คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน :
ิ สําหร ับธุรกรรมในตลาดทุน
การขอความเห็นชอบบริษ ัทประเมินมูลค่าทร ัพย์สน
สําหร ับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครงแรกและต่
ั
ออายุ
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ิ เป็ นทางค ้าปกติ และประสงค์จะให ้บริการประเมินมูลค่า
ผู ้ยืนคําขอต ้องเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ิ เพือธุรกรรมในตลาดทุนซึงมีคณ
ทรัพย์สน
ุ สมบัตด
ิ ังนี
ิ ทีน่าเชือถือ มีประสบการณ์ในการ
1. มีจํานวนทุนชําระแล ้วตามทีกําหนด และมีระบบงานในการควบคุมการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ิ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนในประเทศไทย รวมทังไม่มป
ี ระวัตท
ิ แสดงถึ
ี
งความไม่เหมาะสมในการได ้รับความเห็นชอบ
ิ เป็ นผู ้ทีมีความรู ้และประสบการณ์ และ
2. ผู ้จัดการและผู ้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามทีกําหนด
ิ ไม่น ้อยกว่า 5 คน โดยอย่างน ้อย 2 คน ต ้องเป็ นผู ้ประเมินหลักซึงได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
3. มีผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”)
ิ ในประเทศไทยอย่างต่อเนืองเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี
4. มีประสบการณ์ในการให ้บริการด ้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ทังนี หลักเกณฑ์ในการให ้ความเห็นชอบครังแรกและต่ออายุการให ้ความเห็นชอบบริษัทประเมินในตลาดทุนข ้างต ้น มี
รายละเอียดตามทีกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบ
ิ และผู ้ประเมินหลักสําหรับธุรกรรมในตลาดทุน (“ประกาศผู ้ประเมิน”)
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน

หมายเหตุ:
* กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข/เพิมเติมได ้ในขณะนัน สํานักงาน
ก.ล.ต. และผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีจะต ้องยืนเพิมเติม พร ้อม
กําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม หากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไขเพิมเติมได ้ภายในระยะเวลาทีกําหนด
สํานั กงาน ก.ล.ต. จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ทังนี ผู ้มายืนคําขอทีไม่ได ้มาด ้วยตนเอง แต่
มอบหมายให ้ผู ้อืนเป็ นผู ้มายืนคําขอแทนหากเอกสารหลักฐานทีเกียวข ้องไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน ผู ้มายืนคําขอแทนต ้องมีเอกสาร
แสดงว่าเป็ นผู ้ทีได ้รับมอบอํานาจจากผู ้ยืนคําขอ
** สํานั กงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิ ารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือ
ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร ้อยแล ้ว
ิ ในตลาดทุนได ้ยืนคําขอต่ออายุการให ้ความเห็นชอบล่วงหน ้าอย่างน ้อยหกสิบวันก่อน
*** ในกรณีทบริ
ี ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
สินสุดระยะเวลาการให ้ความเห็นชอบ หากสํานั กงาน ก.ล.ต. ไม่แจ ้งผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบภายในวันสินสุด
ิ ในตลาดทุนหรือผู ้ประเมินหลักรายนันปฏิบัตห
ระยะเวลาการให ้ความเห็นชอบให ้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ิ น ้าทีต่อไปได ้
จนกว่าสํานักงาน ก.ล.ต. จะแจ ้งผลการพิจารณา
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: ( เพือตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสาร
วันหยุดให ้เป็ นไปตามทีสํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนด ))
สํานั กงาน ก.ล.ต. เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2 033 9999/

ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

้
(Internal)
SEC Classification : ใชภายใน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 – 16.30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 90 วัน

(หมายเหตุ: กรณีขอความเห็นชอบครังแรก 90 วัน / กรณีต่ออายุ 7 วัน)
ลําด ับ

ขนตอน
ั

1)

