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ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) ออกมาตรการเพิ่ม เติม เพื่อช่ ว ยเหลือ บริษัท
จดทะเบียน โดย 1) ผ่อนคลายเกณฑ์ตงั ้ แต่วนั ที่ 17 เมษายน
ถึง 30 มิถุนายน 2563 สาหรับบริษัทจดทะเบียนทีไ่ ม่สามารถ
ปฎิ บ ั ติ ต ามเกณฑ์ อาทิ มี ส ัด ส่ ว นทุ น ต่ า กว่ า เกณฑ์ ขาด
ความสามารถในการชาระหนี้ 2) ขยายเพดานในการระดมทุน
ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กผ่านแพลทฟอร์ม Equity
Crowdfunding จนถึ ง 30 กั น ยายน 2563 3) กระตุ้ น ให้
ผู้เ กี่ยวข้องในอุ ต สาหกรรมน าเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการ
ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุน
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) ออกแนวปฏิบ ัติสาหรับ บริษัทจดทะเบีย นใน
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในระหว่างมีคาสังควบคุ
่
มการเคลื่อนไหว
“MCO” ผ่านทางออนไลน์เท่านัน้ สาหรับสถานทีก่ ารจัดประชุม
หลัก อนุ ญ าตให้มีผู้บ ริห ารเข้า ร่ ว มได้ไ ม่ เ กิน 8 คนเท่ า นั น้
สามารถยื่น ขออนุ ญ าตออกจากที่พ ัก จาก SC ได้ ส่ ว นการ
ประชุมในลักษณะทีจ่ ะจัดขึน้ จากหลายสถานทีพ่ ร้อมกันนัน้ จะ
สามารถทาได้หลังจากการผ่อนคลาย MCO แล้วเท่านัน้
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) เพิ่ม ทางเลือ กให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในการเลือ กรับ
ข้อ มูลผ่ านช่ อ งทางอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ บนหน้ า เว็บ ไซต์ข อง SC
หรือตลาดหลักทรัพ ย์ม าเลเซีย กรณี ท่บี ริษัทจดทะเบียนยื่น
ข้อเสนอเพื่อทาเทคโอเวอร์หรือควบรวมบริษัท ในระหว่างมี
ค าสั ง่ ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหว “MCO” พร้ อ มให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
เลือกตอบรับข้อเสนอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางจดหมาย
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เผยการดาเนินงานเพื่อให้เศรษฐกิจสา1มารถปรับตัวกลับมาใน
ภาวะทีป่ กติได้ เน้นให้ความสาคัญกับสุขภาพความเป็ นอยู่ของ
พนัก งานและลูก ค้า เป็ น หลัก โดยท างานร่ ว มกับ ภาคส่ว นที่
เกีย่ วข้องเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าธุรกิจไม่หยุดชะงัก ให้ผลู้ งทุนสามารถ
บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้เช่นเดียวกับในภาวะปกติ มี
สภาพคล่องทีด่ ี และมีการตรวจสอบการดาเนินงานและพร้อม
แก้ไขหากเกิดความผิดปกติขน้ึ
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ยืนยันการให้บริการผูล้ งทุนทัง้ จากต่างชาติและรายย่อยสามารถ
เข้า ถึง ตลาดทุ น และตลาดอนุ พ ัน ธ์ไ ด้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามปกติ
ขณะที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (CDP) สามารถให้บ ริการส่ว น
ใหญ่ ได้โดยที่ลูกค้าไม่จาเป็ นต้องมาที่ศูนย์บริการ ยกเว้นบาง
บริก ารซึ่ง ต้ อ งนั ด หมายล่ ว งหน้ า เท่ า นั ้น อาทิ การโอนหุ้ น
เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ การฝากถอนใบหุ้น ส่วนการเดินทาง
ของพนัก งานทัง้ ในและต่ า งประเทศ ถู ก ระงับ จนถึง สิ้น เดือ น
มิถุนายน พนักงานที่ปฎิบตั ิงานในออฟฟิ ศจะต้องปฎิบตั ิตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ปรั บ กระบวนการท างาน เน้ น ให้ บ ริ ก ารออนไลน์ ใ นช่ ว ง
สถานการณ์ โ ควิด -19 โดยที่ศู น ย์บ ริก ารรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(CDP) จะปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 18 เมษายน 2563 จนกว่าจะ
มีก ารเปลี่ย นแปลง บริก ารทัง้ หมดจะท าผ่ า นอิน เทอร์ เ น็ ต
โทรศัพท์ และอีเมล์ การดาเนินการอื่นๆ พิจารณาโดยเน้นการ
พบปะระหว่างผู้ลงทุน บริษัทสมาชิก และพนักงานของ SGX
ให้น้อยทีส่ ดุ
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) ข ย า ย
ระยะเวลาให้แ ก่ บ ริษัท จดทะเบีย นในการจัด ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น
ประจ าปี ออกไปอี ก 60 วั น โดยอั ต โนมั ติ ส าหรั บ บริ ษั ท
จดทะเบีย นที่มีปีง บประมาณสิ้นสุด เดือ นมีน าคม 2563 โดย
จะต้องเผยแพร่รายงานประจาปี อย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม
กระทรวงกำรคลัง (Ministry of Finance: MOF) สำนักงำน
ส ร ร พ ำ ก ร สิ ง ค โ ป ร์ ( Inland Revenue Authority of
Singapore: IRAS) แ ล ะ ส ำนั กง ำน ก. ล. ต. สิ ง คโ ปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ออกมาตรการ
ช่วยเหลือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ “S-REITs” ให้สามารถบริห ารจัด การกับ
สภาพคล่ อ งและเพิ่ม ทุ น ได้ใ นสถานการณ์ โ ควิด -19 โดยการ
ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินปั นผล จากเดิม 3 เดือน เป็ น 12
เดือน สาหรับรายได้ท่เี กิดขึ้นในปี งบประมาณ 2563 เพื่อที่จะ
ได้ ร ับ ยกเว้น การหัก ภาษี ร ายได้ ก่ อ นจ่ า ยปั น ผล และขยาย
เพดานความสามารถในการกูย้ มื จากร้อยละ 45 เป็ นร้อยละ 50
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Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) ข ย า ย
ระยะเวลาให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในการเผยแพร่ ผ ล
ประกอบการทีย่ งั ไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชี เป็ นระยะเวลา 60
วัน โดยอัตโนมัติ สาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีปีงบประมาณ
สิน้ สุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 ส่วนบริษัท
จดทะเบียนทีม่ ปี ี งบประมาณสิน้ สุดภายในเดือนเมษายน 2563
จะขยายระยะเวลาให้ 30 วัน
ธ น ำ ค ำ ร ก ล ำ ง สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) ออกมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 125 ล้า น
ดอลลาร์สงิ คโปร์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยังยื
่ นให้แก่ภาค
การเงินและฟิ นเทค ท่ามกลางเศรษฐกิจทีท่ รุดหนัก โดยจะช่วย
สถาบั น การเงิ น และบริ ษั ท ฟิ นเทคใน 3 ส่ ว นหลั ก ๆ คื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมบุ ค ลากร ค่ า ใช้จ่ า ยเพื่อ พัฒ นาการ
ด าเนิ น งานให้ มี ค วามมั น่ คงและปลอดภั ย และขยายขี ด
ความสามารถให้บริษัทฟิ นเทคในการเข้าถึงแพลทฟอร์มและ
เครื่องมือดิจทิ ลั ทีจ่ าเป็ น
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) ร่ ว มกับ
ส ำนั กงำน ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Sinagpore: MAS) ระงับการนารายชื่อบริษทั จดทะเบียนขึน้ ไป
อยู่ใ น Watch-list สาหรับ การรายงานผลประกอบการเดือ น
มิถุนายนและธันวาคม 2563 ซึง่ ในกรณีปกติ บริษทั จดทะเบียน
ทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี และมีมูลค่าตลาดต่ า
กว่า 40 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ จะถูกนาเข้าไปอยู่ใน Watch-list
นอกจากนัน้ ยัง อนุ ญ าตให้บริษัท จดทะเบีย นใน Mainboard
สามารถออกหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ได้ สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 100 ของหุ้ น
จดทะเบียน จากเดิมทีร่ อ้ ยละ 50 มีผลตัง้ แต่ 8 เมษายน 2563
ถึง 31 ธันวาคม 2564
ตลำดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) ปรับมาตรการ Circuit Breaker เป็ น 3 ระดับ กล่าวคือ
เมื่อดัชนีตลาดปรับลดลงร้อยละ 10, 15, และ 20 จะหยุดซื้อ
ขายเป็ นระยะเวลา 15, 30, และ 60 นาที ตามลาดับ จากเดิมที่
มีแค่ระดับแรกเพียงอย่างเดียว
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Accounting and Corporate Regulatory Authority
(ACRA) ส ำนั กงำน ก.ล.ต. สิ ง คโปร์ (Monetary Authority
of Singapore: MAS) แ ล ะ Singapore Exchange
Regulation (SGX RegCo) ออกแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมในการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในช่วงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้
บริษัททัง้ ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปฏิบตั ิตามเช็คลิสต์ หากจาเป็ นจะต้องจัดการประชุมออนไลน์
สถานทีด่ งั กล่าวจะมีผเู้ ข้าร่วมได้ไม่เกิน 6 คนเท่านัน้ หรือบริษทั
อาจพิจ ารณาเลื่อ นการประชุ ม ออกไปตามมาตรการขยาย
ระยะเวลาการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลำดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) จะใช้มาตรการลดระยะเวลาการซือ้ ขายไปจนถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2563
ตลำดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) ขยายระยะเวลาการส่งรายงานประจาปี และรายงานด้าน
ความยังยื
่ น ให้แก่บริษทั จดทะเบียนออกไปจนถึง 30 มิถุนายน
2563 ส่วนรายงานด้าน CG ขยายออกไปจนถึง 30 กรกฎาคม
2563
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ประกาศแนวปฏิบตั เิ พื่อขยายกาหนดเวลาในการเผยแพร่
รายงานประจาปี ของบริษัทจดทะเบียนจากวันที่ 30 เมษายน
2563 เป็ น วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2563 จากผลกระทบของการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อ มส่ง เสริม แพลทฟอร์ม การ
ให้บริการทีค่ รบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน ทัง้ ด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูล การดาเนินธุรกิจ การจัดอบรม การควบรวมกิจการ การ
ปรับโครงสร้างองค์กร และรีไฟแนนซ์ เป็ นต้น
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
พบพนัก งานติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) อย่ า งไรก็ดี
พนั ก งานรายนั น้ อยู่ ร ะหว่ า งการปฏิบ ัติ ง านจากบ้ า น ตาม
โครงการของ JPX ดังนัน้ จึงไม่มพี นักงานคนใดของ JPX เข้า
ข่ายต้องเฝ้ าระวังและ JPX ยังคงดาเนินการได้ตามปกติ
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หน่ ว ยงำนก ำกับ ดูแ ลกำรเงิ น ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) ได้ ด าเนิ น มาตรการต่ า งๆ เพื่อ
รองรับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 1) มาตราการเยียวยาผูท้ ่ี
ขาดสภาพคล่องด้านเงินสด ทีเ่ ปิ ดให้ปรึกษาธนาคารต่างๆ ได้
2) หน่ ว ยก ากับ จัด ท า Hotline เพื่อ รับ สายปรึก ษาและเป็ น
หน่ ว ยงานกลางประสานกับ องค์ก รหรือ หน่ ว ยงานทางด้า น
การเงินต่างๆ 3) มาตรการด้านประกัน เช่น มาตรการยืดหยุ่น
การจ่ายค่าประกันและต่ออายุกรมธรรม์ มาตรการให้ขอ้ มูลแก่ผู้
ถือกรมธรรม์อย่างทัวถึ
่ ง ถ้าบริษัทประกันต้องหยุดให้บริการ
ของเคาน์ เ ตอร์ใ ห้บ ริก าร ให้แ จ้ ง ต่ อ ลู ก ค้า ถึง วิธีก ารเข้า ถึ ง
ทดแทน รวมถึงชื่อสาขาและออฟฟิ ศที่สามารถให้บริการได้
ในช่วงสถานการณ์ 4) หน่ วยกากับดูแลการเงินญี่ป่ ุนเผยแพร่
หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ( reference casebook) ที่
หน่ ว ยงานด้ า นการเงิน ได้มีม าตรการหรือ วิธีป ฏิบ ัติใ นช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 5) จัดตัง้ คณะทางานเพื่อเป็ นสื่อกลาง
