
 

 

 

 

International Exchanges Roundup 

Corporate and Strategy 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) ประกาศปรบั
โครงสร้างองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มปีระสทิธภิาพสูง 
เตรยีมพรอ้มมุ่งสูก่ารแขง่ขนัระดบัภูมภิาค พรอ้มรองรบัการเป็น
ตลาดส าหรบัภูมภิาคที่มคีวามเขม้ขน้ของการก ากบัดูแลที่มาก
ขึน้และสภาพการแขง่ขนัทางธุรกจิทีส่งูขึน้ 

 Euronext ประกาศเขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 51 ของบรษิทั Company 
Webcast ซึ่งเป็นบริษัทของเนเธอร์แลนด์ ที่ให้บริการด้าน 
webcast และ webinar มุ่งขยายบริการให้แก่บริษัทผู้ออก
ห ลัก ท รัพ ย์ ใ น ก า ร เ พิ่ ม  visibility ข อ งบ ริษั ท แ ล ะ เพิ่ ม
ประสทิธภิาพในดา้นการสือ่สารผ่านช่องทางดงักล่าว  

 ตลาดหลักทรพัย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: 
NYSE) ประกาศการควบรวมกิจการกับ National Stock    
Exchange (NSX) แลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย โดยเปลีย่นชื่อเป็น 
NYSE National ทัง้นี้ NSX ไดห้ยุดการซือ้ขายไปตัง้แต่วนัที ่1 
กุมภาพันธ์ 2560 โดย NYSE จะดูแลสมาชิกของ NSX และ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อเปิดตวั NYSE National ต่อไป  

 สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of    
Exchanges: WFE) จัดท ารายงานเรื่อง SME Financing & 
Equity Markets โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิ SME ใหเ้ขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 
พบว่า  การเพิ่มสภาพคล่องในตลาด SME เป็นสิง่ส าคญัที่สุด 
เนื่องจากทัง้นักลงทุนมคีวามกงัวลต่อสภาพคล่องที่ต ่าของหุ้น
กลุ่ม SME ดงันัน้ ควรจดัหากลไกเพื่อเพิม่สภาพคล่องในตลาด
รองส าหรบัหุ้น SME เช่น การเพิม่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market 
makers) การขยายฐานนักลงทุน และพฒันารูปแบบอื่นส าหรบั
การซือ้ขายในตลาดรอง เช่น การใชร้าคาในการขบัเคลื่อนตลาด 
(quote-driven market)  นอกจากนี้ บริษัท SME ยังขาดองค์
ความรู้ในการเข้าจดทะเบียน เช่น ข้อก าหนดด้าน CG, 
ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในการเขา้จดทะเบยีน เป็นตน้ ดงันัน้ SME 
จงึใหค้วามส าคญัต่อการมหีน่วยงานตวักลางเขา้มาสนับสนุนใน
การปฏบิตัิตามกรอบกฎเกณฑก์ารจดทะเบยีน ส่วนในมุมของ
นักลงทุนอยากให้มีบทวิเคราะห์หรือบทวิจยัที่เกี่ยวกบั SME 
เพิ่มมากขึ้น โดยรายงานนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องใน
ธุรกิจ SME จากประเทศแคนาดา จีน เม็กซิโก ไนจีเรียและ
แอฟรกิาใต ้ 

Corporate and Strategy (Cont) 

 ตลาดหลักทรพัย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) เตรียม
เปิดตัว segment ใหม่ส าหรับบริษัทขนาดกลางและย่อม 
(SMEs) ในชื่อว่า Scale ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รบัการคดัเลอืกจากการ
แขง่ขนัประกวดตัง้ชื่อ ทัง้นี้ Scale มกี าหนดเริม่ใหบ้รกิารในวนัที ่
1 มนีาคม 2560 

 ตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนั (Deutsche Börse: DB) ประกาศ
ลงทุนในกองทุน Digital Growth Fund I ที่ริเริ่มโดย Digital+ 
Partners เพื่ อสนับสนุนการเติบโตของก ลุ่มบริษัท  B2B      
Software ด้วยมูลค่ากองทุนที่ 131.5 ล้านยูโร ทัง้นี้ DB ร่วม
ลงทุนกบันกัลงทุนสถาบนัอื่นๆ โดยมองว่ากลุ่มบรษิทันวตักรรม
ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศ จงึตอ้งการสนบัสนุนธุรกจิกลุ่มนี้ใหเ้ขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุน อนึ่ง DB ไดม้กีารลงทุนโดยตรงในกลุ่มบรษิทัฟิน
เทคผ่าน DB1 Ventures Platform ดว้ย  

