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ค ำแนะน ำกำรกรอกข้อมูลในแบบค ำขอควำมเห็นชอบและกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลูของ 
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ส ำหรับธุรกรรมในตลำดทุน (แบบ AP) 

แบบ AP ประกอบดว้ย 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (“บริษทัประเมิน”) 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลผูป้ระเมินหลกั 
ส่วนที่ 3 รับทราบลกัษณะตอ้งห้าม 
ส่วนที่ 4 ค ารับรองของผูย้ืน่ค าขอ 
หนงัสือรับรองประวตัิ กรรมการ ผูป้ระเมินหลกั หรือบคุลากรของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (“หนงัสือรับรองประวตัิ”) 
หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (“หนงัสือยนิยอมให้เปิดเผยขอ้มูล”) 

บริษทัประเมินเป็นผูย้ื่นค าขอความเห็นชอบทกุกรณีตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) พร้อมเอกสารหลกัฐานตามที่จดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยใหก้รอกขอ้มูลและยื่น
เอกสารหลกัฐานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการยื่นขอความเห็นชอบในแต่ละครั้ ง  ดงัน้ี  

1. ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน   
     ขอความเห็นชอบครั้ งแรก   
     ขอต่ออายกุารให้ความเห็นชอบ 

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 3 
และส่วนท่ี 4 

(1) หนงัสือรับรองประวติัของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูป้ระเมินหลกั และผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
ท่ีรับผิดชอบงานดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า ทุกราย 
(2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการ ผูจ้ดัการและผูด้ ารงต าแหน่งระดับบริหารท่ีรับผิดชอบงานดา้น
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า ทุกรายท่ีไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย 
(3) ส าเนาเอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพลงโทษ 
(4) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล 

2. ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัอย่างเดียว    
  ขอความเห็นชอบครั้ งแรก   

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 
และส่วนท่ี 4 

 

(1) ส าเนาใบผ่านการทดสอบจากศูนย ์SMART  
(2) ส าเนาผลการศึกษา (transcript) ส าหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
(3) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูข้อความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย 
(4) ส าเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรม 
(5) ส าเนาเอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพลงโทษตามท่ีเปิดเผยไว้ 
(6) หนงัสือรับรองประวติัของผูป้ระเมิน 
(7) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล (เฉพาะกรณีแจง้เพิ่มผูป้ระเมินหลกั) 

  ขอตอ่อายุการให้ความเห็นชอบ 
กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.2.3(2)  
ขอ้ 2.2.4(2)  และ 
ขอ้ 2.2.5   ส่วนท่ี 3 

และส่วนท่ี 4 

(1) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูข้อความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย 
(2) ส าเนาใบผ่านการทดสอบหรืออบรม 
(3) เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพลงโทษตามท่ีเปิดเผยไว ้ 
(4) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล (เฉพาะกรณีแจง้เพิ่มผูป้ระเมินหลกั) 
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3. ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินและผูป้ระเมินหลกัพร้อมกนั 
  ขอความเห็นชอบครั้ งแรก   
  ขอตอ่อายุการให้ความเห็นชอบ 

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 1 - ส่วนท่ี 4 ตามขอ้ 1 – 2  หากเป็นเอกสารเดียวกนัสามารถใชชุ้ดเดียวกนัได้ 

4. แจง้การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูล 
  กรรมการ       
  ผูจ้ดัการ    
  ผูป้ระเมินหลกั   
  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารทีร่ับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น   

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.2.5 (3)  

และส่วนท่ี 4 
 

(1) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูข้อความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึง
ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย 
(2) เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพ
ลงโทษตามท่ีเปิดเผยไว ้ 
(3) หนงัสือรับรองประวติั (เฉพาะบุคลากรท่ีแจง้เพิ่มเติม) 
(4) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล (เฉพาะกรณีเพิ่มเติมผูป้ระเมินหลกั 
หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามของบริษทั)) 

5. แจง้การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลบริษทั  
  ช่ือ ที่อยู่ สถานที่ติดตอ่ 

