
 

 

 

หนังสือรับรองประวัติ กรรมการ ผู้ประเมินหลกั หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 
วนัท่ี _______________________ 

 

เรียน  เลขาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 

  ขา้พเจา้_________________________________________________________ ขอแจง้ประวติัขอ้มูลของ
ขา้พเจา้ 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 ________________________________________________ 
  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ 
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ขา้พเจา้รับทราบวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) จะน า 
ลกัษณะตอ้งหา้มต่อไปน้ี มาใชป้ระกอบการพิจารณาในคร้ังน้ีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(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 

ส่วนที่ 2   ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือบุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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  ลักษณะต้องห้ามกลุ่มท่ี 2
   
(1)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่า 
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงาน
ดงักล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าให้เกิด 
ความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  
(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของหน่วยงานก ากบั
ดูแลสถาบนัการเงินตาม (1)  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือ 
พน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลูกคา้ ในกรณีเป็นนิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิด 
ในมูลเหตุตาม (ก) และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือ
ต่อลูกคา้ ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  
(3)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แตจ่ะพน้การลงโทษหรือพน้จาก 
การรอลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบัการ
บริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกว่ากระท าความผิดตาม (ก)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
(4)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอื่นในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าส่ังใหท้รัพยสิ์นตก
เป็นของแผน่ดิน  
(5)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายไม่
ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามในการเป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
 

 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
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ลักษณะต้องห้ามกลุ่มท่ี 3
   
(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ีหรือการให้บริการประเมินมูลค่า  
ทรัพยสิ์นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือขาดความรับผิดชอบ ความรอบคอบ จรรยาบรรณ
หรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบคุคลอื่น   
(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น  
(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสาร 
อนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าให้ส าคญัผดิ หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ 
ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่ว่า
จะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นหรือจดัส่งต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือผูล้งทุน หรือมี
หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบคุคลอืน่ 
(4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอืน่ ๆ  
ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้น
นั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 

 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 

 ใช่   ไม่ใช่ 
 
 

 



- 5 - 
 

 

  

 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
   1.   ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับ 
ธุรกรรมในตลาดทุนและในหนังสือรับรองประวติัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและไม่เป็นเท็จ  ขา้พเจ้ามี
คุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ท่ี สช. 24 /2555 เร่ือง การให้ความ
เห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน  ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555  (“ประกาศผูป้ระเมิน”) ทุกประการ 
 2.   ขา้พเจา้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง และมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างดี  
รวมทั้งเขา้ใจถึงขอ้ก าหนดในประกาศผูป้ระเมินเป็นอยา่งดีดว้ย และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามประกาศนั้น 
ทุกประการ 
 3.   ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศผูป้ระเมิน ทุกประการ  
 4.   (เฉพาะผูป้ระเมินหลกั)  ขา้พเจา้เป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงปฏิบติังานเตม็เวลา สังกดับริษทั     
ประสงค์ท่ีจะเขา้มาเป็นผูป้ระเมินหลักส าหรับธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อท่ีจะท างานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ  ในการน้ี ข้าพเจ้ายินยอมอย่างไม่มีเง่ือนไขท่ีจะจัดส่งเอกสารและข้อมูลใด ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบติังานของขา้พเจ้าต่อส านักงาน  ก.ล.ต. เม่ือได้รับการร้องขอ  นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ก าหนดตามประกาศผูป้ระเมินเป็นอย่างดี  โดยหากขา้พเจา้ท างานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะบกพร่องหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศขา้งตน้  
 
        
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) .................................................................เจา้ของประวติั 
              (........................................................................) 

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