ในการปรึก ษาด้า นเปิ ด เผยข้อ มู ลของบริษัท จดทะเบีย นที่มี
ผลกระทบจาก COVID-19
ตลำดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) มี
มาตรการในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 ดัง นี้ 1) ประกาศ
เกี่ย วกับ การเปิ ด เผยข้อ มู ลของบริษัท จดทะเบีย นเนื่ อ งจาก
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2)
การเปิ ดเผยและการประเมินความเสี่ยงต่ อ การทาธุร กิจ และ
ผลกระทบของ COVID-19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 3) การปรับ
มาตรการเปิ ด เผยข้อ มูลและกฏเกณฑ์ก ารน าหลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนเพื่อรองรับสถานการณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 4) การ
ยกเลิกการจัดกิจกรรมและสัมมนา รวมถึงปิ ดการเข้าเยีย่ มชม
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 5) การขยายเวลาในการ
จัดประชุมประจาปี ของบริษทั จดทะเบียนเกีย่ วกับมติเงินปั นผล
และสิทธิของผู้ถือหุ้นต่างๆ ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ 6)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ปิ ดด าเนิ น ปกติ ภ ายใต้ ก ารประกาศ
สถานการณ์ภาวะฉุ กเฉิน 7) มาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุ นให้
เกิดการทางานต่อเนื่องอย่างราบรื่น เช่น การใช้ออฟฟิ ศสารอง
ที่โ ตเกีย วและโอซาก้ า หรือ การท างานแบบเคลื่อ นที่โ ดย
คานึงถึงหน้าทีข่ องแต่ละฝ่ ายงานและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
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ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) ออกมาตรการ
ช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส โดย
ให้ก ารสนั บ สนุ น การให้ค าแนะน าที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเข้า ถึง
กองทุ น เกษีย ณอายุ หรือ superannuation ก่ อนกาหนดเวลา
ซึ่งรัฐบาลได้อนุ ญาตให้บุคคลที่ประสบปั ญหาด้านการเงินจาก
การระบาดของไวรัส สามารถใช้ เ งิ น กองทุ น ได้ ท่ี 10,000
ดอลลาร์ของเงินสะสมในปี 2562-2563 และอีก 10,000 ดอลลาร์
ของเงิน สะสมในปี 2563-2564 มุ่ ง ให้ท ัน ต่ อ เวลาและความ
ต้ อ งการของประชาชนทัว่ ไป โดยเปิ ด ให้ท่ีป รึก ษา (advise
provider) ให้ ค าแนะน าเกี่ย วกับ เรื่อ งนี้ ไ ด้ โ ดยไม่ มีก ารออก
statement of advice (SOA) และเปิ ดให้ผู้ให้บริการด้านภาษีท่ี
ได้ร ับ อนุ ญ าตสามารถให้ค าแนะน าเรื่อ งนี้ ไ ด้ โดยไม่ ต้ อ งมี
ใบอนุ ญ าตด้ า นการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ในออสเตรเลี ย
(Australian financial services: AFS) ทั ้ง นี้ ลู ก ค้ า จะได้ ร ั บ
บัน ทึก การให้ ค าแนะน า (record of advice: ROA) เพื่อ เป็ น
หลักฐาน และอาจมีค่าธรรมเนียมการให้คาแนะนาซึง่ กาหนดไว้
ไม่เ กิน 300 ดอลลาร์ โดยลูกค้าจะต้องเป็ น ผู้ติด ต่ อเข้าไปยัง
advice provider เอง นอกจากนี้ ASIC ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ
เ ข้ า ถึ ง superannuation ก่ อ น ก า ห น ด ไ ว้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
Moneysmart ข อ ง ASIC ด้ ว ย อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ก อ ง ทุ น
superannuation ต่ า งก็ จ ั ด เตรี ย มให้ ค าแนะน าแบบไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์ดว้ ย
สำนั กงำน ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) ขยายระยะเวลาใน
การส่ ง รายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ส าหรั บ บริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้
จดทะเบียนเพิ่มเป็ นเวลา 1 เดือน สาหรับงบการเงินระหว่าง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยบริษทั ที่
ได้รบั ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สาหรับบริษทั จดทะเบียน
ASIC จะพิจ ารณาเป็ น รายบริษัท ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบซึ่ง ยื่น ขอ
ขยายกาหนดเวลาเป็ นกรณีไป
ตลำดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (NZX) ร่วมกับสำนักงำน ก.ล.ต.
นิ วซี แลนด์ ประกาศขยายเวลาการจัด ส่ง รายงานทางการ
เงินเพิม่ อีก 2 เดือน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัส
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ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส เ ป น ( Bolsas y Mercados
Españoles: BME) จัด หาอุ ป กรณ์ ป้ องกั น อาทิ หน้ า กาก
อนามัย ถุงมือ รวมมูลค่า 1 ล้านยูโรเพื่อมอบให้แก่กองทัพของ
สเปนในการจัดการป้ องกันการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัส ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในมาตรการของ BME ในการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ วิก ฤติน้ี ปั จ จุ บ ัน พนั ก งาน BME ร้อ ยละ 97.5
ทางานจากทีบ่ า้ น
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ว อ ร์ ซ อ ร์ ( Warsaw Stock
Exchange: GPW) ผ่ อน ค ล า ย ก ฎ เ กณ ฑ์ ส า ห รั บ บ ริ ษั ท
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ท างเลือ กของ GPW ได้แ ก่
NewConnect และ Catalyst โดยขยายเวลาเปิ ด เผยงบการ
เงินงวดปี 2562 ออกไป 2 เดือน และขยายเวลาเปิ ดเผยงบ
การเงินไตรมาสแรกของปี 2563 ออกไปอีก 45 วัน เพื่อบรรเทา
ภาระของบริษทั จากวิกฤติ COVID19
European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) มุ่ ง ส่ ง เสริม กิจ กรรมลงทุ น ต่ า งๆ เพื่อ สนับ สนุ น 38
ประเทศ ที่ EBRD มีการลงทุนอยู่เพื่อต่อสูก้ บั ภาวะวิกฤตโรค
