
- i - 
 

 
 

ค ำแนะน ำกำรกรอกข้อมูลในแบบค ำขอควำมเห็นชอบและกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ 
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ส ำหรับธุรกรรมในตลำดทุน (แบบ AP) 

แบบ AP ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (“บริษทัประเมิน”) 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลผูป้ระเมินหลกั 
ส่วนท่ี 3 รับทราบลกัษณะตอ้งหา้ม 
ส่วนท่ี 4 ค ารับรองของผูย้ืน่ค าขอ 
หนงัสือรับรองประวติั กรรมการ ผูป้ระเมินหลกั หรือบุคลากรของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (“หนงัสือรับรองประวติั”) 
หนงัสือยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (“หนงัสือยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูล”) 

บริษทัประเมินเป็นผูย้ืน่ค าขอความเห็นชอบทุกกรณีต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยใหก้รอกขอ้มูลและยืน่
เอกสารหลกัฐานเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยืน่ขอความเห็นชอบในแต่ละคร้ัง  ดงัน้ี  

1. ยืน่ขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน   
     ขอความเห็นชอบคร้ังแรก   
     ขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ 

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 3 
และส่วนท่ี 4 

(1) หนงัสือรับรองประวติัของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูป้ระเมินหลกั และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
ท่ีรับผดิชอบงานดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทุกราย 
(2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการ ผูจ้ดัการและผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบงานดา้น
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทุกรายท่ีไม่ใช่บคุคลสัญชาติไทย 
(3) ส าเนาเอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพลงโทษ 
(4) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล 

2. ยืน่ขอความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัอยา่งเดียว    
  ขอความเห็นชอบคร้ังแรก   

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 
และส่วนท่ี 4 

 

(1) ส าเนาใบผา่นการทดสอบจากศูนย ์SMART  
(2) ส าเนาผลการศึกษา (transcript) ส าหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
(3) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูข้อความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย 
(4) ส าเนาใบผา่นการทดสอบหรืออบรม 
(5) ส าเนาเอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพลงโทษตามท่ีเปิดเผยไว ้
(6) หนงัสือรับรองประวติัของผูป้ระเมิน 
(7) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล (เฉพาะกรณีแจง้เพ่ิมผูป้ระเมินหลกั) 

  ขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ 
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 าเนาใบผา่นการทดสอบหรืออบรม 
(3) เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพลงโทษตามท่ีเปิดเผยไว ้ 
(4) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล (เฉพาะกรณีแจง้เพ่ิมผูป้ระเมินหลกั) 
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3. ยืน่ขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินและผูป้ระเมินหลกัพร้อมกนั 
  ขอความเห็นชอบคร้ังแรก   
  ขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ 

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

4. แจง้การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูล 
  กรรมการ       
  ผูจ้ดัการ    
  ผูป้ระเมินหลกั   
  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น   

กรอกขอ้มูล เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.2.5 (3)  

และส่วนท่ี 4 
 

(1) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูข้อความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึง
ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย 
(2) เอกสารการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพ
ลงโทษตามท่ีเปิดเผยไว ้ 
(3) หนงัสือรับรองประวติั (เฉพาะบคุลากรท่ีแจง้เพ่ิมเติม) 
(4) หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูล (เฉพาะกรณีเพ่ิมเติมผูป้ระเมินหลกั 
หรือเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั)) 

5. แจง้การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลบริษทั  
  ช่ือ ท่ีอยู ่สถานท่ีติดต่อ 

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

 
หมำยเหตุ   

- ในกรณีท่ีบริษทัประเมินประสงคจ์ะต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเพื่อใหเ้ป็นบริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินหลกั
สามารถท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินหลกัไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส านกังาน ก.ล.ต. ขอแนะน าให้ 
บริษทัยืน่ค าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดอยา่งนอ้ย 60 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลา
การใหค้วามเห็นชอบ โดยหากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่แจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในส้ินสุด
ระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ ใหบ้ริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินหลกัรายนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้จนกวา่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

- ในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลตามขอ้ 4 และขอ้ 5 ใหบ้ริษทัประเมินแจง้การเปล่ียนแปลงต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน ภายใน 7 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
 



 

 
 

  ขอความเห็นชอบคร้ังแรก   
  ขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ 
  แจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูล 

