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ประกาศ  เร่ือง   การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ี อจ. 22 /2543 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้นซ่ึงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใหค้วาม 
เห็นชอบบุคคลเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทัจ ากดั  บริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคล 
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนภายใต ้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยเพิ่มเติมหลกัการส าคญัเก่ียวกบัการ 
ใหค้วามเห็นชอบตวับุคคลซ่ึงเป็นผูป้ระเมินหลกัของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีขอรับความเห็นชอบ
ดว้ย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจึ์งออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2543  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศ  เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ี อจ. 5/2538 
ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2538 
  (2)  ประกาศ  เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 
ท่ี อจ. 2/2539  ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2539 

(3) ประกาศ  เร่ือง  การผ่อนผนัการด ารงลกัษณะของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น  
ท่ี อจ. 2/2541 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2541 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “ทรัพยสิ์น” หมายความวา่   ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ระยะยาว 
  “บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น” หมายความวา่  นิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นทางคา้ปกติ 
  “ผูป้ระเมินหลกั”  หมายความวา่  ผูท่ี้ลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน 
  “สมาคม” หมายความวา่   สมาคมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน 
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  “บริษทั” หมายความวา่   บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
  “ลูกคา้” หมายความวา่   ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ผูย้ืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน หรือผูมี้หนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงาน 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  “ผูบ้ริหาร” หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
ในสายงานดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายความวา่   ผูท่ี้ถือหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนตามมาตรา 258(1) ถึง (7) 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
  “ส านกังาน” หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

หมวด 1 
การขอความเห็นชอบ 

 

  ขอ้ 4   บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใดประสงคจ์ะขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอความเห็นชอบบุคคลเป็นผูป้ระเมินหลกัท่ีสามารถ 
ลงลายมือช่ือในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นนั้นยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังานตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งช าระ 
ค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 5   บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 4 จะไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคม 
ใหเ้ป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผย 
ขอ้มูลต่อประชาชน 
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(2) บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  
รัดกุมและเพียงพอ ท าใหเ้ช่ือถือไดว้า่สามารถควบคุมใหก้ารปฏิบติังานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(ก) ขาดความรับผิดชอบหรือขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเยีย่งผูมี้วิชาชีพ 
จะพึงกระท าในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(ข) มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่ขาดความรับผิดชอบหรือความระมดัระวงั หรือ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น หรือมีการจดัท ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญัหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในสาระส าคญั ในประการ 
ท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูใ้ชร้ายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือท าใหผู้ใ้ชร้ายงาน 
ส าคญัผิดในมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมิน 

(ค) มีประวติัถูกเปรียบเทียบหรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีอาญาเก่ียวกบัการ 
บริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ทุจริต เจตนาปกปิดขอ้มูล หรือเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีแพ่งใหต้อ้งรับผิดเน่ืองจากการ
บริหารงานในลกัษณะดงักล่าว 

(ง) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษจากเจา้พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล เก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ทุจริต 
เจตนาปกปิดขอ้มูล หรือเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(3) บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีผูบ้ริหารและผูป้ระเมินหลกัท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
หรือมีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นอย่างดี มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจและ
รับผิดชอบต่อสาธารณชนและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก เน่ืองจากการกระท าทุจริต 
(ข) มีประวติัการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
(ค) มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่ขาดความรับผิดชอบหรือความระมดัระวงัหรือ 

ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น หรือมีการจดัท ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญัหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในสาระส าคญั ในประการ 
ท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูใ้ชร้ายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือท าใหผู้ใ้ชร้ายงาน 
ส าคญัผิดในมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมิน 
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 (ง) มีประวติัการถูกเปรียบเทียบหรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีอาญา 
เก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ทุจริต เจตนาปกปิดขอ้มูล หรือเป็นการกระท า 
อนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีแพ่งใหต้อ้งรับผิด 
เน่ืองจากการบริหารงานในลกัษณะดงักล่าว 

(จ) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษจากเจา้พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล เก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ทุจริต 
เจตนาปกปิดขอ้มูล หรือเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(ฉ) เป็นบุคคลท่ีเป็นเหตุใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนถูกส านกังานสั่งพกั 
หรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ และบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นยงัคงอยู่ระหวา่งถูกสั่งพกั
หรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ หรืออยูใ่นระหว่างระยะเวลาท่ียงัไม่อาจยืน่ค าขอความเห็นชอบใหม่  
  ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ผูบ้ริหาร หรือผูป้ระเมินหลกัมีลกัษณะไม่เป็นไป
ตาม (2) หรือ (3) แต่ส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหมี้ลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นเร่ือง 
ไม่ร้ายแรงหรือไดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้ ส านกังานอาจไม่น าเหตุดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาก็ได ้ 

