
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า  ( Cambodia Securities           
Exchange: CSX) เปิดเผยขอ้มลูการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องนัก
ลงทุนต่างชาติ โดยพบว่านักลงทุนจีน ญี่ปุ่ น และไต้หวนั ซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ใน CSX สูงสุดสามอนัดบัแรก โดยคดิเป็นร้อย
ละ 35, 30 และ 18 ตามล าดบั จากมูลค่าซื้อขายของนักลงทุน
ต่างชาติทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติคิด
เป็นรอ้ยละ 62 ของมลูค่าซือ้ขายทัง้หมด 

 สหภาพยุโรป (European Commission) ประกาศห้ามการ
ควบรวมกจิการระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche 
Börse: DB) และ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock 
Exchange: LSE) โดยผลการศกึษาของสหภาพยุโรปรายงาน
ว่า การควบรวมกจิการดงักล่าวจะท าใหเ้กดิการผูกขาดในการ
ช าระราคาผลติภณัฑ์ตราสารหนี้ในยุโรป นอกจากนี้ การควบ
รวมยงัสง่ผลกระทบต่อบรรยากาศการแขง่ขนัในการซือ้ขายและ
ช าระราคาอนุพนัธท์ีอ่า้งองิหลกัทรพัยร์ายตวัในยุโรปดว้ย  

 World Federation of Exchanges (WFE) ร่ ว ม กับ ต ล า ด
หลกัทรพัย์อีก 43 แห่งทัว่โลกร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์
ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) เพื่อร่วมฉลองวนั
สตรีสากลในวนัที่ 8 มีนาคม 2560 โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริม
บทบาทและโอกาสในการท างานของผูห้ญงิในระดบัผูน้ าองคก์ร
และระดับบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่
เหมาะสมกบัแต่ละเพศ การพฒันานโยบายทีเ่อือ้ต่อการท างาน
และสร้างความโปร่งใสทัง้ทางทฤษฎีและการปฏบิตัิอย่างเท่า
เทยีมกนัของทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย  

 “Vienna Initiative Forum” จดัตัง้คณะท างานชุดใหม่ดา้นการ
พัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคยุโรปตอนกลาง ตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงใต้  (Central, Eastern and South-Eastern 
Europe: CESEE) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสหภาพยุโรปใน
การสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัตลาดทุนเพื่อส่งเสรมิการเตบิโต
ของภูมภิาคนี้ 

Products and Services 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ได้ประกาศถึงความส าเรจ็ในทดสอบระบบ
ช าระเงินระหว่างธนาคารในประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลย ี 
Distributed Ledge Technology (DLT) โครงการดังกล่าวเป็น
ความร่วมมอืระหว่าง R3 และสมาคมสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ MAS 
มแีผนทีย่กระดบัโครงการดงักล่าวออกเป็นสองส่วน กล่าวคอื 1) 
พฒันาการซื้อขาย Fixed Income Securities และกระบวนการ
ช าระราคาให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น น าโดย ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) และ 2) เน้นการสรา้ง
วิธีการช าระเงินข้ามประเทศด้วยการใช้สกุลเงินดิจิตอลของ
ธนาคารกลาง 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore 
Exchange: SGX) ก าลงัจะเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ง
ขอ้มูลรายงานประจ าปี และเอกสารต่างๆ ไปยงัผูถ้อืหุน้เรว็ๆ นี้ 
โดยจากการรบัฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้ให้การ
สนับสนุน อย่างไรกต็าม SGX ยงัคงให้ความยดืหยุ่นแก่บรษิัท
จดทะเบยีนในการเลอืกแนวทางการสื่อสารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกบัผู้
ถือหุ้น ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวทางความ
ยัง่ยนืของตลาดหลกัทรพัย ์

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
และ Tullett Prebon ประสบความส าเรจ็ในการสรา้งดชันีราคาส
ปอตของก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied natural gas: LNG) ใน
ตลาดดูไบ คูเวต และอนิเดยี โดยความร่วมมอืดงักล่าวเพื่อเป็น
การเพิม่ประสทิธภิาพในการค้นพบราคาและบรหิารจดัการกบั
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในการซือ้ขาย LNG ในภมูภิาค 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ต้อนรบัการจดทะเบยีนของ Nikko AM-Strats Trading Asia Ex 
Japan REIT ETF ซึ่งลงทุนในหลกัทรพัย์ที่อยู่ในดชันี FTSE’s 
EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITs Net Total Return 
SGD โดยร้อยละ 70 ของสนิทรพัย์จะลงทุนในกอง REIT ที่จด
ทะเบยีนในสงิคโปร์ อีกร้อยละ 30 ลงทุนใน REIT ของฮ่องกง 
และมาเลเซยี 
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Products and Services (Cont) 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) อยู่ระหว่างการศกึษาการพฒันาการเชื่อมต่อ
ระบบซื้อขายตลาดตราสารหนี้ระหว่างฮ่องกงและจนี ซึง่จะช่วย
ตอกย ้าบทบาทของฮ่องกงในการเป็น gateway ในการเชื่อมต่อ
ตลาดจนีกบัตลาดทัว่โลก 

