
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สช. 24 /2555 
เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 

ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน 
     

  โดยท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมในตลาดทุน 
เป็นขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของประชาชน การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว  จึงจ าเป็น 
ตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการ ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัธุรกรรมในตลาดทุน จึงมีขอ้ก าหนดให้ 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขา้งตน้ตอ้งด าเนินการโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในบญัชี 
ท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว ส านกังานออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การใหค้วามเห็นชอบไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“ทรัพยสิ์น”  หมายความว่า   ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สัญญาเช่า  

อสังหาริมทรัพยร์ะยะยาว สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถประเมินหามูลค่าได้ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

“บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค ์
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นทางคา้ปกติ  และประสงค์จะให้บริการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
  “ผูป้ระเมินหลกั”  หมายความวา่   บุคลากรของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน
ท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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“ธุรกรรมในตลาดทุน”  หมายความวา่   การด าเนินการใด ๆ ท่ีประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดใหมี้การจดัท ารายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นเพื่อประกอบการด าเนินการดงักล่าว และใหห้มายความรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล การขอมติ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัตลาดทุน  
ซ่ึงจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อประกอบการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
  “กฎหมายเก่ียวกบัตลาดทุน”  หมายความวา่   พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และพระราชบญัญติั 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550   

“องคก์รวิชาชีพประเมิน”  หมายความวา่   สมาคมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  
ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแลสมาชิกท่ีประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหป้ฏิบติัตาม
กฎเกณฑ ์ตลอดจนมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยเฉพาะการประเมิน 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  

ขอ้ 4   ในการขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและ 
ขอความเห็นชอบบุคลากรเป็นผูป้ระเมินหลกั ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยืน่ค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังานตามหมวด 1  

ในกรณีท่ีมีองคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 แลว้ ให้การขอความเห็นชอบและ 
การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั  
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง เป็นไปตามการรับขึ้นทะเบียนท่ีองคก์รวิชาชีพประเมินตามหมวด 2 
ก าหนด 
  การพกั การเพิกถอน และการส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 ใหเ้ป็นไปตาม 
ท่ีก าหนดในหมวด 4 

ขอ้ 5   ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบตามมาตรฐาน  
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์น และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ และในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งระบุ
วตัถุประสงคข์องการประเมินวา่เป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้ง 
ตอ้งมีการลงลายมือช่ือโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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(1)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
(2)  ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 ซ่ึงเป็นลูกจา้ง 

หรือพนักงานของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน โดยขณะท่ีลงนามในรายงานนั้น  
ผูป้ระเมินหลักดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างถูกส านักงานสั่งพกัการให้ความเห็นชอบหรือ 
องคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 สั่งพกัการขึ้นทะเบียน 

หมวด 1 
การขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ 

    

ส่วนท่ี 1 
การยืน่ค าขอความเห็นชอบ 
    

ขอ้ 6   บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใดประสงคจ์ะขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือขอความเห็นชอบบุคลากรเป็นผูป้ระเมินหลกั ให้บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นนั้นยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน 

ในกรณีเป็นการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
ในตลาดทุนคร้ังแรก ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยืน่ค าขอความเห็นชอบบุคลากรอยา่งนอ้ยสองคน 
เป็นผูป้ระเมินหลกัดว้ย 

ขอ้ 7   ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ียื่นค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 6  
ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขอความเห็นชอบตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ พร้อมกบัการยืน่ค าขอดงักล่าว 

  ขอ้ 8   ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจแจง้ใหผู้ข้อความเห็นชอบ 
ช้ีแจง ด าเนินการ หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  ในกรณีท่ีผูข้อความเห็นชอบไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ส านกังานจะถือวา่บุคคลนั้น 
ไม่ประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบอีกต่อไป 

  ขอ้ 9   ส านักงานจะแจ้งผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น 
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ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน 

มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั 
    

  ขอ้ 10   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
ตามหมวดน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  มีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองลา้นบาท 

(2)  มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติังานในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีชดัเจน  
รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งมีระบบงานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่จะสามารถควบคุมใหก้ารปฏิบติังานประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ 
  (3)  มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 
อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
  (4)  มีผูจ้ ัดการและผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกับ 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการประเมิน  
มูลค่าทรัพยสิ์น 
  (5)  มีจ านวนผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน โดยในจ านวนน้ี 
อยา่งนอ้ยสองคนตอ้งเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 11 
  (6)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 3 
  (7)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ และผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป 
หรือเทียบเท่ามีลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 
  (8)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกส านกังานสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ หรืออยูร่ะหวา่งระยะเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนดวา่จะไม่รับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 