ค ำขอควำมเห็นชอบและกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ 
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก ส ำหรับธุรกรรมในตลำดทุน 

วนัท่ี     
 

เรียน   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขา้พเจา้ บริษทั            
โดยมี _______________________ และ _______________________ เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั   
มีความประสงคจ์ะขอการใหค้วามเห็นชอบ 
   เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น     บุคลากรเป็นผูป้ระเมินหลกั  

 แจง้เปล่ียนแปลงช่ือ ท่ีอยู ่และผูติ้ดต่อของบริษทั  
 แจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลบุคคล  
         กรรมการ          ผูจ้ดัการ     ผูป้ระเมินหลกั   

     ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
   โปรดระบุต าแหน่ง        

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

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1.1  ช่ือบริษทั  (ภาษาไทย)          

     (ภาษาองักฤษ)         
1.1.2   ท่ีอยูบ่ริษทั (ภาษาไทย)         

       (ภาษาองักฤษ)          
 

    Email Address  และ Website ของบริษทั         
     ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์และ Email Address ของผูติ้ดต่อของบริษทั (Contact Person)   
   (1)            
   (2)           

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

  

 แบบ  AP 
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1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1    ขอ้มูลบริษทั 

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

           
           
           
 

1.2.2   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน  
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา รวมทั้งการประกอบธุรกิจอ่ืนนอกจากการประกอบธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 

วัน เดือน ปี กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำร 
 
 
 
 
 

 

 
1.2.3    โครงสร้างรายไดใ้นระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาและงวดล่าสุด  (จ าแนกตามประเภทธุรกิจ)  

             หน่วย : ลา้นบาท 
ลกัษณะรายได ้ ปี 25XX ปี 25XX งวดล่าสุด 

  สัดส่วน  สัดส่วน  สัดส่วน 
1.  รายไดจ้าการประกอบธุรกิจประเมิน 
     มลูค่าทรัพยสิ์น 
2.  รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ                     . 
3.  รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ                     . 
4.           
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1.2.4 โครงสร้างการถือหุน้ 
  ใหแ้สดงรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
  ขอ้มูลล่าสุด ณ      ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดไม่เกิน 30 วนัก่อนยืน่ค าขอ 
 

ช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ขอให้แสดงกลุ่มของผูถื้อหุ้นที่นบัรวมผูเ้ก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นดว้ย 

 
1.2.5 โครงสร้างการจดัการ 

  (1)     แสดงแผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์ร และสายงานท่ีรับผิดชอบดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (2)     ใหร้ะบุจ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัและจ านวนพนกังานในสายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (3)     แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูจ้ัดการ ผูป้ระเมินหลัก และผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 
ท่ี รับผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีเป็นระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้ นไปหรือเทียบเท่า  
ของบริษทั ณ วนัท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบ5 
 

ช่ือ-สกุล1 
เลขท่ี 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน2   

ต าแหน่ง3 
คุณวฒิุ 

ทางการศึกษา4 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 

ช่วงเวลา ต าแหน่งงาน ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

หมายเหต ุ  1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
2   กรณีไม่มีสัญชาติไทย ให้ระบุเลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
3   ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุดว้ยว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
4  ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวิชาเอก วิชาโท  คณะ และสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี 

ขึ้นไป รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
5  ให้กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูป้ระเมินหลกั และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบงานดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ท่ีเป็นระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้ นไปหรือเทียบเท่า ลงนามรับทราบลักษณะต้องห้ามและรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบค าขอ  
และแนบหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการ ผูป้ระเมินหลกั หรือบุคลากรของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ทุกราย 
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  (4)   แสดงรายละเอียดผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นซ่ึงปฏิบติังานเตม็เวลาของบริษทัทุกราย  
ณ วนัท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบ  (เฉพาะท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารในขอ้ 1.2.5(3)) 

  คณุวุฒิ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล1 ต าแหน่ง2 ทางการศึกษา3 ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 

   ช่วงเวลา ต าแหน่งงาน ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

หมายเหต ุ  1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2  ให้ระบุต าแหน่งงานในบริษทั และหากเป็นผูป้ระเมินหลกัให้ระบุดว้ยว่าเป็นผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
3   ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดโดยระบุวชิาเอก วิชาโท  คณะ และสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ ตั้งแตร่ะดบัปริญญาตรีขึ้นไป   

รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

 
1.2.6 หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

  (1)   ขอใหบ้ริษทัอธิบายขั้นตอนในการท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยระบุ
ผูรั้บผิดชอบในแต่ละขั้นตอนใหค้รอบคลุมถึงวิธีการอยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

            - กระบวนการรับงาน       
            - การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  
            - การส ารวจท่ีตั้งและสภาพทรัพยสิ์น       
            - การเก็บรวบรวมขอ้มูลตลาดหรือขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นรายงานประเมิน  
            - การวิเคราะห์ขอ้มูล  
            - วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินพร้อมทั้งเหตุผลท่ีเลือกใชใ้นแต่ละวิธี  
            - การจดัท ารายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น     
            - การพิจารณาอนุมติัราคาประเมิน  
                      - การตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานประเมิน 

  (2)   ขอใหอ้ธิบายกระบวนการและวิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
  (3)   ขอใหอ้ธิบายแนวทางในการควบคุมภายในของบริษทั 
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1.2.7 ประวติัการท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น    
 (1)  กรณีขอความเห็นชอบคร้ังแรก 

ใหแ้สดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะทุกรายงาน 
และรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป ท่ีลงนามโดยผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
ทุกรายในระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา และระบุจ านวนผลงานแยกตามลกัษณะการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
วนัท่ี

ประเมิน 
เลขท่ี 
รายงาน 

ผูป้ระเมิน 
หลกั 

ผูว้า่จา้ง วตัถุ 
ประสงค ์
ในการ
ประเมิน 

เจา้ของ
ทรัพยสิ์น 

ลกัษณะ
ทรัพยสิ์น 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าการ
ประเมิน 

         
         

รวมจ านวนผลงานเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะของ ปี 25XX                รายงาน      
รวมจ านวนผลงานเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ  ของปี 25XX                  รายงาน     
หมายเหต ุ    ให้ระบุวตัถุประสงคใ์นการประเมิน เช่น เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือ 
เป็นการประเมินเพื่อน าไปบนัทึกบญัชี เป็นตน้  และหากเป็นการประเมินร่วมกบับริษทัประเมินอื่น ให้ระบุช่ือบริษทัประเมินและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีร่วมในการประเมินดว้ย 

(2)  กรณีขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ 
ใหแ้สดงรายละเอียดของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเฉพาะผลงานซ่ึงระบุวตัถุประสงคข์อง 

การประเมินไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ” ท่ีจดัท าใหก้บับริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัยอ่ย บริษทัในกลุ่มบริษทัจดทะเบียน ทุกรายงานท่ีลงนามโดยผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
ทุกรายในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ตาม (1) 

 

1.2.8  ใหแ้สดงรายละเอียดและประวติัการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพ 
พิจารณาลงโทษ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
 

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ บุคคลท่ีถูกลงโทษ ระดบัโทษ 
ท่ีไดรั้บ 

ระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษ 

    

หมายเหต ุ   ให้แนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังานดว้ย 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลผู้ประเมินหลัก  

2.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.1.1    ขอ้มูลส่วนบุคคล 

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

         ออกใหโ้ดย                                          หมดอายวุนัท่ี                                                 . 
  หนงัสือเดินทางเลขท่ี                                                                                                   . 
      ออกใหโ้ดย                                          หมดอายวุนัท่ี                                                   . 

(3)  หมายเลขโทรศพัท ์      Email Address                     

 

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

 

2.2  คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และผลงานท่ีผา่นมา  
2.2.1   คณุวุฒิทางการศึกษา  (ตั้งแต่ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชาหลกั ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

 
   

หมายเหตุ    ให้แนบส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ส าหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

2.2.2   ประสบการณ์ในการท างาน (ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 7 ปี หรือตั้งแต่เร่ิมท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น) 
 

ช่ือสถานท่ีท างาน1 ต าแหน่ง หนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบ 

ระยะเวลา  
(ตั้งแต่ – ถึง)2  

สาเหตุท่ีเปล่ียนงาน 

 

 

 

    

หมายเหต ุ  1  ให้แนบเอกสารรับรองการท างานจากบริษทัท่ีเคยร่วมงานมาดว้ย (ถา้มี) 
2  ให้ระบุเดือนและปีตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้ท างานจนกระทัง่ลาออกจากสถานท่ีท างานนั้น 
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2.2.3   ผลงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  (เฉพาะรายงานท่ีท่านลงลายมือช่ือในรายงานดงักล่าว) 
(1)    กรณีขอความเห็นชอบคร้ังแรก  ใหแ้สดงรายละเอียดของ  

