AP-2
คำขอควำมเห็นชอบเป็ นผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลำดทุน
วันที่
เรี ยน เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้า
ความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลัก ประเภท
 ขอความเห็นชอบครั้งแรก
โดยเป็ นผูป้ ระเมินหลัก สังกัดบริ ษทั
 ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะครบกาหนดวันที่

มีความประสงค์จะขอ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
(1) ชื่อ-สกุล (รวมทั้งชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี))
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(2) วัน/ เดือน/ปี เกิด
อายุ
(3) เชื้อชาติ
สัญชาติ
(4)  บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่
ออกให้โดย
หมดอายุวนั ที่
 หนังสื อเดินทางเลขที่
ออกให้โดย
หมดอายุวนั ที่
(5) หมายเลขโทรศัพท์
Email Address

ปี เพศ

.

.
.
.
.
.

1.2 ข้อมูลสถานที่ทางาน
(1) ชื่อบริ ษทั (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
(2) ที่อยูบ่ ริ ษทั (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
(3) เบอร์โทรศัพท์
Email Address
Website ของบริ ษทั
1.3 การเป็ นสมาชิกของสมาคมหรื อองค์กรวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)
(1) สมาคม
อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่
(2) สมาคม
อายุการได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่

ถึง
ถึง
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ส่ วนที่ 2 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และผลงำนที่ผ่ำนมำ
2.1 คุณวุฒิทางการศึกษา1 (ตั้งแต่ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าขึ้นไป)
วุฒิการศึกษา

1

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปี ที่สาเร็ จการศึกษา

ให้แนบสาเนาผลการศึกษา (Transcript) สาหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

2.2 ประสบการณ์ในการทางาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 7 ปี หรื อตั้งแต่เริ่ มทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน)
ชื่อสถานที่ทางาน1

1
2

ตาแหน่ง

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ตั้งแต่ – ถึง)2

สาเหตุที่เปลี่ยนงาน

ให้แนบเอกสารรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่เคยร่ วมงานมาด้วย (ถ้ามี)
ให้ระบุเดือนและปี ตั้งแต่เริ่ มต้นเข้าทางานจนกระทัง่ ลาออกจากสถานที่ทางานนั้น

2.3 ผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เฉพาะรายงานที่ท่านลงลายมือชื่อเป็ นผูป้ ระเมินหลักในรายงานดังกล่าว)
2.3.1 สาหรับการขอความเห็นชอบครั้งแรก - ให้แสดงรายละเอียดของ (1) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบทุกวิธี และใช้ความรู ้ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา และ (2) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท ในระยะ 2 ปี
ที่ผา่ นมาทุกรายงาน
2.3.2 สาหรับการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ - ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะทุกรายงานในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ สานักงานอาจจะสุ่ มตรวจรายงานประเมินที่ท่านลงลายมือชื่อเป็ นผูป้ ระเมินหลัก โดยขอให้ท่านนาส่ ง
(1) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ท่านรับรองสาเนาถูกต้องตรงกันกับฉบับที่ส่งให้ลูกค้าแล้วทุกหน้า
พร้อมทั้งสาเนา 2 ชุด
(2) กระดาษทาการ ซึ่งเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และการจัดทารายงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตาม (1)

-3โดยขอให้ท่านนาส่ งเอกสารต่างๆ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งรายชื่อรายงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่จะตรวจให้ท่านทราบ
รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
วันที่
เลขที่ ผูป้ ระเมิน บริ ษทั
ผูว้ า่ จ้าง วัตถุประ เจ้าของ ลักษณะ วิธีการ มูลค่า
ประเมิน รายงาน
หลัก
ประเมิน
สงค์ในการ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ประเมิน ประเมิน2
ประเมิน1

1

2

เช่น เป็ นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็ นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรื อเป็ นการประเมินเพื่อ
นาไปบันทึกบัญชี เป็ นต้น
ในกรณีที่เป็ นการประเมินร่ วมกับบริ ษทั ประเมินอื่น ให้ระบุชื่อบริ ษทั ประเมินและผูป้ ระเมินหลักที่ร่วมในการประเมินด้วย

2.4 ประวัติการทดสอบและอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน1 (ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา)
ชื่อหลักสู ตร

1

ผูจ้ ดั อบรม

วันที่อบรม

เนื้อหาการอบรม
หรื อการทดสอบ

ให้แนบสาเนาใบผ่านการทดสอบหรื ออบรมตามที่เปิ ดเผยข้างต้นด้วย

2.5 ให้แสดงรายละเอียดและประวัติการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรื อองค์กรที่กากับดูแลวิชาชีพ
พิจารณาลงโทษ ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ1