ขอ้ 11   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัตามหมวดน้ี ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1)  เป็นลูกจา้งหรือพนกังานของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบ
ซ่ึงปฏิบติังานประจ าใหบ้ริษทัเตม็เวลา 

(2)  มีการปฏิบติังานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี 
ก่อนยืน่ค  าขอความเห็นชอบ และยงัคงปฏิบติังานดงักล่าวอยูใ่นขณะยืน่ค  าขอน้ี 
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  (3)  มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 
อยา่งนอ้ยตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปี 

(ข)  กรณีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอ่ืน ตอ้งมีประสบการณ์
ในการท างานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 

(ค)  กรณีส าเร็จการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีแต่ไม่ต ่ากวา่ระดบัอนุปริญญา 
ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หกปี 

(ง)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เจ็ดปี  
โดยมีบริษทัหรือหน่วยงานท่ีตนปฏิบติังานอยูใ่หก้ารรับรอง   

(4)  แสดงได้ว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยตอ้งเคยเป็นผูป้ระเมินท่ีลงลายมือช่ือในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ีใช้ความรู้ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ และ 
ใชว้ิธีการประเมินครบทุกวิธีตามท่ีก าหนดในมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยหน่ึงงาน
ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 

(5)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 3 
(6)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกส านกังานสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ หรืออยูร่ะหวา่งระยะเวลา 

ท่ีส านกังานก าหนดวา่จะไม่รับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 
  (7)  ผา่นการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามท่ีส านกังานก าหนด (ถา้มี) 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีส านกังานปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นหรือบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งตามขอ้ 10(7) หรือบุคลากรท่ีขอความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกั 
รายใดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 3 ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอ 
ความเห็นชอบของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือบุคลากรท่ีขอความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัรายนั้น  
แลว้แต่กรณี ในคราวต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานปฏิเสธ 
การใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ 13   การใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและ 
ผูป้ระเมินหลกัตามหมวดน้ี มีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปีตามท่ีส านกังานก าหนดไว้ 
ในหนงัสือใหค้วามเห็นชอบ 
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ขอ้ 14   ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ีรายใด ประสงคจ์ะต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ี
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัไดอ้ย่างต่อเน่ือง ให้การต่ออายุ 
การใหค้วามเห็นชอบดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนยืน่ค  าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือยื่นค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร 
เป็นผูป้ระเมินหลกั  แลว้แต่กรณี ต่อส านกังาน  

(2)  ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนไดย้ืน่ค าขอต่ออายกุารให้ 
ความเห็นชอบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหกสิบวนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ หากส านกังาน 
ไม่แจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ ให้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัรายนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้จนกวา่ส านกังาน 
จะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

(3)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัจะไดรั้บการต่ออายุ
การใหค้วามเห็นชอบต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีการต่ออายขุองบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 10 

(ข)  ในกรณีการต่ออายขุองผูป้ระเมินหลกั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในขอ้ 11(1) (2) (5) (6) และ (7) โดยอนุโลม และบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือในรายงานการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอยา่งนอ้ยหน่ึงงานภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 
ต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบต่อส านกังาน 

  ขอ้ 15   ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน  
แจ้งการเปล่ียนแปลงต่อส านกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(1)  เม่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูป้ระเมินหลกั 
ของบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีผูป้ระเมินหลกัลาออกหรือมีผูป้ระเมินหลกั
รายใหม่ 
  (2)  เม่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีหรือ 
หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

ขอ้ 16   ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ตามหมวดน้ีรายใดไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับจ านวนผูป้ระเมิน  
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มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีก าหนดในขอ้ 10(5)  ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนรายนั้นด าเนินการแกไ้ข
เพื่อใหมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนด  ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไม่สามารถด ารงลกัษณะนั้นได ้

หมวด 2 
กรณีไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพประเมิน 

    