 
Products and Services  

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) เตรยีมเปิดตวัออปชัน่ทีอ่า้งองิสกุลเงนิหยวน 
(RMB Currency Option) ตวัแรกในวนัที ่20 มนีาคม 2560  

 Euronext เ ปิ ดตั ว ดัช นี ใ หม่  Euronext® Family Business  
Index เพื่อสนบัสนุนการเตบิโตของธุรกจิครอบครวัและยกระดบั
ธุรกจิกลุ่มนี้ในสายตาของนกัลงทุน ซึง่นบัเป็นครัง้แรกในยุโรปที่
มีการออกดัชนีส าหรับธุรกิจกลุ่มนี้  โดยดัชนีครอบคลุมผล
ประกอบการของธุรกิจครอบครัว 90 แห่งซึ่งจดทะเบียน
หลักทรัพย์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้การด าเนินงานของ 
Euronext รวม 4 ประเทศ  

 Euronext ประกาศร่วมมือกับ  AX Trading ซึ่งเป็นบริษัทฟิน
เทคในสหรฐัอเมรกิา เพื่อพฒันาการใหบ้รกิารซือ้ขายหลกัทรพัย์
แ บ บ  block trading แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ใ น ภู มิ ภ า ค ยุ โ ร ป             
(pan-European block trading MTF) โดยครอบคลุมหลกัทรพัย์
ในยุโรปตัง้แต่กลุ่มบรษิทัขนาดเลก็จนถงึระดบัหลกัทรพัยบ์ลูชพิ 
ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในการซื้อขายบนระบบที่เชื่อถือได ้
ทัง้นี้ แพลทฟอรม์ดงักล่าวมกี าหนดเปิดตวักลางปี 2560 นี้ โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาจากทางการ  
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Products and Services (Cont) 

 ต ล า ด ห ลัก ท รัพ ย์ ส เ ป น  (BME: Bolsas y Mercados         
Espanoles) และ  National Business Angels Association 
ของสเปน (Big Ban Angels) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาแพลทฟอร์มส าหรับ Start-up เพื่อเปิด
โอกาสให ้Start-up เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดส้ะดวกขึน้ ช่วยใหก้าร
สนับสนุนและค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้
บรษิัทเขา้ใจการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ คาดว่าจะเริ่ม
เปิดใหบ้รษิัทที่สนใจร่วมลงทะเบยีนได้ในวนัที่ 8 มนีาคม 2560 
โดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้  1) เป็นบริษัทจ ากัดมหาชน หรือ
บรษิทัจ ากดั ทีเ่ปิดด าเนินการมาอย่างน้อย 2 ปี 2) สามารถแสดง
งบการเงินที่ได้รบัการตรวจสอบแล้ว 2 รอบบญัชี 3) สามารถ
แสดงแผนธุรกจิ 3 ปี ทีต่อ้งการเงนิทุนระหว่าง 500,000 – 2 ลา้น
ยโูร 

 ตลาดหลกัทรพัยซ์าอุดิอาระเบีย (Saudi Stock Exchange: 
Tadawul) ร่วมกับ Bloomberg จัดสัมมนาเพื่ อสร้างความ
ตระหนัก ให้แก่ ผู้ แ ทนบริษัทที่ จ ะ เ ข้าม าจดทะ เบียน ใน         
Nomu-Parallel Market ซึ่งมีก าหนดเริ่มเปิดซื้อขายในวนัที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2560 โดยเป็นอีกแพลทฟอร์มที่มีเกณฑ์การจด
ทะเบยีนทีย่ดืหยุ่นกว่ากระดานหลกัและใหบ้รกิารส าหรบัผูล้งทุน
ทีเ่ป็น Qualified Investor เท่านัน้ ทัง้นี้ การสมัมนาดงักล่าวเน้น
ย ้าไปที่ความส าคญัของการท าหน้าที่ด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ที่ดี
ของบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืและมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอและโปร่งใส 

 