การตรวจสอบเอกสาร
• ผู ้ยืนคําขอยืนแบบคําขอความเห็นชอบและการแจ ้ง
ิ และ
เปลียนแปลงข ้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ผู ้ประเมินหลัก สําหรับธุรกรรมในตลาดทุน (“แบบ AP”)
และเอกสารหลักฐานตามทีกําหนด
• กรณีเอกสารครบ ให ้ผู ้ยืนคําขอชําระค่าธรรมเนียม โดยให ้นํ า
หลักฐานการชําระเงินมามอบให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ซึงสํานั กงาน
ก.ล.ต. จะมีหนังสือรับคําขอ
• กรณีเอกสารไม่ครบ สํานั กงาน ก.ล.ต.จะจัดทําบันทึกร่วมกัน
เพือระบุเอกสารทีขาด และกําหนดระยะเวลาเพือนํ าส่ง เอกสาร
ดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกําหนด
- ผู ้ยืนคําขอยืนเอกสารหลักฐานทีขาดตามทีระบุ
ในบันทึกร่วมกัน และชําระค่าธรรมเนียม
- สํานั กงาน ก.ล.ต. มีหนังสือรับคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- สํานั กงาน ก.ล.ต. จะตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องผู ้ยืนคําขอ ตาม
หลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด โดยสํานั กงาน ก.ล.ต. อาจ
นัดหมาย ให ้ผู ้ยืนคําขอเข ้ามานํ าเสนอข ้อมูล (เช่น ระบบงาน
เป็ นต ้น) และตอบข ้อซักถาม รวมทังจัดส่งรายงานการประชุม
ต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. หรืออาจกําหนดเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอชีแจง
ตามประเด็นข ้อสังเกตทีได ้จากการตรวจสอบข ้อเท็จจริง
- สํานั กงาน ก.ล.ต. พิจารณาคําขอพร ้อมทังเอกสารหลักฐาน ที
ถูกต ้องครบถ ้วนตามหลักเกณฑ์เงือนไขทีกําหนดใน ประกาศผู ้
ประเมิน
(หมายเหตุ: เพือให ้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ในกรณีทมี
ี เหตุอันควรสงสัย สํานักงาน ก.ล.ต. อาจนํ าข ้อมูล
หรือข ้อเท็จจริงเข ้าหารือคณะทีปรึกษาฯ เพือขอความเห็น
ภายหลังการให ้ความคิดเห็นของคณะทีปรึกษาและ
หากสํานั กงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่า ผู ้ยืนคําขอมีคณ
ุ สมบัต ิ
ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด สํานั กงาน ก.ล.ต. อาจแจ ้งให ้
ผู ้ยืนคําขอโต ้แย ้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได ้ หาก
มีระยะเวลาเหลือเพียงพอทีจะดําเนินการ )
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ฝ่ ายงานนํ าเสนอต่อผู ้มีอํานาจลงนามตามลําดับชัน เพือลงนาม
ในหนังสือการแจ ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: หากเป็ นการต่ออายุบริษัทประเมินพร ้อมกับ

2)

3)

ผู ้ประเมินหลักและมีการขอผ่อนผันการอบรมหลักสูตรต่อเนือง
ของผู ้ประเมินหลัก ผู ้ยืนคําขอมีหน ้าทีดําเนินการให ้เป็ นไปตาม
เงือนไขทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด)

้
(Internal)
SEC Classification : ใชภายใน

ระยะเวลา
ครงแรก
ั
ต่ออายุ
1 วัน
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

