
 

ผลการรับฟ)งความคิดเห็นจากผู6ท่ีเก่ียวข6อง (public hearing) 

เอกสารรับฟ)งความคิดเห็น เลขท่ี อจต. 27/2565 

เร่ือง หลักเกณฑWและรZางประกาศเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจในตลาดทุน ผZานระบบโครงสร6างพ้ืนฐานดิจิทัล 

(Digital Infrastructure) ภายใต6โครงการ Sandbox 

1. การรับฟ)งความคิดเห็น จำนวน 1 คร้ัง ผ9านทางเว็บไซต>ของสำนักงาน (www.sec.or.th) 

ระหว9างวันท่ี 2 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 19 กันยายน 2565 

2. ผูWจัดส9งความคิดเห็น ผZานทางเว็บไซตWของสำนักงานและอีเมลของเจ6าหน6าท่ี 

จำนวน 9 ความเห็น  

ผูWเขWาชมทางเว็บไซต> จำนวน 638 คร้ัง 

3. ประเด็นสำคัญ 

สำนักงานไดWเป]ดรับฟ)งความคิดเห็นต9อหลักเกณฑ>และร9างประกาศเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนของกลุ9มผูWออกหลักทรัพย>และกลุ9มผูWประกอบธุรกิจ ผ9านระบบโครงสรWางพ้ืนฐานดิจิทัล 

(Digital Infrastructure) ภายใตWโครงการ Sandbox โดยกำหนดใหWผูWจัดจำหน9ายหลักทรัพย> นายทะเบียน

หลักทรัพย> และศูนย>รับฝากหลักทรัพย> ท่ีประสงค>จะใชWระบบ Digital Infrastructure : web portal  

ในการทำธุรกรรมตราสารหน้ีตWองขอความเห็นชอบต9อสำนักงานเพ่ือเขWาร9วมทดสอบในโครงการ 

Sandbox ซ่ึงจะตWองมีคุณสมบัติและระบบงานตามประกาศสำนักงาน และกำหนดแนวปฏิบัติว9าดWวยการ

อนุมัติการเสนอขายตราสารหน้ีผ9านระบบ web portal ท้ังน้ี มีผูWแสดงความคิดเห็นต9อหลักเกณฑ>และร9าง

ประกาศ ดังน้ี 

 

หลักการและรZางประกาศท่ีเสนอ ข6อสังเกตหรือข6อเสนอแนะ ความเห็นของสำนักงาน 

1. กำหนดใหWผูWประกอบธุรกิจ 

ท่ีประสงค>จะใชWระบบ Digital 

Infrastructure : web portal  

ในการทำธุรกรรมตราสารหน้ี  

ตWองขอความเห็นชอบต9อสำนักงาน

เพ่ือเขWาร9วมทดสอบในโครงการ 

Sandbox ก9อน จึงจะสามารถ 

เขWาใชWงานไดW 

ผูWแสดงความคิดเห็น 6 ราย เห็นดWวย 

ผูWแสดงความคิดเห็น 2 ราย ไม9เห็นดWวย 

ผูWไม9แสดงความคิดเห็น 1 ราย 

โดยมีขWอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. สำหรับผูWประกอบธุรกิจท่ีเคยย่ืน

ขอความเห็นชอบกับสำนักงาน 

เพ่ือเขWาร9วมโครงการทดสอบ 

Phase 1 : Sandbox ในช9วง 

Development จำเป�นตWองย่ืน 

ขอความเห็นชอบเขWาร9วมโครงการ

สำนักงานพิจารณาความเห็นและ

ขWอเสนอแนะแลWว ขอเรียนดังน้ี 

 

 

1. การขอความเห็นชอบต9อสำนักงาน

เพ่ือเขWาร9วมทดสอบใน Phase 1 : 

Sandbox ในช9วง Development 

เป�นการเขWาร9วมโครงการเพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาระบบ web 

portal  



 

หลักการและรZางประกาศท่ีเสนอ ข6อสังเกตหรือข6อเสนอแนะ ความเห็นของสำนักงาน 

ทดสอบ Phase 2 : Sandbox 

ในช9วง Production อีกคร้ัง

หรือไม9 หากยังมีบทบาทหนWาท่ี

เช9นเดิม 

 

