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ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ซึง่ เป็ นคณะผูแ้ ทน
จากหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์อาเซียน
ได้เปิ ดตัวกรอบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ขา้ มตลาดทีใ่ ห้บริการเป็ น
collective investment schemes (CIS) ซึ่งจะเริม่ ใช้ในประเทศ
มาเลเซีย สิง คโปร์แ ละไทย โดยอนุ ญ าตให้ผู้จ ัด การกองทุ น
สามารถเสนอขาย CIS ในรูปแบบหน่ วยลงทุนแก่นักลงทุนราย
ย่อยข้ามตลาดภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนเดินหน้าผลักดันอาเซียน เป็ น asset
class ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากผูล้ งทุนทัวโลก
่
นับตัง้ แต่การริเริม่
ความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์อาเซียน “asean exchanges” ใน
เดือนเมษายน 2554 ได้บรรลุเป้าหมายด้านการส่งเสริมให้นัก
ลงทุนเข้าถึงบริษัทจดทะเบียนและผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายได้
สะดวกยิ่ง ขึ้น ผ่ า นระบบเชื่อ มโยงการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ น
ตลาดอาเซียน (ASEAN Trading Link) และการพัฒนาบริการ
หลังการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดให้บริการ
ระบบหลังการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (post-trade service) สาหรับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทีซ่ อ้ื ขายผ่าน
ระบบ ASEAN Trading Link โดยจะให้บริการครอบคลุมทัง้ การ
ชาระราคาหลักทรัพย์ ส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึงการเก็บรักษา
หลั ก ทรัพ ย์ สิง คโปร์ แ ละไทยที่ มี ก ารซื้ อ ขายผ่ า น ASEAN
Trading Link ซึ่ง จะเป็ นการเพิ่มประสิท ธิภ าพของระบบหลัง
การซือ้ ขายหลักทรัพย์และลดความเสีย่ ง-ของบริษทั หลักทรัพย์
ภายใต้โครงการ
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ประกาศผลผู้
ชนะการแข่ ง ขัน Fantasy FTBL.TRADR Challenge ซึ่ง เป็ น
การจัดการแข่งขันทีเ่ ป็ นการเชื่อมโยงระหว่างกีฬาฟุตบอลและ
ตลาดทุนเป็ นครัง้ แรก โดยร่วมมือกับกระทรวงเยาวชนและการ
กีฬา กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม Gen-Y วัย 20-35 ปี เพื่อส่งเสริม
ความสนใจทางการลงทุนมากขึน้ โดยเชื่อมโยงไปกับเกมกีฬา
ฟุ ต บอล และใช้ ข้ อ มู ล จริ ง จาก BursaMKTPLC และ FIFA
World Cup 2014 ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 6,000 คน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ยอรมั น (Deutsche Borse: DB) และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ฟิ ลิ ป ปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) ลงนามบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกัน เพื่ อ
แลกเปลีย่ นข้อมูล รวมถึงการให้สทิ ธิในการเป็ นผูข้ ายข้อมูล การ
เพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลเรียลไทม์ และการร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทัง้ สองตลาดคาดว่าจะมีแผนทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Korea Technology Finance
Corporation (KIBO) เพื่อ สร้า งความร่ ว มมือ ด้า นการเข้า จด
ทะเบียนของบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และธุรกิจ
ร่ ว มทุ น ที่เ น้ น ด้า นการพัฒ นานวัต กรรมทางเทคโนโลยี โดย
KIBO จะเป็ นผูส้ รรหาบริษทั จดทะเบียนที่มศี กั ยภาพที่ผ่านการ
รับรองจาก KIBO และ KRX จะช่วยอานวยความสะดวกในการ
เข้าจดทะเบียนในตลาด KONEX หรือ KOSDAQ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาทิ CME Group, Deutsche
Börse ให้ ค วามสนใจเข้า เป็ น หุ้ น ส่ ว นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
เกาหลี (Korea Exchange: KRX) เพื่อ เพิ่ม บทบาทในเอเชีย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านธุรกิจอนุ พนั ธ์ หลังมีการควบรวมกิจการ
ระหว่างบริษทั สมาชิกของ KRX ซึง่ ส่งผลให้สดั ส่วนการถือครอง