ระบาดที่ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
EBRD มีมติอนุ มตั ิกิจกรรมและมาตรการต่ างๆ คิดเป็ นมูลค่า
รวม 21 พันล้านยูโร ในช่วงปี 2563-2564 นอกจากนี้ ได้ออก
รายงานฉบับล่าสุด ระบุว่า ค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการจัดการเรื่องการ
ระบาดของไวรัส เพิ่ม โอกาสในการส่ง เสริม การเติบ โตของ
เศรษฐกิจสีเขียว นับเป็ นการเร่งไปสูเ่ ศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่า
สำนักงำน ก.ล.ต. ซำอุดิอำระเบีย (Saudi Capital Market
Authority: CMA) ประกาศขยายเวลาการส่งรายงานประจาปี
2563 ของกองทุนออกไปจากเดิมภายใน 20 วัน เป็ น 90 วัน
และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลาส่งงบการเงินของบริษทั
จดทะเบียน เพื่อบรรเทาภาระของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
COVID-19
ต ล ำ ด สิ น ค้ ำ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ Chicago Board Options
Exchange (CBOE) จัด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ใน
รูปแบบออนไลน์ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วม ลงคะแนนเสียง
และส่งคาถามได้ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์
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หน่ วยงำนกำกับดูแลของแคนำดำ (Investment Industry
Regulatory Organization of Canada: IIROC) อ อ ก
มาตรการผ่อนปรนการชาระค่าธรรมเนียมให้แก่สมาชิกดีลเลอร์
ทีเ่ ป็ นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็ก ในช่วงภาวะวิกฤต COVID
-19 ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 90 ของสมาชิกทัง้ หมด
Nasdaq บริจาคเงินสด 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. และของบริจาค
อีก มูลค่ า 1 ล้า น ดอลลาร์ สรอ. เพื่อ ช่ ว ยเหลือ สัง คมในช่ ว ง
วิกฤติ COVID-19 โดย Nasdaq ได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศล 3
แ ห่ ง คื อ Opportunity Fund ข อ ง Small Business Relief
Fund, World Central Kitchen แ ล ะ COVID-1 9 Solidarity
Fund เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมความปลอดภัยด้าน
อาหารและสุขภาพ
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.สำกล (International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของงานใหม่ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบนั ทีม่ กี ารระบาดของ
ไวรัส โดยมีหลักการพิจารณา 4 ข้อ คือ 1) การชะลองานเพื่อลด
ความเดือดร้อนทีส่ มาชิก IOSCO อาจต้องเผชิญอยู่ 2) ข้อจากัด
ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินอาจส่งผลต่อโครงการของ
IOSCO และการติดตามผลสาเร็จของงาน 3) รายงานบางอย่าง
ยังไม่ควรออกในสถานการณ์น้ี และ 4) IOSCO จะเน้นที่ความ
พยายามเพื่อ จัด การกับ สถานการณ์ วิก ฤตที่นั บ ว่ า มี ล าดับ
ความส าคัญ สู ง สุ ด ตัว อย่ า งงานที่ช ะลอการออก อาทิ การ
วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
และ machine learning ของสถาบัน ตั ว กลางและผู้ จ ั ด การ
กองทุน เป็ นต้น
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
เผยถึงแผนระยะกลาง 3 ปี ของปี งบประมาณ 2562 – 2564
ครั ง้ ที่ 3 โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ ก ั บ
อุตสาหกรรมและเพื่อสร้างให้เป็ นสังคมที่ยงยื
ั ่ น (sustainable
society)
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ได้รบั รางวัลตลาดหลักทรัพย์แห่งปี เป็ น
ปี ที่ 4 ติ ด ต่ อ กัน จากงาน Environmental Finance’s Bonds
Awards ปี 2563 นั บ ตั ้ง แต่ ไ ด้ จ ั ด ตั ้ง Luxembourg Green
Exchange เมื่อปี 2559 โดย LuxSE มุ่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจแบบ
ยังยื
่ น
Euronext เผยถึงการซื้อกิจ การของ VP Securities ซึ่งเป็ น
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ของประเทศเดนมาร์ก ซึง่ มีมูลค่า
หลักทรัพย์ท่รี บั ฝากอยู่มากกว่า 1.2 ล้านล้านยูโร ในปี 2562
เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศนอร์ดกิ หลังจากที่
ได้ซ้ือ กิจ การของ Oslo Bors VPS และ Nord Pool มาก่ อ น
หน้านี้ การซือ้ กิจการครัง้ นี้จะทาให้ธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ของ
Euronext เพิม่ ขึน้ สองเท่าตัว เพิม่ ความหลากหลายของรายได้
และเป็ นก้าวสาคัญไปสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างตลาดชัน้
นาในยุโรป
สมำพันธ์ตลำดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) ออกรายงานเรื่อ ง “What does academic
research say about short-selling bans” ที่ศึก ษาผลกระทบ
จากการยกเลิกชอร์ตเซลของตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในช่วง
ต้นปี 2563 พบว่า การยกเลิกชอร์ตเซลส่งผลให้สภาพคล่องใน
ตลาดโดยรวมลดลงและกระทบต่อกลไกการทาราคาของตลาด
โดยจากผลการศึก ษาพบว่า ในช่ วงที่ร าคาลดลงและตลาดมี
ความผันผวนสูง การทาชอร์ตเซลไม่แตกต่างจากการซื้อขาย
ปกติและไม่ได้ส่งผลให้ราคาลดลงมากกว่าปกติ ซึง่ การยกเลิก
การท าชอร์ ต เซลกลับ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาดมากกว่ า จาก
ปริมาณการซือ้ ขายของหุน้ ขนาดเล็ก ซึง่ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
กาลัง พัฒนาควรพิจารณาอย่ างรอบคอบต่ อการใช้มาตรการ
ห้ า ม ช อ ร์ ต เ ซ ล อ่ า น ร า ย ง า น ฉ บั บ เ ต็ ม ไ ด้ ที่ https://
bit.ly/2WerCVj