ก. รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชว้ิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นครบทุกวิธี และใชค้วามรู้
ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา และ  

ข. รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ลา้นบาท ในระยะ 2 ปี ท่ีผา่นมาทุกรายงาน  
โดยอยา่งนอ้ยมี 2 รายงานท่ีตอ้งมีมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีประเมินอยา่งนอ้ย 300 ลา้นบาทและอยา่งนอ้ย 

1 รายงานตอ้งประเมินดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(2)    กรณีขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ  ใหแ้สดงรายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

เฉพาะผลงานซ่ึงระบวุตัถุประสงคข์องการประเมินไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
ท่ีจดัท าให้กบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัยอ่ย บริษทัในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนและท่านลงลายมือช่ือ
เป็นผูป้ระเมินหลกัในรายงานดงักล่าว ทุกรายงานในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

รายละเอียดของรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น   
วนัท่ี

ประเมิน 
เลขท่ี
รายงาน 
 

ผูป้ระเมิน 
หลกั 

บริษทั
ประเมิน 

 

ผูว้า่จา้ง วตัถุประ 
สงคใ์นการ
ประเมิน 

เจา้ของ
ทรัพยสิ์น 

ลกัษณะ
ทรัพยสิ์น 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่า
ประเมิน 

          
          
          
          
          

หมายเหตุ   ให้ระบุวตัถุประสงคใ์นการประเมิน   เช่น เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  เป็นการประเมินเพื่อหามูลค่าตลาด หรือ 
เป็นการประเมินเพื่อน าไปบนัทึกบญัชี เป็นตน้ และหากเป็นการประเมินร่วมกบับริษทัประเมินอื่น ให้ระบุช่ือบริษทัประเมินและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีร่วมในการประเมินดว้ย 
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2.2.4    ประวติัการทดสอบและอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
 (1)   กรณีขอความเห็นชอบคร้ังแรก (ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 
     ผลทดสอบ SMART1 คร้ังท่ี      เม่ือวนัท่ี        

 เป็นการสัมภาษณ์คร้ังแรก   
 เป็นการสัมภาษณ์คร้ังท่ี 22    

 

หมายเหต ุ  1   อายผุลทดสอบวดัความรู้จากศูนย ์SMART ตอ้งไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัที่ผา่นการทดสอบจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ  
2   ตอ้งห่างจากการสัมภาษณ์ในคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ในคร้ังแรก และอายุผลการ

ทดสอบวดัความรู้จากศูนย ์SMART ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัที่ผา่นการทดสอบจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ 
 

 (2)   กรณีขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ (ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา) 

ช่ือหลกัสูตร ผูจ้ดัอบรม วนัท่ีอบรม 
เน้ือหาการอบรม 

หรือการทดสอบ 

จ านวน
ชัว่โมง 

 

 

    

หมายเหต ุ   ให้แนบส าเนาใบผา่นการอบรมตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้ดว้ย 
 

2.2.5    ใหแ้สดงรายละเอียดและประวติัการถูกสมาคมวิชาชีพประเมินหรือองคก์รท่ีก ากบัดูแลวิชาชีพพิจารณาลงโทษ 
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดและสาเหตุการลงโทษ สังกดับริษทั ระดบัโทษท่ีไดรั้บ ระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษ 

    

หมายเหต ุ   ให้แนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังานดว้ย 
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ส่วนท่ี 3  ลกัษณะต้องห้ำมของบริษัท ผู้ประเมินหลกั กรรมกำร หรือบุคลำกรของบริษัทประเมิน 
 

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

ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี มาพิจารณาประกอบการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินและผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนดว้ย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มท่ี 1    
(1)  เป็นบคุคลท่ีถูกศาลส่ังพทิกัษท์รัพยห์รือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยูร่ะหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจาก 
ถูกส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ข)  ความผดิเก่ียวกบัการกระท าโดยทุจริตหรือการท าให้เสียหายตอ่ทรัพยสิ์น 
ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

(ค)  ความผิดเก่ียวกบัการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอนัควรแจง้ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อ
ประชาชนหรือยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ
ส านกังาน ก.ล.ต. 
(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังาน ก.ล.ต. 
เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อน 
วนัท่ียื่นค าขอความเหน็ชอบต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตาม (3) ในกรณีเป็น 
นิติบุคคล  