1

ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานด้วย

สังกัดบริ ษทั

ระดับโทษ
ที่ได้รับ

ระยะเวลาที่ได้รับโทษ

จานวน
ชัว่ โมง
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ส่ วนที่ 3 ลักษณะต้องห้ ำมของผู้ประเมินหลัก
ผูป้ ระเมินหลักรับทราบว่า สานักงานจะนาลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนด้วย
ลักษณะต้ องห้ ำมกลุ่มที่ 1
(1) เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงานหรื ออยูร่ ะหว่างถูกดาเนินคดี
อันเนื่องจากถูกสานักงานกล่าวโทษในความผิดดังต่อไปนี้
(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทาโดยทุจริ ตหรื อการทาให้เสี ยหาย
ต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรื อต่อประชาชน
(ค) ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ
หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่เป็ นสาระสาคัญอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อยื่นต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรื อสานักงาน
(4) เคยต้องคาพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของสานักงาน
เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน
(ก) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตาม (3) ในกรณี เป็ น
นิติบุคคล
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากการกระทาความผิด
ตาม (3) ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ ในกรณี เป็ น
บุคคลธรรมดา

 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

-5ลักษณะต้ องห้ ำมกลุ่มที่ 2
(1) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่า
ในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื ออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณี ที่
หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริ หารงาน
ที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้เกิด
ความเสี ยหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรื อต่อลูกค้า
(2) เคยต้องคาพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของ
หน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงินตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรื อ
พ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอความเห็นชอบ
ต่อสานักงาน
(ก) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดในมูลเหตุเนื่องจาก
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และทาให้เกิดความเสี ยหายไม่ว่าจะต่อ สถาบันการเงินหรื อต่อลูกค้า ในกรณี เป็ น
นิติบคุ คล
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากการกระทาความผิด
ในมูลเหตุตาม (ก) และทาให้เกิดความเสี ยหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตน
สังกัดหรื อต่อลูกค้า ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ ในกรณี เป็ น
บุคคลธรรมดา
(3) เคยต้องคาพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรื อพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอความเห็นชอบต่อ
สานักงาน
(ก) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณี
เป็ นนิติบคุ คล
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกว่ากระทาความผิดตาม (ก)
ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
(4) เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่น ในลักษณะเดียวกันและยังไม่พน้ สามปี นับแต่วนั ที่
ศาลมีคาสัง่ ให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
(5) เป็ นผูท้ ี่หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินหรื อหน่วยงานที่มีอานาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกั ษณะต้องห้ามในการ
เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจาก
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

-6ลักษณะต้ องห้ ำมกลุ่มที่ 3
(1) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรื อการให้บริ การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ
จรรยาบรรณหรื อมาตรฐานในการประกอบวิชาชี พเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวเนื่ องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอืน่
(2) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน
ในการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม
หรื อสนับสนุ นการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(3) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมในการเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อเอกสาร
อันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อโดยปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลหรื อเอกสารที่ยื่นหรื อจัดส่ งต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน
หรื อผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของ
บุคคลอื่น
(4) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอืน่ ๆ
ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนยั สาคัญ

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้าเป็ นผูป้ ระเมินหลักซึ่งปฏิบตั ิงานเต็มเวลา สังกัดบริ ษทั
ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็ นผูป้ ระเมินมูลหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อที่จะทางานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะจัดส่ งเอกสารและข้อมูลใดๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าต่อสานักงานเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจ
ข้อกาหนดตามประกาศ ที่ สช. 24/2555 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก
สาหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (“ประกาศผูป้ ระเมินฯ”) เป็ นอย่างดี โดยหากข้าพเจ้า
ทางานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะบกพร่ องหรื อไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับโทษตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศข้างต้น
2. ข้อมูลในแบบคาขอความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุนถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เป็ นเท็จ และสาเนารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จดั ส่ งให้สานักงานถูกต้องครบถ้วน
ตรงกับฉบับที่จดั ส่ งให้ลูกค้าทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เป็ นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกาหนดในประกาศผูป้ ระเมินฯ เป็ นอย่างดีดว้ ย และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตาม
ประกาศนั้นทุกประการ
4. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศผูป้ ระเมินฯ ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .........................................................................
(........................................................................)
ผูข้ อความเห็นชอบ
วันที่ .........................................................................
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เอกสารประกอบคาขอความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลัก
 1. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูข้ อความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลักซึ่งไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย
 2. สาเนาผลการศึกษา (Transcript) สาหรับวุฒิการศึกษาสู งสุ ด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ตามที่เปิ ดเผยไว้ในข้อ 2.1
 3. สาเนาหนังสื อรับรองการทางานจากสถานที่ทางานในปัจจุบนั และจากบริ ษทั ที่เคยร่ วมงาน
มาด้วยตามที่เปิ ดเผยในข้อ 2.2 (ถ้ามี) โดยต้องระบุวนั ที่เข้าทางานอย่างชัดเจน
 4. สาเนาใบผ่านการทดสอบหรื ออบรมที่เปิ ดเผยไว้ในข้อ 2.3
 5. เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรื อองค์กรที่กากับดูแลวิชาชีพลงโทษตามที่เปิ ดเผยไว้
ในข้อ 2.5
 6. หนังสื อนาส่ งแบบขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตนและสาเนาแบบแสดงการส่ งเงินสมทบต่อสานักงาน
ประกันสังคม ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาทางานในบริ ษทั ที่สังกัด หรื อย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 7. หนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