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SIX Exchange Regulation (SER) ปรับโลโก้ห น่ วยงานใหม่
พร้อมออกแบบเว็บไซต์ใหม่ภายใต้โดเมนใหม่ ทัง้ นี้ SER ทา
หน้าทีค่ วบคุมดูแลสมาชิก เทรดเดอร์และผูอ้ อกหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์
European Energy Exchange (EEX) ซื้ อ กิ จ การข อง KB
Tech บริษัท ซอฟท์แ วร์ข องอัง กฤษ ที่เ ชี่ย วชาญด้า นบริก าร
บริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์และผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลแก่
ตลาดทางการเงิน

Products and Services






ตลำดหลักทรัพย์มำเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตัวฟี เจอร์
ใหม่ บ นแอพลิเ คชัน่ Bursa Anywhere ให้ผู้ใ ช้บ ริก ารศูน ย์ร ับ
ฝากหลักทรัพย์ สามารถบริหารจัดการบัญชีของตนเองได้ผ่าน
แอพลิเคชัน่ ได้แก่ การโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีของผู้ลงทุน
เดียวกัน และเรียกดูขอ้ มูลในบัญชี CDS ในภาพรวมได้ (กรณีมี
หลายบัญ ชี) แสดงมู ล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ปั จ จุ บ ัน อัพ เดทข้อ มู ล
ส่ ว นตัว แจ้ ง เตื อ นเมื่อ มีป ระกาศของบริษั ท ดู ข้อ มู ล ความ
เคลื่อ นไหวของบัญ ชีใ นรอบ 12 เดือ นที่ผ่ า นมา และยัง ให้
ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถ activate บัญ ชีท่ีไ ม่ มีก ารเคลื่อ นไหว ให้
กลับมาใช้ได้ตามปกติ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตงั ้ แต่วนั ที่
10 เมษายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563
Transaction Network Services (TNS) เชื่ อ มต่ อ กั บ ตลำด
หลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchange and Clearing:
HKEX) เพื่อให้ลกู ค้าของ TNS สามารถเข้าถึงข้อมูลการซือ้ ขาย
ของ HKEX ได้ และส่ ง ผลให้ ข้ อ มู ล ซื้ อ ขายใน TNSXpress
ครอบคลุมตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ทัวโลกกว่
่
า 60 แห่ง
ตลำดหลักทรัพย์โตเกี ยว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
ร่ ว มกับ กระทรวงเศรษฐกิจและอุ ตสาหกรรม (Ministry of
Economy, Trade and Industry: METI) เ ผ ย ถึ ง ผ ล ก า ร
คัด เลือกหุ้น ที่มีคุณภาพในกลุ่ม ต่ า งๆ ดังนี้ 1. หมวดสุข ภาพ
(Health & Productivity Stocks) 2. หมวดส่งเสริมความสาเร็จ
ของผูห้ ญิงภายใต้ Nadshiko Brand Stocks
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ร่ ว ม กั บ National SME Development Fund จั ด
โรดโชว์ออนไลน์ สาหรับโครงการที่ระดมทุ นโดย Guozhong
Venture Capital เพื่อ ขยายช่ อ งทางการระดมทุ น ของกลุ่ ม
SMEs โดยการจัด ครัง้ แรกเมื่อ วัน ที่ 10 เมษายน 2563 มี
5 บริษัทจากด้านปั ญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ด้าน
การผลิตแบบล้าสมัย และวงจรรวม (integrated circuit) โดยมี
สถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์
กว่า 300 ราย
Pico เชื่อ มต่ อ บริก าร co-location กับ กลุ่มตลำดหลักทรัพย์
ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) ร ว ม ถึ ง เ ป็ น ผู้
ให้บ ริก ารขายข้อ มูลซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ก่ ตลำดหลักทรัพ ย์
โ ต เ กี ย ว ( Tokyo Stock Exchange: TSE) แ ล ะ ตลำด
หลักทรัพย์โอซำก้ำ (Osaka Stock Exchange: OSE) ซึง่ จะ
ทาให้นกั ลงทุนจากอเมริกาและยุโรปเข้าถึงข้อมูลตลาดทุนญีป่ ่ นุ
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้
ตลำดหลักทรัพย์ปำกี สถำน (Pakistan Stock Exchange:
PSX) ประสบความสาเร็จในการทดลองระบบกากับการซือ้ ขาย
ใหม่ (surveillance system) ที่ไ ด้ล งนามสัญ ญาไว้ ก ับ ตลำด
หลักทรัพย์เซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)
เพื่อซื้อระบบการซื้อขายและกากับการซื้อขายมาใช้กบั PSX
เพื่อให้ทดั เทียมกับตลาดหลักทรัพย์ชนั ้ นาอื่นๆ ระบบกากับซือ้
ขายใหม่น้ีเป็ นระบบทดลองเพื่อเตรียมนาใช้จริงกับระบบซื้อ
ขายใหม่ท่มี กี าหนดจะเริม่ ใช้ในเดือนมกราคม 2564 นี้ ระบบ
ทดลองนี้เอื้อให้ PSX สามารถตรวจสอบการซื้อ ขายได้แบบ
เรียลไทม์ นับเป็ นอีกก้าวสาคัญของการพัฒนาระบบการซือ้ ขาย
ของ PSX
ตลำดอนุพนั ธ์ลอนดอน (London Derivatives Exchange:
LDX) ประกาศร่วมกับ FoodChek Systems เพื่อออก Digital
Security Offering (DSO) โดย LDX ใช้โครงสร้างตลาดเดิมทีม่ ี
ในการพั ฒ นาบริ ก ารตั ว นี้ และมี HEXTR Hng Kong ท า
หน้ า ที่ ค ัส โตเดี ย น และ Smarter Contracts พั ฒ นา smart
contracts ผ่านแพลทฟอร์มของ LDX
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ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส เ ป น ( BME) โ ด ย Bilbao Stock
Exchange รับ ตราสารหนี้ ย ัง่ ยืน (sustainable bond) มู ล ค่ า
500 ล้า นยู โ ร ที่อ อกโดย Basque Government เข้า ซื้อ ขาย
ตราสารหนี้มอี ายุ 10 ปี ครบอายุวนั ที่ 30 เมษายน 2573 อัตรา
ผลตอบแทนทีร่ อ้ ยละ 0.85 ต่อปี
Eurex กลายเป็ นแพลทฟอร์มทีม่ สี นิ ค้าอ้างอิงดัชนี MSCI มาก
ทีส่ ดุ ถึง 122 ฟิ วเจอร์ส และ 20 ออปชัน่ พร้อมเตรียมเพิม่ สินค้า
ฟิ วเจอร์สและออปชันอ้
่ างอิงดัชนี MSCI ของประเทศต่างๆ อาทิ
คูเวต เนเธอร์แลนด์ สเปน และประเทศในแถบนอร์ดกิ
ตลำดหลักทรัพย์เวียนนำ (Vienna Stock Exchange: VSE)
เริ่ม ค านวณดัช นี ใ หม่ CECE SOFT Index ซึ่ง ประกอบด้ว ย
บริ ษั ท ขนาดใหญ่ แ ละมี ส ภาพคล่ อ งมากที่ สุ ด ในหมวด
อุต สาหกรรมบริก ารซอฟท์แ วร์แ ละไอที ในภูมิภ าค Central,
Eastern and Southeastern Europe ซึง่ มีอตั ราการเติบโตทีส่ ูง
