คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอยุตก
ิ ำรประกอบกำรเป็นสำน ักห ักบ ัญชีหล ักทร ัพย์ ศูนย์ร ับฝำก
ื้ ขำยหล ักทร ัพย์ และกำรให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหล ักทร ัพย์ตำมโครงกำร
หล ักทร ัพย์ ศูนย์ซอ
ทดสอบและพ ัฒนำนว ัตกรรมเพือ
่ สน ับสนุนกำรให้บริกำรเกีย
่ วก ับตลำดทุน
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนทีไ่ ม่สังกัดกระทรวง
่ กระบวนงำน: กำรขอยุตก
ื้ ขำยหลักทรัพย์
1. ชือ
ิ ำรประกอบกำรเป็ นสำนักหักบัญชีห ลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์ซอ
และกำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนับสนุนกำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับ
ตลำดทุน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร: อนุญำต
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1) มำตรำ 205 มำตรำ 206 มำตรำ 219 มำตรำ 220 และมำตรำ 221 แห่งพระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ำรในกำรขอรับ
ใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็ นสำนั ก หัก บัญชีห ลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และกำรให ้บริกำร
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนับสนุนกำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุน
3) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ำรขอรับใบอนุญำต
ื้ ขำยหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
และกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ ศูนย์ซอ
่ สนับสนุน
กำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุน
6. ระด ับผลกระทบ: บริกำรทีม
่ ค
ี วำมสำคัญด ้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลำง
7. พืน
8. กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด ้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็ นสำนั ก หัก บัญชีหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และกำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนับสนุน
กำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
ื้ ขำยหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม
และวิธก
ี ำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ ศูนย์ซอ
เพือ
่ สนับสนุนกำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุน
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 60 วัน
9. ข้อมูลสถิต ิ
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ อ
้ ยทีส
่ ุด 0
่ อ้ำงอิงของคูม
10. ชือ
่ อ
ื ประชำชน กำรขอยุตก
ิ ำรประกอบกำรเป็ นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ื้ ขำยหลักทรัพย์ และกำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม
ศูนย์ซอ
เพือ
่ สนับสนุนกำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
้ G
สถำนทีใ่ ห้บริกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อำคำรสำนักงำน ก.ล.ต. ชัน
เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 1207 หรือ
0-2033-9999/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)
หมำยเหตุ (เวลำพักเทีย
่ ง 12.00 – 13.00 น.)
12. หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ื้ ขำยหลักทรัพย์ และ
ผู ้ยืน
่ คำขอยุตก
ิ ำรประกอบกำรเป็ นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์ซอ
กำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนั บสนุนกำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับ
ตลำดทุน ต ้องแสดงข ้อมูลดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพือ
่ ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตยุตก
ิ ำรประกอบธุรกิจ
ดังกล่ำว
1. วัตถุประสงค์ในกำรขอยุตก
ิ ำรทดสอบ
2. ผลกำรดำเนินธุรกิจ
3. ปั ญหำอุปสรรคทีท
่ ำให ้กำรดำเนินธุรกิจไม่บรรลุเป้ ำหมำยตำมทีค
่ ำดไว ้
4. รำยงำนสรุปข ้อร ้องเรียนจำกผู ้ใช ้บริกำร และผลกำรดำเนินกำรกับข ้อร ้องเรียน
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5. แผนรองรับกำรออกจำกโครงกำร หรือแผนกำรดำเนินกำรตำม exit strategy หรือข ้อมูลทีแ
่ สดงว่ำได ้
ดำเนินกำรตำม exit strategy
ื้ ขำยหลักทรัพย์
6. ใบอนุญำตประกอบกำรเป็ นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์ซอ
และกำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนับสนุน
กำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุน (ถ ้ำมี)
ิ ของผู ้ใช ้บริกำรเสร็จสิน
้ (ถ ้ำมี)
7. ข ้อมูลทีแ
่ สดงได ้ว่ำผู ้ยืน
่ คำขอยุตไิ ด ้จัดกำรทรัพย์สน
8. อืน
่ ๆ (ถ ้ำมี) ........................................................................................................................
13. ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอกสำร
ื้ ขำย
1. ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะยืน
่ คำขอยุตก
ิ ำรประกอบกำรเป็ นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์ซอ
หลักทรัพย์ และกำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนับสนุน
กำรให ้บริกำรเกีย
่ วกับตลำดทุนต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให ้ยืน
่ คำขอเป็ นหนังสือพร ้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
ตำมทีก
่ ำหนดไว ้
2. สำนักงำนตรวจสอบว่ำหนังสือดังกล่ำวลงนำมโดยผู ้มีอำนำจผูกพันผู ้ยืน
่ คำขอหรือไม่ และตรวจสอบ
กำรกรอกข ้อมูลในแบบคำขอและควำมถูกต ้อง ครบถ ้วน ตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมข ้อ 15
3. กรณีเอกสำรถูกต ้อง ครบถ ้วน สำนักงำนจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันทีเ่ ริม
่ พิจำรณำคำขอ
4. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ในขณะนัน
้
สำนักงำนและผู ้ยืน
่ คำขอจะต ้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร ้อมกำหนดระยะเวลำ
ให ้ผู ้ยืน
่ คำขอดำเนินกำรแก ้ไขเพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด สำนักงำน
จะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอนัน
้ ทัง้ นี้ ผู ้มำยืน
่ คำขอทีไ่ ม่ได ้มำด ้วยตนเอง แต่มอบหมำยให ้ผู ้อืน
่
เป็ นผู ้มำยืน
่ คำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย
่ วข ้องไม่ถูกต ้องครบถ ้วน ผู ้มำยืน
่ คำขอแทนต ้องมีเอกสำรแสดงว่ำ
เป็ นผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบอำนำจจำกผู ้ยื่นคำขอ
สำนักงำนจะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินกำร จนกว่ำ ผู ้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก ้ไขคำขอ
หรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว หำกผู ้ยืน
่ คำขอยืน
่ เอกสำรทีข
่ ำดตำมทีร่ ะบุ
และสำนักงำนตรวจสอบแล ้วว่ำมีควำมถูกต ้องครบถ ้วน ให ้ดำเนินกำรตำม 3.
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วัน
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบกำรกรอกข ้อมูลในแบบคำขอและ
ควำมถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ โดยมี
รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขในกำรยืน
่ คำขอ (ข ้อ 12)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