 ตลาดหลักทรัพย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange: 
SZSE) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg 
Stock Exchange: LuxSE) แ ล ะ  มหา วิทยา ลัย  Central     
University of Finance and Economics (CUFE) ของปักกิ่ง 
เปิดตัว CUFE-CNI Green Bond Index Series ซึ่ง เป็นดัชนี   
กรนีบอนดข์องจนีดชันีแรกที่มกีารเผยแพร่ quotes ควบคู่ในจนี
และยุโรป โดยจะใชเ้ป็นตวัชีว้ดัและเครื่องมอืในการลงทุนส าหรบั
พนัธบตัรเพื่อสิง่แวดลอ้มของจนี 

 ตลาด สิน ค้ า โ ภคภัณฑ์ โ ต เ กี ย ว  ( Tokyo Commodity         
Exchange: TOCOM) เปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ “Platinum Rolling 
Spot Futures” เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2560 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ป ร ะ ก า ศ เ ปิ ด ตั ว  International Securities   
Market (ISM) เพื่อเป็นตลาดทางเลอืก (MTF) ใหม่ ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่เป็นตลาดเพื่อรองรบัการออก 
primary debt โดยมกีลุ่มลูกค้าสถาบนัเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั มี
ก าหนดเปิดตวัภายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้  

 Euronext ร่วมมือกับ  Morningstar พัฒนาดัชนีเพื่อใช้เป็น
ตวัชีว้ดัและพฒันาผลติภณัฑอ์นุพนัธ ์รวมถงึเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการบรหิารความเสีย่งดว้ย 

 
Post Trade Service 

 ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
สหรฐัอเมริกา (US SEC) ปรบัระยะเวลาช าระราคาและส่งมอบ
ของการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ากเดมิเป็น T+2 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานด้านช าระราคาและส่ง
มอบของญ่ีปุ่ น เปิด เผย มีบริษัททางการเงินจ  านวน  26 
บริษัทที่สนใจเข้าร่วมการทดลองใช้ระบบ Blockchain และ 
Distributed Ledger Technology (DLT) ซึง่จะมกีารเปิดเวบ็ไซต์
ของกลุ่มภายเดอืนมนีาคม 2560 นี้ 

 DTCC-Euroclear Global Collateral น า เ ส น อ บ ริ ก า ร        
Inventory Management Service (IMS) เพื่ อ เ อื้ อ ให้สมาชิก
สามารถเคลื่อนย้ายหลกัทรพัย์จากสหรฐัอเมรกิาสู่กลุ่มประเทศ
ยุโรปเป็นหลกัประกนัไดส้ะดวกขึน้  
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Post Trade Services (Cont) 

 Clearstream ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น้ า ข อ ง ร ะ บ บ                 
TARGET2-Securities (T2S) ด าเนินการไปด้วยดี แต่ยังเป็น
เพยีงก้าวแรกของการรวมระบบช าระราคาและส่งมอบของกลุ่ม
ประเทศยุโรปที่ยงัต้องติดตามผลเมื่อตลาดโดยรวมด าเนินการ
พรอ้มกนั 

 
Rules and Regulation 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูม้สี่วนร่วมในตลาดในปัจจุบนั ดงันี้ 
1) เพิ่ม Minimum Bid size จาก 0.005 เป็น 0.01 ดอลลาร์
สงิคโปร์ ส าหรับหุ้นที่มีราคาระหว่าง 1.00 ถึง 1.99 ดอลลาร์
สงิคโปร์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมจากผู้ลงทุนรายย่อย 2) เพิ่ม
ระดบัราคาในการบงัคบัซือ้/บงัคบัขายจาก +/- 20 bids เป็น +/- 
30 bids และ 3) เลื่อนเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันจาก    
12.30 – 14.00 น.เป็น 12.00 – 13.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกบั
ตลาดสว่นใหญ่ในเอเชยี 

