การยืนคําขอความเห็นชอบ และขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
ประกาศที สช. 40/2564 กําหนดให้บริ ษทั ประเมิ นมูลค่าทรั พย์สินเป็ นผูย้ ืนคําขอ
ต่ อ อายุ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ นบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น หรื อยื นคํา ขอต่ อ อายุ ก ารให้
ความเห็นชอบบุคลากรเป็ นผูป้ ระเมินหลักต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามรู ปแบบและวิธีการบนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีการ
ปรับปรุ งแบบคําขอและขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ดังนี
1.1 ปรับปรุ งแบบคําขอความเห็นชอบและเปลียนแปลงข้อมูลจากจํานวน 3 แบบ
ให้รวมเป็ นแบบเดียว เรี ยกว่า “แบบ AP”: แบบคําขอความเห็นชอบและแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูล
ของบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น และผู ป้ ระเมิ น หลัก สํา หรั บ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น พร้ อ มทัง
ลดเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี
หลักเกณฑ์ปัจจุบนั
แบบ AP
รวมจํานวนเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
 1. สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั ทีกระทรวงพาณิ ชย์รับรอง
 2. สําเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์
 3. สําเนาทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทีกระทรวงพาณิ ชย์รับรอง
 4. สําเนางบการเงินของบริ ษทั ย้อนหลัง ปี
 5. หนังสื อรับรองประวัติ
 6. สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณีไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย)
 7. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรื อองค์กรทีกํากับดูแลวิชาชีพลงโทษ
 8. หนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูล
 9. สําเนาผลการศึกษา (Transcript)
 10. สําเนาหนังสื อรับรองการทํางาน
 11. สําเนาใบผ่านการทดสอบหรื ออบรม
 12. รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีจะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผปู ้ ระเมินรายใหม่

กรณี รายใหม่
12













กรณี ต่ออายุ
7







-

1.2 ขยายระยะเวลาการให้ ค วามเห็ น ชอบบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ผู ้ป ระเมิ น หลัก จากคราวละไม่ เ กิ น 2 ปี เป็ นคราวละ 5 ปี ปฏิ ทิ น 1 โดยมี ผ ลตังแต่ ว ัน ที ได้ รั บ
ความเห็ น ชอบและนับ ระยะเวลา 5 ปี ปฏิ ทิ น เริ มตังแต่ว ัน ที 1 มกราคมของปี ถัด ไปจนถึ ง วัน ที
31 ธันวาคมของปี ทีครบกําหนด สําหรับบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อผูป้ ระเมินหลักทีได้รับ
ความเห็ น ชอบก่ อ นวัน ที ประกาศฉบับ นี มี ผ ลใช้ บัง คับ ยัง ได้รั บ ความเห็ น ชอบตามระยะเวลา
ที เหลื อ อยู่ โ ดยบริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น มี ห น้า ที ผู ้ยื นคํา ขอต่ อ อายุ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อผูป้ ระเมินหลักภายใน วันก่อนวันทีสิ นสุ ดระยะเวลาการให้
ความเห็นชอบ ซึ งบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักทีได้รับความเห็นชอบจะได้รับ
ความเห็นชอบเป็ นระยะเวลา ปี ปฏิทินตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
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เกณฑ์ตามประกาศที สช. 40/

ข้อ และข้อ 11 ถึงข้อ 13
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สํานักงาน ก.ล.ต. ขอแสดงการครบกําหนดระยะเวลาการให้ค วามเห็ นชอบ
ในช่วง transition period และการยืนคําขอความเห็นชอบครังต่อไป ดังนี

ช่ วง transition period

กลุ่ม A:
กลุ่ม B:
กลุ่ม C:
กลุ่ม
A
B
C

กลุ่มทีได้รับความเห็นชอบเมือปี
กลุ่มทีได้รับความเห็นชอบเมือปี
กลุ่มทีได้รับความเห็นชอบเมือปี
ระยะเวลาทียืนขอต่อ
อายุในช่วง transition
period
ปี
ปี
ปี

และได้ต่ออายุตงแต่
ั วนั ที ก.ค.
และต่ออายุในปี 2565
ก่อนวันที ก.ค.
และต่ออายุในปี 2566

วันสิ นสุ ดอายุ
การให้ความ
เห็นชอบ
31 ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

การยืนขอต่ออายุครังถัดไป
(ภายใน วันก่อนวันครบ
กําหนด)
พ.ย. 9
พ.ย. 70
พ.ย. 1

วันครบกําหนดการให้
ความเห็นชอบครัง
ถัดไป
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

ตัว อย่ า งวัน ยื นคํา ขอต่ อ อายุ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบและวัน ครบกํา หนด
การให้ความเห็นชอบในครังต่อ ๆ ไป หากครบกําหนดให้ความเห็นชอบ ก.ค. 2565 จะได้ต่ออายุการ
ให้ความเห็นชอบสิ นสุ ดถึงวันที 31 ธ.ค. 2570 และสามารถยืนต่ออายุครังถัดไปวันที พ.ย. 70 โดย
จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบครังถัดไปได้สินสุดถึงวันที ธ.ค.
เป็ นต้น
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