
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 

เรื่อง การประเมินมูลค่าหลักทรัพยท์ี่กระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

ต าแหน่ง : นางสาวชนิกานต์  
สุขขะเสริมสุข นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ  
ส านัก/กลุ่มงาน : ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ต าแหน่ง :  
1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล  
ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. นายชวเจต สุนทรวิทย์   
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
3. นายอโนชา คลังทวีคูณสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจช านาญ
การพิเศษ  
 
ส านัก/กลุ่มงาน : ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 

ตอนที่       หัวข้อ 
๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์ 
และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   

01   
 

1.  วัตถุประสงค ์ 
คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง 

ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 เพ่ือน าไปใช้ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง  
  

2.  ขอบเขต 
เริ่มตั้งแต่กระทรวงการคลังมีนโยบายในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือ สคร. โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

มีแผนการจ าหน่ายหลักทรัพย์ โดย สคร. จะด าเนินการตรวจสอบสถานะเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดวิธีการประเมินมูลค่า 
ที่เหมาะสมและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่อไป 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
3.1 นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล  ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
3.2 นายชวเจต สุนทรวิทย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
3.3 นายอโนชา คลังทวีคูณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 
5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๑. ศึกษาสถานะและข้อมูลหลักทรัพย์ 
รวมถึงสัมภาษณ์บุคลากรของ สคร.  
ที่เก่ียวข้องและผู้บริหารของบริษัท  

๓ เดือน  
(นับจากได้รับ
มอบหมายจาก

กระทรวงการคลัง) 

ได้ข้อมูล ดังนี้  
๑. ข้อมูลส าคัญ 
ของหลักทรัพย์ ได้แก่ 
สถานะบริษัท ข้อมูล
ทั่วไป ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
และรายชื่อกรรมการ 
โครงสร้างการถือหุ้น 
และรายชื่อผู้ถือหุ้น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สถานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 
และสัญญาที่ส าคัญ  
๒. การวิเคราะห์
ศักยภาพหลักทรัพย์และ
อุตสาหกรรมกลุ่ม ได้แก่ 
การวิเคราะห์ธุรกิจ 
ของบริษัท วิเคราะห์
อุตสาหกรรม สถานะ 
ของกิจการใน
อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้
ลงทุนที่มี 
ความเป็นไปได้ 

สบล. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

๒. ก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของแต่ละ
หลักทรัพย์ โดยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
2.1 วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามบัญชี  
2.2 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียง  
2.3 วิ ธี เปรียบเทียบกับธุ รกรรมที่
ใกล้เคียงกัน 
2.4 วิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล 
2.5 วิธีคิดลดเงินปันผล 
2.6 วิธีต้นทุนการเปลี่ยนแทน 
2.7 วธิีการปรับปรุงมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี 
QR code การอบรมวันที่ 14 ตุลาคม 
๒๕๖๔ ช่วงเช้า 

  
QR code การอบรมวันที่ 14 ตุลาคม 
๒๕๖๔ ช่วงบ่าย  

 
QR code การอบรมวันที่ 1๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ช่วงเช้า 

๑ เดือน  วิธีการที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าของแต่ละ
หลักทรัพย์ และได้มูลค่า 
หลักทรัพยท์ี่แม่นย า 
และถูกต้อง  

สบล. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
QR code การอบรมวันที่ 1๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ช่วงบ่าย 

 
เอกสารประกอบการอบรมทั้งวันที่ 14 
และ 15 ตุลาคม 2564  

 
3. ก าหนดรูปแบบ/วิธีการในการจ าหน่าย

หลักทรัพย์  
1 เดือน  มีรูปแบบ/วิธีการในการ

จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่
เหมาะสม 

สบล. 

4. สรุปผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 1 เดือน  มีสรุปผลการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ รวมถึง
แผนการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ โดยค านึงถึง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
โอกาสในการจ าหน่าย 
มูลค่า 

สบล. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือครองอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

หมายเหตุ : ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น เป็นการประมาณการ ซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืนที่กระทบต่อระยะเวลาในการ
ด าเนินการดังกล่าว เช่น กรณีว่าจ้างที่ปรึกษา 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
6.2 พระราชบัญญัติบริษัทจ ากัดมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
6.3 ข้อบังคับของบริษัทแต่ละแห่งที่มีกระทรวงการคลังมีนโยบายให้ด าเนินการจ าหน่าย 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
7.1 ข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มที่ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
7.2 จัดเก็บในเว็ปไซด์ สคร. www.sepo.go.th และเว็ปไซด์ Intranet สคร. 

  

8. การติดตามและประเมินผล 
รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

 

http://www.sepo.go.th/

