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Special Section on Covid-19 Measures

Corporate and Strategy

ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ขยาย
มาตรการช่ ว ยเหลือ แก่ บ ริษั ท จดทะเบี ย น ดัง นี้ 1) ขยาย
ระยะเวลาการส่ง รายงานประจ าปี แ ละงบการเงิน ที่ผ่ า นการ
ตรวจสอบแล้ว ออกไปอีก 1 เดือน 2) สาหรับบริษทั จดทะเบียน
ทีป่ ระสบปั ญหาภาวะทางการเงิน หรือหยุดดาเนินกิจกรรมหลัก
หรือ หยุด ดาเนิ นกิจ การ ให้ผ่ อ นผัน การประกาศงบการเงิน
ออกไปเป็ นระยะเวลา 12-24 เดือน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม าเลเซี ย ( Bursa Malaysia) ขยาย
ระยะเวลามาตรการชัว่ คราว ห้า มการช็อ ตเซลระหว่ า งวัน
สาหรับนักลงทุนทัวไปและ
่
Proprietary Day Trader ไปอีก 6
เดือ น จนถึง วัน ที่ 29 สิง หาคม 2564 ทัง้ นี้ ไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ
มาตรการห้ามการช็อตเซลที่ได้ยกเลิกบังคับใช้ตงั ้ แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2564
ก.ล.ต. นิ วซี แลนด์ ออกคู่มอื สาหรับพนักงานและธุรกิจการ
ให้บ ริก ารทางการเงิน ภายใต้ ก ารประกาศมาตรการฉุ ก เฉิ น
COVID-19 ระดับ 2 เน้ น การท างานที่ จ ะต้ อ งมี WorkSafe
contact tracing เพื่ อ ติ ด ตามข้อ มู ล ได้ รวมถึ ง การเลื อ กใช้
มาตรการทางเลือ กในการปฏิบ ัติ ง าน ทัง้ นี้ การให้บ ริก าร
สามารถให้บริการลูกค้าที่บา้ นได้ รวมถึงการเข้าพบลูกค้าและ
การประชุมที่สานักงานที่ปรึก ษา แต่ จะต้องมีการบันทึกเพื่อ
ติ ด ตามข้ อ มู ล โดยสถานประกอบการจะต้ อ งปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย
องค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) จัดทารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบของมาตรการสนับสนุ นจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
COVID-19 ต่ อ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ขององค์ก รจัด
อันดับ 3 ราย ได้แก่ Fitch, Moody´s และ Standard & Poor´s
ซึ่ง ไม่ ไ ด้พ บการเปลี่ย นแปลงอย่ า งมีนัย ส าคัญ ต่ อ วิธีก ารจัด
อันดับและการเปิ ดเผยข้อมูลการจัดอันดับได้ระบุผลกระทบของ
มาตรการหากมีผ ลต่ อ การพิจ ารณาปรับ อัน ดับ อย่ า งไรก็ดี
การศึกษาชี้ให้เห็นว่ามาตรการมีบทบาทสาคัญในการลดแรง
กดดันเชิงลบต่อการจัดอันดับลง
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) ประกาศรับ สมัค รผู้เข้า ร่ ว มการแข่ง ขัน ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ครัง้ ที่ 5 ซึ่งจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 17 มิถุนายน 2564 โดยเป็ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์จริงใน CSX
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆ และเพิม่ สภาพคล่องใน
ตลาด โดยในระหว่ า งช่ ว งเวลาแข่ ง ขัน ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจะเสี ย
ค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์ในอัตราพิเศษเพียงร้อยละ 0.25
โดยไม่ มี ค่ า ธรรมเนี ย มขั น้ ต่ า ผู้ ช นะ 3 อั น ดั บ แรกที่ ไ ด้
ผลตอบแทนจากการซื้อขายสูงสุดจะได้รบั รางวัล 8 ล้านเรียล
(2,000 ดอลลาร์สรอ.) 5 ล้านเรียล (1,300 ดอลลาร์สรอ.) และ
3 ล้านเรียล (750 ดอลลาร์สรอ.) ตามลาดับ ผูท้ ไ่ี ด้ผลตอบแทน
3 ลาดับถัดมาจะได้รบั รางวัลคนละ 1 ล้านเรียล (250 ดอลลาร์
สรอ.) และมีรางวัลพิเศษ 4 ล้านเรียล (1,000 ดอลลาร์สรอ.)
สาหรับผู้ท่ไี ด้ผลตอบแทนเป็ นบวกและมี turnover rate สูงสุด
โดยผู้ท่ไี ด้รางวัลทัง้ 7 คน จะได้เป็ นลูกค้า VIP ของทุกบริษัท
หลักทรัพย์และได้ลดค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็ นพิเศษ
จนถึงสิน้ ปี 2566
ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX)
แจ้ง หยุด ท าการซื้อ ขายและช าระราคาในวัน ที่ 1 กุ มภาพัน ธ์
2564 เนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายขัดข้อง ซึง่ เป็ นวันเดียวกับ
การเกิดรัฐประหารในเมียนมา โดย YSX กลับมาเปิ ด การซื้อ
ขายอีกครัง้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ก.ล .ต. เวี ย ดนา ม ( State Securities Commission of
Vietnam: SSC) อนุ ญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ในเวียดนาม เริ่ม
ใช้ม าตรการ Circuit Breaker ได้ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 15 กุ ม ภาพัน ธ์
2564 โดยการอนุ ญาตครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อรองรับนักลงทุน
รายย่ อ ยที่มีเ พิ่ม ขึ้น เป็ น จ านวนมาก อย่ า งไรก็ต าม ยัง ไม่ มี
ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์เวียดนามในรายละเอียดมาตรการ
Circuit Breaker โดยในเดือ นมกราคม 2564 มีนั ก ลงทุ น ใน
เวีย ดนามเปิ ด บัญ ชีซ้ือ ขายหุ้น 86,270 บัญ ชี (เป็ น บัญ ชีนั ก
ลงทุนรายย่อยร้อยละ 99.8) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563
ถึง ร้อ ยละ 36.4 โดยปี 2563 สัด ส่ว นนัก ลงทุ น รายย่ อ ยและ
สถาบัน ในเวีย ดนามมีสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 88 เทีย บกับ นั ก ลงทุ น
ต่างประเทศมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 12 เท่านัน้
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ตลาดหลักทรัพย์โฮจิ มินห์ (Hochiminh Stock Exchange:
HOSE) ทาสถิติสูงสุดในเดือนมกราคม 2564 ด้วยมูลค่า 20
ล้านล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 867 ล้านดอลลาร์สรอ.)