 

 

 

2. ในกระบวนการขาย ควรเพ่ิมหนWาท่ี

ของผูWประกอบธุรกิจท่ีดำเนินการ

ในฐานะ dealer ดWวย  

 

 

 

 

3. ระหว9างรอสำนักงานใหWความ

เห็นชอบ หากผูWประกอบธุรกิจ

ไดWรับการแต9งต้ังจากผูWออกตราสาร

หน้ี (Issuer) ท่ีประสงค>จะออก

ผ9านระบบ web portal สำนักงาน

จะพิจารณาแนวทางการช9วยเหลือ 

หรือดำเนินการอย9างไร  

ซ่ึงเม่ือระบบดังกล9าวถูกพัฒนา 

แลWวเสร็จ ผูWประกอบธุรกิจตWองขอ

ความเห็นชอบต9อสำนักงานเพ่ือ 

เขWาร9วมทดสอบในโครงการทดสอบ 

Phase 2 : Sandbox ในช9วง 

Production เพ่ือทดสอบ 

การใหWบริการโดยใชWระบบ web 

portal กับผูWใชWงานจริง  

2. ในกระบวนการขายผ9านระบบ web 

portal ในระยะน้ีครอบคลุมเฉพาะ

การดำเนินการในตลาดแรก 

ในส9วนของการจัดจำหน9าย

หลักทรัพย> ดังน้ัน จึงกำหนดหนWาท่ี

เฉพาะ underwriter  

 

3. สำนักงานจะกำหนดระยะเวลา

เป]ดรับสมัครเขWาร9วมโครงการ 

Sandbox และจะแจWงผลการใหW

ความเห็นชอบในคราวเดียวกัน

สำหรับผูWย่ืนขอความเห็นชอบ 

ทุกราย ท้ังน้ี ยังสามารถดำเนินการ

ออกหุWนกูWผ9านผ9านระบบ IPOS  

ไดWเช9นเดิม  

2. กำหนดใหWผูWประกอบธุรกิจท่ีเขWา

ร9วมโครงการ ตWองมีคุณสมบัติ

ตามท่ีสำนักงานกำหนด เช9น ตWองมี

ความพรWอมในการทดสอบและมี

แผนงานต9าง ๆ และมีการกำหนด

อำนาจและการดำเนินการของ

ผูWแสดงความคิดเห็น 8 ราย เห็นดWวย 

ผูWไม9แสดงความคิดเห็น 1 ราย 

โดยมีขWอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. สำนักงานควรกำหนดคุณสมบัติ 

และความพรWอมในการทดสอบ 

ใหWยืดหยุ9นมากกว9าท่ีระบุ 

สำนักงานพิจารณาความเห็นและ

ขWอเสนอแนะแลWว ขอเรียนดังน้ี 

 

1. สำนักงานจะกำหนดช9วงระยะเวลา

เป]ดรับสมัครอย9างเหมาะสม  

เพ่ือใหWเวลาผูWสมัครในการจัดเตรียม



 