Post Trade Services 

 Euronext เปิดตวับรกิารใหม่ส าหรบัการบรหิารหลกัประกนัและ
บรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง โดยรวบรวมทุกบรกิารด้าน
หลักประกัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับหลักทรัพย์ทุก
ประเภท ครอบคลุมหลกัทรพัย์ ตราสารหนี้และสนิค้าโภคภณัฑ ์
เพื่อใหส้มาชกิในทุกตลาดสามารถเขา้ถงึและบรหิารหลกัประกนั
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อลดค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตลาดหลกัทรพัย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) 
เพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารดา้นช าระราคาหลกัทรพัย ์โดยรบั 
Euro CCP เข้ามาท าหน้าที่เป็น Third Central Counterparty 
(CCP) รายใหม่ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ของสวิตเซอร์แลนด ์
นอกเหนือจาก SIX x-clear และ LCH ทีใ่ห้บรกิารอยู่ในปัจจุบนั 
นอกเหนือจากนี้ SIX ไดข้ยายบรกิารช าระราคาหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
กลุ่มตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาคนอร์ดกิที่มกีารซื้อขายในแพลท
ฟอรม์ของ Nasdaq Nordic ดว้ย  
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Post Trade Services (Cont) 

 ต ล า ด ห ลัก ท รัพ ย์ ส เ ป น  (BME: Bolsas y Mercados         
Espanoles) ขยายการใหบ้รกิารเพื่อรองรบักฏเกณฑ ์MiFIDII ที่
จะมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2561 โดยจะท าหน้าที่เป็น     
Approved Publication Arrangement (APA) และ Authorised 
Reporting Mechanism (ARM) ร วมถึ ง กา ร ใ ห้บ ริก า รด้ า น
กฎเกณฑบ์รหิารความเสีย่ง Systematic Internaliser (SI) 

 ตลาดหลกัทรพัย์เยอรมนั (Deutsche Börse: DB) รายงาน
ความส าเร็จในการใช้ระบบ TARGET2-Securities (T2S) โดย 
Eurosystem โดยมอีตัราความลม้เหลวเท่ากบัศูนยใ์นวนัแรกของ
การเปิดใชร้ะบบ 

 Clearstream ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนระยะเวลาการ
ช าระราคาและส่งมอบเป็น T+2 ภายใต้ระบบ TARGET2 -
Securities 

 
Rules and Regulation 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ประกาศจัดตัง้สภาก ากับดูแลกิจการเพื่อ
ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการ (CG Code) ให้มีความ
ทนัสมยัต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนผลการด าเนินงานที่
ยัง่ยืนพร้อมสร้างความมัน่ใจให้กับนักลงทุนในตลาดทุน การ
ด าเนินการดังกล่าวจะเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
พรอ้มทัง้สามารถอธบิายสิง่ทีเ่บีย่งเบนจาก CG Code สภาฯ ยงั
จะเสนอกระบวนการตดิตามความคบืหน้าของบรษิทัจดทะเบยีน
ในการเพิม่ความแขง็แกร่งของการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการดว้ย 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) จัดท าเอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการอนุมตัแิละผ่อนผนักรอบการก ากบัดแูลส าหรบับรษิทั
จดัการกองทุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital manager) 
ซึง่ปัจจุบนับรษิทัดงักล่าวถูกจดัใหอ้ยู่ในกรอบกฎเกณฑเ์ดยีวกนั
กบับรษิทัจดัการกองทุนทัว่ไป การผ่อนผนักรอบกฎเกณฑค์รัง้นี้ 
จ ะยก เลิกข้อก าหนดด้าน เ งินทุน ต่ า งๆ  ที่  VC manager 
จ าเป็นตอ้งม ีรวมถงึขอ้ก าหนดดา้นการประเมนิมลูค่ากจิการ การ
ตรวจสอบภายใน และการสง่งบการเงนิไปยงั MAS  
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Information Technology 

 ตลาดหลกัทรพัย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange: VSE) 
อยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับบริการการจัดท า
รายงานตามเกณฑ์ MIFID II ซึ่ งจะ เริ่ม ใช้ต้น ปี  2561  นี้ 
โดยเฉพาะกบักลุ่มรายการซื้อขายแบบ OTC และการรายงาน
ราคาและค าสัง่ซือ้ขายส าหรบับรษิทับรหิารการลงทุน โดยบรกิาร
ใหม่นี้ ใช้ชื่อว่า TTR® II ซึ่งพัฒนาจากบริการ TTR เดิม ซึ่ง
ออกแบบใหร้องรบัขอ้ก าหนดของ MIFID อยู่แลว้ ทัง้นี้ MIFID II 
เป็นกฎหมายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลภาคอุตสาหกรรมการเงนิใน
ยุโรป โดยได้เพิ่มความเข้มงวดในการด าเนินธุรกิจและการ
รายงานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถาบนัการเงนิ รวมไปถงึ
การใหค้ าจ ากดัความและขอ้มลูเพื่อชีช้วนการลงทุนในผลติภณัฑ์
ทางการเงนิ เพื่อเพิม่ระดบัความคุม้ครองแก่นกัลงทุน  