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และส่วนท่ี 4 - 

 
หมำยเหตุ   

- ในกรณีที่บริษทัประเมินประสงคจ์ะต่ออายุการให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นบริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินหลกั
สามารถท าหน้าที่เป็นบริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินหลกัไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ส านกังาน ก.ล.ต. ขอแนะน าให้ 
บริษทัยื่นค าขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบล่วงหน้ากอ่นครบก าหนดอย่างน้อย 60 วนักอ่นส้ินสุดระยะเวลา
การให้ความเห็นชอบ โดยหากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่แจง้ผลการพจิารณาค าขอความเห็นชอบภายในส้ินสุด
ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้บริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินหลกัรายนั้นปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได ้จนกว่า
ส านกังาน ก.ล.ต. จะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

- ในการแจง้การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลตามขอ้ 4 และขอ้ 5 ให้บริษทัประเมินแจง้การเปลี่ยนแปลงต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐาน ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสุดทา้ยของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 



 

 
 

  ขอความเห็นชอบครั้ งแรก   
  ขอตอ่อายุการให้ความเห็นชอบ 
  แจง้เปลีย่นแปลงขอ้มูล 

ค ำขอควำมเห็นชอบและกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ 
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ส ำหรับธุรกรรมในตลำดทุน 

วนัที่     
 

เรียน   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขา้พเจา้ บริษทั            
โดยมี _______________________ และ _______________________ เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั   
มีความประสงคจ์ะขอการให้ความเห็นชอบ 
   เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น     บุคลากรเป็นผูป้ระเมินหลกั  

 แจง้เปลี่ยนแปลงช่ือ ทีอ่ยู่ และผูต้ิดต่อของบริษทั  
 แจง้เปลี่ยนแปลงขอ้มูลบุคคล  
         กรรมการ          ผูจ้ดัการ     ผูป้ระเมินหลกั   

     ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารทีร่ับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 
   โปรดระบุต าแหน่ง        

 แจง้เพิ่มเติมบุคคล (ระบุ ช่ือ-สกุล และกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมตามคู่มือ)  
 แจง้การพน้จากต าแหน่ง (ระบุ ช่ือ - สกุล) 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1.1  ช่ือบริษทั  (ภาษาไทย)          

     (ภาษาองักฤษ)         
1.1.2   ที่อยู่บริษทั (ภาษาไทย)         

       (ภาษาองักฤษ)          
 

    Email Address  และ Website ของบริษทั         
     ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ และ Email Address ของผูต้ิดต่อของบริษทั (Contact Person)   
   (1)            
   (2)           

1.1.3   การเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองคก์รวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (ถา้มี)  
   (1) สมาคม      อายุการไดร้ับความเห็นชอบ ตั้งแต่      ถึง                   
   (2) สมาคม      อายุการไดร้ับความเห็นชอบ ตั้งแต่      ถึง                   

  

 แบบ  AP 
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1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1    ขอ้มูลบริษทั 

 (1)   เลขทะเบียนบริษทั            
 (2)   วนัที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั          
 (3)   วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งบริษทั        
 (4)   ปีที่เร่ิมประกอบธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (เร่ิมมีรายได)้     
 (5)   ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (ล่าสุด)                                                
 (6)   ประวติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนในช่วง 5 ปียอ้นหลงั หรือตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั  

           
           
           
 

1.2.2   การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน  
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการประกอบธุรกิจอืน่นอกจากการประกอบธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 

วัน เดือน ปี กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร 
 
 
 
 
 

 

 
1.2.3    โครงสร้างรายไดใ้นระยะ 5 ปีที่ผ่านมาและงวดล่าสุด  (จ าแนกตามประเภทธุรกิจ)  

             หน่วย : ลา้นบาท 
ลกัษณะรายได ้ ปี 25XX ปี 25XX งวดล่าสุด 

  สัดส่วน  สัดส่วน  สัดส่วน 
1.  รายไดจ้าการประกอบธุรกิจประเมิน 
     มูลค่าทรัพยสิ์น 
2.  รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ                     . 
3.  รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ                     . 
4.           