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

 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มท่ี 2   
(1)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่า 
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ี
หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าให้เกิด 
ความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสงักดัหรือต่อลูกคา้  
(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของ
หน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตาม (1)  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือ 
พน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลูกคา้ ในกรณีเป็น
นิติบคุคล  

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

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบั
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ในกรณี
เป็นนิติบคุคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกว่ากระท าความผิดตาม (ก)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
(4)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ี
ศาลมีค าส่ังใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน  
(5)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามในการ
เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมลูเหตุเน่ืองจาก
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 3   
(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ีหรือการให้บริการประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ 
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบคุคลอืน่   
(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบคุคลอื่น  
(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสาร 
อนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าให้ส าคญัผดิ หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ 
ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นหรือจดัส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนั
การเงิน หรือผูล้งทนุ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว
ของบคุคลอืน่ 
(4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอืน่ ๆ  
ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายพจิารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ในดา้นนั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนท่ี 4  ค ำรับรองผู้ย่ืนค ำขอ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
1. ข้าพเจ้าประสงค์ท่ีจะเข้ามาเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน 

เพื่อท่ีจะท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ  ในการน้ี ขา้พเจา้ยินยอมอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ท่ีจะจดัส่งเอกสารและขอ้มูลใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบติังานของขา้พเจา้ต่อส านักงานเม่ือไดรั้บ 
การร้องขอ  นอกจากน้ี ข้าพเจ้าเข้าใจข้อก าหนดตามประกาศ ท่ี สช. 24/2555 เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน  ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
(“ประกาศผูป้ระเมิน”) เป็นอย่างดี  โดยหากขา้พเจา้ท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ
บกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศขา้งตน้ 

2. ข้อมูลในแบบค าขอความเห็นชอบและการแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์น และผูป้ระเมินหลกั ส าหรับธุรกรรมในตลาดทุนถูกตอ้งครบถว้นและไม่เป็นเท็จ และส าเนารายงาน
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัส่งใหส้ านกังานถูกตอ้งครบถว้นตรงกบัฉบบัท่ีจดัส่งใหลู้กคา้ทุกประการ 

3. ขา้พเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายกฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นอย่างดี  
รวมทั้ งเข้าใจถึงข้อก าหนดในประกาศผู ้ประเมินเป็นอย่างดีด้วย และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามประกาศนั้ น 
ทุกประการ 

4. ขา้พเจา้ กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูป้ระเมินหลกั และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบงานดา้น 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศผูป้ระเมินทุกประการ  
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

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

                                                          วนัท่ี............................................................................... 
 
หมายเหตุ    ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัผูย้ืน่ค  าขอลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

 



 

 
 

หนังสือรับรองประวัติ กรรมกำร ผู้ประเมินหลกั หรือบุคลำกรของบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

 
วนัท่ี _______________________ 

 

เรียน  เลขาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ขา้พเจา้_________________________________________________________ ขอแจง้ประวติัขอ้มูลของขา้พเจา้ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 1.1   ช่ือ-สกุล (รวมทั้งช่ือ-สกุล เดิม) 
   ภาษาไทย                                                                                                                         . 
   ภาษาองักฤษ                                                                                                                     . 
 1.2   วนั/เดือน/ปีเกิด                                                                อาย ุ                 ปี   เพศ                 . 
  1.3   เช้ือชาติ                                                  สัญชาติ                                                              .                                                     
.   1.4     บตัรประจ าตวั                                                   เลขท่ี                                                 . 
            ออกใหโ้ดย                                                     หมดอายวุนัท่ี                                                   . 
             หนงัสือเดินทางเลขท่ี                                                                                                        . 
            ออกใหโ้ดย                                                      หมดอายวุนัท่ี                                                   . 

