
 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คูม่อืสําหรบัประชาชน : 

การขอความเห็นชอบบรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิสําหรบัธุรกรรมในตลาดทนุ  

สําหรบักรณกีารแจง้เปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้มลู 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานที�ไม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

บรษัิทประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิในตลาดทนุที�ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แลว้ 

(1) หากมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิบคุคลที�ดํารงตําแหน่งหรอืปฏบิัตหินา้ที�กรรมการ ผูจ้ัดการ ผูป้ระเมนิหลัก  

และผูด้ํารงตําแหน่งระดับบรหิารที�รับผดิชอบงานดา้นการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิที�เป็นระดับผูจ้ัดการฝ่ายขึ�นไปหรอืเทยีบเทา่ 

หรอื 

(2) เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้มลูบรษัิท ไดแ้ก ่ชื�อ ที�อยู ่สถานที�ตดิตอ่ 

ใหแ้จง้การเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมินั�นตอ่สํานักงาน ภายใน 7 วันนับแตว่ันสดุทา้ยของเดอืนที�มกีารเปลี�ยนแปลง  

 

ทั �งนี� หลักเกณฑใ์นการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ มรีายละเอยีดตามที�กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบรษัิทประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิและผูป้ระเมนิหลักสําหรับธรุกรรมใน

ตลาดทนุ (“ประกาศผูป้ระเมนิ”) 

 

หมายเหต ุ
 
* กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�น สํานักงาน 
ก.ล.ต. และผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามร่วมกันในบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที�จะตอ้งยื�นเพิ�มเตมิ พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ขเพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด 
สํานักงาน ก.ล.ต. จะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ทั�งนี� ผูม้ายื�นคําขอที�ไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง แต่
มอบหมายใหผู้อ้ื�นเป็นผูม้ายื�นคําขอแทนหากเอกสารหลักฐานที�เกี�ยวขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ายื�นคําขอแทนตอ้งมเีอกสาร
แสดงวา่เป็นผูท้ี�ไดร้ับมอบอํานาจจากผูย้ื�นคําขอ 
 
** สํานักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ ( เพื�อตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
วันหยดุใหเ้ป็นไปตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ))  
สํานักงาน ก.ล.ต. เลขที� 333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0 2033 9999/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 – 16.30 น.  
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ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วัน 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
• ผูย้ื�นคําขอยื�นแบบคําขอความเห็นชอบและการแจง้
เปลี�ยนแปลงขอ้มลูของบรษัิทประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิและ 
ผูป้ระเมนิหลัก สําหรับธรุกรรมในตลาดทนุ (“แบบ AP”)  
และเอกสารหลักฐานตามที�กําหนด 
• กรณีเอกสารไมค่รบ สํานักงาน ก.ล.ต. จะจัดทําบันทกึร่วมกัน
เพื�อระบุ 
เอกสารที�ขาด และกําหนดระยะเวลาเพื�อนําสง่เอกสารดังกลา่ว 
ภายในระยะเวลาที�กําหนด 
 - ผูย้ื�นคําขอยื�นเอกสารหลักฐานที�ขาดตามที�ระบใุนบันทกึ 
ร่วมกัน  
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
- สํานักงาน ก.ล.ต. พจิารณาคําขอพรอ้มทั�งเอกสารหลักฐาน 
ที�ถกูตอ้งครบถว้นตามหลักเกณฑเ์งื�อนไขที�กําหนดใน 
ประกาศผูป้ระเมนิ 
 กรณีบรษัิทแจง้เพิ�มบคุคล สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ประวัตกิารกระทําผดิกฎหมายหรอืการมลีักษณะตอ้งหา้ม 
ของบคุคลดังกล่าวตามหลักเกณฑเ์งื�อนไขที�กําหนดใน 
ประกาศผูป้ระเมนิ 
• กรณีแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลูบรษัิทและผูป้ระเมนิหลัก 
สํานักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงฐานขอ้มลูรายชื�อผูป้ระเมนิ 
ตามที�บรษัิทแจง้ 
(หมายเหต:ุ เพื�อใหเ้กดิการพจิารณาที�รอบคอบและระมัดระวัง 
ในกรณีที�มเีหตอัุนควรสงสยั สํานักงาน ก.ล.ต. อาจนําขอ้มลู 
หรอืขอ้เท็จจรงิเขา้หารอืคณะที�ปรกึษาฯ เพื�อขอความเห็น 
ภายหลังการใหค้วามคดิเห็นของคณะที�ปรกึษาฯ และ 
หากสํานักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นวา่ ผูย้ื�นคําขอฯ มคีุณสมบัต ิ
ไมเ่ป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด สํานักงาน ก.ล.ต. อาจแจง้ให ้
ผูย้ื�นคําขอฯ โตแ้ยง้ แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได ้
หากมรีะยะเวลาเหลอืเพยีงพอที�จะดําเนนิการ ) 