หุน้ เกินกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ทร่ี ้อยละ 5 โดยส่วนเกินทีจ่ ะต้อง
เปิ ดขาย คือ ร้อยละ 2.5
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ไ ต้ ห วั น (Taiwan Stock Exchange:
TWSE) หารือโอกาสความร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
(Japan Exchange Group: JPX) ในด้านการส่งเสริมการลงทุน
ของทัง้ สองตลาด การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน การจดทะเบียนข้ามตลาด และการซือ้
ขายหลักทรัพย์ขา้ มตลาด ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ โอกาสและทางเลือก
ทีห่ ลากหลายให้กบั นักลงทุนของทัง้ สองแห่งมากขึน้
Japan’s Financial Service Agency (FSA) ลง นาม ควา ม
ร่ ว ม มื อ Exchange of Letters for Cooperation (EOL) กั บ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประภัยของไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรอบกฎเกณฑ์ดา้ นการ
ประกันภัย และแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและตลาด
การเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange) เปิ ดตั ว
SZSE) เปิ ดตั ว SZSE Convertible Bond Index ซึ่ ง สะท้ อ น
USD/RUB FX futures เพื่ อ ซื้ อ ข ายบ น Standardised OTC
Derivatives Market เพื่อเป็ น ช่องทางในการบริหารความเสี่ย ง
ลักษณะของตลาดหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
จากอัตราแลกเปลีย่ น
ดัชนี โดยนักลงทุนจะได้รบั ประโยชน์จากการลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพที่มลี กั ษณะกึง่ หนี้กง่ึ ทุน โดยมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงหุ้น
ในช่วงตลาดขาขึน้ และยังช่วยลดผลกระทบในช่วงตลาดขาลงด้วย Information Technology
ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรัพ ย์ ไ ต้ ห วั น (Taiwan Depository &  ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing Corporation: TDCC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
Clearing: HKEx) และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai
ร่วมมือกับ Broadridge Financial Solutions, Inc. เพื่อพัฒนา
Stock Exchange: SSE) ผ่านการทดสอบระบบซือ้ ขายเชื่อมโยง
ระบบการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ โดยเชื่อมต่อระบบ Stockตลาดหุ้น ฮ่ องกงและเซี่ย งไฮ้ (Shanghai – Hong Kong Stock
Vote ของ TDCC เข้ า กั บ บริ ก าร global proxy service ของ
Connect) อย่างสมบูรณ์ ซึง่ การทดสอบครอบคลุมระบบซื้อขาย
Broadridge ทัง้ นี้ Broadridge จะร่วมมือกับ global custodians
ระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในรอบแรกผ่านการ
เพื่อส่งการลงคะแนนเสียงจากต่างประเทศเข้ามายังระบบ Stockจาลองสถานการณ์การซื้อขายของทัง้ สองตลาด โดยมีแผนที่จะ
Vote โดยตรงผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทป่ี ลอดภัย ซึง่ จะช่วย
ทดสอบอีกครัง้ เพื่อให้ผรู้ ่วมระบบได้คุน้ เคยและมันใจในระบบซื
่
อ้
ั
แก้ไขปญหาขัน้ ตอนที่ยุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพการลงคะแนน
ขาย อีกทัง้ ให้ผรู้ ่วมตลาดที่ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบในครัง้ แรกได้มี
และเพื่ออานวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติทไ่ี ม่ได้พานักอยู่ใน
การทดสอบระบบก่อนการซือ้ ขายจริงในเดือนตุลาคม 2557
ไต้หวันด้วย ทัง้ นี้ นับเป็ นการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษทั จด  ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
ทะเบียนอีกทางหนึ่ง
เ ริ่ ม ใ ช้ ร ะ บ บ ซื้ อ ข า ย FAST: Fully Automated Securities
ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง (Hong Kong Exchange and
Trading แทนระบบเดิม โดยสามารถรองรับการซือ้ ขายได้เพิม่ ขึน้
Clearing: HKEx) เปิ ดตัวโปรแกรมสาหรับ Application Service
3 เท่ าจาก 6.5 ล้า นคาสังเป็
่ น 20 ล้า นคาสัง่ ลดเวลาการจับ คู่