      



- 3 - 
 

 
 

1.2.4 โครงสร้างการถอืหุ้น 
  ให้แสดงรายช่ือกลุ่มผูถ้ือหุ้นทีถ่ือหุ้นในบริษทัตั้งแต่รอ้ยละ 5 ขึ้นไป 
  ขอ้มูลล่าสุด ณ      ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดไม่เกิน 30 วนักอ่นยืน่ค าขอ 
 

ช่ือกลุ่มผูถ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ขอให้แสดงกลุม่ของผูถ้ือหุ้นท่ีนับรวมผูเ้กี่ยวขอ้งของผูถ้ือหุ้นด้วย 

 
1.2.5 โครงสร้างการจดัการ 

  (1)     แสดงแผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์ร และสายงานที่รับผิดชอบดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (2)     ให้ระบุจ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัและจ านวนพนกังานในสายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (3)     แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ประเมินหลัก และผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 
ที่รับผิดชอบในสายงานที่ เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้ นไปหรือเทียบเท่า  
ของบริษทั ณ วนัที่ยื่นค าขอความเหน็ชอบ5 
 

ช่ือ-สกุล1 
เลขท่ี 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน2   

ต าแหน่ง3 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา4 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบ 

ช่วงเวลา ต าแหน่งงาน ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

หมายเหตุ   1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
2   กรณีไมม่ีสัญชาติไทย ให้ระบุเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
3   ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุดว้ยว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
4  ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวิชาเอก วิชาโท  คณะ และสถาบันการศึกษาท่ีส าเร็จ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 

ขึ้นไป รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
5  ให้กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูป้ระเมินหลัก และผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารท่ีรับผิดชอบงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ลงนามรับทราบลักษณะต้องห้ามและรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบค าขอ  
และแนบหนังสือรับรองประวตัิของกรรมการ ผูป้ระเมินหลกั หรือบุคลากรของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ทุกราย 
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  (4)   แสดงรายละเอยีดผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นซ่ึงปฏิบตัิงานเต็มเวลาของบริษทัทุกราย  
ณ วนัที่ยื่นค าขอความเห็นชอบ  (เฉพาะที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารในขอ้ 1.2.5(3)) 

  คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล1 ต าแหน่ง2 ทางการศึกษา3 ก่อนวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบ 

   ช่วงเวลา ต าแหน่งงาน ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หมายเหตุ   1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2  ให้ระบุต าแหน่งงานในบริษทั และหากเป็นผูป้ระเมินหลกัให้ระบุดว้ยว่าเป็นผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
3   ให้ระบุคุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวิชาเอก วิชาโท  คณะ และสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป   

รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและตา่งประเทศ 

 
1.2.6 หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการท าหน้าที่เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

  (1)   ขอให้บริษทัอธิบายขั้นตอนในการท าหน้าที่เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยระบุ
ผูร้ับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ครอบคลุมถึงวิธีการอย่างน้อยในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

            - กระบวนการรับงาน       
            - การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  
            - การส ารวจที่ตั้งและสภาพทรัพยสิ์น       
            - การเก็บรวบรวมขอ้มูลตลาดหรือขอ้มูลที่จะน ามาใชใ้นรายงานประเมิน  
            - การวิเคราะห์ขอ้มูล  
            - วิธีการที่ใชใ้นการประเมินพรอ้มทั้งเหตุผลที่เลือกใชใ้นแต่ละวิธี  
            - การจดัท ารายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น     
            - การพิจารณาอนุมตัริาคาประเมิน  
                      - การตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานประเมิน 

  (2)   ขอให้อธิบายกระบวนการและวิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น  
  (3)   ขอให้อธิบายแนวทางในการควบคุมภายในของบริษทั 
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1.2.7 ประวตัิการท างานประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น    
 (1)  กรณีขอความเห็นชอบครั้ งแรก 

ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะทุกรายงาน 
และรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป ที่ลงนามโดยผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
ทุกรายในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา และระบุจ านวนผลงานแยกตามลกัษณะการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
วนัที่

ประเมิน 
เลขที่ 
รายงาน 

ผูป้ระเมิน 
หลกั 

ผูว่้าจา้ง วตัถุ 
ประสงค ์
ในการ
ประเมิน 

เจา้ของ
ทรัพยสิ์น 

ลกัษณะ
ทรัพยสิ์น 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าการ
ประเมิน 

         
         