  ขอ้ 17   ใหถื้อวา่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูป้ระเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพประเมินให้สามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
  องคก์รวิชาชีพประเมินตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นองคก์รท่ีส านกังานเห็นวา่มีความเหมาะสม
ในการเป็นองคก์รก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในขอ้ 18 

  ขอ้ 18   องค์กรวิชาชีพประเมินใดมีความประสงค์ท่ีจะท าหน้าท่ีก ากับดูแลและ 
พฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ ใหแ้จง้ความประสงคต์่อส านกังาน  
โดยส านักงานจะพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นองค์กรก ากับดูแลและพฒันาวิชาชีพประ เมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการก ากบัดูแลสมาชิกและพฒันาวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะใหมี้ความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานในระดบัสากล 
  (2)  กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และบุคคลท่ีไดรั้บ 
มอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรวิชาชีพ  
ประเมินเป็นผูมี้สัญชาติไทย 

(3)  มีคณะกรรมการควบคุมการปฏิบติังานเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพหรือกระบวนการในการประเมิน  
มูลค่าทรัพยสิ์น โดยอย่างนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นอิสระจากผูป้ระกอบ
วิชาชีพประเมิน และกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี อยา่งนอ้ยดา้นละหน่ึงคน 

(ก)  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
(ข)  ผูใ้ชร้ายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
(ค)  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย 
(ง)  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน 
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  (4)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลดงัต่อไปน้ี มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 3 
(ก)  กรรมการและบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหเ้ป็นผูดู้แล

รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององคก์รวิชาชีพประเมิน  
(ข)  บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งในระดบับริหารซ่ึงรับผิดชอบงานเก่ียวกบัการก ากบั

ดูแลสมาชิก หรือการพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (5)  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสมาชิกหรือ 
การพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น องคก์รวิชาชีพประเมินตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบบุคคล 
ท่ีเป็นองคค์ณะในคณะท างานดงักล่าวใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ขององคก์รวิชาชีพประเมินมีความน่าเช่ือถือ 

(6)  มีบุคลากรท่ีเป็นอิสระจากผูป้ระกอบวิชาชีพประเมิน ซ่ึงสามารถปฏิบติังานประจ า
ใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินไดเ้ตม็เวลา ในจ านวนท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (7)  มีระบบงานท่ีชดัเจน รัดกุม และเพียงพอท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่จะสามารถควบคุมดูแล 
ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะซ่ึงเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมิน ปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การรับสมาชิกและการด ารงสถานะการเป็นสมาชิก ตลอดจนการรับขึ้นทะเบียน
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะท่ีชัดเจนและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยตอ้งมีข้อก าหนดเก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนและ 
ลกัษณะตอ้งหา้มของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในท านองเดียวกัน หรือเทียบเคียงได้กับหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามหมวด 1 และ 
ลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 3 

(ข)  การก าหนดหรือการรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ท่ีน่าเช่ือถือ และมีกลไกในการพฒันามาตรฐานและจรรยาบรรณดงักล่าว 
ใหเ้ทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง 

(ค)  การก ากบัดูแลและติดตามใหส้มาชิกและผูป้ฏิบติังานใหก้บัสมาชิกปฏิบติัตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(ง)  การรับขอ้ร้องเรียนและการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนอยา่งเหมาะสม 
(จ)  การด าเนินการกบัสมาชิกท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
(ฉ)  การจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหแ้ก่สมาชิก 

อยา่งต่อเน่ือง 
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  (8)  มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานตาม (7) รวมทั้ง
ดูแลใหมี้การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว ใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได้ 
  (9)  มีขอ้บงัคบัหรือมาตรการอ่ืนท่ีรองรับใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินสามารถด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  แจง้ค าสั่งและส่งเอกสารหลกัฐานการลงโทษทางวินยัแก่สมาชิกใหส้ านกังานทราบ
โดยไม่ชกัชา้ 

(ข)  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการกระท าผิดท่ีเก่ียวกับการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น หรือการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาชิก และการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดท่ีได้รับเน่ืองจาก  
การเป็นองคก์รวิชาชีพประเมิน 