  ขอ้ 6   บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  ต่อมา
ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัเพิ่มเติม  ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นยืน่ค  าขอต่อ    
ส านกังานตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศ
ก าหนด ในการน้ี ใหน้ าความในขอ้ 5 วรรคหน่ึง (1)(3) และวรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัการขอความ 
เห็นชอบตามขอ้น้ีดว้ย 

  ขอ้ 7   ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจแจง้เป็นหนงัสือให้ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจดัใหผู้บ้ริหาร ผูป้ระเมินหลกั หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนใด มาทดสอบความรู้  
ความสามารถ หรือช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมได ้ตามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ี 
ส านกังานก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเห็นสมควร  ส านกังานอาจไปเยีย่มชมสถานประกอบธุรกิจของบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยก็ได ้
  ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไม่จดัใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงมาทดสอบความรู้ 
ความสามารถ หรือบุคคลดงักล่าวไม่มาทดสอบความรู้ความสามารถตามเวลาท่ีก าหนด หรือบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นไม่ช้ีแจง ไม่ส่งเอกสารหลกัฐาน หรือจดัส่งเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้นภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด   ส านกังานจะถือวา่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นยกเลิกค าขอความ
เห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น หรือยกเลิกค าขอความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัเพิ่มเติม แลว้แต่
กรณี 
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  ขอ้ 8   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานมีหนงัสือแจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีส านกังานก าหนด 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูป้ระเมินหลกัรายหน่ึงรายใดท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขอความ
เห็นชอบมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(3) ส านกังานอาจให้ความเห็นชอบเฉพาะบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัรายอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 เท่านั้นก็ได ้
หากส านกังานมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูป้ระเมินหลกัรายท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(3)  
จะไม่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อการปฏิบติังานและความน่าเช่ือถือในการประกอบวิชาชีพของบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นและผูป้ระเมินหลกัรายอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  

  ขอ้ 9  ในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
ผูบ้ริหารหรือผูป้ระเมินหลกัมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(2)(ก)(ข) หรือ (ค) หรือ (3)(ก)(ข)
(ค) หรือ (ง)  ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบในคราว
ต่อไป โดยค านึงถึงความร้ายแรงของเหตุท่ีท าใหมี้ลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นรายกรณี  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดระยะเวลาการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ระยะเวลาดงักล่าวจะ 
ไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีแพ่ง หรือวนัพน้โทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวนัท่ี
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีค าสั่งเปรียบเทียบ หรือวนัท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้การไม่ใหค้วาม 
เห็นชอบเน่ืองจากเหตุตามขอ้ 5(2)(ก) หรือ (ข) หรือ (3)(ก)(ข) หรือ (ค) แลว้แต่กรณี  

 เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด หรือเม่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือ 
ผูป้ระเมินหลกัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้  หากบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว
ประสงคจ์ะยืน่ค  าขอความเห็นชอบใหม่  ส านกังานจะไม่น าเหตุในการไม่ใหค้วามเห็นชอบในคร้ังก่อน 
มาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบคร้ังใหม่อีก 

  ขอ้ 10   การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัรายท่ี 
ไดรั้บความเห็นชอบในคราวเดียวกนั ใหมี้ก าหนดระยะเวลาคราวละสองปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานก าหนดไว้
ในหนงัสือแจง้การใหค้วามเห็นชอบ 
  ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดรั้บความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัรายใดเพิ่มเติม 
ในภายหลงั ใหร้ะยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัรายท่ีขอเพิ่มเติมดงักล่าวมีอยูเ่ท่ากบัระยะเวลา
การใหค้วามเห็นชอบท่ีเหลืออยูข่องบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น 
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  ขอ้ 11  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ี ไดย้ืน่ค  าขอความเห็นชอบ
เพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อส านกังานล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ และส านกังานมีหนงัสือแจง้การไดรั้บ
เอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีส านกังานก าหนดไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา
การใหค้วามเห็นชอบ  หากส านกังานไม่แจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในวนัส้ินสุดระยะเวลา
การใหค้วามเห็นชอบในคร้ังก่อน  ใหบุ้คคลนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานต่อไปไดจ้นกวา่ส านกังานมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