1.5  หมายเลขโทรศพัท ์      Email Address                     
 

1.6  ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติังาน 
   ผูป้ระเมินหลกั 
         ระยะเวลาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ตั้งแต่วนัท่ี                   ถึงวนัท่ี                           
   กรรมการ      ผูจ้ดัการ 
   ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
         ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

  โปรดระบุต าแหน่ง ________________________________________________ 
  

 สังกดั บริษทั ________________________________________________ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของเจ้ำของประวัติ 



- 2 - 
 

 
 

 

 

ขา้พเจา้รับทราบวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) จะน า 
ลกัษณะตอ้งหา้มต่อไปน้ี มาใชป้ระกอบการพิจารณาในคร้ังน้ีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มท่ี 1    
(1)  เป็นบคุคลท่ีถูกศาลส่ังพิทกัษท์รัพยห์รือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยูร่ะหว่างถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากถูกส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ 

(ข)  ความผดิเก่ียวกบัการกระท าโดยทุจริตหรือการท าให้เสียหาย 
ต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

(ค)  ความผิดเก่ียวกบัการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั
หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอนัควรแจง้ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้ง
เปิดเผยต่อประชาชนหรือยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน หรือส านกังาน ก.ล.ต. 
(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังาน 
ก.ล.ต.  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่า
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 

ส่วนท่ี 2   ลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร หรือบุคลำกรของบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 



- 3 - 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มท่ี 2   
(1)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่า 
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ี
หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าให้เกิด 
ความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  
(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของ
หน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตาม (1)  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือ 
พน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลกูคา้ ในกรณีเป็น
นิติบคุคล  

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

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบั
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ในกรณี
เป็นนิติบคุคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกว่ากระท าความผิดตาม (ก)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
(4)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ี
ศาลมีค าส่ังใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน  
(5)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามในการ
เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มท่ี 3   
(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ีหรือการให้บริการประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ 
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบคุคลอืน่   
(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบคุคลอื่น  
(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสาร 
อนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าให้ส าคญัผดิ หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ 
ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นหรือจดัส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนั
การเงิน หรือผูล้งทนุ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว
ของบคุคลอืน่ 
(4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอืน่ ๆ  
ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ในดา้นนั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 

 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
   1.   ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับ 
ธุรกรรมในตลาดทุนและในหนังสือรับรองประวติัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ  ขา้พเจา้มี
คุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ท่ี สช. 24 /2555 เร่ือง การให้ความ
เห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน  ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555  (“ประกาศผูป้ระเมิน”) ทุกประการ 
 2.   ขา้พเจา้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายกฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นอย่างดี  
รวมทั้งเขา้ใจถึงขอ้ก าหนดในประกาศผูป้ระเมินเป็นอยา่งดีดว้ย และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามประกาศนั้น 
ทุกประการ 
 3.   ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศผูป้ระเมิน ทุกประการ  
 4.   (เฉพาะผูป้ระเมินหลกั)  ขา้พเจา้เป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงปฏิบติังานเตม็เวลา สังกดับริษทั     
ประสงค์ท่ีจะเขา้มาเป็นผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อท่ีจะท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ  ในการน้ี ขา้พเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเง่ือนไขท่ีจะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใด ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบติังานของขา้พเจา้ต่อส านักงาน  ก.ล.ต. เม่ือได้รับการร้องขอ  นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ก าหนดตามประกาศผูป้ระเมินเป็นอยา่งดี  โดยหากขา้พเจา้ท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศขา้งตน้  
 
        
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) .................................................................เจา้ของประวติั 
              (........................................................................) 

 
                                                          วนัท่ี..................................................................... 

 

ส่วนท่ี 3  ค ำรับรอง 



 

 
 

 

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วกบักำรปฏิบัติงำนประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

 
วนัท่ี _________________________ 

 
เรียน  เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
 ข้าพเจ้า บริษัท _______________________________________________________________  
โดย ________________________________ และ______________________________1 กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามของบริษทั ในฐานะบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยมีผูป้ระเมินหลกั2  
ท่ีสังกัดบริษทั ______ ราย ได้แก่ (1) __________________________ (2) __________________________ 
(3) ____________________________ 
 ขา้พเจา้ยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ซ่ึงอยู่ในความครอบครอง
ของส านักงาน ก.ล.ต. ต่อหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าว  ทั้ งน้ี  ข้อมูลท่ีบริษัทให้ 
ความยินยอมไวต้ามหนังสือฉบับน้ี รวมถึงขอ้ร้องเรียน รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เอกสารประกอบ 
การจดัท ารายงานประเมิน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัท าภายใตช่ื้อของบริษทั 
เป็นตน้ 

 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 
            ลงช่ือ                    
 

       ลงช่ือ                     
            (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามและประทบัตราของบริษทั) 
     
 

 
1  ระบุกรรมการผูมี้อ านาจลงนามตามหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
2  ระบุช่ือ-นามสกุล ผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 