(ค)  แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัส านกังานเก่ียวกบัสมาชิกและการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ของสมาชิก การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมิน  
มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาชิกและการลงโทษสมาชิก ไดโ้ดยชอบ 
  (10)  มีกลไกและมาตรการในการลงโทษสมาชิกอยา่งเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินการท่ีชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้ถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง และการลงโทษ
กระท าอยา่งเหมาะสม ไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของพฤติกรรมของผูถู้กพิจารณา และด าเนินการ 
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(11)  จดัใหมี้เวบ็ไซตข์ององคก์รวิชาชีพประเมินเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  รายช่ือสมาชิกท่ีเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดา 
ท่ีเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว ตลอดจนระยะเวลา 
การรับขึ้นทะเบียนบุคคลเหล่านั้น 

(ข)  มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
(ค)  การด าเนินการกบัสมาชิกท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
(ง)  ช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียน 

  ขอ้ 19  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 แจง้ต่อส านกังาน  
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  (1)  เม่ือองค์กรวิชาชีพประเมินมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบงานหรือขอ้บงัคบั 
ตามขอ้ 18 ใหแ้จง้ต่อส านกังานอยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัท่ีระบบงานหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั 
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  (2)  เม่ือองค์กรวิชาชีพประเมินไม่สามารถด ารงลกัษณะตามขอ้ 18 ให้แจ้ง  
ต่อส านกังานภายในระยะเวลาอนัสมควร 
  (3)  เม่ือองคก์รวิชาชีพประเมินมีค าสั่งดงัต่อไปน้ี ใหแ้จง้ค าสั่งและส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
         (ก)  สั่งลงโทษทางวินยับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือบุคคลธรรมดาท่ีเป็น 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะซ่ึงเป็นสมาชิกของตน เน่ืองจากสมาชิกดงักล่าวฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ 
         (ข)  สั่งพกัหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือสั่งใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
หรือบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นพน้จากการเป็นสมาชิกส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

  ขอ้ 20  ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั ส านกังานอาจแจง้ใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17  
ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมได ้

  ขอ้ 21   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่องคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 รายใด  
ไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 ส านักงานอาจก าหนดระยะเวลา 
ใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินรายนั้นด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดได ้ 
และในระหวา่งด าเนินการแกไ้ขดงักล่าว ส านกังานอาจก าหนดให้องคก์รวิชาชีพประเมินรายนั้น 
แกไ้ขการกระท า หรือใหก้ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการไดต้ามท่ีเห็นสมควร และอาจก าหนด 
ระยะเวลาใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินดงักล่าวตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
  ในกรณีท่ีองค์กรวิชาชีพประเมินไม่สามารถแกไ้ขให้มีลกัษณะถูกตอ้ง หรือ 
ไม่กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 20 ใหถื้อวา่องคก์รวิชาชีพประเมินนั้นไม่ประสงคท่ี์จะท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะต่อไป และส านักงานจะยกเลิกการพิจารณา 
การเป็นองคก์รก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 17 วรรคสอง   
  ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัท่ีถือว่าไดรั้บ  
ความเห็นชอบจากส านกังานเน่ืองจากไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพประเมินท่ีส านกังาน 
ยกเลิกการพิจารณาตามวรรคสอง ยงัคงสามารถปฏิบติังานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุนต่อไปไดจ้นกว่าจะส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพประเมินนั้น   
เวน้แต่เขา้กรณีท่ีท าใหก้ารให้ความเห็นชอบส้ินสุดลงตามท่ีก าหนดในขอ้ 30 หรือส านกังานสั่งพกั 
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การให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบท่ีเหลืออยู่ หรือ เพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีองคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 วรรคสองรายใด ไม่ประสงค ์
จะท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะอีกต่อไป  
ใหอ้งคก์รวิชาชีพประเมินดงักล่าวแจง้ความประสงคต์่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัท่ีถือว่าได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเน่ืองจาก 
ไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพประเมินดงักล่าว ยงัคงสามารถปฏิบติังานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนต่อไปไดจ้นกว่าจะส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพ 
ประเมินนั้น  เวน้แต่เขา้กรณีท่ีท าใหก้ารใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลงตามท่ีก าหนดในขอ้ 30 หรือส านกังาน 
สั่งพกัการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบท่ีเหลืออยู่ หรือเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี 

หมวด 3 
ลกัษณะตอ้งหา้ม 

    