Providers (ASPs) ปจั จุบนั ASPs มีบทบาทสาคัญในตลาดทุน
ค าสัง่ ซื้ อ ขายลง 17 เท่ า จาก 50 milliseconds เป็ น ต่ า กว่ า
HKEx ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก (Exchange Participants:
3 milliseconds และรองรับ สิน ค้า ทุ ก ประเภทที่จ ดทะเบีย นใน
EPs) และเชื่ อ มนั ก ลงทุ น ไปยั ง HKEx ผ่ า น EPs ภายใต้
TWSE ได้แก่ วอร์แรนท์ ETFs REITs รวมถึง Taiwan DRs
โครงสร้างใหม่ HKEx เปิ ดให้ ASPs ทาสัญญาโดยตรงกับ HKEx  Neo & Partners Global (NPG) ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท สิ ง ค โ ป ร์
Hosting Services เพื่อจัดทาเครือข่าย HKEx Service Network
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบซื้อขาย เปิ ดตัวระบบซื้อขายกลาง
(HSN) ที่เชื่อมต่อไปยังระบบซือ้ ขาย ระบบชาระราคาและระบบ
ของโบรกเกอร์เ ป็ น แห่ ง แรกในเอเชีย โดยใช้ช่ือ ว่ า “Trading
ข้อมูลของ HKEx โดยลูกค้าของ EPs สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
Atrium” ซึ่ง ลู ก ค้า สามารถเข้า ถึง ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์
ดัง กล่ า วได้ด้ ว ย ทัง้ นี้ จะช่ ว ยให้ EPs ลดต้ น ทุ น พร้ อ มเพิ่ม
(Singapore Exchange: SGX) และตลาดอื่นทัวโลกได้
่
ภายใน
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้วย
เวลารวดเร็ว และตอบโจทย์วิส ัย ทัศ น์ ข องสิง คโปร์ ท่ีจ ะเป็ น
ห น่ ว ย ง า น Autorité des marchés financiers (AMF) ข อ ง
ศูนย์กลางทางการเงิน ทัง้ นี้ Trading Atrium สามารถรองรับการ
แคนาดา อนุมตั ใิ ห้กลุ่ม LCH.Clearnet เป็ นสานักหักบัญชีในการ
ซื้อขายผลิต ภัณฑ์ไ ด้หลากหลายทัง้ หุ้นทุน ฟิ ว เจอร์ส เงินตรา
ให้ บ ริ ก าร SwapClear, RepoClear, ForexClear and Nodal
ต่างประเทศ และออปชัน่ อีกทัง้ สามารถปรับแต่งการใช้งานให้เข้า
clearing services แก่สมาชิกของสานักหักบัญชี LCH.Clearnet
กับระบบซื้อขายและระบบบริหารความเสีย่ งของลูกค้าแต่ละราย
ในประเทศแคนาดา พร้อ มกัน นี้ LCH.Clearnet ยัง ได้ร ับ การ  TMX Atrium ซือ้ กิจการ Strike Technologies Services, LLC
อนุ มตั ิจากหน่ วยงานกากับดูแลออนตาริโอ Ontario Securities
ซึง่ ให้บริการเครือข่ายเชื่อมต่อข้อมูลผ่านคลื่นไมโครเวฟระหว่าง
Commission (OSC) ให้เป็ น Clearing Agency ปจั จุบนั มีสถาบัน
ศูนย์ขอ้ มูลในชิคาโกและนิวเจอร์ซยี ์ เพื่อเปิ ดตัวระบบเครือข่าย
การเงิน ในแคนาดา 6 แห่ ง เป็ น สมาชิก ของ LCH.Clearnet's
การเชื่อมต่ อด้วยเทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟในภูมิภาคอเมริกา
SwapClear
เหนือ ซึ่งจะเริม่ เชื่อมต่อจากศูนย์ขอ้ มูลในนิวเจอร์ซยี ์เข้าสู่ศูนย์
ข้อ มูลหลัก ในโตรอนโตผ่ า นไปยัง ตลาดหลัก ทรัพ ย์ท งั ้ หมดใน
TMX Group คาดว่าระบบทัง้ หมดจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 ปี
2557
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ตลาดหลักทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมลดขนาดของหน่วยการซือ้ ขาย (board lot) ของหลักทรัพย์
ทุกประเภทที่ซ้อื ขายใน SGX ลงจาก 1,000 หน่ วย เหลือ 100
หน่ ว ย มีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 19 มกราคม 2558 การลดขนาดของ
board lot ลงนี้ จะช่วยเพิม่ ความสามารถของนักลงทุนรายย่อยใน
การลงทุนหลักทรัพย์ได้หลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งรวมถึง
หุน้ บลูชพิ ซึง่ จะทาให้การลงทุนมีความหลากหลายและสมดุลมาก
ขึน้ ในขณะทีน่ กั ลงทุนสถาบันสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้
ดีขน้ึ เช่นกัน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
Monetary Authority of Singapore (MAS) น าผลที่ไ ด้ร ับ จาก
การรั บ ฟ งั ความคิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารซื้ อ ขาย
หลัก ทรัพ ย์แ ละการก ากับ บริษัท จดทะเบีย น โดยได้จ ัด ท าเป็ น
ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 1) บริษทั จดทะเบียน
