการ (Over the Counter: OTC) เป็นทางเลอืกใหม่ในการส่ง
ค าสัง่ซือ้ขายจ านวนมากโดยไมก่ระทบภาพรวมตลาด ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลและโปร่งใสโดยมีการออกแบบให้รองรบัข้อก าหนด
ของ MiFID II ซึง่จะช่วยเพิม่ความน่าเชื่อถอืและเพิม่สภาพคล่อง
ในตลาด Nordic เริม่ใช้งานได้ 7 มถุินายน 2560 ในกลุ่มตลาด
หลกัทรพัย ์Nasdaq Nordic ทัง้หมด 
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Post Trade Services 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยย์ุโรป (European 
Securities and Markets Authority: ESMA) ประกาศให้ ICE 
Clear เป็นบรษิัทที่สามารถช าระราคาและส่งมอบภายใต้กรอบ
กฎเกณฑ ์EMIR 

 London Metal Exchange (LME) และ LME Clear ไดป้ระกาศ
อตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัปี 2560 โดยค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย
และการหักบัญชียังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้นี้รวมไปถึงอัตรา
ส่วนลดที่ ได้ประกาศไปเมื่ อ เดือนสิงหาคม  2559  ด้วย 
นอกจากนัน้ LME Clear ยังจะปรับลดค่าธรรมเนียมส าหรับ
บรกิารหลกัๆ ที่เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ 2558 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ลขิสทิธิก์ารใชร้าคาโลหะส าหรบัผูป้ระกอบการ รวมไปถงึการลด
ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้วอแรนต์เป็นหลักประกันและ
ค่าธรรมเนียมส าหรับ trade compression service โดยมีผล
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 ตลาดหลกัทรพัยม์อสโคว ์(Moscow Exchange: MOEX) รบั
ธนาคาร ICBC Standard Bank ซึ่งมีส านักงานใหญ่ในกรุง
ลอนดอนเข้าเป็นสมาชิกส านักหักบัญชีของ FX Market ของ 
MOEX นับเป็นธนาคารแห่งแรกจากสหราชอาณาจกัรทีเ่ขา้เป็น
สมาชิก ซึ่งจะสนับสนุนให้ท ารายการผ่าน Sponsored Market 
Access เพื่อซื้อขายฝ่าน ICBC Bank ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ซื้อขาย 
และสามารถท ารายการช าระราคาและส่งมอบต่อได้เลย อนัจะ
ช่วยเพิม่สภาพคล่องในการซือ้ขายและยงัช่วยส่งเสรมิการเตบิโต
ของผลติภณัฑส์กุลเงนิหยวนทีซ่ือ้ขายอยู่ที ่MOEX ดว้ย  

 Duco ซึ่งเป็นผู้ใหบ้รกิาร Fintech ส าหรบับรกิารขอ้มูลหลงัการ
ซื้ อ ข าย ได้ รับ ร า งวัล  “Best Technology Product – Trade 

 
 
Information Technology 

 ตลาดหลกัทรพัยเ์ซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange) เปิด
บริการ “Easy IR” เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบและ
ใหบ้รกิารผูล้งทุนในการแปลเป็นภาษาองักฤษ ในรปูแบบเวบ็และ
บนมอืถอื 

 International Property Securities Exchange (IPSX) ซึง่เป็น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งแรกของโลกทีมุ่่งเน้นการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ เลอืกให ้Cinnober เป็นผูพ้ฒันาระบบ
ซือ้ขายของ IPSX คาดว่าจะเปิดตวัและเริม่ซื้อขายได้ในกลางปี 
2560 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) เปิดศูนยใ์หบ้รกิารเทคโนโลยใีหม่ในประเทศศรี
ลงักา เพื่อให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรบัเครอืข่ายการ



 

 

 

 ส านักงานก ากับตลาดสินค้าล่วงหน้าของสหรฐัอเมริกา 
(U.S. Commodity Futures Trading Commission CFTC) 
ออกประกาศ no-action relief ส าหรบักลุ่มประเทศสมาชิกคู่ค้า
ประเทศออสเตรเลียและเม็กซิโก ภายใต้กรอบ inter-affiliate 
exemption ซึ่งเดิมส าหรับแค่กลุ่มประเทศในยุโรป ญี่ปุ่ นและ
สงิคโปร ์

 ส านักงาน ก.ล.ต. ของออสเตรเลีย (ASIC) ประกาศยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตให้กับธุรกิจ FinTech ใน
ออสเตรเลีย เพื่อที่จะทดสอบการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย
จ านวน 100 ราย เป็นเวลา 12 เดอืน  

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยย์ุโรป (European 
Securities and Markets Authority: ESMA) มีแผนให้บริษัท
จดทะเบยีนทัง้หมดในสหภาพยุโรปรายงานงบการเงนิผ่านระบบ 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ภายในปี 
2563 