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ลงนามความ
ร่วมมือกับ Alliance Bank มาเลเซีย ในการใช้ data analytics
เข้ามาช่วยเหลือ SMEs โดยนาข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์มาวิเคราะห์ เพื่อหาปั ญหาที่
อาจเกิดขึน้ และให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ได้อย่างทันท่วงที
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มกับ InvestingNote จัด งาน Singapore Trading Festival
(STF) ขึน้ เป็ นครัง้ แรก นาผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ
เทรดเดอร์ และนักวิเคราะห์การลงทุนจากธนาคารกว่า 20 แห่ง
ขึ้ น เวที เ สวนาออนไลน์ ในวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
นอกจากนัน้ ยังจัดการแข่งขันผ่านโปรแกรมจาลองการซือ้ ขาย
หุน้ และอนุพนั ธ์ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ด้วย
Financial Stability Board (FSB) ตีพมิ พ์รายงานการศึกษา
การปฏิรูปตลาดอนุ พนั ธ์แบบ OTC ของประเทศอิน โดนี เซีย
พบว่าตลาดมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ ที่
ผ่านมาอินโดนีเซียมีความคืบหน้าในการปฎิรูป โดยกาหนดให้
ผู้ซ้ือ ขายรายงานธุ ร กรรมที่เ กิด ขึ้น และให้ค วามส าคัญ กับ
ประเด็นเหล่านี้มากกว่าการจัดตัง้ แพลทฟอร์มซือ้ ขาย อย่างไรก็
ดี รายงานดังกล่าวได้ให้แนวทางการดาเนินงานเพิม่ เติม อาทิ
การปรับ ปรุ งการรายงานด้ว ยการใช้ข้อ มูลที่มีความโปร่ ง ใส
พร้อ มก าหนดระยะเวลาในการปรับ ปรุ ง ให้ช ัด เจน และระบุ
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อทีจ่ ะมุ่งสูก่ ารมีศนู ย์กลางชาระราคา
และวางหลักประกัน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศแต่ ง ตัง้ นาย Alejandro Nicolas
Aguzin เป็ นประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (Chief Executive) คน
ใหม่ แทนนายชาร์ลส ลี โดยจะเริม่ มีผลอย่างเป็ นทางการใน
วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีว าระการด ารงต าแหน่ ง 3 ปี
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่ วยงาน
กากับดูแล ทัง้ นี้ นาย Aguzin ดารงตาแหน่ งเป็ น CEO ที่ JP
Morgan, Asia Pacific ที่เ น้ น ดู แ ลจีน และภู มิภ าค ซึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์ในการผลักดันวิสยั ทัศน์ Connect China, Connect
the World ต่อไป
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะเวลา 3 ปี ไม่จ่ายดอกเบี้ย มูลค่า
240 ล้านยูโร เพื่อใช้ในการชาระเงินกูท้ ม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เผยแพร่ ผ ลประกอบการปี 2563 พบว่ า
รายได้ ณ สิน้ ปี อยู่ท่ี 19.2 พันล้านดอลลาร์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18
จาก ปี 2562 ส่งผลกาไรแก่ผถู้ ือหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 11,505 ล้าน
ดอลลาร์ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 23 ทัง้ นี้ การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ น
HKEX ทาสถิติใหม่ในปี 2563 เช่นเดียวกับปริมาณการซือ้ ขาย
ใน Stock Connect และ Bond Connect ที่เพิม่ สูงขึน้ โดยการ
ระดมทุนในกลุ่มไบโอเทคและเศรษฐกิจใหม่มอี ตั ราการเติบโตสูง
มาก ซึ่ง HKEX มีมู ล ค่ า การระดมทุ น ผ่ า น IPO สูง ที่สุ ด เป็ น
อัน ดับ 2 ของโลก ในปี 2563 คิด เป็ น มู ลค่ า 400.2 พัน ล้า น
ดอลลาร์ สูงทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ปี 2553
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ลงทุ น ซื้อ หุ้น ของตลาดอนุ พ ัน ธ์ ก ว่ า งโจว
(Guangzhou Futures Exchange: GFE) ร้ อ ยละ 7 นั บ เป็ น
สถาบันต่างประเทศแห่งแรกทีเ่ ข้ามาลงทุนในตลาดอนุ พนั ธ์ของ
จีน ทัง้ นี้ GFE เป็ น ตลาดที่จดั ตัง้ ขึ้น ใหม่ การเข้า ลงทุน ครัง้ นี้
สะท้อนถึงความมุ่งมันของ
่
HKEX ในการสนับสนุ นนโยบายการ
ท าให้ จี น เป็ นสากลและส่ ง เสริ ม ตลาดการเงิ น ในภู มิ ภ าค
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ HKEX ในด้าน China Anchored
ในการมีบทบาทสนับสนุนการเติบโตของตลาดอนุพนั ธ์ในจีน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) มีแผนรวมกระดานหลักและ SME เข้าด้วยกัน โดยจะ
คงเหลือเพียง 2 กระดาน คือ กระดานหลัก และ ChiNext ทีเ่ น้น
ด้านนวัตกรรมและบริษทั เติบโตใหม่ๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ใน
กระดาน SME เติบโตมาในระดับใกล้เคียงกันกับกระดานหลัก
ทัง้ ในด้านมูลค่าตลาด ผลประกอบการและลักษณะธุรกรรม การ
รวมกัน เป็ น ไปตามแนวโน้ ม พัฒ นาการและการมุ่ ง สู่ต ลาดที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเป็ นโครงสร้างที่เหมาะสมด้วย
สองกระดาน อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริม ChiNext ในการขับเคลื่อน
นโยบายเชิง นวัต กรรม คาดว่ า ใช้เ วลา 2 เดือ นในการรวม
กระดาน โดยไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จัด คอร์สอบรมออนไลน์ ผ่ า นแพลทฟอร์ม ต่ า งๆ เช่ น
แอพลิเ คชัน่ มือถือ Learning College of SZSE และเว็บ ไซต์
ทางการอื่น ๆ ในช่ ว ง Spring Festival ระหว่ า งวัน ที่ 10-28
กุมภาพันธ์ 2564 โดยเลือกหัวข้อทีเ่ ป็ นทีส่ นใจ อาทิ การเตรียม
ตัว ก่ อ นจดทะเบีย น มาตรฐานการด าเนิ น งาน การตีค วาม
กฎหมายและเกณฑ์ บัญชีและเครื่องมือตลาดทุน ซึง่ สอดคล้อง
กับมาตรการที่ SZSE ให้ความสาคัญ อาทิ การปฏิรูป ChiNext
Board และการเตรี ย มการส าหรับ registration-based IPO
system และการบังคับใช้กฎหมายใหม่
FTSE Russell เพิม่ หลักทรัพย์จากกระดาน STAR ของตลาด
หลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) ซึง่
เป็ นกระดานส าหรับ หลัก ทรัพ ย์ ท่ีเ กี่ ย วกับ นวัต กรรม เข้ า
ค านวณในดั ช นี FTSE China A Index Series และ FTSE
Global Equity Index Series (GEIS) ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 22 มีน าคม
2564 เป็ นต้นไป โดยมี 50 หลักทรัพย์ใน STAR ได้เข้าร่วม
ค านวณในดัช นี FTSE Global All Cap China A Inclusion
index และมี 7 หลั ก ทรั พ ย์ เข้ า ค านวณในดั ช นี FTSE
Emerging Index
ตลาดสิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ ต้ า เหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCE) มีปริมาณการซือ้ ขายสูงเป็ นอันดับที่ 7 ของ
โลก จากการจัด อัน ดั บ ของ Futures Industry Association
(FIA) ทีร่ วบรวมข้อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์ 80 แห่งทัวโลก
่
ทัง้ นี้ DCE มีปริมาณการซือ้ ขายที่ 2.207 พันล้านล็อต เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 62.83 โดยฟิ วเจอร์สอ้างอิงสินค้าเกษตรเติบโตรวดเร็ว
ได้แ ก่ กากถัว่ เหลือ ง น้ า มัน ปาล์ม โอเลอิน บริสุท ธิ ์ ข้า วโพด
น้ามันถัวเหลื
่ องและไข่ ตามลาดับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) รายงานผลประกอบการสิ้น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 มีรายได้จากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ 470.5 ล้าน
ดอลลาร์ หรือ ร้อ ยละ 3.4 จากการเติบ โตด้า นจดทะเบีย น
หลักทรัพย์และการซือ้ ขายหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์
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ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (NZX) รายงานผลประกอบการปี
2563 ที่ร ายได้จ ากการด าเนิ น งานอยู่ ท่ี 34.4 ล้า นดอลลาร์
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบ
กับปี ท่ผี ่านมา โดยมูลค่าซื้อขายทาสถิติใ หม่ท่ี 53.7 พันล้า น
ดอลลาร์ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 41.8 ขณะที่กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ
20.1 ที่ 17.6 ล้านดอลลาร์ ทัง้ นี้ รายได้เติบโตในทุกกลุ่ม ทัง้
Capital Markets, Smartshares แ ล ะ NZX Wealth
Technologies อนึ่ ง ในปี 2563 NZX ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การ
สร้างพันธมิตร อาทิ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ส่งเสริม
การเติบโตของอนุ พนั ธ์อา้ งอิงผลิตภัณฑ์นม (dairy derivatives)
ซึง่ อยู่ระหว่างพิจารณานาเข้าจดทะเบียนซื้อขายใน SGX และ
ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ European Energy Exchange เพื่ อพั ฒ น า
auction service ส าหรั บ New Zealand Emissions Trading
Scheme ซึ่งเป็ นหนึ่ง ในเครื่องมือ เพื่อบรรลุตามนโยบายด้า น
สภาพอากาศ เป็ นต้น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์อิ ส ตัน บู ล (Borsa Istanbul) ร่ ว มมือ กับ
Capital Markets Board of Turkey เปิ ดตัวแผนสนับสนุ นทาง
การเงินแก่บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผลิตรายงานวิจยั ให้
มากขึน้ มุ่งสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ตลาดทุน การสร้างราคาทีม่ ี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมความรูท้ างการเงิน
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) ร่ ว ม มื อ กั บ Higher Colleges of
Technology (HCT) เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านรูปแบบการจัดแข่งขัน การจาลอง
สถานการณ์ การให้ทุน วิจ ัย การจัดสัมมนา นอกจากนี้ ADX
ขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ด้วย
DIFC Academy ข อ ง Dubai International Financial
Centre (DIFC) ร่ ว มมือ กับ Emirates Institute for Banking
and Financial Studies (EIBFS) ผู้ น าการจัด อบรมและให้
ความรู้ทางการเงินการธนาคาร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้าน
การให้ความรูท้ างการเงิน
Cboe Global Markets ขายกิจการ ETF.com ซึง่ เป็ นศูนย์รวม
ข้อ มู ล ด้า น ETF รวมถึง บทวิเ คราะห์แ ละการให้ค วามรู้ แก่
ETFS Capital ทัง้ นี้ ETF.com จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2544 โดย Cboe
หรือ Bats ในขณะนัน้ ได้ซอ้ื กิจการมาตัง้ แต่ปี 2549
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Euronext ได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ าก European Commission ให้ ซ้ื อ
กิจการของตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana Group) ได้
โดยมีคุณ สมบัติท่ีเ หมาะสมในฐานะ ผู้ซ้ือ ภายใต้ EU Merger
Regulation อย่า งไรก็ดี การควบรวมกิจ การนี้ ย งั ต้อ งผ่า นการ
พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม จากทางการ โดย Euronext คาดว่ า จะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในครึง่ แรกของปี 2564
Euronext ประกาศผลประกอบการปี 2563 รายได้เติบโตกว่า
ร้อยละ 30.2 คิดเป็ นมูลค่า 177.2 ล้านยูโร ซึ่งรายได้หลักทีเ่ พิม่
ขึ้นมาจาก 1) รายได้การให้บริการหลัง การซื้อขายที่เพิม่ สูงขึ้น
ร้อยละ 69.1 จากการควบรวมกิจการกับ VP Securities ศูนย์รบั
ฝากของเดนมาร์ก การให้บริการเต็มรูปแบบของ Euronext VPS
ศูนย์รบั ฝากของนอร์เวย์ ตลอดจนรายได้ค่าธรรมเนียมการชาระ
ราคาที่สูงขึ้น และ 2) รายได้การซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี พิม่ สูงขึ้น
ร้อยละ 33.8 จากการเติบโตทุ กประเภทหลัก ทรัพย์และ Nord
Pool
ตลาดหลัก ทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เปิ ด ตัว digital exhibit
โดยร่ ว มมือ กับ Museum of American Finance (MoAF) เพื่อ
แสดงผลงานและเรื่องราวตัง้ แต่เริม่ ต้นจัดตัง้ บริษัท พัฒนาการ
ของเทคโนโลยี ท างการเงิ น ระบบข้ อ มู ล และการซื้ อ ขาย
เหตุ การณ์ สาคัญ ที่แ สดงถึง บทบาทของ Nasdaq ที่มีต่ อระบบ
นิเวศน์ทางเศรษฐกิจและตลาดทุนทัวโลก
่
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการเฉลิม
ฉลองครบ 50 ปี นับตัง้ แต่จดั ตัง้ Nasdaq ขึน้ เมือ่ ปี 2514
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ร่วมกับ CBOE Global
Markets และตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วยอร์ ก (New York Stock
Exchange: NYSE) ฟ้ อ ง ก.ล.ต. เพื่อให้ระงับ แผนทบทวนการ
เผยแพร่ข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ ในการให้ข้อมูลราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์แก่นกั ลงทุน ซึง่ แผนดังได้กล่าวได้ประกาศออกมาเมื่อ
เดือนธันวาคม 2563 จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้บริการ
ข้อมูลของผูป้ ระกอบการตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ นับเป็ นรายได้หลัก
ของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ได้รบั คะแนนเต็ม 100
ในดัช นี Corporate Equality Index (CEI) ประจ าปี 2564 โดย
เป็ นทีย่ อมรับจากการเป็ นสถานทีท่ างานทีด่ ที ส่ี ดุ สาหรับความเท่า
เทียมทางเพศ (LGBTQ Equality) ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3 ทัง้ นี้ ดัชนี
CEI จัด ท าการส ารวจนโยบายและแนวปฏิบ ัติข องบริษัท ทัว่
ประเทศ อยู่ ภ ายใ ต้ ก ารบริ ห ารง านของ Human Rights
Campaign (HRC) Foundation
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) ควบรวมกิจ การของ
Verafin ซึ่ ง เป็ นผู้ น าด้ า นโซลู ช ั น่ ส์ ก ารจั ด การเพื่ อ ต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมทางการเงิน เป็ นที่เรียบร้อย หลังประกาศการควบ
รวมมาตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
CBM Group บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในนิวยอร์ก จัดทาบท
ศึกษาเกีย่ วกับตลาดอนุ พนั ธ์ในกลุ่มประเทศกาลังเติบโต ซึง่ ถือว่า
เป็ นส่วนสาคัญต่อส่งเสริมศักยภาพของตลาดทุนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ ตลาดอนุ พนั ธ์มจี ดั ตัง้ แล้วในประเทศพัฒนาแล้ว
ขณะที่ป ระเทศกาลัง เติบ โตมีหลายที่ อาทิ บราซิล จีน อินเดีย
แอฟริกาใต้ ขณะที่อีกหลายประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาจัดตัง้
อาทิ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ชิลี โรมาเนีย โมร็อกโค อียปิ ต์ คาซัคสถาน เป็ น
ต้ น ทัง้ นี้ จากข้อ มู ล ของ Futures Industry Association (FIA)
ปริม าณการซื้อ ขายเติบ โตต่ อ เนื่อ ง โดยในช่ ว ง 10 ปี ท่ีผ่า นมา
ปริมาณสัญญาซื้อขายเพิม่ ขึ้นเท่าตัว ในปี 2563 ปริมาณการซื้อ
ขายทัวโลกอยู
่
ท่ ร่ี าว 47 พันล้านสัญญา ต่อปี กระจุกตัวในอเมริกา
เหนือ ยุโรป รวมถึงบราซิล จีน อินเดีย อนึ่ง บทศึกษานี้ได้ระบุถงึ
องค์ประกอบสาคัญในการจัดตัง้ ตลาดอนุ พนั ธ์ กาหนดเวลาความ
พร้อมในการทีจ่ ะเริม่ พัฒนาตลาดอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
สมาพั น ธ์ ต ล าดหลั ก ทรั พ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) จัดทารายงานเผยแพร่สถิตติ ลาดหลักทรัพย์
ปี 2563 พบว่า ข้อมูล ณ สิน้ ปี 2563 เทียบกับสิน้ ปี 2562 มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทัง้ โลกที่ 109.21 ล้านล้านดอลลาร์
สรอ. เพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.7 มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม 137.63
ล้านล้านดอลลาร์สรอ. เพิม่ ขึ้นร้อยละ 53.7 ปริมาณการซื้อขาย
38.02 พัน ล้า นรายการ เพิ่ม ขึ้น ร้ อ ยละ 56 จ านวนบริษัท จด
ทะเบียนเข้าใหม่เพิม่ ขึน้ 1,485 บริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.7 มูลค่า
ระดมทุ น ผ่า น IPO เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 26.8 โดยมีมูล ค่า เฉลี่ย การ
ระดมทุ นผ่าน IPO ต่ อรายการอยู่ท่ี 187.06 ล้านดอลลาร์ส รอ.
และจานวนบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดเพิม่ ขิน้ ร้อยละ 1.1 มูลค่าซื้อ
ขาย ETFs เพิม่ ขึ้นร้อยละ 42.3 ในด้านตลาดอนุ พนั ธ์ มีปริมาณ
การซือ้ ขายสัญญาออปชันที
่ ่ 20.96 พันล้านสัญญา เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
48.6 และปริมาณการซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สที่ 25.32 พันล้าน
สัญญา เพิม่ ขึ้นร้อยละ 38.6 สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ท่ี
https://bit.ly/3bjc3mD
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่วมกับ Euroclear เปิ ดซือ้ ขาย Orchid bond ในสิงคโปร์ โดย
ที่ผู้ล งทุ น ต่ า งชาติส ามารถซื้อ ตราสารหนี้ ท่ีอ อกโดยบริษั ท
สัญชาติสงิ คโปร์โดยตรงจากศูนย์รบั ฝาก (CDP) ของสิงคโปร์
ผ่าน Euroclear ซึ่งจะได้ประโยชน์ จากการท าธุรกรรมที่เป็ น
แบบเรียลไทม์ และเป็ นการส่งมอบแบบ DVP ได้หลายสกุลเงิน
ในกลุ่ ม ลู ก ค้ า ของ Euroclear โดยมี HSBC เป็ น custodian
bank
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มกับ Trumid และ Hillhouse Capital จัด ตัง้ XinTru ซึ่ง
เป็ น joint venture ที่จะพัฒนาแพลทฟอร์มในการซื้อขายตรา
สารหนี้ ใ นเอเชีย ในชื่อ “Trumid XT” เพื่อ เชื่อ มต่ อ ระหว่ า ง
SGX Bond Pro และ Trumid Market Center ในสหรัฐอเมริกา
ทาให้ทวโลกสามารถเข้
ั่
าถึงตลาดตราสารหนี้ในเอเชียได้สะดวก
มากยิง่ ขึน้
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อิ น โ ด นี เ ซี ย ( Indonesia Stock
Exchange: IDX) เปิ ดให้บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เพิม่ เติม
ประกอบด้ ว ยข้อ มู ล การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ท่ีส้ิน สุ ด ของวัน
ประเภทต่างๆ รวมถึงดัชนี และข้อมูลปริมาณการซือ้ ขายของผู้
ลงทุนแต่ละประเภท
ตลาดฟิ วเจอร์สฮ่องกง (Hong Kong Futures Exchange)
เพิ่มค่ า ตอบแทนสาหรับสัญ ญาฟิ ว เจอร์สและออปชันอ้
่ างอิง
ดัชนี MSCI Asia และ Emerging Market บางประเภทสัญญา
โดยขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม และขยายระยะเวลา
การคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ liquidity providers และ
proprietary traders พร้อมเพิม่ เพดานคืนเงิน
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) เผยแพร่ JPX Data Catalogue เพื่อประชาสัมพันธ์การ
บริการด้านข้อมูลของ JPX ทัง้ ทีม่ คี ่าใช้จ่ายและฟรี บนเว็บไซต์
แก่ผสู้ นใจ
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) เปิ ดให้บริการระบบที่หลากหลายเพื่อผู้ลงทุน เมื่อเดือน
มกราคม 2564 ได้แก่ ระบบ CONNEQTOR ระบบให้บริการ
ช าระราคาและส่ง มอบของกองทุ น ETF เพื่อ การ creation/
redemption และระบบ TSE API
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัวระบบเสนอขาย REITs เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) ระบบตรวจสอบค าเสนอขายผ่ า น
แพลตฟอร์มข้อมูล REITs โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทาง
เทคนิ ค เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตรวจสอบตามกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ปิ ดเผยและโปร่งใส 2) จัดทาแพลทฟอร์มเสนอ
ขาย REITs ออฟไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการกาหนด
ราคาแบบออฟไลน์ และเสนอซื้อโดยนักลงทุน 3) จัดรูปแบบ
การบริหารงานเพื่อผลิตภัณฑ์ REITs แบบครบวงจร ตัง้ แต่การ
ใช้ระบบในการออกรหัสการเสนอซือ้ การเข้าจดทะเบียน รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูล REITs
ก . ล . ต . ก า ต า ร์ ( Qatar Financial Markets Authority:
QFMA) เป็ นแห่ง แรกในประเทศตะวัน ออกกลางที่ร่ว มมือกับ
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)
เพื่อเปิ ดตัวโซลูชนส์
ั ่ การเรียนรู้ผ่านดิจทิ ลั เพื่อต่อสูก้ บั การฟอก
เงินและอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาด
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) รั บ Blender Financial Technologies ซึ่ ง เ ป็ น
ฟิ นเทคบริษทั แรกเข้าจดทะเบียนใน TASE และเป็ นบริษทั ที่ 14
ทีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่นับตัง้ แต่ต้นปี 2564 โดย Blender เข้าอยู่
ในหมวดซอฟท์แวร์และอินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบนั มีอยู่ 20 บริษัท
มูลค่ามาร์เก็ตแคปที่ 84 พันล้านเชเกลอิสราเอล
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) ให้ก ารสนับ สนุ น
ธนาคารพาณิชย์ในการทาธุรกรรมแบบไร้การสัมผัสที่ตู้ ATM
โดยใช้ QR Code ผ่านแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือ ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ธุรกิจของ SIX ด้านการสร้างระบบนิเวศทางการเงินแก่ธนาคาร
พาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) เปิ ดระบบเชื่อมต่ อ
API ใหม่ สาหรับการบริหารจัดการความมังคั
่ งบนแพลทฟอร์
่
ม
b.Link ของ SIX เพื่อ ให้ธ นาคารสามารถเชื่อ มต่ อ ข้อ มู ล กับ
ผูจ้ ดั การกองทุนผ่านระบบบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เริ่ม เปิ ด การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์น อกเวลาท าการ ครอบคลุ ม
หลักทรัพย์เพิม่ เติม ได้แก่ กองทุนรวม ทัง้ กองทุนเปิ ดและปิ ด
ในสกุลเงิน รัสเซีย ดอลลาร์สรอ. และยูโ ร ในวันที่ 1 มีนาคม
2564 นอกจากนี้ ได้เปิ ดให้ธนาคารและโบรกเกอร์ทารายการ
repo และรายการ negotiated ที่มผี ู้ค้าประกัน (CCP) สาหรับ
หลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายใน MOEX’s Equity Market (ยกเว้นตรา
สารหนี้) โดยใช้บญ
ั ชีซอ้ื ขายเดียว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ปรั บ เวลาเปิ ดการซื้ อ ขายของตลาดอนุ พั น ธ์ แ ละอั ต รา
แลกเปลีย่ นเป็ น 7.00 น. เร็วขึน้ กว่าเดิม 3 ชัวโมง
่
เริม่ วันที่ 1
มีนาคม 2564 เอือ้ ประโยชน์ต่อนักลงทุนในเอเชียแปซิฟิกและ
ภู มิภ าคทางตะวัน ออกของรัส เซีย ในการเข้า ถึง การซื้อ ขาย
