คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน :
ิ สําหร ับธุรกรรมในตลาดทุน
การขอความเห็นชอบบริษ ัทประเมินมูลค่าทร ัพย์สน
สําหร ับกรณีการแจ้งเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อมูล
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ิ ในตลาดทุนทีได ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
หลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) แล ้ว
(1) หากมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบุคคลทีดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัตห
ิ น ้าทีกรรมการ ผู ้จัดการ ผู ้ประเมินหลัก
ิ ทีเป็ นระดับผู ้จัดการฝ่ ายขึนไปหรือเทียบเท่า
และผู ้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารทีรับผิดชอบงานด ้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
หรือ
(2) เมือมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข ้อมูลบริษัท ได ้แก่ ชือ ทีอยู่ สถานทีติดต่อ
ให ้แจ ้งการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมนันต่อสํานักงาน ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท ้ายของเดือนทีมีการเปลียนแปลง
ทังนี หลักเกณฑ์ในการแจ ้งเปลียนแปลงข ้อมูลข ้างต ้น มีรายละเอียดตามทีกําหนดในประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับ
ิ และผู ้ประเมินหลักสําหรับธุรกรรมใน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ตลาดทุน (“ประกาศผู ้ประเมิน”)

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

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 2033 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 : 7 วัน
ลําด ับ
ขนตอน
ั
1)
การตรวจสอบเอกสาร
• ผู ้ยืนคําขอยืนแบบคําขอความเห็นชอบและการแจ ้ง
ิ และ
เปลียนแปลงข ้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ผู ้ประเมินหลัก สําหรับธุรกรรมในตลาดทุน (“แบบ AP”)
และเอกสารหลักฐานตามทีกําหนด
• กรณีเอกสารไม่ครบ สํานั กงาน ก.ล.ต. จะจัดทําบันทึกร่วมกัน
เพือระบุ
เอกสารทีขาด และกําหนดระยะเวลาเพือนํ าส่งเอกสารดังกล่าว
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
- ผู ้ยืนคําขอยืนเอกสารหลักฐานทีขาดตามทีระบุในบันทึก
ร่วมกัน
(หมายเหตุ: -)
2)
การพิจารณา
- สํานั กงาน ก.ล.ต. พิจารณาคําขอพร ้อมทังเอกสารหลักฐาน
ทีถูกต ้องครบถ ้วนตามหลักเกณฑ์เงือนไขทีกําหนดใน
ประกาศผู ้ประเมิน
 กรณีบริษัทแจ ้งเพิมบุคคล สํานั กงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ประวัตก
ิ ารกระทําผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต ้องห ้าม
ของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เงือนไขทีกําหนดใน
ประกาศผู ้ประเมิน
• กรณีแจ ้งเปลียนแปลงข ้อมูลบริษัทและผู ้ประเมินหลัก
สํานั กงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงฐานข ้อมูลรายชือผู ้ประเมิน
ตามทีบริษัทแจ ้ง
(หมายเหตุ: เพือให ้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ในกรณีทมี
ี เหตุอันควรสงสัย สํานักงาน ก.ล.ต. อาจนํ าข ้อมูล
หรือข ้อเท็จจริงเข ้าหารือคณะทีปรึกษาฯ เพือขอความเห็น
ภายหลังการให ้ความคิดเห็นของคณะทีปรึกษาฯ และ
หากสํานั กงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่า ผู ้ยืนคําขอฯ มีคุณสมบัต ิ
ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด สํานั กงาน ก.ล.ต. อาจแจ ้งให ้
ผู ้ยืนคําขอฯ โต ้แย ้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได ้
หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอทีจะดําเนินการ )
รายการเอกสารหล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ั
1)
หน ังสือเดินทาง (กรณีไม่มส
ี ญชาติ
ไทย)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าของประวัตล
ิ งนามรับรองความถูกต ้อง)
2)
หน ังสือร ับรองประว ัติ กรรมการ ผูป
้ ระเมินหล ัก หรือบุคลากร
ิ
ของบริษ ัทประเมินมูลค่าทร ัพย์สน
(เฉพาะบุคลากรทีแจ้งเพิมเติม)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าของประวัตล
ิ งนามรับรองความถูกต ้อง )
3)
เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองค์กรทีกําก ับดูแล
วิชาชีพลงโทษตามทีเปิ ดเผยไว้ (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าของประวัตล
ิ งนามรับรองความถูกต ้อง)

้
(Internal)
SEC Classification : ใชภายใน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

6 วัน

สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ลําด ับ
4)

5)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
หน ังสือยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวก ับการปฏิบ ัติงานประเมิน
ิ (เฉพาะกรณีเพิมเติมผูป
มูลค่าทร ัพย์สน
้ ระเมินหล ัก
หรือเปลียนแปลงกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามของบริษ ัท)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ให ้กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม พร ้อมประทับตราบริษัท (ถ ้า
มี))
เอกสารอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ตอ
่ การพิจารณา
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม
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

้
(Internal)
SEC Classification : ใชภายใน

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

