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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) รายงาน
ผลก าไรหลั ง หั ก ภาษี แ ละส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยแล้ ว
(PATAMI) เพิ่ม สูง ขึ้น ร้อ ยละ 15 สูง ที่สุด นับ จากปี 2551 ใน
ปี ง บประมาณสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 โดย cost-toincome ration ปรับดีขน้ึ จากร้อยละ 48 เป็ นร้อยละ 46 ในขณะ
ที่ earnings per share เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 ทัง้ นี้ BM ได้ดาเนิน
หลายมาตรการเพื่อสร้างตลาดที่ยงยื
ั ่ นในรอบปี ท่ผี ่านมา อาทิ
การเพิม่ บทบาทของนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะนักลงทุนรุ่น
ใหม่ การเปิ ดตัว BursaMarketplace ซึง่ เป็ นการให้บริการข้อมูล
ออนไลน์ การเพิม่ สินค้าอนุพนั ธ์ใหม่ๆ และการส่งเสริมด้านการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นต้น
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ถูกเพิก
ถอนสถานะจากองค์กรภาครัฐ (public institution) เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2558 ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารองค์กร
ภาครัฐ สังกัดกระทรวงวางแผนกลยุทธ์และการเงินของเกาหลี
ใต้ เพื่อลดการผูกขาดของ KRX ในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ใน
เกาหลีใต้ ซึง่ จะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก (Alternative
Trading System: ATS) สามารถเข้ามาทาธุรกิจและแข่งขันกับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นประเทศได้ อนึ่ ง KRX ได้ demutualize
ตัง้ แต่ ปี 2548 (แต่ ยงั ไม่เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์)
ต่อมาในปี 2552 รัฐบาลเกาหลีได้เข้าควบคุมกิจการโดยถือเป็ น
องค์กรของรัฐจนถึงปั จจุบนั
CME Group และ GFI Group ซึ่ ง เป็ นสถาบั น ตั ว กลางผู้
ให้บริการด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการเงินสาหรับการ
ซื้อขายทัง้ ในและนอกตลาดหลัก ทรัพย์ ประกาศยุติข้อ ตกลง
ด้านการควบรวมกิจการระหว่างกัน ซึง่ ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้
อันสืบเนื่ องจากมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของ GFI Group ไม่ เห็น
ด้วยกับการควบรวมดังกล่าว

Products and Services


กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) และตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (Singapore Exchange:
SGX) เตรียมเปิ ดให้บริการ JPX-SGX Co-location Direct ใน
เดือนเมษายน 2558 ซึง่ จะให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงโดยตรง
ระหว่าง ศูนย์ขอ้ มูล JPX และ SGX
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ก าหนดเปิ ดตัว SGX MSCI Malaysia Index futures ซึ่ง เป็ น
หนึ่งในผลิตภัณฑ์อนุ พนั ธ์ของ SGX ที่อ้างอิงกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึง่ จะเปิ ดโอกาสให้
นักลงทุนใช้เพื่อการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนในธุรกิจ
หลักทรัพย์และสกุลเงิน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ Clearbridge Accelerator (CBA) ซึง่ เป็ น
ธุรกิจร่วมลงทุน (venture capital) ชัน้ นาในสิงคโปร์ท่เี น้นการ
ลงทุนในระยะเริม่ ต้นของกิจการ โดยจะร่วมกันจัดตัง้ เป็ นบริษัท
ร่วมทุน (joint-venture company) เพื่อจัดทาแพลทฟอร์มสาหรับ
การระดมทุ น เพื่อ จัด การช่ อ งว่ า งทางการเงิน ที่ SMEs และ
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหา
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) และตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ร่วมมือกันพัฒนาระบบซือ้
ขายอนุ พ ัน ธ์ ใ หม่ ส าหรับ ตลาดหลักทรัพ ย์ โ อซาก้ า (Osaka
Exchange: OSE) โดยใช้เทคโนโลยี Genium INET รวมถึงการ
ใช้ ร ะบบ SMARTS ส าหรับ การก ากับ ดู แ ลการซื้อ ขาย และ