หลักการและรZางประกาศท่ีเสนอ ข6อสังเกตหรือข6อเสนอแนะ ความเห็นของสำนักงาน 

สำนักงาน เช9น ระยะเวลาท่ี

สำนักงานจะใชWพิจารณาคำขอ เหตุ

ในการเพิกถอนและส้ินสุดการใหW

ความเห็นชอบ เป�นตWน 

ในประกาศ เช9น ยกเวWนเอกสาร

สำหรับการย่ืนขอความเห็นชอบ

หรือใหWส9งตามหลังไดW โดยไม9ตWอง

นำส9งท้ังหมดในคราวเดียว  

รวมถึงระบุกรอบเวลา 

และรายละเอียดการรายงานผล

การทดสอบท่ีชัดเจน และมี 

ความยืดหยุ9นในการปฏิบัติ เป�นตWน 

เอกสารสำหรับการย่ืนขอความ

เห็นชอบ ในส9วนของการรายงานผล

การทดสอบ เพ่ือใหWเกิดความ

ยืดหยุ9นในการดำเนินการ สำนักงาน

จึงไม9กำหนดในรายละเอียด 

การรายผลการทดสอบในประกาศ  

3. การจัดการ รวบรวม หรือรับส9ง

ขWอมูลการจองซ้ือของผูWจัดจำหน9าย

หลักทรัพย>ท่ีถูกตWอง ครบถWวน และ

เป�นป)จจุบัน 

ผูWแสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นดWวย - 

4. การรวบรวมขWอมูลรายช่ือผูWท่ีไดWรับ

การจัดสรรหลักทรัพย> และการ

นำส9งขWอมูลดังกล9าวท่ีไดWสอบถาม

แลWวใหWแก9ศูนย>รับฝากหลักทรัพย>

ของนายทะเบียนหลักทรัพย> ท้ังน้ี 

ในการบันทึกทะเบียนใหWถูกตWอง 

ครบถWวน ตรงต9อความเป�นจริง ใหW

นายทะเบียนหลักทรัพย>พิจารณา

จากชุดขWอมูลมาตรฐานการจัดสรร

หลักทรัพย> (“AA10”) ท่ีไดWรับจาก

ผูWจัดจำหน9ายหลักทรัพย>ทุกราย

ผ9านระบบ web portal 

ผูWแสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นดWวย 

 

- 

5. การฝากหลักทรัพย>ในระบบไรWใบ

หลักทรัพย> (scripless) โดยใชW

ขWอมูลท่ีไดWจากนายทะเบียน

หลักทรัพย>ผ9านระบบ web portal 

ผูWแสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นดWวย 

 

- 



 

หลักการและรZางประกาศท่ีเสนอ ข6อสังเกตหรือข6อเสนอแนะ ความเห็นของสำนักงาน 

6. กำหนดใหWในกรณีท่ีระบบเกิด

ขัดขWองไม9สามารถใชWการไดW  

ผูWประกอบธุรกิจจะตWองจัดใหWมี

ระบบงานและแผนรองรับการ

ดำเนินธุรกิจอย9างต9อเน่ือง 

(Business continuity plan) 

รองรับไวWดWวย (Exceptional Case 

Handling) 

ผูWแสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นดWวย 

โดยมีขWอเสนอแนะเพ่ิมเติมว9า 

ในช9วงการทดสอบควรใหWความ

ยืดหยุ9นกับผูWประกอบธุรกิจในการ

กำหนดแผน BCP โดยสามารถ

กำหนดเฉพาะเหตุการณ>สำคัญ

ตามท่ีผูWประกอบธุรกิจประเมิน

เท9าน้ัน ท่ีตWองมีแผน BCP 

สำนักงานพิจารณาความเห็นและ

ขWอเสนอแนะแลWว ขอเรียนว9า 

หลักเกณฑ>ตามท่ีไดWเป]ดรับฟ)ง

ความคิดเห็นไป ใหWความยืดหยุ9น

กับผูWประกอบธุรกิจในการกำหนด

แผนตามท่ีท9านใหWขWอเสนอแนะมา  

7. ขWอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ผูWแสดงความคิดเห็นมีขWอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมว9า 