รวมจ านวนผลงานเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะของ ปี 25XX                รายงาน      
รวมจ านวนผลงานเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ  ของปี 25XX                  รายงาน     
หมายเหตุ     ให้ระบุวตัถุประสงคใ์นการประเมิน เช่น เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือ 
เป็นการประเมินเพือ่น าไปบนัทึกบญัชี เป็นตน้  และหากเป็นการประเมินร่วมกบับริษทัประเมินอ่ืน ให้ระบุช่ือบริษทัประเมินและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีร่วมในการประเมินดว้ย 

(2)  กรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 
ให้แสดงรายละเอียดของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเฉพาะผลงานซ่ึงระบุวตัถุประสงคข์อง 

การประเมินไวอ้ย่างชดัเจนว่า “เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ” ที่จดัท าให้กบับริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัยอ่ย บริษทัในกลุ่มบริษทัจดทะเบียน ทุกรายงานทีล่งนามโดยผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
ทุกรายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ตาม (1) 

 

1.2.8  ให้แสดงรายละเอียดและประวตัิการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รทีก่  ากบัดูแลวิชาชีพ 
พิจารณาลงโทษ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ บุคคลที่ถูกลงโทษ ระดบัโทษ 
ที่ไดร้ับ 

ระยะเวลาที่ไดร้ับโทษ 

    

หมายเหตุ    ให้แนบเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่อส านักงานดว้ย 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูผู้ประเมินหลัก  

2.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.1.1    ขอ้มูลส่วนบุคคล 

(1)   ช่ือ-สกุล (รวมทั้งช่ือสกุลเดิม (ถา้มี))  
 ภาษาไทย                                                                
 ภาษาองักฤษ                                                                
(2)      บตัรประจ าตวัประชาชน                                          เลขที่                                         . 

         ออกให้โดย                                          หมดอายุวนัที่                                                 . 
  หนงัสือเดนิทางเลขที่                                                                                                   . 
      ออกให้โดย                                          หมดอายุวนัที่                                                   . 

(3)  หมายเลขโทรศพัท์       Email Address                     

 

2.1.2    การเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองคก์รวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (ถา้มี)  
(1)   สมาคม      อายุการไดร้ับความเห็นชอบ ตั้งแต่      ถึง                   
(2)   สมาคม      อายุการไดร้ับความเห็นชอบ ตั้งแต่      ถึง                   

 

2.2  คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และผลงานทีผ่่านมา  
2.2.1   คุณวุฒิทางการศึกษา  (ตั้งแต่ระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป) 

 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชาหลกั ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

 

   

หมายเหตุ    ให้แนบส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ส าหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

2.2.2   ประสบการณ์ในการท างาน (ยอ้นหลงัอย่างน้อย 7 ปี หรือตั้งแต่เร่ิมท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัวิชาชีพประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น) 
 

ช่ือสถานที่ท างาน1 ต าแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

ระยะเวลา  
(ตั้งแต่ – ถงึ)2  

สาเหตุทีเ่ปลี่ยนงาน 

 

 

 

    

หมายเหตุ   1  ให้แนบเอกสารรับรองการท างานจากบริษทัท่ีเคยร่วมงานมาดว้ย (ถา้มี) 
2  ให้ระบุเดือนและปีตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้ท างานจนกระทัง่ลาออกจากสถานท่ีท างานนั้น 

 



- 7 - 
 

 
 

2.2.3   ผลงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  (เฉพาะรายงานที่ท่านลงลายมือช่ือในรายงานดงักล่าว) 
(1)    กรณีขอความเหน็ชอบครั้ งแรก  ให้แสดงรายละเอียดของ  

ก. รายงานประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่ใชวิ้ธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นครบทุกวิธี และใชค้วามรู้
ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และ  

ข. รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ลา้นบาท ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมาทุกรายงาน  
โดยอย่างน้อยมี 2 รายงานที่ตอ้งมีมูลค่าของทรัพยสิ์นที่ประเมินอย่างน้อย 300 ลา้นบาทและอย่างนอ้ย 

1 รายงานตอ้งประเมินดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(2)    กรณีขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบ  ให้แสดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

เฉพาะผลงานซ่ึงระบุวตัถุประสงคข์องการประเมินไวอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
ที่จดัท าให้กบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัย่อย บริษทัในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนและท่านลงลายมือช่ือ
เป็นผูป้ระเมินหลกัในรายงานดงักล่าว ทุกรายงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น   
วนัที่