TradeGuard สาหรับการบริหารความเสีย่ ง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Markit Limited เพื่อร่วมพัฒนา
ตลาดอนุ พนั ธ์ทม่ี กี ารซือ้ ขายแบบ OTC ในเกาหลีใต้ ซึง่ ปั จจุบนั
ธนาคารต่ างชาติซ่งึ เป็ นสมาชิกชาระราคาของ KRX ใช้ระบบ
ชาระราคาของ Markit อยู่แล้ว
กระทรวงสิ่ งแวดล้อมเกาหลี ม อบหมายให้ ต ล า ด ห ลัก
ทรัพ ย์เ ก า ห ลี (Korea Exchange: KRX) เปิ ดระบบตลาด
ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นโควตาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission
trading) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยจากัดผูร้ ่วมตลาดบาง
กลุ่ ม ได้ แ ก่ Industrial Bank of Korea, Korea Development
Bank และ Korea Exim Bank จนถึงปี 2563 ซึ่งได้รบั อนุ ญาต
ตามพระราชบัญญัติท่เี กี่ยวกับการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
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ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
เพิ่มบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนด้วยการนาระบบออก
เสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) มาใช้เพื่อผลประโยชน์เท่า
เทียมกันของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ โดยคาด
ว่าจะมีบ ริษัทจดทะเบียนมากกว่าครึ่งร่วมใช้ระบบออกเสียงนี้
ภายในปี 2559
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) พัฒนาระบบออกเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต (SSE Online
Voting System: OVS) สาหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม
ของผู้ถือ หุ้น เพื่อ เพิ่ม ความสะดวกในการออกเสีย ง และเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพในการลงคะแนนเสีย งของผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ย ซึ่ง
ระบบออกเสีย งจะเป็ นระบบเดี ย วกัน กับ ระบบซื้ อ ขายทาง
อินเทอร์เน็ต
ตลาดค้าทองคาจีน (Shanghai Gold Exchange: SGE) ได้ลง
นามความร่ ว มมื อ กับ สมาพัน ธ์ ค้ า ทองค าโลก (World Gold
Council) เพื่อ เพิ่ม ความร่ ว มมือ เชิงกลยุ ท ธ์ใ นการพัฒ นา และ
เชื่อมโยงระบบการซื้อขายทองคาในประเทศจีนให้ก้าวสู่ระดับ
สากล อีกทัง้ ยกระดับตลาดค้าทองคาจีนในเขตการค้าเสรีเซีย่ งไฮ้
(Shanghai Free Trade Zone: FTZ) ให้เป็ นจุดเชื่อมโยงการซื้อ
ขายด้วยสกุลเงินหยวนระหว่างจีนและตลาดค้าทองคาโลก
SIX Swiss Exchange มีแผนเริม่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
การซือ้ ขายตราสารหนี้เอกชนภายในครึง่ ปี แรกของปี 2558 ซึง่ จะ
เพิม่ ประสิทธิภาพของการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายตราสารหนี้ขนาดใหญ่
(มากกว่ า 2 ล้ า นยู โ ร ปอนด์ หรื อ ดอลลาร์ สรอ.) ที่ มี
สภาพคล่องต่า
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ประกาศความร่ ว มมื อ กั บ ตลาดหลั กทรัพ ย์
อิ สตันบู ล (Borsa Istanbul) โดยได้จดั ทาเป็ น ข้อ ตกลงความ
ร่ว มมือ (partnership agreement) ด้า นอนุ พ ันธ์แ ละผลิต ภัณฑ์
ดั ช นี ภ า ยใ ต้ ข้ อ ต กลง ดั ง กล่ า ว LSE Derivatives Market
(LSEDM) จะเปิ ดซือ้ ขายอนุพนั ธ์อา้ งอิงดัชนีและหลักทรัพย์ชนั ้ นา
ของตุ ร กีภ ายในครึ่ง หลัง ของปี 2558 และได้ ม อบหมายให้
LCH.Clearnet ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูค้ ้าประกัน (central counterparty)
ให้กบั LSEDM และสมาชิกสานักหักบัญชี นอกจากนี้ FTSE และ
Borsa Istanbul มีแ ผนที่จ ะร่ ว มเป็ น พัน ธมิต รด้า นดัช นี (index
partnership) และจะพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ด ัช นี ต ามมาตรฐานของ
IOSCO เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติได้เข้าถึงตลาดทุนของตุรกีเพิม่
มากขึน้
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ตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา (Cambodia Securities Exchange:
