
                                         
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

  วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
และผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

พ.ศ. 2550 
 
 

โดยท่ี 
(1)  ขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ท่ี กย. 31/2549 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

(2)  ขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 32/2549 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

(3)   ขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กย. 40/2549 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

(4) ขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 40/2540 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 37/2549 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  

(5)  ขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กน. 15/2541 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และ 
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(6)  ขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กน. 54/2543  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
และสิทธิเรียกร้อง ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กน. 19/2546  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ 
จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

(7) ขอ้ 62 ขอ้ 63 และขอ้ 64 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 11/2550  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
ไดมี้ขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  
มีบทบาทในการใหบ้ริการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูล 
ต่อประชาชนผูล้งทุน  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจึ์งออกประกาศ 
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศ  เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
ท่ี อจ. 22/2543 ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

                           ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “ทรัพยสิ์น”  หมายความวา่   ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะยาว สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถประเมินหามูลค่าได ้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  (2)  “สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและ 
สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  แลว้แต่กรณี 

(3)  “บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคใ์น 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นทางคา้ปกติ 
  (4)  “ผูป้ระเมินหลกั”  หมายความวา่   ผูท่ี้ลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน 

(5)  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
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  ขอ้ 3   ใหถื้อวา่บริษทัประเมินและผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมใหด้ าเนินการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็น 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535   
  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนตามวรรคหน่ึง  
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัดงักล่าวตอ้งไม่อยู่ระหวา่งถูกสมาคมสั่งพกัการให ้
ความเห็นชอบ สั่งใหพ้น้จากสมาชิกภาพเป็นการชัว่คราว หรือสั่งปลดช่ือออกจากทะเบียนผูป้ระเมินหลกั 
เป็นการชัว่คราว 
 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูล 
ต่อประชาชนท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งลงลายมือช่ือโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

              ขอ้ 4   ในการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินและผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะของสมาคม ซ่ึงถือวา่เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน 
ตามขอ้ 3 สมาคมตอ้งมีและด ารงคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน รัดกุม และเพียงพอ ท าใหเ้ช่ือถือ 
ไดว้า่สามารถควบคุมให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัด าเนินการประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
                          (2)  มีหลกัเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีชดัเจนและเป็นธรรม โดยตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัคุณสมบติัของบริษทัประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั ขั้นตอนในการขอความเห็นชอบ หลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะ และ 
หลกัเกณฑก์ารต่ออายกุารให้ความเห็นชอบ 
                          (3)  มีหลกัเกณฑก์ารควบคุมการปฏิบติังานของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
และผูป้ระเมินหลกัท่ีชดัเจนและเป็นธรรม โดยตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบักระบวนการ 
พิจารณาการปฏิบติังาน และหลกัเกณฑก์ารลงโทษบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีปฏิบติังานบกพร่อง   
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ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ของสมาคมในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ ใหข้อ้มูลดงัต่อไปน้ีท่ีส านกังานพิจารณา
ด าเนินการภายใตป้ระกาศ เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ท่ี อจ. 22/2543  
ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลอยูต่่อไปจนกวา่จะส้ินสุด 
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามประกาศฉบบัดงักล่าว 
                         (1)  รายช่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีอยู่ระหวา่งถูกส านกังาน 
สั่งพกั สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ หรือก าหนดระยะเวลาท่ีจะไม่รับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ 
                           (2)  รายช่ือบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดวา่ บริษทัประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นรายใหม่ท่ีประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน หรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่อาจแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัได ้
                           (3)  รายช่ือบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดวา่ บริษทัประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นรายใหม่ท่ีประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน หรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่อาจยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานเพื่อเป็น  
หรือยอมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินหลกัของบริษทัได ้ 

ขอ้ 6   ค  าขอความเห็นชอบท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามประกาศ เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ท่ี อจ. 22/2543 ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543  และส านกังานมีหนงัสือแจง้ 
การไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีส านกังานก าหนดแลว้ แต่ยงัมิไดแ้จง้ผลการพิจารณา 
ก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาค าขอความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัต่อไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศดงักล่าว  โดยส านกังานจะแจง้ 
ขอ้มูลผลการพิจารณาต่อสมาคม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินการของสมาคมในการพิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินหรือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะต่อไป 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