ประเมิน 
เลขที่
รายงาน 
 

ผูป้ระเมิน 
หลกั 

บริษทั
ประเมิน 

 

ผูว่้าจา้ง วตัถุประ 
สงคใ์นการ
ประเมิน 

เจา้ของ
ทรัพยสิ์น 

ลกัษณะ
ทรัพยสิ์น 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่า
ประเมิน 

          
          
          
          
          

หมายเหตุ   ให้ระบุวตัถุประสงคใ์นการประเมิน   เช่น เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือ 
เป็นการประเมินเพื่อน าไปบนัทึกบญัชี เป็นตน้ และหากเป็นการประเมินร่วมกบับริษทัประเมินอ่ืน ให้ระบุช่ือบริษทัประเมินและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีร่วมในการประเมินดว้ย 
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2.2.4    ประวตัิการทดสอบและอบรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
 (1)   กรณีขอความเห็นชอบครั้ งแรก (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) 
     ผลทดสอบ SMART1 ครั้ งที ่      เม่ือวนัที่        

 เป็นการสัมภาษณ์ครั้ งแรก   
 เป็นการสัมภาษณ์ครั้ งที่ 22    

 

หมายเหตุ   1   อายุผลทดสอบวดัความรู้จากศูนย ์SMART ตอ้งไม่เกนิ 2 ปีนบัจากวนัท่ีผ่านการทดสอบจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ  
2   ต้องห่างจากการสัมภาษณ์ในครั้งแรกไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีได้รับการสัมภาษณ์ในครั้ งแรก และอายุผลการ

ทดสอบวดัความรู้จากศูนย ์SMART ไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ีผ่านการทดสอบจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ 
 

 (2)   กรณีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

ช่ือหลกัสูตร ผูจ้ดัอบรม วนัที่อบรม 
เน้ือหาการอบรม 
หรือการทดสอบ 

จ านวน
ชัว่โมง 

 

 

    

หมายเหตุ    ให้แนบส าเนาใบผ่านการอบรมตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้ดว้ย 
 

2.2.5    ใหแ้สดงรายละเอียดและประวตัิการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รที่ก ากบัดูแลวิชาชีพพิจารณาลงโทษ 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ สังกดับริษทั ระดบัโทษที่ไดร้ับ ระยะเวลาที่ไดร้ับโทษ 

    

หมายเหตุ    ให้แนบเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่อส านักงานดว้ย 



- 9 - 
 

 
 

ส่วนที่ 3  ลักษณะต้องห้ำมของบริษัท ผู้ประเมินหลัก กรรมกำร หรือบุคลำกรของบริษัทประเมิน 
 

 
บริษทัรับทราบว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) จะน า

ลกัษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปน้ี มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินและผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนดว้ย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 1    
(1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยห์รือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจาก 
ถูกส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(ข)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าโดยทุจริตหรือการท าให้เสียหายต่อทรัพยสิ์น 
ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

(ค)  ความผิดเก่ียวกบัการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดข้อความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอนัควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ท่ีต้องเปิดเผยต่อ
ประชาชนหรือย่ืนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ
ส านกังาน ก.ล.ต. 
(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลักษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังาน ก.ล.ต. 
เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อน 
วนัท่ีย่ืนค าขอความเหน็ชอบต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตาม (3) ในกรณีเป็น 
นิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิด 
ตาม (3) ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 2   
(1)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่า 
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ี
หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสิ์น และท าให้เกิด 
ความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  
(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของ
หน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตาม (1)  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือ 
พน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถงึท่ีสุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การบริหารงานท่ีมีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน  
และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลูกคา้ ในกรณีเป็น
นิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิด 
ในมูลเหตุตาม (ก) และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตน
สังกดัหรือต่อลูกคา้ ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็น
บุคคลธรรมดา  
(3)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จาก 
การรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบั
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน ในกรณี
เป็นนิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกว่ากระท าความผิดตาม (ก)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(4)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสัง่ให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ี
ศาลมีค าสั่งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน  
(5)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามในการ
เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสิ์น 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 3   
(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ีหรือการให้บริการประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือขาดความรบัผิดชอบ ความรอบคอบ 
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน   
(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน 
ในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสาร 
อนัเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ 
ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารท่ีย่ืนหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถาบนั
การเงิน หรือผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักลา่ว
ของบุคคลอ่ืน 
(4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอื่น ๆ  
ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ในดา้นนั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนยัส าคญั 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที่ 4  ค ำรับรองผู้ยื่นค ำขอ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  
1. ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน 