1. เพ่ือใหWผูWประกอบธุรกิจสามารถ

กำหนด Exit Strategy ใหW

สอดคลWอง และเตรียมความพรWอม

กับแผนงานของสำนักงานไดW 

อย9างเหมาะสม ขอใหWสำนักงาน 

ใหWขWอมูลแผนงานของสำนักงาน

เพ่ิมเติมว9าหลังจากโครงการ 

Sandbox น้ีแลWว สำนักงาน 

มีแผนดำเนินการในเร่ืองใดบWาง 

เช9น แผนการขยาย Scope  

ของตราสารท่ีรองรับในอนาคต  

การแกWไขประกาศเพ่ือรองรับการ

ออกหลักทรัพย>ผ9าน Web Portal 

การแกWไขประกาศเพ่ือใหWรองรับ 

หุWนกูWแบบไรWใบตลอดอายุตราสาร  

2. ดWวยการทดสอบใน Sandbox 

phase น้ี จะครอบคลุมการเสนอ

ขายรายคร้ัง แก9ผูWลงทุนในวงจำกัด 

(II&HNW) เท9าน้ัน หากระบบ 

สำนักงานพิจารณาความเห็นและ

ขWอเสนอแนะแลWว ขอเรียนว9า 

1. แผนงานของสำนักงานจะ

สอดคลWองกับแผนการดำเนินการ

ขยาย scope ของ Main 

Operator ท้ังน้ี ในส9วน 

การออกหลักทรัพย>แบบไรWใบ 

ยังอยู9ระหว9างเสนอแกWไขกฎหมาย 

โดยหากการแกWไขมีความชัดเจน

แลWว สำนักงานจะมีการออกกฎ

ลำดับรอง ซ่ึงจะมีการเป]ดรับฟ)ง

ความคิดเห็นอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

2. ในอนาคต หากมีการขยาย scope 

การใหWบริการของระบบ web 

portal สำนักงานจะตWอง

ดำเนินการปรับปรุงประกาศ



 

หลักการและรZางประกาศท่ีเสนอ ข6อสังเกตหรือข6อเสนอแนะ ความเห็นของสำนักงาน 

ถูกพัฒนาใหWรองรับ 

การออกเสนอขาย แบบ MTN 

และการเสนอขายแบบ PO แลWว  

ผูWร9วมโครงการตWองย่ืนเอกสาร 

เขWาร9วม Sandbox อีกรอบหรือไม9 

และผูWประกอบธุรกิจจะตWองพัฒนา

ระบบใหWสามารถรองรับ 

การเสนอขายแบบ PO ดWวยหรือไม9 

สำนักงานจึงจะใหWความเห็นชอบ 

 

 

 

3. สำนักงานควรจัดใหWมีการประกาศ

รายช่ือผูWประกอบธุรกิจท่ีไดWรับ 

ความเห็นชอบ เพ่ือใหWผูWออกหุWนกูW

ทราบก9อนพิจารณาแต9งต้ัง 

ผูWจัดจำหน9ายหลักทรัพย>ภายใตW

โครงการ Sandbox 

4. ในช9วงโครงการ Sandbox  

ผูWออกหลักทรัพย>ยังสามารถ 

ออกหุWนกูW Plain รายคร้ังผ9าน 

IPOS ไดWอยู9หรือไม9 

5. ผูWออกหลักทรัพย>ตWองขอความ

เห็นชอบตามประกาศดWวยหรือไม9 

และสำนักงานมีขWอกำหนดสำหรับ

ผูWออกหลักทรัพย>ท่ีประสงค>จะออก

หุWนกูWในโครงการ Sandbox 

หรือไม9/อย9างไร 

 

เพ่ือใหWรองรับ จึงตWองมีการเป]ด 

รับสมัครผูWเขWาร9วมโครงการใหม9 

อีกคร้ัง ในส9วนการเสนอขาย PO 

ผ9านระบบ web portal  

จะสามารถดำเนินการไดW 

เม่ือสำนักงานเห็นว9าระบบพรWอม

ใชWงาน และออกจาก โครงการ 

Sandbox แลWว อย9างไรก็ตาม  

ในการพัฒนาระบบสำหรับ Phase 

แรกน้ี ผูWประกอบธุรกิจยังไม9

จำเป�นตWองพัฒนาระบบภายใน 

ใหWรองรับการเสนอขาย PO  

3. หากผูWประกอบธุรกิจไดWรับ 

ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

สำนักงานจะมีการประกาศรายช่ือ 

ผูWประกอบธุรกิจรายดังกล9าว 

 

 

4. ในช9วงโครงการ Sandbox ผูWออก

หลักทรัพย>ยังสามารถออกหุWนกูW 

Plain รายคร้ังผ9าน IPOS ไดWดWวย 

 