  ขอ้ 23   ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ี ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีความบกพร่องในดา้นความสามารถ 
ตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการก ากับดูแลตลาดทุน หรือ  
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24 
  (2)  ลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีประวติัการถูกด าเนินการหรือ  
ถูกลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 
  (3)  ลกัษณะต้องห้ามกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ในการปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูล้งทุน หรือตลาดทุนโดยรวม ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือ 
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 26 

  ขอ้ 24   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ี เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยห์รือเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ 
  (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
  (3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจาก 
ถูกส านกังานกล่าวโทษในความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัตลาดทุนดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ข)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าโดยทุจริตหรือการท าให้เสียหายต่อทรัพยสิ์น  
ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

(ค)  ความผิดเก่ียวกบัการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอนัควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือ
ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน  

(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังาน  
เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ 
ความเห็นชอบต่อส านกังาน 
         (ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตาม (3) ในกรณีเป็นนิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (3)  
ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ขอ้ 25   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ี เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
(1)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่ในประเทศ

หรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี 
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น 
และท าใหเ้กิดความเสียหายไม่วา่จะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  

(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของหน่วยงาน 
ก ากับดูแลสถาบนัการเงินตาม (1)  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้  
ไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก  
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าใหเ้กิดความเสียหาย 
ไม่วา่จะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลูกคา้ ในกรณีเป็นนิติบุคคล  

(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิดในมูลเหตุ 
ตาม (ก) และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้ ไม่ว่าศาล 
จะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  

(3)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จาก 
การรอลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 

(ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบั 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสิ์น ในกรณีเป็นนิติบุคคล   
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(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (ก) 
ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(4)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืน 
ในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนับแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน  

(5)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
ของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 
หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

ขอ้ 26   ใหก้รณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอต่อส านกังานท่ีท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน   

(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบ  
ผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  

(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสารอนัเป็นเทจ็ 
ท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นหรือจดัส่งต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หรือผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงหน่วยงาน 
ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายพิจารณาวา่การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นนั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบ 
ต่อความน่าเช่ือถือในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
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ขอ้ 27   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลใดมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 มาแลว้ 
เกินกวา่สิบปี หรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะร้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควร 
ได้รับความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือให้เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือ
ปฏิบติังานเป็นผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ส านักงานอาจไม่ยกขอ้เท็จจริงในกรณีนั้นมาเป็นเหตุ 
ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั 

  ขอ้ 28   ในการพิจารณาความร้ายแรงตามขอ้ 27 ส านกังานจะค านึงถึงขอ้เทจ็จริง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือ 
ผูป้ระเมินหลกั เป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส านกังานน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึง 
  (1)  บทบาทความเก่ียวขอ้งและนยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
ปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน  
ระดบัความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 
  (2)  การลงโทษอ่ืนท่ีบุคคลนั้นไดรั้บไปแลว้ 
  (3)  ความรุนแรงของผลกระทบหรือความเสียหายต่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือ 
ต่อประชาชนโดยรวม  
  (4)  การแกไ้ขหรือด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อแกไ้ข เยยีวยา หรือป้องกนั 
มิใหเ้กิดขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท านองเดียวกนัซ ้าอีก   
  (5)  พฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือขดัขวาง 
การปฏิบติังานของส านกังาน เช่น การใหข้อ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
หรือการด าเนินการ การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็  
เป็นตน้ 
  (6)  ความซับซ้อนของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท า เช่น  
การใชช่ื้อบุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 

(7)  ประวติัพฤติกรรมในช่วงสิบปีก่อนท่ีส านกังานจะพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ในแต่ละกรณี เช่น เป็นพฤติกรรมคร้ังแรก หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดซ ้าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้ 

ขอ้ 29   เพื่อใหก้ารใชดุ้ลยพินิจสั่งการของส านกังานมีความชดัเจนและผา่นกระบวนการ
ทบทวนตามสมควร ในการสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัเน่ืองจากการมีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มท่ี 3 ส านกังานจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  เปิดโอกาสใหผู้ถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
  (2)  ในกรณีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ ส านกังานอาจเสนอขอ้เทจ็จริง ขอ้กล่าวหา  
และขอ้โตแ้ยง้ รวมทั้งค  าช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา (ถา้มี) ให้คณะท่ีปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือขอ้แนะน า
ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาของส านกังาน 

หมวด 4 
การส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบและบทบงัคบัอ่ืน 