จะต้องดารงราคาซือ้ ขายขัน้ ต่ าที่ 0.20 ดอลลาร์สงิ คโปร์ 2) โบรก
เกอร์ต้องเรียกหลักประกันการซือ้ ขายหลักทรัพย์จากลูกค้าขัน้ ต่ า
ร้อยละ 5 3) โบรกเกอร์ต้องรายงานการขายชอร์ตของนักลงทุนที่
เกินกว่า 0.05% ของทุนชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียนหรือ SGD
100,000 4) ให้ Securities Association of Singapore (SAS)
เป็ นผู้นาในการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของอุตสาหกรรม
เพื่อความโปร่งใสในด้านข้อจากัดการซือ้ ขายทีโ่ บรกเกอร์กาหนด
ขึ้น และ 5) จัด ตัง้ คณะอนุ ก รรมการเพื่อ ดู แ ลกระบวนการรับ
หลักทรัพย์และการลงโทษให้มคี วามโปร่งใส
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ด ตัว The Diversity Action Committee มุ่ ง เพิ่ม บทบาทของ
กรรมการสตรีใ นบริ ษั ท ต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ม ความหลากหลายใน
กระบวนการตัดสินใจและขยายมุมมองทางด้านความเสีย่ งและการ
ตอบสนองให้กว้างขึน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงบทบาทของสตรี
ทางธุรกิจและการบริโภคทีม่ สี งู ขึน้ โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ของ SGX เป็ น ประธานคณะกรรมการร่ ว มกับ โฆษกหญิง ของ
รัฐบาลสิงคโปร์
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ของมาเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) เปิ ดให้แสดงความคิดเห็นต่อกรอบกฎเกณฑ์ดา้ น
equity crowdfunding (ECF) ที่จ ะจัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ ส่ ง เสริม บริษั ท
ขนาดเล็กและทีเ่ ริม่ ต้นกิจการในการระดมทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่
สนใจผ่ า นออนไลน์ ซึ่ง นับ เป็ น ช่อ งทางใหม่ ใ นการระดมทุ น ให้
บริษทั ขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งแก่นักลงทุน
ได้เช่นกัน
UK’s Financial Conduct Authority (FCA) ร่ า งแนวทางการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผ่ า นทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย โดยยึ ด หลัก การ
เช่นเดียวกับการนาเสนอข้อมูลผ่านช่องทางอื่น คือ การให้ขอ้ มูล
จะต้องถูกต้อง เป็ นธรรม ชัดเจนและไม่ช้นี าไปในทางที่ผดิ และ
จะต้องมีการให้คาเตือนในเรื่องของความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จาก
การลงทุนไว้ดว้ ย

International Activities

7 สิ งหาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ก ารต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Japan Securities Finance Co.,Ltd (JSFC) ประเทศ
ญีป่ นุ่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่องพัฒนาการตลาดทุนไทย

22 สิ งหาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม The 21st ASEAN Exchanges CEOs Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์
เพือ่ ร่วมผลักดัน ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมให้ภมู ภิ าคอาเซียนเป็ น asset class ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ผูล้ งทุนทัวโลก
่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Exchanges CEOs Meeting ครัง้ ที่ 2 ณ โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ โดยมีผบู้ ริหารจากตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย
และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมนิ ห์เข้าร่วมงาน ซึง่ ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้จดั ตัง้ คณะทางานเพื่อสานต่อความร่วมมือใน
อนาคต
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ก ารต้ อ นรับ คณะดู ง านจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ านอย เพื่อ ขอศึก ษาดู ง านด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและการติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฮานอยและบริษทั หลักทรัพย์ในเวียดนาม

26 สิ งหาคม 2557

29 สิ งหาคม 2557
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