มาก อาทิ AVAST ซึง่ เป็ นโปรแกรม antivirus ของเชค เป็ นต้น
โดยจะใช้ดชั นีดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์อ้างอิงของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่างๆ ต่อไป
Interactive Brokers Group เป็ นหนึ่งในบริษทั หลักทรัพย์ราย
แรกทีใ่ ห้บริการตรวจสอบหลักทรัพย์ทวโลกแก่
ั่
ลกู ค้า จากการใช้
บ ริ ก า ร SIX Sanctioned Securities Monitoring Service
(SSMS) ของตลำดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX) โดยลูกค้า
สามารถลงทุนผ่านแพลทฟอร์มได้อย่างมันใจด้
่ วยบริการทีช่ ่วย
ให้คุ้มครองความเสีย่ งที่อาจเกิดจากบุคคล องค์กร ประเทศที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร และการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างๆ ที่อยู่
ในรายชื่อถูกลงโทษ (sanctioned) ภายใต้กรอบกฎหมายของ
สหประชาชาติ สหภาพยุ โ รป สหรั ฐ ฯ สหราชอาณาจั ก ร
ออสเตรเลีย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์และฮ่องกง
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) ร่ ว มมือ กับ Crux
Informatics เพื่อให้บริการเทคโนโลยีขอ้ มูลทีล่ ้าสมัย ซึง่ จะลด
การติดตัง้ และการจัดการทีไ่ ม่จาเป็ นสาหรับนักลงทุน โดย Crux
จะรวม Valordata Feed (VDF) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เด่นของ SIX
ที่ค รอบคลุ ม เครื่อ งมือ การท าราคา ข้อ มู ลที่เ ชื่อ มโยงกับ การ
แสดงเหตุการณ์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อมูลการกากับ
ดูแล และเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านแพลทฟอร์มคลาวด์ของ Crux

6

By International Relations Team
Products and Services (Cont)








บัญ ชีข องนั ก ลงทุ น รายบุ ค คลที่ ตลำดหลักทรัพ ย์ มอสโคว์
(Moscow Exchange: MOEX) เพิ่ม ขึ้น เป็ น 4.57 ล้า นบัญ ชี
เมื่อต้น เดือ นเมษายน 2563 โดยในเดือ นมีน าคมเพิ่ม ขึ้น ถึง
320,000 บัญ ชี และเมื่อ นั บ จากต้ น ปี ถึง ปั จ จุ บ ัน เพิ่ม ขึ้น ถึง
713,000 บัญชี เมื่อพิจารณาเทียบในปี 2562 พบว่า จานวน
บัญชีนักลงทุนทีเ่ ปิ ดใหม่อยู่ท่ี 159,000 บัญชีต่อเดือน ทัง้ นี้ มี
นักลงทุนรายย่อย 606,700 รายที่ซ้อื ขายอย่างน้อย 1 ครัง้ ใน
เดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับเฉลี่ย 244,900 ราย ต่อเดือนในปี
2562
ตลำดหลัก ทรัพ ย์โ จฮัน เนสเบิ รก์ (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) และ FTSE Russell ร่วมกันเปิ ดตัวชุดดัชนี
อ้างอิงตราสารหนี้ FTSE/JSE All Bond Index Series (ALBI)
และ FTSE/JSE Inflation-Linked Index Series ภายหลัง ต่ อ
อายุ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ดั ช นี ด ั ง กล่ า วสะท้ อ นผล
ประกอบการของพัน ธบัต รที่อ อกโดยรัฐ บาลแอฟริก าและ
พันธบัตรเอกชน
Nasdaq ให้บริการข้อมูลเรียลไทม์บนคลาวด์ (Nasdaq Cloud
Data Service: NCDS) ส าหรับ ผู้ป ระกอบการ ฟิ นเทค และ
หน่วยงานทัวไป
่ โดยข้อมูลเรียลไทม์ประกอบด้วยข้อมูลซือ้ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ ดัช นี และข้อ มู ล กองทุ น ซึ่ง NCDS ท างานบน
Amazon Web Service ซึง่ ใช้งานง่าย คล่องตัว และขยายฐาน
ลูกค้าได้มากขึน้
North American Derivatives Exchange (Nadex) มี แ ผน
เปิ ด ตัว reactivation incentive program โดยจะให้โ บนั ส กับ
บัญชีซอ้ื ขายทีไ่ ม่เคลื่อนไหวมา 12 เดือน ติดต่อกัน เป็ นมูลค่า
ร้อยละ 10 ของยอดเงินฝากที่มา reactivate บัญชีใหม่ สูงสุด
ไม่เกิน 100 ดอลลาร์ สรอ. โดยจะต้องนาฝากยอดเงินเข้ามา
ก่ อ นที่จ ะเริ่ ม ซื้อ ขายใดๆ คาดเริ่ม ด าเนิ น การได้ ว ัน ที่ 27
เมษายน 2563

Sustainability (Cont)






Post Trade Services




Sustainability


ตลำดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อร์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) เข้าร่ว มเป็ นหนึ่ งในสมาชิกกลุ่ม The United Nations
Global Compact
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
ร่วมกับ ตลำดหลักทรัพย์โ ตเกียว (Tokyo Stock Exchange:
TSE) เผยแพร่ค่มู อื ในการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความยังยื
่ นให้แก่
บริษทั จดทะเบียน (Practical Handbook for ESG Disclosure)
ตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ดู ไ บ (Dubai Financial Market: DFM)
ร่ ว มกับ S&P Dow Jones Indices น าเสนอดัช นี ใ หม่ ESG
Index ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นดั ช นี ค วามยั ง่ ยื น ดั ช นี แ รกของดู ไ บ
ประกอบด้ ว ยบริษัท จดทะเบีย น 20 บริษั ท ที่มีแ นวปฏิบ ัติ
สอดคล้องกับ ESG โดยมีแผนทีจ่ ะส่งเสริมบริษทั ด้าน ESG ให้
มากขึน้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนใน
การลงทุนต่อไป
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.สำกล (International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) เผยแพร่ ร ายงานด้ า น
คว า ม ยั ง่ ยื น เรื่ อง Sustainable Finance and the Role of
Securities Regulators and IOSCO เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
เข้า ใจและตระหนั ก ถึง ความสาคัญ ของความยัง่ ยืน และการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ



ศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์ข องตลำดหลัก ทรัพ ย์แ อสทำนำ
(Astana International Exchange Central Securities
Depository: AIX CSD) ในคาซัค สถาน เปิ ด ให้บ ริก ารให้ยืม