    

  ขอ้ 30   การใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและ 
ผูป้ระเมินหลกัจะส้ินสุดลงเม่ือ 

(1)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัไดแ้จง้ต่อส านกังาน 
หรือองค์กรวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 เป็นหนังสือถึงความประสงค์ท่ีจะยุติการปฏิบติังาน  
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั  แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 มีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2  
ในขอ้ 25(2) (3) (4) หรือ (5) หรือไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากส านกังานวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2  
ในขอ้ 25(1) 
  (3)  องค์กรวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้ 
พน้จากการเป็นสมาชิกส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ แลว้แต่กรณี 
  (4)  ส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้ 31   ส านกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั ตามสมควรแก่กรณี เม่ือมีเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(1) (2) (4) หรือ (7) หรือไม่สามารถแกไ้ขใหต้นเองด ารงลกัษณะตามขอ้ 10(5) ได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 16 

(2)  ผูป้ระเมินหลกัไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11(7) 
(3)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัมีลกัษณะ 

ตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 
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ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ส านกังานอาจสั่งใหบ้ริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสั่งใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดก่อนการสั่งพกั 
หรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

ขอ้ 32   ในกรณีท่ีส านักงานก าหนดระยะเวลาการสั่งพกัการให้ความเห็นชอบ 
อนัเป็นผลใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี 
ไดอี้กตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบท่ีเหลืออยู่ หรือในกรณีท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบ ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 
ของบุคคลรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ 33   ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั  
ซ่ึงเป็นสมาชิกขององคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 รายใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ และ 
องคก์รวิชาชีพประเมินนั้นไดด้ าเนินการลงโทษทางวินยัสมาชิกท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
หรือจรรยาบรรณดงักล่าวแลว้ ส านกังานจะไม่ด าเนินการกบัสมาชิกขององคก์รวิชาชีพประเมินนั้น 
อีกก็ได ้หากเห็นวา่สมาชิกดงักล่าวไดรั้บโทษอยา่งเหมาะสมแลว้ 

  ขอ้ 34   การสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั ไม่มีผลกระทบต่อรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนได้จดัท าหรือผูป้ระเมินหลกัไดล้งลายมือช่ือในรายงานดงักล่าวแลว้  
และเป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีตอ้งยื่นรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นต่อส านักงานเพื่อประกอบ  
การท าธุรกรรมในตลาดทุน รายงานการประเมินนั้นไดย้ื่นต่อส านักงานก่อนวนัท่ีส านักงานสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ  เวน้แต ่
          (ก)  มีเหตุอนัควรสงสัยวา่รายงานดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น หรือรายงานดงักล่าวเป็นเหตุหรือเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหส้ านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบ และ 
         (ข)  ส านักงานยงัไม่มีการออกค าสั่งให้ท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีใชร้ายงาน 
การประเมินนั้นได ้
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) รายงานการประเมินนั้นไดถู้กน าไปใช้ในธุรกรรม 
ในตลาดทุนก่อนวนัท่ีส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
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หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้ 35   ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านักงานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วย  
การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  อยูแ่ลว้ในวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศน้ี  
ตามระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบท่ีเหลืออยูห่รือจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556  แลว้แต่วนัใด 
จะถึงภายหลงั 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
ท่ีเคยถูกสมาคมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย  
การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ  
พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  พิจารณาว่ามีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ี หรือ
มาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ในช่วงระยะเวลาสามปี  
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
  ในกรณีท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัตามวรรคสองยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกั 
ต่อส านักงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 การยื่นค าขอความเห็นชอบ ของหมวด 1  
การขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดจ้นกวา่ส านกังาน 
จะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา  ทั้งน้ี ให้น าหลกัเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบตามขอ้ 10 และขอ้ 11  
และการก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบักบั
การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดงักล่าวดว้ย 
  ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งหา้มตามหมวด 3 รวมทั้งเหตุในการพกั เพิกถอน 
หรือส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบ ตลอดจนอ านาจสั่งการของส านกังานตามหมวด 4 มาใชบ้งัคบักบั
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัตามวรรคหน่ึงดว้ย 
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ขอ้ 36   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบ  
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดมี้ค าสั่งและหนังสือเวียนท่ีออกหรือ 
วางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 37   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
และผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555                                       
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