5. ผูWออกหลักทรัพย>ไม9ตWองขอความ

เห็นชอบตามประกาศของ

สำนักงาน อย9างไรก็ตาม  

ผูWออกหลักทรัพย>สามารถสมัครเขWา

ร9วมโครงการเพ่ือประโยชน>ในการ

วางแผนการทดสอบระบบ และ

ดำเนินการตามแนวทางการย่ืน
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6. ในประกาศไม9ครอบคลุมถึงผูWแทน 

ผูWถือหุWนกูW 

 

 

 

 

 

 

 

7. การท่ีผูWออกหลักทรัพย>ย่ืนแบบ

แสดงรายการขWอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย> (แบบ filing) ผ9าน

ระบบ web portal ซ่ึงสำนักงาน

ไดWรับขWอมูลในรูปแบบ machine 

readable จะส9งผลใหWระยะเวลา

ในการพิจารณาคำขอของ

สำนักงานลดลงหรือไม9  

8. นิยามของระบบเว็บพอร>ทัล  

- ควรครอบคลุม "การจัดทำ

รายงานผลการขาย" เพ่ือใหW

สอดคลWองกับ Business 

Flow 

- ควรใชWคำว9า "การรับส9งขWอมูล

จองซ้ือ" แทน "การจองซ้ือ" 

เพราะผูWลงทุนไม9ไดWทำการจอง

ซ้ือโดยผ9านระบบเว็บพอร>ทัล  

ขWอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี

ผ9านระบบโครงสรWางพ้ืนฐานดิจิทัล 

ตามท่ีสำนักงานกำหนด 

6. เน่ืองจากหลักเกณฑ>ป)จจุบันไม9ไดW

กำหนดวิธีการปฏิบัติงานของ

ผูWแทนผูWถือหุWนกูWอยู9แลWว  

การปฏิบัติงานผ9านระบบ web 

portal จึงไม9มีกำหนดดWวย  

อย9างไรก็ตาม ผูWแทนผูWถือหุWนกูW

สามารถเขWาร9วมโครงการ 

เพ่ือประโยชน>ในการวางแผน 

การทดสอบระบบ 

7. การรับขWอมูลในรูปแบบ machine 

readable ช9วยใหWผูWอนุมัติทำงาน

ไดWอย9างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เน่ืองจากสำนักงานไดWมีการพัฒนา

ระบบภายในเพ่ือจัดการขWอมูล

ดังกล9าว 

 

 

8. สำนักงานเห็นดWวยและจะ

ดำเนินการปรับแกW ดังน้ี  

“ระบบเว็บพอร>ทัล” (web 

portal) หมายความว9า ระบบ

อิเล็กทรอนิกส>ท่ีถูกพัฒนาข้ึน

ภายใตWโครงการพัฒนาระบบ

โครงสรWางพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือ

ใหWบริการจัดการขWอมูลในกิจกรรม

ท่ีเก่ียวขWองกับการทำธุรกรรม 
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9. การกรอกขWอมูลในแบบคำขอรับ