หมวด 2 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

 

  ขอ้ 12  ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
ตอ้งรักษาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเยีย่งผูมี้วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะพึงกระท าใน 
กิจการเช่นวา่นั้น และตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความระมดัระวงั   

(2) ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และจดัท า 
รายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์น ตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมซ่ึงใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกันั้น และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามท่ีส านกังานก าหนดใหป้ฏิบติั 
 การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในกรณีใดท่ีสมาคมซ่ึงใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัมิไดก้ าหนดมาตรฐานไว ้และไม่มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมใหต้อ้งปฏิบติัตาม 
วรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัปฏิบติัหนา้ท่ีและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในกรณีนั้นตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งหรือมาตรฐานซ่ึงเป็น 
ท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น มาตรฐานท่ีก าหนดโดย Royal Institution of Chartered Surveyors หรือ 
International Valuation Standard Committee เป็นตน้  ในการน้ี ใหร้ะบุมาตรฐานท่ีใชไ้วใ้นรายงาน 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ย 
 ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดูแลใหผู้ป้ระเมินหลกัปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
ท่ีใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าวตามท่ีก าหนดใน (2) น้ีโดยเคร่งครัด 



  

7 

(3) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการ 
เปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตอ้งลง 
ลายมือช่ือโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (4) จดัท ากระดาษท าการ (working paper) เพื่อบนัทึกและใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในการ 
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและการจดัท ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และเก็บรักษากระดาษท าการ 
ดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ยหา้ปี เพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 (5)  ปฏิบติัตามหรือใหค้วามร่วมมือกบัส านกังานเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   ในเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น     

 ขอ้ 13   เวน้แต่ส านกังานจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หา้มมิใหบ้ริษทัประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน จดัท ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ส าหรับลูกคา้รายท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีความเก่ียวขอ้งในลกัษณะหน่ึงลกัษณะใด 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรง 
หรือทางออ้มในลูกคา้ 

(2) ลูกคา้รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในบริษทั 
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(3) ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่ง 
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า พนกังาน หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในลูกคา้ 
  (4) กรรมการของลูกคา้เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(5) บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและลูกคา้มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เดียวกนัซ่ึงถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดทั้งในบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นและลูกคา้ 

(6) บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นตวัแทนหรือนายหนา้จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีประเมิน 
มูลค่านั้นในวนัท่ีจดัท ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น หรือเคยเป็นหรือคาดวา่จะเป็นตวัแทนหรือ 
นายหนา้จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่านั้นภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนหรือหลงัวนัท่ีจดัท ารายงาน
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
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(7) บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูบ้ริหารของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มกบัลูกคา้หรือกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า 
ใหลู้กคา้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขาดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ี 
เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

 ขอ้ 14 หา้มมิใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจดัใหห้รือยอมให้ผูป้ระเมินหลกัท่ีมีความ 
เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ใดในลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 13(3)(6) หรือ (7) โดยอนุโลมรับผิดชอบ
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือการจดัท ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น หรือลงลายมือช่ือในรายงาน 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส าหรับลูกคา้รายนั้น 

 ขอ้ 15 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดจ้ดัท าขึ้น
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 13 หรือขอ้ 14  ไม่ใหถื้อเป็นรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดย
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 ขอ้ 16   ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานรายใด ไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5  หรือไม่สามารถปฏิบติัให้
เป็นไปตามความในขอ้ 12  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งแจง้ขอ้เทจ็จริง พร้อมทั้งแสดงเหตุ
และมาตรการแกไ้ขต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถด ารงลกัษณะหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นได ้

หมวด 3 
การพกัหรือเพิกถอนความเห็นชอบ 

 

 ขอ้ 17 หากส านกังานพบวา่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัท่ี 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานรายใดไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5  
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 12 บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
ขอ้ 13 หรือขอ้ก าหนดอ่ืนตามประกาศน้ี ส านกังานอาจสั่งการดงัต่อไปน้ี 
 (1) สั่งใหช้ี้แจง หรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) สั่งใหแ้กไ้ขการกระท า หรือสั่งใหก้ระท าหรืองดเวน้การกระท า 