เพื่อที่จะท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  ในการน้ี ขา้พเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไข 
ที่จะจดัส่งเอกสารและขอ้มูลใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบตัิงานของขา้พเจ้าต่อส านักงานเม่ือได้รับ 
การร้องขอ  นอกจากน้ี ข้าพเจ้าเข้าใจข้อก าหนดตามประกาศ ที่ สช. 24/2555 เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน  ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
(“ประกาศผูป้ระเมิน”) เป็นอย่างดี  โดยหากขา้พเจา้ท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ
บกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะไดร้ับโทษตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศขา้งตน้ 

2. ข้อมูลในแบบค าขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์น และผูป้ระเมินหลกั ส าหรับธุรกรรมในตลาดทุนถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ และส าเนารายงาน
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่จดัส่งให้ส านกังานถูกตอ้งครบถว้นตรงกบัฉบบัที่จดัส่งให้ลูกคา้ทุกประการ 

3. ขา้พเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างดี  
รวมทั้ งเข้าใจถึงข้อก าหนดในประกาศผู้ประเมินเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนั้ น 
ทุกประการ 

4. ขา้พเจา้ กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูป้ระเมินหลกั และผูด้ ารงต าแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบงานดา้น 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่เป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามประกาศผูป้ระเมินทุกประการ  
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
                (........................................................................) 
 

 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
                (........................................................................) 
 

                                                          วนัที่............................................................................... 
 
หมายเหตุ    ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัผูย่ื้นค าขอลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

 



 

 
 

หนังสือรับรองประวัติ กรรมกำร ผู้ประเมินหลัก หรือบุคลำกรของบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

 
วนัที่ _______________________ 

 

เรียน  เลขาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ขา้พเจา้_________________________________________________________ ขอแจง้ประวตัิขอ้มูลของขา้พเจา้ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 1.1   ช่ือ-สกุล (รวมทั้งช่ือ-สกุล เดิม) 
   ภาษาไทย                                                                                                                         . 
   ภาษาองักฤษ                                                                                                                     . 
 1.2   วนั/เดือน/ปีเกิด                                                                อาย ุ                 ปี   เพศ                 . 
  1.3   เช้ือชาติ                                                  สัญชาต ิ                                                             .                                                     
.   1.4     บตัรประจ าตวั                                                   เลขที่                                                 . 
            ออกให้โดย                                                     หมดอายุวนัที่                                                   . 
             หนงัสือเดินทางเลขที่                                                                                                        . 
            ออกให้โดย                                                      หมดอายุวนัที ่                                                  . 

1.5  หมายเลขโทรศพัท์       Email Address                     
 

1.6  ต าแหน่งงานที่ปฏิบตัิงาน 
   ผูป้ระเมินหลกั 
         ระยะเวลาที่ไดร้ับความเห็นชอบ ตั้งแต่วนัที่                   ถึงวนัที ่                           
   กรรมการ      ผูจ้ดัการ 
   ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารทีร่ับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 
         ที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

  โปรดระบุต าแหน่ง ________________________________________________ 
  

 สังกดั บริษทั ________________________________________________ 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของเจ้ำของประวัติ 
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ขา้พเจา้รับทราบว่า ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) จะน า 
ลกัษณะตอ้งห้ามต่อไปน้ี มาใชป้ระกอบการพิจารณาในครั้ งน้ีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 1    
(1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยห์รือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากถูกส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า 

(ข)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าโดยทุจริตหรือการท าให้เสียหาย 
ต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

(ค)  ความผิดเก่ียวกบัการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั
หรือปกปิดข้อความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ท่ีต้อง
เปิดเผยต่อประชาชนหรือย่ืนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน หรือส านกังาน ก.ล.ต. 
(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลักษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังาน 
ก.ล.ต.  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตาม (3) ในกรณีเป็น 
นิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิด 
ตาม (3) ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็น 
บุคคลธรรมดา 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 