ความเห็นชอบในการเขWาร9วม

โครงการ Sandbox สำหรับ 

ผูWประกอบธุรกิจ  

- ในส9วน โครงสรWางองค>กร และ

ขอบเขตหนWาท่ีความ

รับผิดชอบ ท้ังขWอ 5.1 และ 

ขWอ 5.2 เป�นระดับ 

Management Level หรือ 

Working Level  

- ขWอ 5.2 ตWองใหWรายละเอียด

ผูWปฏิบัติงานทุกท9านหรือ

เฉพาะ Head of Function 

- ส9วนท่ี 2 ขWอ 2.3 เร่ือง

มาตรการบริหารความเส่ียง

ดWานต9าง ๆ ตWองระบุ 

การบริหารความเส่ียงในดWาน

ใดบWาง 

10. การกำหนดใหWผูWประกอบธุรกิจท่ี

เขWาร9วมโครงการ Sandbox 

จะตWองแยกกันดำเนินงานภายใตW

โครงการ Sandbox ออกจากการ

ตราสารหน้ีในตลาดแรก เช9น  

การขออนุญาตออกและเสนอขาย 

การจองซ้ือ การรายงานผล 

การขาย หรือการจัดทําทะเบียน

หลักทรัพย> และการรับฝาก

หลักทรัพย>ในระบบไรWใบ

หลักทรัพย> (scripless) เป�นตWน 

9. การกรอกแบบคำขอรับความ

เห็นชอบในการเขWาร9วมโครงการ 

Sandbox สำหรับผูWประกอบธุรกิจ  

- ในส9วน โครงสรWางองค>กร และ

ขอบเขตหนWาท่ีความ

รับผิดชอบ ขWอ 5.1 ใหWกรอก

ขWอมูล organization chart 

ของสายงานน้ัน ๆ พรWอมแนบ

แผนผัง รายละเอียด จำนวน

บุคลากรท้ังทีม (working 

level) และ ขWอ 5.2 ใหWกรอก

รายละเอียดเฉพาะ Head of 

Function 

- ในส9วนท่ี9 2 ขWอ 2.3 เร่ือง

มาตรการบริหารความเส่ียง

ดWานต9าง ๆ ใหWระบุตามแผน 

BCP ของประกอบธุรกิจ 

 

10. หากผูWประกอบธุรกิจไดWแยกว9า 

ตราสารหน้ีในรุ9นใดจะดำเนินการ

ผ9านระบบ web portal ภายใตW 

Sandbox หรือรุ9นใดจะดำเนินการ
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ดำเนินงานอ่ืนอย9างชัดเจนน้ัน  

อาจเป�นภาระแก9ผูWประกอบธุรกิจ

ในการท่ีจะตWองคัดแยกการ

ดำเนินงานภายใตW Sandbox 

ออกมาต9างหาก ซ่ึงนอกจาก 

จะส9งผลในแง9ความซ้ำซWอน 

ของ Operation การทำงานแลWว 

ยังก9อใหWเกิดภาระตWนทุน  

ในการใหWบริการของผูWประกอบ

ธุรกิจท่ีมีเพ่ิมข้ึนดWวย 

11. ควรเพ่ิมหนWาท่ีของผูWจัดจำหน9าย

หลักทรัพย> ใหWตWองสอบทานขWอมูล

ของผูWถือหลักทรัพย> (เช9น นอกจาก 

KYC ช่ือ-สกุล เลข 13 หลักถูกตWอง

แลWว ยังตWองครอบคลุมเร่ือง 

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูWถือ

หลักทรัพย>ตามขWอจำกัดการโอน 

เป�นตWน ดWวย) และ เพ่ิมหนWาท่ีของ

นายทะเบียนใหWตWองตรวจสอบ

จำนวนหน9วยรวมท่ีผูWจัดจำหน9าย

ส9งผ9าน web portal ว9าตรงตาม

สัญญามอบหมายงานนายทะเบียน 

 

 

12. ควรเพ่ิมช9องทางในการยืนยัน

ตัวตนเพ่ิมข้ึนในการพิสูจน>และ

ยืนยันตัวตน เช9น NDID  

 

ผ9านระบบ IPOS สำนักงานจะถือ

ว9ามีการปฏิบัติงานโดยแยกการ

ดำเนินการภายใตWโครงการทดสอบ

ออกจากการดำเนินการอ่ืนอย9าง

ชัดเจนแลWว 

 

 

 

 

 

11. ผูWจัดจำหน9ายหลักทรัพย> มีหนWาท่ี 

ทำ KYC ลูกคWาอยู9แลWว จึงไม9

จำเป�นตWองระบุในประกาศน้ีอีก 

อย9างไรก็ตาม ประกาศน้ีไม9

ครอบคลุมธุรกรรมในตลาดรอง  

จึงไม9กำหนดหนWาท่ีของผูWจัด

จำหน9ายหลักทรัพย>เก่ียวกับ 

การตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผูWถือหลักทรัพย> ในส9วน 

นายทะเบียนน้ัน มีหนWาท่ีสอบทาน

ความถูกตWองของขWอมูลตาม 

Business Process ท่ีไดWมี 

การออกแบบไวWสำหรับระบบ 

web portal 

12. ป)จจุบันการสมัคร Digital ID 

สามารถทำไดWผ9าน D.Dopa/app 

ทางรัฐ โดยในอนาคตจะเป]ดใหW

สมัครผ9านช9องทาง NDID  
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13. ควรขยายเวลาในการลงนาม  