ดังกล่าว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) รับ ETF อ้างอิง Nasdaq-100 เข้าจดทะเบียน นับเป็ น
ETF กองแรกของโปแลนด์ท่อี ้างอิงกองทุนต่างประเทศ ทัง้ นี้
Nasdaq-100 ครอบคลุมหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ดา้ นเทคโนโลยี
100 บริษทั
Cboe Global Markets ประกาศแผนเปิ ดการซือ้ ขายเร็วขึน้ ใน
Cboe EDGX Equities Exchange ซึ่ ง เป็ นตลาดหลัก ทรัพ ย์
สหรัฐฯ ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งและเน้ นนักลงทุนรายย่อ ย
โดยจะเริม่ ซื้อขายตัง้ แต่เวลา 4.00 น. และรับคาสังตั
่ ง้ แต่เวลา
3.30 น. จะมีผลในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุนทัวโลกที
่
่ต้องการเข้าถึงตลาดดังกล่า ว
ทัง้ นี้ จะปรับปรุง Cboe One Feed ที่ให้บริการข้อมูลการซื้อ
ขายให้รองรับการปรับเวลาด้วย
Intercontinental Exchange (ICE) เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญา
ฟิ วเจอร์สอ้างอิงอัตราค่าขนส่งของเรือบรรทุกน้ ามัน LNG เริม่
ซือ้ ขายวันที่ 22 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
จากหน่วยงานกากับ
Space Commodities Exchange (SCX) จั ด ตั ้ ง ขึ้ น ใ น
สหรัฐ อเมริก า เพื่อ เป็ นตลาดสิน ค้า โภคภัณ ฑ์ ข องสิน ค้ า ที่
เกีย่ วข้องกับอวกาศ ตัง้ แต่เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในดาวเทียม จนถึงการ
ซือ้ ขายทรัพยากรจากดวงจันทร์ โดยคาดว่าจะสามารถเริม่ ซื้อ
ขายเชือ้ เพลิงได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564
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CME Group เปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงสกุลเงินคริป
โต “Ether” ชาระราคาเป็ นเงินสด เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2564
CME Group ประกาศรวมระบบซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและ
ระบบธุรกรรมซื้อคืนของสหรัฐฯ (US Repo) ของ BrokerTec
ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบซือ้ ขายตราสารหนี้ เข้ากับแพลทฟอร์ม
CME Globex ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า ของ BrokerTec สามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลิต ภัณฑ์ท่หี ลากหลายขึ้น ทัง้ อนุ พ ันธ์ท่อี ้างอิง
อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล และ Repo ได้ครบวงจร
ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตรอนโต (Toronto Stock Exchange:
TSX) รับ Purpose Bitcoin ETF ซึ่งเป็ น ETF ที่มสี นิ ค้าอ้างอิง
เป็ น bitcoin และมีสถานะชาระหนี้ได้จริงตามกฎหมาย เข้าจด
ทะเบียนซื้อขายเป็ นตัวแรกของโลก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2564 ทัง้ นี้ ETF ดังกล่าวจัดตัง้ โดย Purpose Investment ซึ่ง
เป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์ในแคนาดา
European Energy Exchange (EEX) และ Croatian Power
Exchange (CROPEX) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
ตลาดอนุพนั ธ์ไฟฟ้ าในประเทศโครเอเชีย ในปี 2563 CROPEX
เป็ นตลาดสปอตที่มปี ริมาณการซื้อขาย 6,447 GWh ในตลาด
ล่วงหน้ าหนึ่งวันและระหว่างวัน โดยคาดว่าน่ าจะเปิ ดซื้อขาย
สัญญาอนุพนั ธ์ไฟฟ้ าได้ในปี 2565
MSCI พัฒนาบริการการลงทุนร่วมกับ Microsoft ซึง่ จะทาให้ผู้
ลงทุนสถาบันสามารถใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง
และ big data มาระบุถึงกลยุทธ์แ ละโอกาสในการลงทุน โดย
ให้บริการในลักษณะ as a service บน Microsoft Cloud ซึ่งใน
ปี 2 5 6 4 นี้ จ ะ มี บ ริ ก า ร ไ ด้ แ ก่ ESG Solutions, Index
Solutions, Data Management Solutions, แ ล ะ Investment
Analytics Solutions
Origin ฟิ นเทคด้ า นตราสารหนี้ ใ นรู ป แบบดิ จิ ท ั ล เปิ ดตั ว
Airbrush ซึ่ ง เป็ น universal data standard ส าหรับ การออก
พันธบัตร จากทีม่ คี วามยุ่งยาก และมีกระบวนการทีซ่ ้าซ้อน ทา
ให้ ส มาชิ ก ต้ อ งแปลข้ อ มู ล หลายทอด ส่ ง ผลให้ ร ะบบไม่ มี
ประสิทธิภาพ มีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ถูกต้อง
Airbrush จ ะ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า เห ล่ า นี้ โ ดย สร้ า ง standard
specification เพื่อ ให้ ก ารออกตราสารหนี้ มีก ระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็ นมาตรฐาน
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Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)
เผยแพร่โรดแมพ มุ่งสู่การลดระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์
ในสหรัฐอเมริกา เป็ น T+1 ภายใน 2 ปี โดยจัดทาเป็ นสมุดปก
ขาวระบุประโยชน์ ของการลดระยะเวลาการชาระราคา อาทิ
ประหยัด ต้น ทุน ลดความเสี่ยงตลาด และลดการวางมาร์จิน
พร้ อ มด้ ว ยแผนสนั บ สนุ น จากอุ ต สาหกรรมทัง้ สมาชิก และ
ผู้เ กี่ย วข้อ ง รวมถึ ง สิ่ง ที่ไ ด้ ด าเนิ น การก่ อ นหน้ า นี้ เ พื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และลด
ความเสีย่ ง อาทิ ปรับปรุงกระบวนการชาระราคาตอนกลางคืน
เป็ นต้น ทัง้ นี้ DTCC จะเริม่ ด้วยการจัดทาโปรโตไทป์ Project
Ion เพื่อให้สมาชิกทดลองในบริบท T+1 บนแพลทฟอร์มดิจทิ ลั
ทีใ่ ช้เทคโนโลยี DLT ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 จากนัน้ จะเริม่
กระบวนการเชื่อมโยงกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในปี 2565
และเริม่ ใช้อย่างเป็ นทางการในปี 2566
CDS Clearing and Depository Services (CDS) สานักหัก
บัญชีหลักทรัพย์และตราสารหนี้ของแคนาดา และ Canadian
Derivatives Clearing Corporation (CDCC) สานักหักบัญชี
อนุ พนั ธ์แคนาดา ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์
แคนาดา (TMX Group) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ Euroclear เพื่อพัฒนาระบบบริหารหลักประกันใหม่สาหรับ
ตลาดทุนแคนาดา เน้ นพัฒนากระบวนการทางานที่เชื่อมโยง
กันระหว่าง collateral pool ในประเทศ มุ่งให้เกิดสภาพคล่อง
และการโอนย้ายหลักประกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ESG and Sustainability
❖

ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission: SC) เปิ ด ตัว
NaviGate โครงการเพื่อ เสริม สร้า งความตระหนัก และความ
เชื่อมโยงระหว่างบริษัทที่ดาเนินนโยบายเพื่อสิง่ แวดล้อมกับ
ตลาดทุน โดยโครงการแรกเป็ นโปรแกรมเพื่อ MSMEs ในการ
ใช้ตลาดทุนเพื่อเข้าถึงการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง้ และกูย้ มื
เงินแบบ P2P มีผเู้ ข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน และ MSMEs
40 แห่งจากภาคเทคโนโลยีสเี ขียวและภาคพลังงานเพื่อความ
ยังยื
่ น
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คณะทางานด้านการเงิ นความยังยื
่ นดูไบ เผยแพร่แนวทาง
ในการลงทุนและออกหลักทรัพย์ด้านความยังยื
่ นแก่บริษัทจด
ทะเบียนซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในแผนการขยาย ESG ในวงกว้าง เพื่อ
นาไปสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางด้านการเงินความยังยื
่ น
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ประกาศเป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของโลก
ที่มีป ณิ ธ านมุ่ ง สู่ net zero ผ่ า นการเข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิก ของ
United Nations Climate Change ‘Race to Zero’ แ ละกา ร
จัด ท าแผนธุ ร กิ จ Business Ambition 1.5° ที่ ตั ง้ เป้ าลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเพื่อ บรรลุ ต ามข้อ ตกลงปารีส ที่ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติจ าก
Science Based Targets initiative (SBTi) เพื่อ จ ากัด การเพิ่ม
สู ง ขึ้ น ของอุ ณ ภู มิ ไ ว้ ท่ี 1.5° นอกจากนี้ LSEG ได้ เ ปิ ดตั ว
Transition Bond Segment ภายใต้ Sustainable Bond Market
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผู้ อ อกหลัก ทรั พ ย์ ท่ี มี transition strategy ตาม
แนวทางของข้อตกลงปารีสด้วย
Euronext รับบริษัท ESG Core Investments ซึ่งเป็ นบริษัทที่
สร้า งขึ้น เพื่อ ระดมเงิน ทุ น ไปซื้อ บริษัท อื่น (Special Purpose
Acquisition Company: SPAC) ที่โ ดดเด่ น ด้ า น ESG เข้า จด
ทะเบี ย นซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ Euronext
Amsterdam ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 250 ล้าน
ยูโร ณ วันจดทะเบียนซือ้ ขาย
ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) เปิ ดตัวดัชนีแรกด้าน
ESG โดยดึ ง ข้ อ มู ล จาก ESG Impact Rating ของ Inrate
องค์กรจัดอันดับความยังยื
่ นในสวิตเซอร์แลนด์ ที่วดั ผลกระทบ
จากบริษทั ทัง้ เชิงบวกและลบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม โดย SIX
จัดทา 2 ดัชนีใน Swiss Performance Index (SPI ESG) และ
20 ดัช นี ใน Swiss Bond Index (SBI ESG) บริษัท ภายใต้
ดัชนีจะต้องได้รบั การจัดอันดับ ESG Impact Rating ที่ C ขึ้น
ไป และมีรายได้จาก critical sector อาทิ ด้านแอลกอฮอล์ พนัน
การตัดต่อยีน พลังงานนิวเคลียร์ ถ่านหิน น้ ามัน ยาสูบ เป็ นต้น
ไม่เกินร้อยละ 5
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ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) ลงทุนใน Orenda
บริษัทสัญชาติแคนาดา ผูม้ คี วามชานาญแพลทฟอร์ม AI ด้าน
ข้อมูล ESG และข้อมูลทางเลือ ก การลงทุนนี้ถือเป็ นกลยุท ธ์
สาคัญที่ SIX จะช่วยให้ผลู้ งทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและ
รวดเร็วในการตัดสินใจลงทุน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ยอรมัน (Deutsche Börse) ประสบ
ความสาเร็จในการควบรวมกิจการ Institutional Shareholder
Services (ISS) ผู้ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ด้าน ESG
และการกากับดูแ ลกิจการ โดยได้เข้า ถือครองหุ้น ร้อยละ 81
ของ ISS เอื้อให้เป็ นผู้นาด้านโครงสร้างตลาดเพื่อพัฒนาไปสู่
การลงทุนแบบยังยื
่ น โดย ISS ยังคงจัดทารายงานวิเคราะห์
อย่างอิสระ ไม่ใช่ในรูปแบบการจัดทาวิจยั หรือบทวิเคราะห์ใน
นาม Deutsche Börse อนึ่ ง ปั จจุ บ ั น Deutsche Börse ได้
น าเสนอดั ช นี ESG ผ่ า น Qontigo ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารดั ช นี แ ละ
analytics (ภ า ย ใ ต้ แ บ ร น ด์ STOXX, DAX แ ล ะ Axioma)
ตลอดจนอนุ พนั ธ์ ESG ผ่าน Eurex และก่อนหน้านี้ Deutsche
Börse ได้ ซ้ื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยในบริ ษั ท Clarity AI ซึ่ ง เป็ นผู้
ให้บริการ ESG analytics ด้วย
Luxembourg Green Exchange (LGX) เปิ ดตั ว section
ใหม่ สาหรับ Climate-Aligned Issuers (CAI) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตาม
งานวิจยั และการกรองผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ของ Climate Bonds
Initiative โดย LGX ได้เพิม่ section ใหม่น้ี ใน labelled bond
section เพื่ อ รองรับ ผู้ อ อกตราสารหนี้ ท่ี ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ
climate-aligned sectors เช่น พลังงานสะอาด การขนส่งแบบ
คาร์บอนต่า หรือการใช้ทด่ี นิ ในแนวทางยังยื
่ น แต่อาจยังไม่ได้มี
การออกตราสารหนี้ในรูปแบบ labelled ทัง้ นี้ Climate BondsLGX Climate-Aligned Issuers จะเน้นที่กลุ่มบริษัทที่มรี ายได้
อย่างน้อยร้อยละ 75 (strongly aligned) หรือ ร้อยละ 95 (fully
aligned) จากกิจกรรมคาร์บอนต่า (low-carbon activities) โดย
พันธบัตรทีอ่ อกโดย CAIs นี้จะแสดงถึงโอกาสทางการลงทุนที่
เกีย่ วข้องกับสภาพอากาศ
ตลาดอนุพนั ธ์ออสโล (Oslo Børs Derivatives) เพิม่ สัญญา
ออปชันและฟิ
่
วเจอร์สอ้างอิงหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนที่
มุ่ ง เน้ น ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม 3 บริษัท ได้แ ก่ NEL, Tomra, และ
Scatec ซือ้ ขายบนแพลทฟอร์ม Euronext Optiq®
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Iberclear เปิ ดตัว “RENADE” ออฟฟิ ศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เป็ นหน่วยงานรัฐในการลงทะเบียนเรื่องการควบคุมปริมาณการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก (National Registry for Greenhouse
Gas Emission Allowances)