79 วัน

4 วัน

สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

10 วัน

2 วัน

สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสารหล ักฐานประกอบกรณีขอความเห็ นชอบครงแรกและต่
ั
ออายุ
ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ั
หน ังสือเดินทาง (กรณีไม่มส
ี ญชาติ
ไทย)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าของประวัตล
ิ งนามรับรองความถูกต ้อง)
หน ังสือร ับรองประว ัติ กรรมการ ผูป
้ ระเมินหล ัก หรือบุคลากร
ิ ทุกราย
ของบริษ ัทประเมินมูลค่าทร ัพย์สน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าของประวัตล
ิ งนามรับรองความถูกต ้อง)
เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรทีกําก ับดูแล
วิชาชีพลงโทษตามทีเปิ ดเผยไว้ (แบบ AP) (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ให ้กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต ้อง
พร ้อมประทับตราบริษัท (ถ ้ามี))
หน ังสือยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวก ับการปฏิบ ัติงานประเมิน
ิ
มูลค่าทร ัพย์สน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ให ้กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม พร ้อมประทับตราบริษัท (ถ ้า
มี))
เอกสารการขอความเห็นชอบผูป
้ ระเมินหล ักตามคูม
่ อ
ื
การขอความเห็ นชอบผูป
้ ระเมินสําหร ับธุรกรรมในตลาดทุน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีทผู
ี ้ยืนคําขอมีการขอต่ออายุการให ้
ความเห็นชอบผู ้ประเมินหลักด ้วย ซึงการให ้ความเห็นชอบผู ้ประเมินหลัก
ดังกล่าวจะมีผลต่อคุณสมบัตข
ิ องบริษัทประเมินเกียวกับจํานวน
ผู ้ประเมินหลักขันตําตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยเรืองการให ้ความเห็นชอบ
ิ และผู ้ประเมินหลักสําหรับธุรกรรม
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ในตลาดทุน โดยให ้กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม พร ้อมประทับตราบริษัท
(ถ ้ามี))
หน ังสือแจ้งผลการอบรมหล ักสูตรต่อเนืองเกียวก ับวิชาชีพประเมิน
ของผูป
้ ระเมินหล ัก
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีขอต่ออายุการให ้ความเห็นชอบ)
เอกสารอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ตอ
่ การพิจารณา
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ ้ามี)

้
(Internal)
SEC Classification : ใชภายใน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

สํานั กงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ิ สําหร ับธุรกรรม
1)
คําขอความเห็ นชอบบริษท
ั ประเมินมูลค่าทร ัพย์สน
ในตลาดทุน
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานั กงาน ก.ล.ต. เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
3)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

แบบคําขอความเห็นชอบและการแจ ้งเปลียนแปลงข ้อมูลของ
ิ และผู ้ประเมินหลัก สําหรับธุรกรรมในตลาดทุน (แบบ AP)
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
หมายเหตุ
จัดทําทดแทนคูม
่ อ
ื ฉบับเดิม กระบวนงาน 8080 / คูม
่ อ
ื 8535
11/07/2558 22:59 น. เผยแพร่คม
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์แล ้ว KANJANA MANGKAROTHAI
11/07/2558 22:59 น. อนุมัตโิ ดย สํานักงาน ก.พ.ร. แล ้ว KANJANA MANGKAROTHAI
30/06/2558 19:57 น. รออนุมัตข
ิ นที
ั
2 โดยสํานั กงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิรวิ ภ
ิ า สุพรรณธเนศ
30/06/2558 19:56 น. รออนุมัตข
ิ นที
ั
1 โดยหัวหน ้าหน่วยงาน (Reviewer) ณภัทร ตังคณานุรักษ์
30/06/2558 19:03 น. คูม
่ อ
ื ประชาชนอยูร่ ะหว่างการจัดทํา / แก ้ไข (User) ณภัทร ตังคณานุรักษ์
30/06/2558 18:16 น. หัวหน ้าหน่วยงานไม่อนุมัต ิ (Reviewer rejected) สิรวิ ภ
ิ า สุพรรณธเนศ แก ้ไขขันตอน
30/06/2558 17:33 น. รออนุมัตข
ิ นที
ั
1 โดยหัวหน ้าหน่วยงาน (Reviewer) ณภัทร ตังคณานุรักษ์
26/06/2558 09:29 น. คูม
่ อ
ื ประชาชนอยูร่ ะหว่างการจัดทํา / แก ้ไข (User) ณภัทร ตังคณานุรักษ์
17/06/2558 15:18 น. สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิสริโยดม แก ้ไขตามประเด็นทีประชุมเมือวันที
17 มิ.ย. 58
22/05/2558 10:26 น. รออนุมัตข
ิ นที
ั
2 โดยสํานั กงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิรวิ ภ
ิ า สุพรรณธเนศ

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 03/10/2561

้
(Internal)
SEC Classification : ใชภายใน