e-signature เน่ืองจากผูWมีอำนาจ

ลงนามอาจมีขWอจำกัดในเร่ืองวัน

และเวลาในลงนาม 

14. ผูWออกหลักทรัพย>ท่ีออกหุWนกูW 

ผ9านระบบ web portal มีหนWาท่ี

ตWองรายงานงบการเงินและย่ืน 

one report ตามท่ีสำนักงาน

กำหนดดWวยหรือไม9 และมีการ

เช่ือมโยงระบบ web portal  

เขWากับระบบการรายงาน 

งบการเงินอย9างไร  

15. Main Operator ควรมีการ 

update ความคืบหนWา/ขWอมูล

โครงการ ฯ ใหWแก9ผูWออกหุWนกูWทราบ

ล9วงหนWาและอย9างสม่ำเสมอ 

เพ่ือใหWผูWออกหุWนกูWมีเวลาในการ

เตรียมการไดWทันตามกำหนดการ 

16. ควรมีการจัดทำคู9มืออย9างละเอียด

ใหWกับผูWออกหลักทรัพย>ในการออก

หุWนกูWภายใตWโครงการฯ 

 

17. ควรกำหนดค9าใชWจ9ายในการ 

ฝากหลักทรัพย>สำหรับนักลงทุน 

ท่ีไม9มี securities account  

ใหWเป�นอัตราเดียวกันกับการออก

หุWนกูWปกติ  

18. กรณีผูWประกอบธุรกิจท่ีอยู9ภายใตW

การกำกับดูแลของ ธปท.  

13. สำนักงานไม9ไดWกำหนดระยะเวลาท่ี

จะตWองลงนาม e-signature  

 

 

14. ผูWประกอบธุรกิจตWองย่ืนรายงานงบ

การเงินและ one report ตาม

กระบวนการปกติ เน่ืองจาก  

web portal ยังไม9รองรับ 

การดำเนินการดังกล9าว อย9างไร 

ก็ตาม สำนักงานจะแจWงขWอสังเกต

ต9อ Main Operator เพ่ือประสาน

ในการพัฒนาระบบใหWรองรับต9อไป 

15. สำนักงานจะแจWงขWอสังเกตของผูWใหW

ความเห็นต9อ Main Operator 

ต9อไป 

 

 

 

16. การจัดทำคู9มือผูWออกหลักทรัพย> 

ในการออกหุWนกูWภายใตWโครงการฯ 

ข้ึนอยู9กับ PMO ซ่ึงคาดว9าอยู9

ระหว9างการดำเนินการจัดทำ 

17. สำนักงานจะแจWงขWอสังเกตของ 

ผูWใหWความเห็นต9อ Main 

Operator ต9อไป 

 

 

18. สำนักงานไดWมีการหารือกับ ธปท.

ตลอดระยะเวลาช9วงพัฒนาระบบ
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จะดำเนินการตามโครงการ 

Sandbox สำนักงานมีการ

ประสานงานกับ ธปท. หรือไม9  

ว9าผูWประกอบธุรกิจตWองดำเนินการ

อย9างไร  

โครงสรWางพ้ืนฐานดิจิทัล เน่ืองจาก

ในอนาคตอาจตWองมีการเช่ือมต9อ

ระบบดังกล9าวกับระบบของ ธปท. 

เพ่ือใหWเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต9อ

ภาคตลาดทุนต9อไป  

 

สำนักงานขอขอบคุณผูWเขWาร9วมแสดงความเห็นตามรายช่ือดังต9อไปน้ี 

1. สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

2. บริษัทหลักทรัพย> แลนด> แอนด> เฮWาส> จำกัด (มหาชน) 

3. บริษัทหลักทรัพย> เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

4. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

6. บริษัท ศูนย>รับฝากหลักทรัพย> (ประเทศไทย) จํากัด 

7. บริษัท โตโยตWา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัด 

8. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

9. บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสรWางพ้ืนฐานทางดิจิทัล จำกัด 

 

 