หลั ก ทรั พ ย์ (Securities Lending) เป็ นครั ง้ แรก โดยได้ ท า
รายการยืมหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนสองแห่งและสอง
สกุลเงิน มุ่งเพิม่ สภาพคล่องแก่ตลาดและสร้างความมันใจแก่
่
สมาชิกและนักลงทุนในการลงทุนในตลาด AIX
ตลำดหลักทรัพย์โตเกี ยว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
พร้อมให้บริการ Investor Transcript Service เพื่อลดช่องว่า ง
การรับ รู้ข้อ มูลของผู้ลงทุ น ในประเทศและต่ า งประเทศโดยมี
SCRIPTS Asia เป็ นผูร้ ่วมจัดทาระบบ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
ร่วมกับ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ญ่ปี ุน เผยถึง pilot testing ของ
DLT information sharing platform สาหรับ ข้อ มูลหลัง การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ โดยมี เอ็นอีซี คอร์ปอเรชันเป็
่ นบริษัทผู้จดั ทา
ระบบ
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บริ ษัท Horizon Software ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ใ นการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัลกอริธมึ ประกาศ
ว่าผูใ้ ช้บริการสามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ดจิ ทิ ลั บนแพลทฟอร์ม
iSTOX ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการซือ้ ขายทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตในสิงคโปร์
ให้สามารถออก เก็บรักษา และซือ้ ขายหลักทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้ การ
เชื่อ มต่ อ ระหว่ า งกัน นี้ เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ล งทุ น สามารถเข้า ถึง
หลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลำดหลัก ทรัพ ย์นิ วซี แ ลนด์ (NZX) พบปั ญ หาที่ก ระทบ
ระบบซือ้ ขายหลังจากปริมาณการซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ 4 เท่าจากต้น
ปี 2563 และส่ ง ผลต่ อ ระบบงานช าระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ของ NZX ซึ่งเป็ นด่านหน้ าในการแจ้งผู้ร่วมตลาด
โดยตรง เพื่อ รายงาน trade notifications และ shareholder
balance enquiries ทัง้ นี้ NZX อยู่ร ะหว่ า งการปรับ ระบบซื้อ
ขายใหม่ ตัง้ แต่ ป ลายปี 2562 แต่ ต้ อ งยืด ระยะเวลาออกไป
เนื่ อ งจากผลกระทบจาก COVID-19 ระบบนี้ มุ่ ง ปรับ ปรุ ง ให้
พร้อมรองรับปริมาณการซือ้ ขายในระดับสูงขึน้ อนึ่ง มูลค่าการ
ซื้อ ขายนับ แต่ เ กิด เหตุ ร ะบาดของไวรัส นี้ นับ ว่ า สูง ที่สุด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ใน NZX
ส ำนั ก หัก บัญ ชี ล อนดอน (LCH) ขึ้น ระบบส านั ก หัก บัญ ชี
EquityClear ใหม่ ซึ่ง ใช้เทคโนโลยีการให้บริการหลังการซื้อ
ขายที่พ ัฒ นาโดยกลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London
Stock Exchange Group: LSEG) โดยสามารถประมวลผลได้
แบบเรียลไทม์และรวดเร็ว สามารถทารายการชาระราคาได้กว่า
20 ล้านรายการต่ อวัน หรือ 1,600 รายการต่อวินาที และยัง
สามารถเชื่อ มต่ อ กับ แพลทฟอร์ม การซื้อ ขาย 16 แห่ ง และ
สานักหักบัญชี 19 แห่งทัวยุ
่ โรป ชาระราคาได้กว่า 18 สกุลเงิน

Rules and Regulation


ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) ออกมาเตือนให้ประชาชนระมัดระวังและอย่า
หลงเชื่อการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุ ญาต
พร้อ มเผยรายชื่อ 12 บริษัท ที่อ ยู่ในรายชื่อ ที่ต้อ งระวัง ทัง้ นี้
ปั จจุบนั SC ได้อนุ ญาตให้มผี ู้ดาเนินการเพียง 3 รายเท่านัน้
ได้แก่ Luno Malaysia Sdn Bhd, SINEGY Technologies (M)
Sdn Bhd และ Tokenize Technology (M) Sdn Bhd
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ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการอนุ ญาตให้
ธุรกิจสามารถระดมทุนได้ โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อ
ขายให้ แ ก่ Venture Capital และกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ที่ จ ด
ทะเบียนกับ SC ซึ่ง ปั จจุ บนั มีอยู่ 124 บริษัท โดยอนุ ญ าตให้
ธุรกิจสตาร์ทอัพ จนถึงธุรกิจขนาดกลาง สามารถยื่นขออนุ ญาต
ตรงต่ อ SC โดยไม่ต้องผ่านบริษัท ที่ปรึกษาได้ พร้อมยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการยื่นขออนุ ญาต และลดค่าธรรมเนียมระดม
ทุนให้
ส ำนั กงำน ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) และ Singapore Exchange Regulation
(SGX RegCo) ชี้ แ จงกรณี ข อง Eagle Hospitality REIT ซึ่ ง
หยุดซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามความสมัครใจ ในวันที่ 24 มีนาคม
2563 เนื่องจากผิดนัดชาระหนี้มูลค่า 341 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยที่ MAS สัง่ ให้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละทรัส ตีด าเนิ น การ
ปกป้ องผลประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
European Securities and Markets Authority (ESMA) และ
ส ำนั กง ำน ก. ล. ต. สิ งคโ ปร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) ลง นา ม ใ น ข้ อ ต กลง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
กระบวนการอนุญาตให้สามารถใช้ Benchmark ทางการเงินของ
สิงคโปร์ในสหภาพยุโรปได้ การลงนามดังกล่าว เป็ นผลจากการ
ที่ ส หภ าพ ยุ โ รป ตั ด สิ น ใจ ยอมรั บ กรอบการก า กั บ ดู แ ล
Benchmark ทางการเงินของสิงคโปร์
ธ น ำ ค ำ ร ก ล ำ ง สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) ประกาศขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อให้