  

9 

 (3)  สั่งพกัหรือสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีท่ี 
 (ก)  เหตุตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้มีลกัษณะร้ายแรง 

 (ข) มีเหตุตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้เกิดซ ้าขึ้นอีกภายในช่วงสองปีใด ๆ 
  (ค)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัไม่ด าเนินการตามค าสั่ง 
ตาม (1) หรือ (2) 
 ในกรณีท่ีส านกังานสั่งพกัหรือสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานอาจก าหนด 
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลนั้นในคราวต่อไปดว้ยก็ได ้
  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด หรือเม่ือบุคคลท่ีถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วาม
เห็นชอบไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ ส านกังานจะไม่น าเหตุในการสั่งพกัหรือเพิกถอน
การใหค้วามเห็นชอบในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบคร้ังใหม่อีก 

 ขอ้ 18  ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานรายใดไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(1) เน่ืองจากความเห็นชอบ 
ท่ีไดรั้บจากสมาคมหมดอายุลง  หากบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัรายนั้นไดรั้บการ 
ต่ออายคุวามเห็นชอบจากสมาคมนั้นภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีความเห็นชอบเดิมหมดอาย ุ ส านกังาน 
จะไม่ยกกรณีดงักล่าวขึ้นเป็นเหตุในการสั่งการตามขอ้ 17(3) 

 ขอ้ 19 ความเห็นชอบท่ีส้ินสุดลงเน่ืองจากครบตามก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 10  
หรือเน่ืองจากมีการแจง้ผลการพิจารณาไม่ใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 11  หรือเน่ืองจากการสั่งพกัหรือการ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 17(3) ไม่มีผลกระทบต่อรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดจ้ดัท าและผูป้ระเมินหลกัไดล้งลายมือช่ือในรายงานดงักล่าวก่อนวนัท่ีส้ินสุด
ความเห็นชอบ และลูกคา้ไดย้ืน่รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อส านกังานก่อนหรือภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดความเห็นชอบ  

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ 20  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใดไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็น 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามประกาศ เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ี อจ. 5/2538   
ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2538 ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และระยะเวลาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานยงัไม่ส้ินสุดลง ใหถื้อวา่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นและผูป้ระเมินหลกัของบริษทั 
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ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ตามประกาศน้ีจนกวา่จะครบก าหนดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบท่ีส านกังานเคยให้ไว ้และใหอ้ยูภ่ายใต้
บงัคบัขอ้ 12 ถึงขอ้ 19 แห่งประกาศน้ีดว้ย 
 บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงท่ีประสงคจ์ะขอความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกั
เพิ่มเติมอาจยืน่ค  าขอความเห็นชอบส าหรับกรณีดงักล่าวไดโ้ดยปฏิบติัตามประกาศน้ี   ทั้งน้ี โดยใหไ้ดรั้บ 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอ   ในกรณีท่ีผูป้ระเมินหลกัรายท่ีขอความเห็นชอบเพิ่มเติมดงักล่าวไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ใหร้ะยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัรายนั้นมีอยูเ่ท่ากบัระยะเวลา
การใหค้วามเห็นชอบท่ีเหลืออยูข่องบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ียืน่ค  าขอนั้น และใหผู้ป้ระเมินหลกั 
รายนั้นอยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ 12 ถึงขอ้ 19 แห่งประกาศน้ีเช่นเดียวกนั 

 ขอ้ 21  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใดไดย้ืน่ค าขอความเห็นชอบตามประกาศเร่ือง 
การใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ี อจ. 5/2538 ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2538 และส านกังาน
มีหนงัสือแจง้การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีส านกังานก าหนดแลว้  แต่ยงัมิไดแ้จง้ผล
การพิจารณาก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ
บุคคลดงักล่าวต่อไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศดงักล่าว แต่เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ใหบ้ริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานในกรณีดงักล่าวอยูภ่ายใต้
บงัคบัขอ้ 12 ถึงขอ้ 19 แห่งประกาศน้ีดว้ย 

 ขอ้ 22 ใหถื้อวา่สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย และสมาคมนกัประเมิน
ราคาอิสระไทย เป็นสมาคมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามนิยามของค าวา่ “สมาคม” ในขอ้ 3  
ไปจนกวา่หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบสมาคมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะมีผลใชบ้งัคบั 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2543 
 
 
 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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