29 วัน

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

30 วัน

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

กำรพิจำรณำ
1. ฝ่ ำยงำนจะดำเนินกำรสรุปข ้อมูล ข ้อเท็จจริง วิเครำะห์ข ้อมูล
และหำรือผู ้บังคับบัญชำ รวมถึงขอควำมเห็นจำกผู ้เชียวชำญ
หรือฝ่ ำยงำนทีเ่ กีย
่ วข ้อง (ถ ้ำมี)
2. ฝ่ ำยงำนจัดทำบันทึกเสนอต่อผู ้บริหำรระดับสูง ทัง้ นี้ ในกรณี
้ จงในประเด็นทีม
ทีม
่ เี หตุสงสัย สำนักงำนอำจให ้ชีแ
่ เี หตุสงสัย
ดังกล่ำวเพือ
่ ประกอบกำรพิจำรณำได ้
3. ผู ้บริหำรระดับสูงพิจำรณำคำขอ
4. จัดทำวำระเพือ
่ เสนอคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พจ
ิ ำรณำ
อนุญำต

(หมำยเหตุ: -)

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขนตอน
ั้
และระยะเวลำปฏิบ ัติรำชกำรมำแล้ว [เว้นไว้ไม่ตอ
้ งกรอก]
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15. รำยกำรเอกสำรหล ักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิมเติ
ลำด ับ
ชือ
่
ม (ถ้ำมี)
1)
แบบคำขอยุตก
ิ ำรประกอบกำรเป็นสำน ักห ักบ ัญชีหล ักทร ัพย์
ื้ ขำยหล ักทร ัพย์ หรือกำรให้บริกำร
ศูนย์ร ับฝำกหล ักทร ัพย์ ศูนย์ซอ
เป็นนำยทะเบียนหล ักทร ัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพ ัฒนำ
นว ัตกรรมเพือ
่ สน ับสนุนกำรให้บริกำรเกีย
่ วก ับตลำดทุน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
2)
ว ัตถุประสงค์ในกำรขอยุตก
ิ ำรทดสอบ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
3)
ผลกำรดำเนินธุรกิจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
4)
ปัญหำอุปสรรคทีท
่ ำให้กำรดำเนินธุรกิจไม่บรรลุเป้ำหมำย
ตำมทีค
่ ำดไว้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
5)
รำยงำนสรุปข้อร้องเรียนจำกผูใ้ ช้บริกำร และผลกำรดำเนินกำร
ก ับข้อร้องเรียน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
6)
แผนรองร ับกำรออกจำกโครงกำร หรือแผนกำรดำเนินกำรตำม
exit strategy หรือข้อมูลทีแ
่ สดงว่ำได้ดำเนินกำรตำม exit
strategy
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
7)
ใบอนุญำตประกอบกำรเป็นสำน ักห ักบ ัญชีหล ักทร ัพย์ ศูนย์ร ับฝำก
ื้ ขำยหล ักทร ัพย์ หรือกำรให้บริกำรเป็น
หล ักทร ัพย์ ศูนย์ซอ
นำยทะเบียนหล ักทร ัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพ ัฒนำนว ัตกรรม
เพือ
่ สน ับสนุนกำรให้บริกำรเกีย
่ วก ับตลำดทุน (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))
ิ ของ
8)
ข้อมูลทีแ
่ สดงได้วำ
่ ผูย
้ น
ื่ คำขอยุตไิ ด้จ ัดกำรทร ัพย์สน
้ แล้ว (ถ้ำมี)
ผูใ้ ช้บริกำรเสร็จสิน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-
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ลำด ับ
9)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิมเติ
ชือ
่
ม (ถ้ำมี)
รำยละเอียดอืน
่ ทีผ
่ ข
ู ้ อยุตป
ิ ระสงค์จะแจ้งเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันผู ้ยื่นคำขอ
พร ้อมประทับตรำบริษัท (ถ ้ำมี))

16. ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
ไม่ม ี

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
หน่วยงำน ณ จุดยืน
่ คำขอ : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
(หมำยเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น.))
2)
ไปรษณีย์ : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

(หมำยเหตุ: -)

3)

โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999

4)

อีเมล : complain@sec.or.th
(หมำยเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนัก นำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

5)

(หมำยเหตุ: -)

18. แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลำด ับ
ชือ
ื้ ขำยหลักทรัพย์ และ
1)
แบบคำขอยุตก
ิ ำรประกอบกำรเป็ นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์ซอ
กำรให ้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ
่ สนั บสนุนกำรให ้บริกำร
เกีย
่ วกับตลำดทุน(หมำยเหตุ: -)
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันทีค
่ ู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 30/04/2560