CSX) ปรับ ระบบซื้อ ขายเป็ น continuous trading เมื่อ วัน ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2558 จากเดิมทีใ่ ช้ระบบ Auction ซือ้ ขายได้วนั ละ 6
ครัง้ ระหว่ า งเวลา 8:00-11:30 น. และเริ่มอนุ ญาตให้สมาชิก
สามารถนาหลักทรัพย์หรือเงินที่ได้รบั มอบไปทาธุรกรรมต่ อได้
ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถงึ กาหนดวันชาระราคา (trading before
settlement)
ส านั ก งาน ก.ล.ต. เมี ย นมาร์ (Securities and Exchange
Commission, Myanmar: SECOM) ได้เปิ ดให้ผู้สนใจประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ในเมียนมาร์ ซึ่งกาหนดให้เป็ น บริษัทท้องถิ่น
หรือ บริษัทต่างชาติท่รี ่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในเมียนมาร์ ยื่น
ใบสมัครเพื่อขอใบอนุ ญาต underwriters, dealers, brokers และ
consultants ต่อสานักงานภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
ค่า ธรรมเนี ย มในการขอใบอนุ ญ าต แบ่ ง เป็ น underwriters 15
พันล้านจ๊าด (15 ล้านดอลลาร์ สรอ.) dealers 10 พันล้านจ๊า ด
(10 ล้านดอลลาร์ สรอ.) brokers 7 พันล้านจ๊าด (7 ล้านดอลลาร์
สรอ.) และ consultants 30 ล้า นจ๊ า ด (3 หมื่น ดอลลาร์ สรอ.)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ป ระกอบการได้ร ับใบอนุ ญ าต underwriter จะ
สามารถด าเนิ น ธุ ร กิจ dealer, broker และ consultant ได้ด้ว ย
โดยรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตจะประกาศให้ ท ราบ ในช่ ว ง
กลางเดือนเมษายน 2558
ตลาดอนุ พ ั น ธ์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia Derivatives:
BMD) และ ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (Singapore Exchange:
SGX) ได้ ร ั บ อนุ ญาตจาก US Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) ในการจดทะเบียนเป็ น Foreign Board of
Trade (FBOT) ซึง่ เอือ้ ประโยชน์แก่นกั ลงทุนของสหรัฐอเมริกาใน
การซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (อนุพนั ธ์ทางการเงินและสินค้า
โภคภัณฑ์) ได้โดยตรงที่ BMD และ SGX Derivatives Trading
(SGX-DT)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) แก้ ไ ข
เกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่ มุ่งสร้างความสมดุลทัง้ ใน
ด้า นการส่ ง เสริม ประสิท ธิภ าพของธุ ร กิจ และการเอื้อ ให้เ กิด
คุณภาพของตลาด โดยยังคงให้ค วามสาคัญ ต่ อการเพิ่ม ความ
แข็งแกร่งในการดูแลสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนและแนวปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมของบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ ได้ปรับบางหัวข้อให้สะดวก
แก่บริษัทจดทะเบียนในการปฎิบตั ิตามให้มากขึน้ เพื่อสนับสนุ น
บทบาทของ BM ในการเป็ นศูนย์กลางการระดมทุน
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้  กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse Group)
ประกาศว่า ได้รบั อนุ ญาตโดยหลักการ (in-principle regulatory
จัดทาคู่มอื การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนขึน้ ในรูปแบบ
clearance) จากหน่ วยงานกากับดูแลของสิงคโปร์ (Monetary
ของค าถามค าตอบเพื่อ อธิบ ายข้อ ก าหนดด้า นการก ากับ ดูแ ล
กิจ การที่ดี (Code of Corporate Governance 2012) ได้อ ย่ า ง
Authority of Singapore: MAS) ใ ห้ จ ั ด ตั ้ง Eurex Clearing
ชัด เจนมากขึ้น ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ ริษัท จดทะเบีย นในการ
Asia ซึง่ จะเป็ นสานักหักบัญชีท่ตี งั ้ อยู่ในสิงคโปร์ ทัง้ นี้ สานักหัก
ปฏิบ ัติใ ห้สอดคล้อ ง และยัง ช่ ว ยให้นัก ลงทุ น สามารถประเมิน
บัญชีแห่งใหม่น้ถี อื เป็ นส่วนหนึ่งของบริการซือ้ ขายและชาระราคา
ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้
ในช่ ว งเวลาท าการของภู มิ ภ าคเอเชี ย โดยคาดว่ า จะเปิ ด
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนแนบคู่มอื นี้ไว้กบั รายงานประจาปี