ส่วนที่ 2   ลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร หรือบุคลำกรของบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 2   
(1)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่า 
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ี
หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสิ์น และท าให้เกิด 
ความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  
(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของ
หน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตาม (1)  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือ 
พน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การบริหารงานท่ีมีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน  
และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลูกคา้ ในกรณีเป็น
นิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิด 
ในมูลเหตุตาม (ก) และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตน
สังกดัหรือต่อลูกคา้ ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็น
บุคคลธรรมดา  
(3)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จาก 
การรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถงึท่ีสุดว่ากระท าความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบั
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน ในกรณี
เป็นนิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกว่ากระท าความผิดตาม (ก)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(4)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสัง่ให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ี
ศาลมีค าสั่งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน  
(5)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามในการ
เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสิ์น 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 3   
(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ีหรือการให้บริการประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือขาดความรบัผิดชอบ ความรอบคอบ 
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน   
(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน 
ในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสาร 
อนัเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ 
ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารท่ีย่ืนหรือจัดส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถาบนั
การเงิน หรือผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักลา่ว
ของบุคคลอ่ืน 
(4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอืน่ ๆ  
ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ในดา้นนั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนยัส าคญั 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  
   1.   ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับ 
ธุรกรรมในตลาดทุนและในหนังสือรับรองประวติัฉบบัน้ีมีความถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ  ขา้พเจ้ามี
คุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ ที่ สช. 24 /2555 เร่ือง การให้ความ
เห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน  ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555  (“ประกาศผูป้ระเมิน”) ทุกประการ 
 2.   ขา้พเจา้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวขอ้ง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นอย่างดี  
รวมทั้งเขา้ใจถึงขอ้ก าหนดในประกาศผูป้ระเมินเป็นอย่างดีดว้ย และพร้อมที่จะปฏิบติัตามประกาศนั้น 
ทุกประการ 
 3.   ขา้พเจา้มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศผูป้ระเมิน ทุกประการ  
 4.   (เฉพาะผูป้ระเมินหลกั)  ขา้พเจา้เป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงปฏิบตัิงานเต็มเวลา สังกดับริษทั     
ประสงค์ที่จะเขา้มาเป็นผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อที่จะท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ  ในการน้ี ขา้พเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใด ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของขา้พเจ้าต่อส านักงาน  ก.ล.ต. เม่ือได้รับการร้องขอ  นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ก าหนดตามประกาศผูป้ระเมินเป็นอย่างดี  โดยหากขา้พเจา้ท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะไดร้ับโทษตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศขา้งตน้  
 
        
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) .................................................................เจา้ของประวตัิ 
              (........................................................................) 

 
                                                          วนัที่..................................................................... 

 

ส่วนที่ 3  ค ำรับรอง 



 

 
 

 

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูที่เกีย่วกับกำรปฏิบัติงำนประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

 
วนัที่ _________________________ 

 
เรียน  เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
 ข้าพ เจ้า บ ริษัท  _______________________________________________________________  
โดย ________________________________ และ______________________________1 กรรมการผูม้ีอ านาจ 
ลงนามของบริษทั ในฐานะบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยมีผูป้ระเมินหลกั2  
ที่สังกัดบริษัท ______ ราย ได้แก่ (1) __________________________ (2) __________________________ 
(3) ____________________________ 
 ขา้พเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) เปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ซ่ึงอยู่ในความครอบครอง
ของส านักงาน ก.ล.ต. ต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าว   ทั้ งน้ี  ข้อมูลที่บริษัทให้ 
ความยินยอมไว้ตามหนังสือฉบบัน้ี รวมถึงข้อร้องเรียน รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เอกสารประกอบ 
การจดัท ารายงานประเมิน และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่จัดท าภายใตช่ื้อของบริษทั 
เป็นตน้ 

 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 
            ลงช่ือ                    
 

       ลงช่ือ                     
            (กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามและประทบัตราของบริษทั) 
     
 

 
1  ระบุกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
2  ระบุช่ือ-นามสกุล ผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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