องค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) เล็ ง เห็ น ความจ าเป็ น
เร่งด่วนในการปรับปรุงการรายงานด้านความยังยื
่ นให้มคี วาม
สม่ าเสมอ เปรียบเทียบได้ และน่ าเชื่อถือ โดยเพิม่ ความสาคัญ
ต่อโอกาสและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
อากาศ (climate change-related risk) ก่อนขยายไปยังประเด็น
ความยั ง่ ยื น อื่ น ๆ ต่ อ ไป นอกจากนี้ IOSCO ได้ ป ระกาศ
มาตรการเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ให้ IOSCO Board ด าเนิ น การใน 3
แนวทาง คือ 1) ส่ง เสริมมาตรฐานที่สอดคล้องในระดับสากล
อาทิ ความลึก ของหัว ข้อ หลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ ง กรอบแนว
ปฏิบ ัติ 2) ส่ง เสริม การใช้ตัว ชี้ว ัด ที่เ ปรีย บเทีย บได้ท งั ้ ในเชิง
ปริมาณ (quantitative metrics) และคุณภาพ (narratives) และ
3) ส่ง เสริม การรายงานความยัง่ ยืน อย่ า งสม่ า เสมอเพื่อ สร้า ง
มูลค่าให้กบั องค์กร โดย IOSCO Board จะทางานร่วมกับ IFRS
Foundation และผู้ ร่ ว มตลาดอื่ น ๆ เพื่ อ ผลั ก ดั น มาตรการ
ดังกล่าว
ธนาคารกลางยุโรป พร้อมทัง้ ธนาคารทัง้ 19 แห่งทัวยุ
่ โรป ตก
ลงในหลักการร่วมกันเกีย่ วกับการนาการลงทุนเพื่อความยังยื
่ น
และรับ ผิด ชอบ (sustainable & responsible) มาประกอบใน
นโยบายการบริหารพอร์ตการลงทุน
UK Centre รายงานผลการศึกษาว่าด้วยภาษีคาร์บอน ทีจ่ ะเป็ น
เครื่องมือทีม่ สี ว่ นช่วยเรื่องสถานการณ์สภาพภูมอิ ากาศ
European Association of CCP Clearing Houses (EACH)
เผยแพร่ ผ ลการศึ ก ษาเรื่ อ ง “Climate Risk and CCP Risk
Management” มุ่งจากัดความเสีย่ งในหลากหลายรูปแบบ ทัง้
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง โดยความ
เสี่ยงด้านสภาพอากาศเป็ น อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ CCP ต้อ ง
คานึงถึง เพื่อที่จะปรับการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องตาม
ประเภทความเสีย่ งทีเ่ ติบโตมากขึน้
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คณะท างานด้ า นการเงิ น ต่ อ สภาพการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิ อากาศสหรัฐ อเมริ ก า เผยแพร่ หลักการสาหรับสหรัฐฯ
เพื่อเปลี่ยนเป็ นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าอย่างยังยื
่ น (sustainable
low-carbon economy)
BNP Paribas ป รั บ BNP Paribas Human Development
fund และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น BNP Paribas Inclusive Growth
Fund กองทุนแรกทีม่ ุ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนใหม่ เน้นการเติบโต
อย่ า งทัว่ ถึง โดยลงทุ น ในบริษัท ที่ใ ห้ค วามส าคัญ ต่ อ การลด
ความเหลื่อมล้าหรือ ไม่เท่าเทียมด้านรายได้ การศึกษา เพศ
เชือ้ ชาติ ต้นกาเนิดทางภูมศิ าสต์ อายุหรือสถานะพิการ
Refinitiv ร่ ว ม มื อ กั บ MarketPsych อ อ ก บ ริ ก า ร ใ ห ม่
“MarketPsych ESG Analytics” วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นความ
ยังยื
่ นจากข่าวและโซเชียลมีเดีย แสดงผลออกมาเป็ นตัวเลข
Refinitiv ร่ ว มกั บ บริ ษั ท Freedom Seal Global พั ฒ นา
ข้อมูลอัจฉริยะทีจ่ ะบอกได้ว่ามีการค้ามนุ ษย์ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการใช้สนิ ค้าและบริการจากบริษทั
ทีม่ กี ารค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทาน
Solactive ร่วมกับ ISS ESG และ Morgan Stanley เปิ ดดัชนี
ใหม่ Solactive ISS ESG Future of Plastic ซึง่ รวบรวมบริษทั
จดทะเบียนทัวโลกที
่
่มคี วามโดดเด่นด้านนวัตกรรมการกาจัด
และการใช้พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ
Solactive ร่ ว ม กั บ Barclays อ อ กดั ช นี ใ ห ม่ “Solactive
Climate Change Europe BTI” เพื่ อ ตอบโ จท ย์ ผู้ ล ง ทุ น ที่
ต้อ งการได้ร ับ โอกาสผลตอบแทนจากเศรษฐกิจ คาร์บอนต่ า
(low-carbon economy)
Bloomberg Intelligence รายงานมูลค่ า กองทุ น ESG ETF
เพิ่ ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว มากกว่ า สามเท่ า เมื่ อ เที ย บปี 2562
โดยเฉพาะกองทุ น ETF ที่เ น้ น ลงทุ น ด้า นการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
Synechron เผยความร่วมมือกับ RavenPack บริษัทชัน้ นา
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้บริการข้อมูลด้วย InvestTech
Accelerator ซึ่ง รวมถึง ข้อ มูล วิเ คราะห์ด้า น ESG ครบ 360
องศาให้แก่ผลู้ งทุน
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London Metal Exchange (LME) เลือ ก Itiviti เป็ น ผู้พ ัฒ นา
ระบบให้บริการ onboarding อัตโนมัตแิ ก่ลกู ค้า ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการปรับ ปรุ ง ระบบการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง การ
ปรับปรุง LMEselect ซึ่งเป็ นระบบซื้อขายระหว่างสมาชิก เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพให้ลกู ค้าของ LME ในการติดตามและรายงาน
ในภาพรวมตลอดทัง้ กระบวนการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และลด
เวลาในการนาผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด
Cboe นากลไกการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อซือ้ ขาย
สินค้าออปชันอ้
่ างอิงดัชนี S&P 500 เพิม่ สภาพคล่องให้สามารถ
ซื้อขายสัญญาล็อตเล็กๆ ได้ ไม่เกิน 10 สัญญา ซึ่งแต่ เดิมซื้อ
ขายกันในลักษณะ open-outcry เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ปรับ ปรุ ง
เกณฑ์ เ ข้ า จดทะเบี ย นในกระดานหลั ก และ ACE เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการถือหุ้นของรายย่อย โดยพิจารณาจากมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษทั จดทะเบียน โดยบริษทั ทีม่ ี
มูลค่า 1-3 พันล้านริงกิต กาหนดให้ต้องมี free float อย่างน้อย
ร้อยละ 20 และบริษทั ทีม่ มี ลู ค่า 3 พันล้านริงกิตขึน้ ไป ให้มี free
float อย่างน้อยร้อยละ 15 จากเดิมที่กาหนดให้บริษัทจะต้องมี
free float อย่างน้อยร้อยละ 25 เริม่ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มีนาคม