6 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลักทรัพย ์
 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (กรณีไมม่สีญัชาตไิทย) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เจา้ของประวัตลิงนามรับรองความถกูตอ้ง) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองประวตั ิกรรมการ ผูป้ระเมนิหลกั หรอืบคุลากร 
ของบรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ  
(เฉพาะบคุลากรที�แจง้เพิ�มเตมิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เจา้ของประวัตลิงนามรับรองความถกูตอ้ง ) 

- 

3) 
 

เอกสารการถูกสมาคมวชิาชพีประเมนิหรอืองคก์รที�กํากบัดแูล 
วชิาชพีลงโทษตามที�เปิดเผยไว ้(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เจา้ของประวัตลิงนามรับรองความถกูตอ้ง) 

- 



 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวกบัการปฏบิตังิานประเมนิ
มลูคา่ทรพัยส์นิ (เฉพาะกรณีเพิ�มเตมิผูป้ระเมนิหลกั  
หรอืเปลี�ยนแปลงกรรมการผูม้อีํานาจลงนามของบรษิทั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใหก้รรมการผูม้อํีานาจลงนาม พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้
ม)ี) 

- 

5) 
 

เอกสารอื�น ๆ ที�เป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่คีา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สํานักงาน ก.ล.ต. เลขที� 333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท ์1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

แบบคําขอความเห็นชอบและการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลูของ 
บรษัิทประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิและผูป้ระเมนิหลัก สําหรับธรุกรรมในตลาดทนุ (แบบ AP) 

หมายเหต ุ

จัดทําทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงาน 8080 / คูม่อื 8535 
11/07/2558 22:59 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
11/07/2558 22:59 น. อนุมัตโิดย สํานักงาน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 19:57 น. รออนุมัตขิั �นที� 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิา สพุรรณธเนศ 
30/06/2558 19:56 น. รออนุมัตขิั �นที� 1 โดยหัวหนา้หน่วยงาน (Reviewer) ณภัทร ตังคณานุรักษ์ 
30/06/2558 19:03 น. คูม่อืประชาชนอยูร่ะหว่างการจัดทํา / แกไ้ข (User) ณภัทร ตังคณานุรักษ์ 
30/06/2558 18:16 น. หัวหนา้หน่วยงานไมอ่นุมัต ิ(Reviewer rejected) สริวิภิา สพุรรณธเนศ แกไ้ขขั �นตอน 
30/06/2558 17:33 น. รออนุมัตขิั �นที� 1 โดยหัวหนา้หน่วยงาน (Reviewer) ณภัทร ตังคณานุรักษ์ 
26/06/2558 09:29 น. คูม่อืประชาชนอยูร่ะหว่างการจัดทํา / แกไ้ข (User) ณภัทร ตังคณานุรักษ์ 
17/06/2558 15:18 น. สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริาภรณ ์อสิรโิยดม แกไ้ขตามประเด็นที�ประชมุเมื�อวันที� 
17 ม.ิย. 58 
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22/05/2558 10:26 น. รออนุมัตขิั �นที� 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิา สพุรรณธเนศ 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คูม่อืมผีลบังคับใช:้ 03/10/2561 