 คณะกรรมการร่วมของหน่วยงานก ากับดูแลในยุโรป 
(European Supervisory Authorities: ESAs) เปิดรบัฟังความ
คดิเหน็จากผูใ้ชบ้รกิารและหน่วยงานดา้นการเงนิ ดา้นประโยชน์
และความเสีย่งของการใช้เทคโนโลย ีbig data ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเพียงพอของกฎระเบียบที่มีอยู่ในการควบคุมการใช้ big 
data และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
Alliances 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของฮ่องกง (Securities and Futures 
Commission: SFC) แ ล ะ  ห น่ว ย ง า นก า กั บ ดูแลของ
สวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Financial Market Supervisory 
Authority: FINMA)   ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกนัภายใต้กรอบการจดัการกองทุนของสวติเซอร์แลนด์และ
ฮ่ อ ง ก ง  ( Switzerland-Hong Kong Mutual Recognition of 
Funds) 

 ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) 
ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ในจีนจ านวนสองแห่ง คือ CITIC 
Securities และ Galaxy Securities เพื่อพฒันาด้านการลงทุน
ขา้มตลาดระหว่างกนั เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าจีนสามารถเข้าถึง
หลกัทรพัยข์องรสัเซยีได ้และสง่เสรมิใหบ้รษิทัจนีเขา้จดทะเบยีน
ในมอสโควอ์กีดว้ย 
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Alliances (Cont) 

 ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) 
ร่วมกบัตลาดหลักทรัพย์เซีย่งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: 
SSE) แ ล ะ บ ริษั ท ย่ อ ย ข อ ง  SSE คื อ  China Investment 
Information Services (CIIS) และ SSE InfoNet ประกาศเป็น
พันธมิตรโดย CIIS จะท าหน้าที่เป็นผู้จ ัดจ าหน่ายและผู้ได้รับ
ใบอนุญาตในการเผยแพร่ขอ้มลูของ MOEX ในประเทศจนี 

 Nasdaq Dubai และตลาดหลัทรัพย์อัมมาน (Amman Stock 
Exchange: ASE) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเพื่อศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการจดทะเบยีนในสองตลาด 

 Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) ประกาศ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ  Chinese Gold and 
Silver Exchange Society (CGSE) ในฮ่องกง การลงนาม
ดงักล่าวเป็นการเพิม่การเขา้ถงึตลาดเกดิใหม่และเพิม่การพฒันา
ตลาดโลหะมีค่าให้เป็นราคาอ้างอิง รวมถึงเป็นการเชื่อมโยง
ภูมิภาคเอเชียกับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
(MENA) โดยทัง้สองตลาดจะร่วมมอืกบัหารูปแบบที่ดทีี่สุดเพื่อ
เพิม่การซื้อขายระหว่างสองตลาด พฒันาสภาพคล่อง และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในกลไกการสง่มอบ รวมไปถงึการใหค้วามรูส้มาชกิ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และร่วมมือกันพัฒนาตลาดโลหะมีค่าใน
ฮ่องกงและดไูบ 

 ตลาดหลักทรพัย์อิสตันบูล (Borsa Istanbul) และ Dubai 
Multi Commodities Center (DMCC) ยกระดับความร่วมมือ
จากการที่เคยลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืก่อนหน้านี้ 
โดยจะร่วมกนัท าใหก้ารซือ้ขายและช าระราคาทองและโลหะมคี่า
อื่นๆ อยู่บนแพลทฟอร์มเดยีวกนั พรอ้มยนืยนัในเบือ้งต้นว่า ทัง้
สองฝ่ายจะร่วมมอืกนัในการสรา้งศูนยร์บัมอบส่งมอบสนิคา้ในทัง้
อสิตันบูลและดูไบ ความร่วมมือดงักล่าวคาดว่าจะเป็นการเพิ่ม
ความแขง็แกร่งของทัง้อสิตนับูลและดูไบในการค้าทอง รวมถึง
คาดว่าจะได้การรบัรู้จากประเทศอิสลามอื่นๆ ในความร่วมมือ
ดงักล่าว 
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8-9 ธนัวาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมประชุม The 4th GMS Capital Market Education Forum (CMEF) ปี ณ นคร
เวยีงจนัทร ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยในปีนี้ ทางตลาดหลกัทรพัยล์าวเป็นเจา้ภาพ เพื่อ
หารอืเรื่องการขยายฐานนกัลงทุนผ่านการพฒันาความรูก้ารลงทุนในหลกัทรพัย์ 

20 ธนัวาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารต้อนรบัคณะดูงานจากตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห ์ส านักงาน ก.ล.ต. เวยีดนาม 
และบริษัทหลกัทรพัย์เวียดนาม ซึ่งเดินทางมาศกึษาดูงานด้านการออกผลิตภณัฑ์ใบส าคญัแสดงสทิธิ
อนุพนัธ ์(Derivatives Warrants) 

22 ธนัวาคม 2559 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะท างาน AOSEF (AOSEF Working Committee)  
ณ ประเทศสงิคโปร์ เพื่อติดตามและหารอืเรื่องพฒันาการตลาดหลกัทรพัย์ในภูมภิาคเอเซยี -โอเชยีเนีย 
รวมถงึน าเสนอขอ้มลูเรื่องการเพิม่สภาพคล่องในตลาดทุนแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
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