2564
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ปรับคู่มอื การรายงานข้อมูลการจดทะเบียน
ของบริษัทกลุ่มไบโอเทค เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพิ่ม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และลักษณะธุรกิจทีส่ าคัญ ทัง้ นี้ ปั จจุบนั ฮ่องกง
เป็ น ตลาดที่มีบริษัท ไบโอเทคเข้าจดทะเบีย นที่ใหญ่ ท่ีสุด เป็ น
อันดับที่ 2 ของโลก โดยมีทงั ้ หมด 30 บริษัท คิดเป็ นมูลค่าที่
ระดมทุนทัง้ หมด 78 พันล้านดอลลาร์
ก.ล.ต. ญี่ปนุ่ (Japan’s Financial Services Agency: JFSA)
เปิ ดรับ ฟั ง ความคิด เห็น เกี่ ย วกับ การปรับ เปลี่ ย นเกณฑ์ ใ น
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประกันเพื่อเอื้อให้ต่างชาติสามารถทา
ธุรกิจได้ถงึ แม้ไม่มอี อฟฟิ ศในประเทศญีป่ ่ นุ
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ก.ล.ต.ฮ่ อ งกง (SFC) ออกค าสังไปยั
่
ง โบรกเกอร์ 13 แห่ ง
ไม่ให้จดั การใดๆ ของสินทรัพย์ท่อี ยู่ภ ายใต้บญ
ั ชีซ้อื ขาย 54
บัญชี ที่มคี วามเกี่ยวโยงกับการหลอกลวงด้านการลงทุนผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย (ramp-and-dump) ทีม่ ุ่งทาราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกงระหว่ า ง
เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จัดทากลไกการรายงานการซื้อขาย program trading
สาหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ลงทุ น หุ้น กู้แ ปลงสภาพ โดยก าหนดขอบเขตของนั ก ลงทุ น
program trading วิธีการรายงานข้อมูล เนื้อหาที่ต้องรายงาน
และการรับรองความถูกต้องของการรายงาน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ปรับ เกณฑ์แ ละสร้า งความแข็ง แกร่ ง ด้า นระบบไอที
เพื่อให้การเปิ ดเสนอขาย infrastructure REITs แก่สาธารณะ
เป็ นไปอย่างเรียบร้อย ทัง้ ด้านการทบทวนเกณฑ์จดทะเบียน
กระบวนการซือ้ ขาย การปกป้ องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน
European Securities and Markets Authority (ESMA)
เผยแพร่ ร ายงานเกี่ย วกับ การใช้ม าตรฐานข้อ มูล (technical
standards: ITS) ภายใต้กรอบกฏเกณฑ์เกี่ย วกับการซื้อขาย
กองทุนข้ามประเทศ รวมถึงการนาเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
องค์กรก ากับ ดูแลแต่ ละประเทศ เกี่ย วกับ เกณฑ์ด้า นการท า
การตลาดกองทุน ค่าธรรมเนียมด้านกฎเกณฑ์ ค่าปรับทีเ่ รียก
เก็บทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมซือ้ ขายข้ามตลาด
ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย ( ASIC) เปิ ดตั ว Immunity Policy
นโยบายภูมคิ ุ้มกันสาหรับการกระทาที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ
บริษั ท อาทิ การสร้ า งราคาหลัก ทรัพ ย์ การใช้ข้อ มู ล วงใน
พฤติกรรมฉ้อฉล ในการประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยเปิ ดให้
บุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับ ผู้ท่กี ระทาการฝ่ าฝื น ตามข้างต้น
สามารถยื่นขอ immunity จากการรับโทษทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะให้
รายบุคคลเท่านัน้ ไม่รวมรายองค์กร และบุคคลนัน้ ต้องเป็ นคน
แรกทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี าหนดและรายงานพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมนี้มายัง ASIC ก่อนที่ ASIC จะเริม่ ต้นกระบวนการ
ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ มุ่งใช้นโยบายนี้ช่วยในการ
ระบุ แ ละบัง คับ ใช้บ ทลงโทษกับ ผู้ท่ีฝ่ าฝื น พระราชบัญ ญัติท่ี
กาหนดไว้
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หน่ ว ยงานกากับดูแลทางการเงิ น สหราชอาณาจักร (UK
Financial Conduct Authority: FCA) เผยแพร่แนวปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้าทีม่ คี วามเปราะบาง (vulnerable) อย่างเป็ นธรรม ซึ่งจาก
งานวิจ ัย Financial Lives ของ FCA พบว่ า 27.7 ล้า นคนใน
สหราชอาณาจัก ร อยู่ใ นข่ายเปราะบาง อาทิ สุขภาพอ่อนแอ
ประสบปั ญหาชีวติ ความมันคงทางการเงิ
่
นต่ าลง หรือศักยภาพ
ลดลง ซึง่ จากัดความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจหรือเอือ้
ให้เกิดความเสีย่ งต่อการขายหุน้ ออกด้วยความเข้าใจผิด ดังนัน้
FCA จึง เรีย กร้อ งให้บ ริษัท เข้า ใจปั จจัย ที่อาจทาให้เ กิดความ
เสี่ยงและสร้างความมันใจว่
่ าลูกค้าทุกรายจะได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่ า งเท่ า เทีย ม ตัง้ แต่ ก ารออกผลิต ภัณฑ์จ นถึง ขัน้ ตอนการ
สื่อสารกับลูกค้า นอกจากนี้ FCA ยังได้จ ัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมือ กับ Equality and Human Rights Commission
ด้วย เพื่อเน้ นประเด็นความเท่าเทียม เพื่อปกป้ องบุคลากรใน
ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน
ก.ล.ต. สหรัฐ อเมริ ก า (SEC) ประกาศพัก การซื้อ ขาย 15
บริษัท ที่มขี อ้ สงสัยในการนาเสนอข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียที่ม ี
ความเกีย่ วโยงถึงปริมาณและความผันผวนการในการซื้อขายหุน้
ดัง กล่ า ว ซึ่ ง ตามแนวปฏิ บัติ จ ะพัก ได้ 10 วัน โดยจะไม่ ใ ห้
นายหน้ าซื้อขายเชิญชวนนักลงทุนให้ซ้ือหรือขายหุ้นดังกล่าว
จนกว่าจะปรับคุณสมบัตติ ามทีก่ .ล.ต.กาหนด
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ก.ล.ต. ฮ่องกง (SFC) จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การบริหารความมังคั
่ งข้
่ ามพรมแดน (cross-boundary wealth
management connect) ในกรอบ Guangdong-Hong KongMacao Greater Bay Area กั บ People’s Bank of China,
China Banking and Insurance Regulatory Commission
(CBIRC), China Securities Regulatory Commission
(CSRC), State Administration of Foreign Exchange, Hong
Kong Monetary Authority (HKMA) แ ล ะ the Monetary
Authority of Macao เพื่อจัดทากรอบการกากับดูแลและกลไก
ปกป้ องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนภายใต้หน่ วยงานกากับดูแล
ในกรอบกฎหมายของ 3 แห่ง
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