 ตลาดหลักทรัพย์สเปน (Bolsas y Mercados Españoles: 
BME) ได้รบัเลือกให้มสี่วนร่วมในการพฒันาโครงการปรบัปรุง
ระบบการเงนิของตลาดหลกัทรพัยอ์ลัจีเรีย (Algerian Stock 
Market: SGBV) ซึ่งประกอบด้วย การวเิคราะห์ ออกแบบ และ
พฒันาระบบ IT แพลทฟอร์มส าหรบัระบบข้อมูลบริหารข้อมูล
อตัโนมตัขิองสถาบนัการเงนิและบรษิทัสมาชกิ 

 BetaSmartz ซึ่งให้บรกิารแพลทฟอร์มการลงทุนอตัโนมตัิแบบ 
B2B เปิดส านักงานใหม่ที่ฮ่องกง โดยให้บรกิาร Robo Adviser 
แก่นักลงทุนทุกระดับ จากเดิมที่เปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มนัก
ลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่  

 
International Exchanges Roundup 

 

Information Technology (Cont) 

 Thomson Reuters ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thomson 
Reuters Labs ในสิงคโปร์ เพื่อท างานร่วมกับรัฐบาล ลูกค้า 
บรษิทัสตารท์อพั และมหาวทิยาลยัในการสรา้งพนัธมติรและสรา้ง
สนิค้านวตักรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นศูนย์
ปฏบิตักิารแห่งแรกของภูมภิาคนี้  

 
Alliances 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) ให้การต้อนรบั
ผูบ้รหิารและคณะสือ่มวลชนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อศกึษาดงูานเกีย่วกบัตลาดทุนในมาเลเซยีและหน้าทีข่อง
ตลาดหลกัทรัพย์มาเลเซียในการช่วยพฒันาตลาดทุน ซึ่งเป็น
เป้าหมายร่วมกนัของตลาดหลกัทรพัย์ทัง้สองในการสร้างความ
ตระหนกัและโอกาสในตลาดทุนอาเซยีน  

 ตลาดหลกัทรพัยอี์ยิปต ์(Egyptian Exchange: EGX) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ซิดนีย ์
(Sydney Stock Exchange: SSX) เพื่อสร้างความร่วมมือใน
ดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลู รวมถงึการจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์า้ม
ตลาด และการสนบัสนุนการเตบิโตของบรษิทักลุ่มนวตักรรมใหม่
และการจดทะเบยีนหลกัทรพัย์ในกลุ่มเหมอืงแร่ น ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจเกษตร ฯลฯ ทัง้นี้ นับเป็น
พัฒนาความร่วมมือที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียและ
แอฟรกิา  

  

2-3 กมุภาพนัธ ์2560 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา พบหารอืทีป่รกึษาแห่งรฐั และพลหารอืทวภิาครีะดบัรฐัมนตร ีตลอดจน
เข้าร่วมงานสมัมนาธุรกิจและการลงทุนไทยในเมียนมา และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนของ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา  

15 กมุภาพนัธ ์2560 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ร่วมกบั MSCI จดังาน จัดงานสมัมนาเปิดตัว MSCI ASEAN Indices  ซึ่งเป็นการ
เปิดตวัเป็นทีแ่รกในอาเซยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสง่เสรมิการลงทุนในภูมภิาคอาเซยีนและสรา้ง
ผลติภณัฑจ์ากบรษิทัจดทะเบยีนและตลาดทุนอาเซยีนใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในสายตานกัลงทุนทัว่โลก 

18 กมุภาพนัธ ์2560 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นเจ้าภาพจดักิจกรรม SET—Bursa Malaysia Executives Networking ประจ าปี 
2560 ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอรท์ปารค์ เพื่อกระชบัความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารของทัง้สองตลาด 

24-26 กมุภาพนัธ ์2560 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัย ์น าสือ่มวลชนสายเศรษฐกจิและตลาดทุน ศกึษาดูงานตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซยี 
ณ เมอืงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี เพื่อเพิม่ประสบการณ์เกี่ยวกบัตลาดทุนและทศิทางการด าเนิน
ธุรกจิตลาดทุนในภูมภิาค 

International Activities 