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) ออก
เกณฑก์ารเสนอขายหุน้ใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรกส าหรบั
หุ้นบนกระดานหลกั โดยจะต้องเปิดให้ผู้ลงทุนรายย่อยจองหุ้น
อย่างน้อยรอ้ยละ 5 หรอื 50 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ของหุน้ทีเ่สนอ
ขาย อย่างใดอย่างหนึ่งทีน้่อยกว่า เพื่อกระตุ้นการมสี่วนร่วมของ
ผูล้งทุนรายย่อย และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 
เป็นตน้ไป 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia) ไดอ้อกแนวทาง
ส าห รับ กา รจัดท า ค า อธิบ ายแล ะวิ เ ค ร า ะห์ ง บก าร เ งิน 
(Management Discussion and Analysis disclosure guide) 
เพื่อสนับสนุนให้บรษิัทจดทะเบียนสามารถเตรียมการน าเสนอ
และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างชัดเจน มีความหมาย เน้นด้าน
คุณภาพและการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 หน่วยงานก ากับและดูแลการเ งินของญ่ีปุ่ น  (Japan's      
Financial Services Agency: JFSA) เตรยีมการจดัท างานวจิยั
เกีย่วกบัการซือ้ขายทางการเงนิของระบบ Blockchain  

 ตลาดหลกัทรพัยอ์อสโลว ์(Oslo Bors) เปิดเผยขอ้ก าหนดทาง
เทคนิคของ 9.2 -upgraded Millennium Gateways ที่จะมีผล
น ามาใช้ภายในสิ้นปี 2560 เพื่อเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ     
MiFID II 
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Information Technology 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ไ ด้ สั ง่ ใ ห้  ตลาดหลักทรัพ ย์ สิงคโ ปร์ 
(Singapore Exchange: SGX) ปรบัปรุงกระบวนการกูค้นืระบบ 
และกระบวนการด าเนินงานภายใน 24 เดอืน เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิเหตุการณ์เช่นเดยีวกบัทีไ่ด้เกดิขึน้เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 
โดย SGX จะสนับสนุนเงนิจ านวน 1.5 ลา้นดอลลาร ์เพื่อด าเนิน
มาตรการดงักล่าวร่วมกบัโบรกเกอร ์ทัง้นี้ ในการกูค้นืระบบ MAS 
ก าหนดใหร้ะบบทีม่คีวามส าคญัสงูจะตอ้งกลบัมาใชง้านไดภ้ายใน 
4 ชัว่โมง 

 ตลาดอ นุพันธ์ อิ สตันบู ล  (Borsa Istanbul Derivatives    
Market: VIOP) เริ่มใช้ระบบซื้อขายอนุพันธ์ใหม่เมื่อวันที่ 6 
มนีาคม 2560 ซึง่พฒันาโดย Nasdaq Technology โดยใชร้ะบบ
ซอฟแวร์ Genium INET ที่ครอบคลุมทัง้ระบบซื้อขาย ระบบ
ช าระราคา ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการเก็บข้อมูล 
ระบบใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่าง 
VIOP และ NASDAQ ในการพฒันา BISTECH Technological 
Transformation program ซึ่งประสบความส าเร็จในการเริ่มใช้
ระบบซือ้ขายตราสารทุนไปเมื่อ 30 พฤศจกิายน 2558 

 Thomson Reuters แ ล ะ  Finatex ซึ่ ง เ ป็ นบ ริ ษั ทญี่ ปุ่ น ที่
ให้บริการด้าน Fintech ร่วมมือกันพัฒนาการให้บริการข้อมูล 
“Social Indicator” ซึง่เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลหลกัทรพัยท์ัง้หมด
ที่จดทะเบียนในญี่ปุ่ นที่ปรากฎบนเครือข่ายสังคม ( Social     
networking) และแปลงเป็นข้อมูลตัวเลขที่ตอบสนองต่อการ
ตัดสนิใจลงทุนของนักลงทุน ทัง้นี้ บริการนี้จะเปิดใช้งานผ่าน
แพลทฟอร์มข้อมูลของ Thomson Reuters โดยเน้นให้บริการ
กลุ่มนกัลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเริม่ใชบ้รกิารได ้มถุินายน 2560 

 
Alliances 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยย์ุโรป (European 
Securities and Markets Authority: ESMA) เผยความร่วมมอื
ระหว่างองค์กรภายใต้กรอบเกณฑ์ EMIR โดยเป็นการลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรพัย์
ในประเทศบราซลิ ญีปุ่่ น อนิเดยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตสแ์ละดไูบ 

 ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย (Tadawul) และ ตลาด
หลกัทรพัยญ่ี์ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) ร่วมลงนาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2560 เพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มูลและความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นยิง่
ขึน้ 
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Alliances (Cont) 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของสิงคโปร ์(Monetary Authority of 
Singapore: MAS) และ หน่วยงานก ากับดูแลด้านการเงินและ
ตลาดทุนของญ่ีปุ่ น (Financial Services Agency: FSA) ได้
ประกาศจดัตัง้กรอบความร่วมมือเพื่อเพิม่ความสามารถในการ
เชื่อมโยงฟินเทคระหว่างสองประเทศ กรอบความร่วมมอืดงักล่าว
จะท าให้ MAS และ FSA สามารถแนะน าบริษัทฟินเทคใน
ประเทศระหว่างกนัได้ รวมไปถึงกระบวนการในการติดต่อกบั
หน่วยงานก ากบั เช่น การขอใบอนุญาต และแผนการใชข้อ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบันวตักรรมดา้นบรกิารทางการเงนิร่วมกนัของทัง้สอง
ตลาด นอกจากนี้  MAS ยังสร้างความร่วมมือกับ Abu Dhabi 
Global Market (ADGM) เพื่อส่งเสรมินวตักรรมดา้นฟินเทคและ
ธุรกรรมขา้มตลาดระหว่างสองประเทศอกีดว้ย 

 หน่วยงานก ากับดูแลทางการเ งินของญ่ีปุ่ น  (Japan’s       
Financial Services Agency: JFSA) กบั หน่วยงานก ากบัดูแล
ของอังกฤษ (Financial Conduct Authority: FCA) ร่วมมือ
แลกเปลี่ยนกรอบการท างานกฏเกณฑ์เพื่อสนับสนุนกลุ่มบรษิัท 
Fintech 

 Clearstream และ China Central Depository and Clearing 
Company (CCDC) ของจีนลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MoU) เพื่อส่งเสริมตลาดพันธบัตรของจีน โดยขยาย
บริการด้านการช าระราคาและรับฝากส าหรับกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศ  

 ตลาดหลักทรัพย์เซินเจ้ิน (Shenzhen Stock Exchange: 
SZSE) ร่วมมือกับ  Bank of China (BOC) ส่งเสริมโครงการ 
Belt and Road เพื่อเพิม่ธุรกรรมทางการเงนิขา้มตลาด มุ่งเน้น
สนับสนุนบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางด้านนวตักรรม การ
พัฒนาแพลทฟอร์มการเชื่อมต่อ รวมถึงสินค้านวัตกรรมและ
บรกิารเพื่อสนบัสนุนธุรกรรมขา้มตลาด  

 ตลาดหลกัทรพัยม์อสโคว ์(Moscow Exchange: MOEX) และ 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ต้า เหลียน (Dalian Commodity     

Exchange: DCE) ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MoU) 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลและพนักงานระหว่างกนั เพื่อสร้างความ

ร่วมมอืทัง้ดา้นตลาดทุนและสนิคา้โภคภณัฑร์ะหว่างจนีกบัรสัเซยี

ต่อไป  
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1-3 มีนาคม 2560 ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้ร่วมการประชุม The 26th ASEAN Exchanges CEOs Meeting ณ เมอืง
บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี เพื่อหารอืและร่วมพจิารณาแนวทางการด าเนินโครงการ ASEAN Exchanges 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัพฒันาการที่ส าคัญของตลาดหลักทรพัย์ในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน  

13 มีนาคม 2560 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ร่วมกบับรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัยไ์ดวา ซเิคยีว
รติีจ้ดังาน "SET Roadshow 2017: Sustainable Thailand" พาบรษิทัจดทะเบยีน 9 แห่งเดนิทางไปพบผู้
ลงทุนสถาบนัทีเ่ขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมผีูล้งทุนสถาบนัเขา้ร่วมจ านวน 
33 กองทุน และมจี านวนการประชุมทัง้สิน้กว่า 120 ครัง้ 

21 มีนาคม 2560 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใหก้ารต้อนรบั H.E. Mr. Robert Lauer  เอกอคัราชทูตลกัเซมเบอรก์ประจ าประเทศ
ไทย และแลกเปลีย่นมุมมองในการพฒันาตลาดทุนของทัง้สองประเทศ และรบัฟังบทบาทการท างานของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อการพฒันาเศรษฐกจิไทยและภูมภิาค 

30 มีนาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด จัดงาน " SET Korea       
Roadshow 2017" พาบรษิทัจดทะเบยีนไทยเดนิทางไปพบผูล้งทุนทีส่าธารณรฐัเกาหลเีป็นครัง้แรก 
ซึง่เป็นเป็นตลาดใหม่ทีม่มีลูค่าเงนิลงทุนขนาดใหญ่และสว่นมากเป็นกองทุนทีล่งทุนในหุน้แบบระยะยาว 
แต่ยงัมมีลูค่าการซือ้ขายในตลาดหุน้ไทยค่อนขา้งน้อย 

International Activities 