ดาเนินการได้ในปี 2559 อนึ่ง ในระยะเริ่มต้น Eurex Clearing
ของบริษทั ด้วย
Asia จะชาระราคาอนุ พนั ธ์ท่อี ้างอิงดัชนียุโรปที่จดทะเบียนอยู่ท่ี
 ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
Eurex และมีก ารซื้อขายในช่ วงเวลาทาการซื้อ ขายของเอเชีย
เปิ ดเผยโครงการสนับสนุ นการลงทุนของนักลงทุนผ่านการปรับ
และจะขยายเพิม่ เติมไปยังสินค้าอนุ พนั ธ์ท่อี า้ งอิงผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินเอเชีย
ขนาดค าสังซื
่ ้อ ขายขัน้ ต่ า ที่ลดลงจาก 1,000 หน่ ว ย เป็ น 100
หน่วย ซึง่ จะช่วยให้นกั ลงทุนสามารถลงทุนหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาสูง  Eurex Clearing ร่วมมือกับ BNY Mellon และ State Street ซึง่
ได้มากขึน้ ทัง้ นี้ เริม่ มีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึง่ ส่งผลให้
เป็ น securities lending agent เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ก ารของ
การซื้อขายหลักทรัพย์ราคาสูง ของนักลงทุนรายย่อยมีเพิ่มขึ้น
Eurex Clearing ตอบสนองความต้องการของผู้รบั ผลประโยชน์
โดยภาพรวมการซื้อขายในวันแรกทีม่ กี ารปรับลด board lot นัน้
(beneficial owners) และเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการเข้าไป
มีปริมาณการซือ้ ขายเพิม่ สูงขึน้ กว่าร้อยละ 4
ยังสหรัฐอเมริกามากขึน้ โดย BNY Mellon และ State Street มุ่ง
 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australian Securities
ให้ลกู ค้าได้ใช้ประโยชน์จากบริการ securities lending CCP ของ
Eurex Clearing ด้วย
Exchange: ASX) เผยแพร่ คู่ มื อ ปฏิบ ัติ ภ ายใต้ เ กณฑ์ ก ารจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ หัวข้อ นโยบายด้านการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ที่
ได้ปรับใหม่ โดยเน้นให้เห็นว่า การกาหนดนโยบายการซือ้ ขาย Alternative Trading Venue
หลักทรัพย์น้ี ไม่เพียงช่วยลดความเสีย่ งจาก insider trading ที่  BATS Global Markets (BATS) ควบรวมกับ Direct Edge เป็ น
เกิดขึน้ แต่ได้ช่วยหลีกเลีย่ งโอกาสการเกิด insider trading และ
ทีเ่ รียบร้อย หลังทาการโอนย้ายระบบของ Direct Edge รวมถึง
การเสียชื่อเสียงอีกด้วย
EDGX และ EDGA มาไว้ ท่ีร ะบบของ BATS ทัง้ นี้ ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดในตลาดทุนสหรัฐอเมริกาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 21
Post Trade Services
 BATS Global Markets (BATS) ร่วมมือกับ KCG Holding ซื้อ
 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) รับ
กิจการ Hotspot FX ซึง่ เป็ นผูน้ าตลาดแลกเปลีย่ นเงินตราสากล
บริษัท Mizuho Securities USA เป็ นสมาชิกสานักหักบัญชีของ
ด้วยมูลค่ากว่า 365 ล้านดอลลาร์ สรอ.
อนุ พ ัน ธ์ ใ นรู ป แบบ remote member เป็ นรายแรก ซึ่ ง การมี
remote member นี้ จะทาให้ SGX สามารถอานวยความสะดวก International Activities
ด้า นการช าระราคาแก่ ลูก ค้า ในสหรัฐฯ และยุ โ รป ผ่ า นแพลท
22 มกราคม 2558
ฟอร์ม ของ SGX อนึ่ง SGX ได้ร ับการรับ รองจาก Commodity
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะจาก Meiwa
Futures Trading Commission (CFTC) ใ ห้ เ ป็ น Designated 
securities และ Capital Asset Management จาก
Clearing Organization (DCO) แห่งแรกในเอเชีย การมี remote
ประเทศญีป่ ่ นุ ซึง่ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพัฒนาการ
membership นี้ จ ะช่ ว ยให้ โ บรกเกอร์ ท่ีล งทะเบีย นกับ CFTC
ตลาดทุนไทยและหารือเรื่องโอกาสการลงทุนในตลาดทุน
สามารถทารายการชาระราคา swaps สาหรับลูกค้าสหรัฐฯ ได้
ไทยในอนาคต
ผ่านสานักหักบัญชีอนุ พนั ธ์ของ SGX และยังช่วยให้ SGX รับ
clearing broker ต่างประเทศเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชีได้โดยที่
โบรกเกอร์นนั ้ ไม่จาเป็ นต้องมีการจัดตัง้ ในสิงคโปร์
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