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ กับ ธนาคารดิจิท ัลออกไป จากเดิม
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็ นครึง่ หลังของปี 2563
ธ น ำ ค ำ ร ก ล ำ ง สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) กระตุน้ การใช้บริการทางการเงินแบบดิจทิ ลั
และการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการไปทาธุรกรรมที่
สถาบันการเงิน โดย MAS คาดหวังให้สถาบันการเงิน รวมถึง
บริษทั ประกัน และบริษทั หลักทรัพย์ สามารถให้บริการพืน้ ฐาน
ทางการเงิน ผ่ า นช่ อ งทางดิจิท ัล ให้ม ากที่สุ ด นอกจากนี้ จะ
ร่วมกับสมาคมธนาคารแห่งสิงคโปร์ในการส่งเสริมการใช้งาน
PayNow, PayNow Corporate และ SGQR ในเร็วๆ นี้
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ป ร ะ ก า ศ เ ริ่ ม ใ ช้ Volatility Control
Mechanism (VCM) เฟสแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นี้
โดยมุ่งใช้เพื่อป้ องกันโอกาสที่ราคาของหุ้นรายตัวจะผันผวน
มากเกินไป ทัง้ นี้ นอกเหนือจากหุน้ ในดัชนี Hang Seng Index
แ ล ะ Hang Seng China Enterprises Index ร ว ม 7 8 1
หลัก ทรัพ ย์ VCM เฟสแรกได้ข ยายไปยัง ดัช นี Hang Seng
Composite Indexes ทัง้ LargeCap, MidCap และ SmallCap
อีก 5002 หลักทรัพย์ โดยใช้ triggering thesholds ที่ ±ร้อยละ
10, 15 และ 20 ของราคาซือ้ ขายสุดท้ายเมื่อ 5 นาทีทผ่ี ่านมา
ตามลาดับ ซึ่ง กลไกนี้ เ ป็ น ไปตามค าแนะน าของส านัก งาน
ก.ล.ต. สากล หรือ IOSCO ด้วย
ส ำนั กงำน ก.ล.ต. ฮ่ องกง (Securities and Futures
Commission: SFC) และตลำดหลักทรั พ ย์ ฮ่องกง (Hong
Kong Exchanges and Clearing: HKEX) ออกแถลงการณ์
ร่ ว มเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอโมเดลการพั ฒ นา uncertificated
securities market (USM) ในฮ่องกง หลังก่อนหน้านี้ได้รบั คา
วิจารณ์ว่าโมเดลทีเ่ สนอส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่ง
มอบหลักทรัพย์และความจาเป็ นในการใช้เงินทุนของสมาชิก
ข้อเสนอใหม่น้ีได้ปรับให้การโอนย้ายหลักทรัพย์ในระบบชาระ
ราคาและส่ ง มอบเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและประหยัด
ต้นทุน และได้ตอบสนองต่อคาวิจารณ์ก่อนหน้านี้ อีกทัง้ ยังช่วย
ลดการเกิด market disruption
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ บริ ษั ทหลักทรัพ ย์ CITIC (CITIC Securities) ลงนาม
ข้อตกลงผ่านระบบออนไลน์ สร้างความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์
ซึง่ รวมถึงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจดทะเบียนตราสาร
หนี้ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการบริหารความเสีย่ ง เพื่อ
ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้จนี การโปรโมต REIT
และหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศจีนและฮ่องกง และให้ความรู้แก่
บริษทั ในจีนถึงประโยชน์ในการอาศัย SGX เพื่อระดมทุน
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และ ตลำดหลักทรัพย์มำเลเซีย (Bursa Malaysia: BM)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านการประชุมทางวีดโิ อ
เพื่อสร้างความร่วมมือข้ามตลาดระหว่างกัน โดยเชื่อว่าการเปิ ด
ตลาดและความร่ ว มมื อ จะเป็ นกลไกส าคัญ ในการเอาชนะ
อุปสรรคท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคระบาดได้ ทัง้ สององค์กรจะ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน V-Next Platform และ
ส่งเสริมความร่วมมือของห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างจีนและ
มาเลเซีย รวมถึง การลงทุ น ข้า มตลาดและการจับ คู่ ส ถาบัน
การเงินเพื่อส่งเสริมตลาดทุนในทัง้ สองประเทศ ทัง้ นี้ SZSE และ
BM ตลอดจนภาคเทคโนโลยีข องมณฑลกว่ า งสี ได้ จ ัด งาน
สัมมนาออนไลน์ (webinar) เกีย่ วกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของจีน และมาเลเซีย ด้ว ย การจัด สัม มนานี้ นับ เป็ น ผลที่เ ป็ น
รูป ธรรมของความร่ ว มมือ ทัง้ กับ BM และ มณฑลกว่ า งสี ที่
SZSE ได้ ล งนาม MoU ในช่ ว งเวลาเดีย วกัน นี้ ซึ่ง เป็ นการ
สนั บ สนุ น มณฑลกว่ า งสีใ นการเป็ น ประตู สู่ ต ลาดการเงิน ใน
อาเซียนและรองรับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมระหว่างจีนและ
ประเทศในอาเซียนด้วย
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมณฑลฝูเจีย้ นผ่านการ
ประชุ ม ออนไลน์ เพื่อ ให้ SZSE ท าหน้ า ที่เ ป็ น ศูน ย์ก ลางของ
ตลาดทุ น นวัต กรรม และส่ ง เสริม การพัฒ นาเศรษฐกิจ ของ
ภูมภิ าค ณ เดือนมีนาคม 2563 มีบริษทั จดทะเบียนของ SZSE
ในฝูเจี้ย นอยู่ 84 บริษัท ซึ่งเป็ นอัน ดับที่ 6 ในจีน ด้ว ยมูลค่ า
หลัก ทรัพ ย์ตามราคาตลาดที่ 848.634 พัน ล้า นหยวน ความ
ร่วมมือครัง้ นี้มุ่งใช้บริการด้านตลาดทุนเพื่อส่งเสริมการเติบโต
ของมณฑล ให้กา้ วสูก่ ารเป็ น new Fujian
ตลำดอนุ พ ัน ธ์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Futures Exchange:
HKFE) ประกาศว่ า ตลาดอนุ พ ัน ธ์ไ ต้ห วัน (Taiwan Futures
Exchange) อนุ ญ าตให้น าออปชัน่ อ้า งอิง ดัช นี ได้แ ก่ Weekly
Hang Seng Index Options และ Weekly Hang Seng China
Enterprises Index Options ไปจดทะเบีย นข้า มตลาด โดยมี
Taiwan Futures Commission Merchants (FCMs) เป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตซื้อขาย ซึ่งปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์จากฮ่องกงรวม 12
รายการที่ FCMs นาเสนอให้แก่ลกู ค้าไต้หวัน
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